
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหนองคาย 
ครั้งที ่4/2565 

วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565  เวลา 13.15 น. 
ณ ห้องประชุมพระปทุม เทวาภิบาล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคาย 

 

ผู้มาประชุม 
1. นายชวมัย  สืบนุการณ์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองคาย 
2. นายพิสิฐ  อินทรวงษ์โชติ  รองผู้อ านวยการฯ อาวุโส 
3. นายนฤพนธ์  ยุทธเกษมสันต์  รองผู้อ านวยการฯ ด้านการแพทย์ 
4. นายอุเทน  จันบุตรดี  รองผู้อ านวยการฯ ด้านบริหาร 
5. น.ส.ภรณ ี  พรวัฒนา  รองผู้อ านวยการฯ กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ 
6. นางสุกัญญา    กราบไกรแก้ว  รองผู้อ านวยการฯ กลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ 
7. นางพนิดา   พันธุรัตน์  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ ด้านกิจกรรมพิเศษ 
8. น.ส.โมฬี  นาคสาร   ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ ด้านบริหารครุภัณฑ์การแพทย์ 
9. นายวุฒิศักดิ์  อารีย์วัฒนานนท์  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ ด้านบริการด่านหน้า 
10. นายฉัตรชัย  บุญประชารัตน์  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ ด้านระบบประกันสุขภาพ 
11. นายธงชัย  นาคมนต์  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ ด้านพัฒนาองค์กร 
12. นายกฤษฎา  ศรีกุลวงศ์  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ ด้านสารสนเทศ 
13. นายจารุวัฒน์      แจ้งวัง   ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ คนที่ 1 
14. นางวันรัฐ    ตั้งกิจวานิชย์  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ คนที่ 2 
15. น.ส.รัชดาพร   ปุยนุเคราะห์  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ คนที่ 3 
16. นายขวัญชาย  กิติรัตน์   ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ กลุม่ภารกิจดา้นบริการทุตยิภูมิและตติยภูมิคนที่ 2 
17. น.ส.กรรณิการ์  โกสิลา   ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ กลุม่ภารกิจดา้นบริการทุตยิภูมิ และตติยภมูิ คนท่ี 3 
18. นายรัชดา  เลิศอเนกวัฒนา  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ ด้านพัฒนาอาคารสถานท่ี สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย 
19. นายสุรพล  เอียตระกูลไพบูลย์ หัวหน้างานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
20. นางภิรดี  บวรกิติวงศ์  หัวหน้ากลุ่มงานจักษุวิทยา 
21. นายเอกพนธ์  บวรกิติวงศ์  (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานโสต ศอ นาสิก 
22. นายกิตติพงษ์  เทือกประเสริฐ  (แทน)หัวหน้ากลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม 
23. น.ส.นิรมล  พงษ์ไทย   หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม 
24. น.ส.มนฤด ี  วงศ์จิตรัตน์  หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด 
25. นายพิชิต  บุตรสิงห์   หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม 
26. นายถนอม  เพชรยิ้ม            หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
27. นางพรรณี  สมัครคุณ  หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน 
28. นายรังสรรค ์  ไชยปัญญา  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
29. นายอภิสามารถ  คล่องขยัน  หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา   
30. น.ส.พรรผณิต  ชัยจันทร์  หัวหน้างานนิติการ      
31. นางกมลฐา  สมานทรัพย์  หัวหน้างานศูนย์พัฒนาคุณภาพ 
32. น.ส.ศิวิไลซ์  ศรีวิเศษ   หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
33. น.ส.ปรานต์ศศิ  อินทรวิเชียร  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
34. นายกงเพชร  ขุนเขียว   หัวหน้างานสุขศึกษา 
35. น.ส.เพ็ญพรรณี  ใจกว้าง   นักจัดการงานทั่วไป 
  36. น.ส.เขมอชิร์กุล.../2 



 
 

 
 

36. น.ส.เขมอชิร์กุล  อินทรวิเชียร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ) 
1. นางณฤดี  ทิพย์สุทธิ์  รองผู้อ านวยการฯ ด้านการพยาบาล                                                       
2. น.ส.จินตาหรา  มังคะละ   ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ กลุม่ภารกิจดา้นบริการทุตยิภูมิ และตติยภมูิ คนท่ี 1 
3. นายจ ารัส  พงษ์พิศ   ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ กลุม่ภารกิจดา้นบริการทุตยิภูมิ และตติยภมูิ คนท่ี 4 
4. นายสาธิต  พจน์จลองศิลป์  หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรม 
5. นายบุญพิชิต  พ่อบาน   หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม 
6. นางกมลฐา  เกยด่านกลาง  หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. น.ส.กชพรรณ  พิลางาม   ผช.หัวหน้าพยาบาลด้านบริหาร 2/หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 10 
2. นางสมร  ปัญญาสวัสดิ์  ผช.หัวหน้าพยาบาลด้านบริการ/หน.งานการพยาบาลวิสัญญี 
3. นายสมศักดิ์  ชัยจันทร์  ผช.หัวหน้าพยาบาลด้านวิชาการ/หัวหน้างานการพยาบาลห้องผ่าตัด 
     หัวหน้าศูนย์รับ-ส่งผู้ป่วย 
4. นางบงกชจันทร์  กถนานนท์  หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์/ 
     หัวหน้างานผู้ป่วยนอก 
5. นางกมลพร  จันทร์หล่น  หัวหน้ากลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ 
6. นางอิฏฐิวรรณ  พิมพ์ศักดิ์  หัวหน้างานจ่ายกลาง/ห้องนึ่ง 
7. นางวราภรณ์  ปู่วัง   หัวหน้าห้องคลอด 
8. นางปวีณา  หาระคุณ  หัวหน้างานผู้ป่วยหนัก 1 
9. นางกฤษณา  สารบรรณ  หัวหน้าหอผู้ป่วยสูติ-นรีเวชกรรม 
10. นางเยาวเรศ  ตัณฑเกษม  หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษ สู่ขวัญ ชั้น 5 
11. นางสมนา  สกุลคู   หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย ชั้น 1, 2 
12. นางนุสรา  มหิศนันท์  หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษ 60 เตียง ชั้น 2, 3 
13. นางณิชา  ตั้งพรชูพงศ์  หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง 
14. น.ส.พัชริดา  เคนาภูมิ   หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท 
15. นางสิวินีย ์  หนุ่มขุนทด  หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก 
16. นางปริณดา  ไตรยะวงศ์  หัวหน้าหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 1 และ 2 
17. นางสุรีพร  ค าตา   หัวหน้าหอผู้ป่วยตา-หู-คอ-จมูก 
18. นางเพียงไพฑูรย์  นามศักดิ์  หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษ VIP ชั้น 4,5 
19. น.ส.เอมอร  อดุลโภคาธร  หัวหน้างานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ใน รพ. (IC) 
20. น.ส.ประไพนิล  แก้วด้วง   หัวหน้างานธนาคารเลือด 
21. นายปรีดา  อาสนานิ   หัวหน้างานรังสีวินิจฉัย 
22. นางดวงเดือน  เฆ้พวง   หัวหน้างานกายภาพบ าบัด 
23. นางเกศินี  เชื้อสะอาด  หัวหน้างานจิตเวชและยาเสพติด 
24. นางรพิพรรณ  โสภาเวทย ์  หัวหน้าศูนย์สิทธิการรักษาพยาบาล 
25. นางพรทิพย์  จินดา   หัวหน้าศูนย์บริหารค่ารักษาพยาบาล 
26. นางช่อเพชร  ตันกิจเจริญ  หัวหน้าหน่วยคิดค่ารักษาพยาบาล 
27. น.ส.สุธาทิพย์  ทองกุล   หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ 
28. นางโสภฎิา  ผันผิน   หัวหน้างานแพทย์ทางเลือก/งานแพทย์แผนไทย 
29. นางชนพิชา  พินยา   หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี 
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30. นายวรรณกร  เดชนรสิงห์  หัวหน้างานเวชระเบียน 
31. นางคณิวรรณ  ภูษา   หัวหน้าหอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด 
32. น.ส.ทิพวรรณ  เตนากุล   หัวหน้างานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา 
33. น.ส.สิริลักษณ์  บุญประกอบ  หัวหน้างานอาชีวเวชกรรม 
34. น.ส.ศิริพร  ทองรอบ  หัวหน้าห้องสมุด 
35. นายสุบิน  โสภาเวช  หัวหน้าหมวดอาคารสถานที่ 
36. นางส าเนียง  จันทร์รัตน์  หัวหน้างานพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน 
37. นายวรวฒุ ิ  ยังเกษม   หัวหน้างานนโยบายและแผนฯ 
38. น.ส.จิรพันธ ์  เจริญ   พิเศษ ชั้น 10  
39. นางขจีวรรณ  นันทโพธิ์เดช  กลุ่มงานอายุรกรรมชาย 2 
40. นางสินีนาฎ  สุวรรณมณี  ห้องผ่าตัด 
41. นางฐิตารีย์   อิงไธสง   งานวิสัญญี 
42. น.ส.ประกายกาญจน์ เจิมพันธ์นิตย์  พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ 
43. น.ส.พิยดา   เสียวสุข   พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ 
44. นายนฤทธิ์  พิมพ์สูตร  พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ 
45. น.ส.ศศิธร  จันทรศรี  พนักงานธุรการ 
46. น.ส.ศุภธิดา  วงละคร   ผู้ช่วยพยาบาล 
47. นายธนกร  สนั่นเอื้อ   องค์กรแพทย์ 
48. นางสาวเสาวภา   กันยสินธิ์  แพทยแ์ผนไทย 
49. นางสาวอรุณวรรณ  จ ารูญศรี   แพทย์แผนไทย 

เริ่มประชุมเวลา 14.15 00 น. 

วาระก่อนการประชุม 
 1. ส านักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย : ประชาสัมพันธ์การประมูลทะเบียนสวย หมวดอักษร กต ปิดประมูล วัน
เสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมหนองคายธาวิลล่า  
  ขั้นตอนการลงทะเบียน ประมูลป้ายทะเบียนรถ เข้าร่วมผ่านอินเตอร์เน็ต 

1) เข้าไปที่ Google พิมพ์ค้นหา “ประมูลทะเบียนรถ” ควรเลือกใช้บราวเซอร์  
Google chome 

   2) คลิกเลือกประเภท “การประมูลรถเก๋ง” 
   3) คลิกเลือก สมัครสมาชิก 
   4) กรอกข้อมูลส่วนตัวผู้เข้าร่วมประมูล เช่น ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประชาชน เบอร์โทร ที่อยู่ 
   5) ตั้งชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน  
   6) ใส่ข้อมูลบัญชี ธนาคารของผู้เข้าร่วมประมูลเพ่ือใช้รับเงินประกันคืน กรณีไม่ชนะการประมูล 
   7) เลือกงานประมูลจังหวัดหนองคาย หมวด กต ใส่จ านวนป้ายในแต่ละกลุ่มหมายเลขท่ี
ต้องการประมูล และคลิกยอมรับเงื่อนไขทั้งหมด  
   8) คลิกฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ แล้วกดลงทะเบียน 
   9) พิมพ์ใบลงทะเบียนเพ่ือลงลายมือชื่อในช่องผู้เข้าร่วมประมูลและน าเงินไปช าระที่ธนาคาร 
หรือ โอนผ่านบัญชีกรุงไทย ชื่อบัญชี กปถ.นค.(จ่ายค่าป้าย) เลขบัญชี 413-0-04536-9 หรือไปช าระท่ีส านักงาน
ขนส่งจังหวัดหนองคาย 
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   ขั้นตอนการเสนอราคาประมูลล่วงหน้า 
   1) เข้าไปที่ www.tabienrod.com 
   2) คลิกท่ีประเภทรถท่ีต้องการประมูล 
   3) คลิกที่เข้าสู่ระบบประมูลเลขทะเบียน 
   4) กรอกชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน จากนั้นคลิก Login 
   5) คลิกท่ีเมนู Max/Adv 
  การเสนอราคาล่วงหน้า แบ่งการน าเสนอเป็น 2 แบบ คือ การเสนอราคาแบบ Advance Bid และ 
Maximum Bid 
ประธาน : เชิญชวนคณะกรรมการบริหาร ประมูลเลขทะเบียนรถสวย 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 2. แนะน าเจ้าหน้าที่ใหม่ (หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล) 
   - น.ส.ประกายกาญจน์  เจิมพันธ์นิตย์ ต าแหน่ง  พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ 
  - น.ส.พิยดา  เสียวสูข  ต าแหน่ง  พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ 
  - นายนฤทธิ์ พิมพ์สูตร ต าแหน่ง  พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ 
  - น.ส.ศศิธร จันทรศรี  ต าแหน่ง  พนักงานธุรการ 
  - น.ส.ศุภธิดา วงละคร  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยพยาบาล 
  - นายแพทย์ธนกร สนั่นเอื้อ  ต าแหน่ง  นายแพทย์ช านาญการ 
ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธาน : 1) แสดงความยินดีกับนายแพทย์จารุวัฒน์ แจ้งวัง ที่ได้เรียนหลักสูตรอบรมพัฒนารองผู้อ านวยการฝ่าย
การแพทย์ รพศ/รพท., แพทย์หญิงภรณี พรวัฒนา ได้เข้าสู่อบรมนักบริหารระดับสูงของส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข รุ่นที่ 38 และนางสาวพรรผณิต ชัยจันทร์  เรียนหลักสูตรรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
 2) ค าสั่งโรงพยาบาลหนองคาย ที่ 362/2565 เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการรายนายรัชดา  
เลิศเอนกวัฒนา ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองคาย ด้านพัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความ
ปลอดภัย ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2565 เป็นต้นไป 
 3) กล่าวขอบคุณกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม เรื่องตรวจสุขภาพประจ าปีให้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี
แก่เจ้าหน้าที ่ 
 4) กล่าวชมเชยกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์, หอผู้ป่วย NICU, กลุ่มงานกุมารเวชกรรม, กลุ่มภารกิจด้าน
อ านวยการ ได้มีการประชุมประจ าเดือนทุกเดือนและมีการสรุปผลการประชุมให้ผู้อ านวยการทราบ ให้กลุ่มงานอ่ืน ถือ
เป็นแบบอย่าง  เพ่ือจะได้ข้อมูลน าเข้าการประชุมคณะกรรมการบริหารต่อไป 
 5) การมาตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลหนองคายโดยท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข : ได้แจ้งเลื่อนจากวันที่  2 
พฤษภาคม 2565 ก าหนดการใหม่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 
 6) โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและประสบการณ์ ส าหรับรองผู้อ านวยการ รพ.ศ/รพท. ทั้ง 3 ฝ่าย (รอง
ผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์, รองผู้อ านวยการด้านการพยาบาล, รองผู้อ านวยการด้านบริหาร) ตั้งแต่ วันที ่18-20 
พฤษภาคม 2565 : 

        -วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เดินทางมาถึงจังหวัดอุดรธานี และปฏิบัติภารกิจที่โรงพยาบาลอุดรธานี   
           -วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เดินทางมาที่โรงพยาบาลหนองคาย มอบรองผู้อ านวยการฯ ด้าน

การแพทย์, รองผู้อ านวยการฯ ด้านการพยาบาล, รองผู้อ านวยการฯ ด้านบริหาร รับหน้าที่การต้อนรับ 3 รอง 
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 7) วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.39 น. : ก าหนดท าพิธีถอดถอนศาลเจ้าพ่อแสนศรีวิชัยและศาลตา
ยาย และได้มีการเปิดตู้รับบริจาค นับเงินได้จ านวน 15,000 บาท และมีก าหนดการย้ายศาลเจ้าพ่อแสนศรีวิชัยและ
ศาลตายายไปข้างศาลาหลวงพ่อพระใส ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 
 8) การอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาการจัดเก็บ การลงข้อมูลกองทุนต่างๆ วันที่ 21-22 เมษายน 
2565 : วิทยากรจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม  
     - ประธานกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ศูนย์จัดเก็บรายไดแ้ละผู้ที่เก่ียวข้อง  
     - มอบ นายแพทย์รฐัวิชญ์ สุนทร ช่วยนายแพทย์ฉัตรชัย บุญประชารัตน์ ดูแลศูนย์จัดเก็บรายได ้
 9) พิธีท าบุญอาคารผู้ป่วยจิตเวชโรงพยาบาลหนองคาย ในวันที่ 28 เมษายน 2565 : ประธานกล่าว
ขอบคุณทีมงานทุกท่านที่มีส่วนร่วมการท าบุญให้ลุล่วงไปด้วยดี  
    - พิธีเปิดอาคารจิตเวช : มอบรองผู้อ านวยการฯ ด้านการแพทย์เป็นประธาน และผู้ช่วยผู้อ านวยการด้าน
กิจกรรรมพิเศษ ท าหน้าทีเ่ลขาฯ 
 10) เงินค่าตอบแทนพิเศษเต็มข้ันของข้าราชการระบบจ่ายตรง : ขณะนี้ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายมาแล้ว สามารถเบิกจ่ายได้ 
 11) เน้นย้ าการ manage case โควิด 19 : กระทรวงสาธารณสุขเน้นย้ าเข็ม 3 กลุ่ม 608 จังหวัด
หนองคายมีการฉีด 608 จ านวน 50 % แล้ว 
 12) เรื่องแจ้งจากการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) 
  - Kick Off หนองคายเมืองน่าอยู่ เลื่อนออกไป จะมีการแจ้งวันเวลาอีกครั้ง 
  - กิจกรรมวิ่งสุดใจ ห่างไกลโควิด 19 : วันที่ 3 เมษายน 2565 เวลา 06.30 น. จังหวัดหนองคาย 
โดยส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย ร่วมกับ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย บูรณาการงาน
สร้างสุขภาพของประชน ได้ก าหนดจัดกิจกรรมวิ่งสุดใจห่างไกลโควิด “COVID-19 , s Universal Prevention” และ
กิจกรรม Kick Off ก้าวท้าใจ Season 4 ณ ลานเบิ่งเวียง อ าเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 
  - กิจกรรมออกแฮงแยงคิง ก้าวท้าใจ SS4 
 

        
 

  - การด าเนินงานการขึ้นทะเบียนองค์กรรอบรู้เรื่องสุขภาพ 
  - ความก้าวหน้าการด าเนินงาน NHA สาขาอนามัยแม่และเด็ก : อยู่ระหว่างด าเนินการ 
  - การด าเนินงานพัฒนาคุณภาพ HA : โรงพยาบาลหนองคายรอต่ออายุ ปี 2566 
  - รพ.สต.ติดดาว : ส่งทีมร่วมประเมิน 
  - ความก้าวหน้าการจัดหน่วยบริการปฐมภูมิ PCU : ด าเนินการแล้ว 
  - การปรับแผนการเงิน FIN : ด าเนินการแล้ว 
  - การจัดสรรเงินเพื่อสนับสนุนงาน จัดสรรกองทุนประกันสุขภาพในส่วนภูมิภาค ได้โอนไปที่
สาธารณสุขจังหวัดแล้ว เป็นเงิน 800,000 บาท 
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  - แผนการออกปฏิบัติหน่วยแพทย์ พอ.สว. : มอบรองผู้อ านวยการฯ ด้านกลุ่มภารกิจปฐมภูมิ และกลุ่ม
การพยาบาลด าเนินการตามแผนการออกปฏิบัติงาน 
  - การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 : ก าหนดวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2565 
 13) ได้รับข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆ ในการให้บริการ : การแก้ไขปัญหา : ได้ท าบัตร VIP ให้แก่
หัวหน้าส่วนราชการ ผู้มีอุปการะคุณ รวมถึงพระภิกษุสงฆ์ เพ่ือส าหรับติดต่อที่หน่วยต่างๆ โดยแสดงบัตรที่หน่วยบริการ
ด่านหน้า เพื่อให้รับความสะดวกยิ่งข้ึนดูแลได้ทั่วถึง โดยจะน าไปมอบในการประชุมกรมการจังหวัด  
 14) การตรวจสุขภาพประจ าปี : มอบกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม ดูแลเจ้าหน้าที่ที่เป็นจ้างเหมาที่มาจากนอก
โรงพยาบาล  เพ่ือจะได้ครอบคลุม ให้ดูงบประมาณว่าสามารถตรวจสุขภาพขั้นพ้ืนฐานได้หรือไม่ ขอชื่นชมผลงานการ
ตรวจสุขภาพที่สรุปผลและรายงานอย่างรวดเร็ว 
 15) การประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลหนองคาย : การประชาสัมพันธ์ทั้งภายในหน่วยงาน และภายนอก
หน่วยงาน : ยังมขี้อบกพร่องและข้อด้อยที่ต้องปรับปรุงแก้ไข เพ่ือการประสานงานและความเข้าใจตรงกัน 
ประธาน       -ควรมีทีมประชาสัมพันธ์เสริม เพื่อด าเนินงานของการ 
      - มอบ พญ.กรรณิการ์ โกสิลา Set team และให้รายงานผลการด าเนินงานในการประชุม CEO ครั้ง
ต่อไป 

ที่ประชุม  รับทราบและเห็นชอบ 

 16) การขอรับค่าตอบแทนเงินประจ าต าแหน่ง กลุ่มงานทรัพยากรด าเนินการแล้ว, ส่วนต าแหน่งช านาญ
การพิเศษ และเชี่ยวชาญ เรื่องด าเนินการถึงกระทรวงแล้ว 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที ่3/2565 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 
 ฝ่ายเลขานุการ ได้น ารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหนองคาย  ครั้งที่ 
3/2565 ในวันที่ 24 มีนาคม 2565 เผยแพร่ใน http://nkh.go.th  ให้ผู้เข้าประชุมทุกท่าน ได้พิจารณาล่วงหน้าแล้ว  
หากมีข้อบกพร่องหรือแก้ไขขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการเพ่ือแก้ไขต่อไป 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว  

- ไม่มี – 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
4.1 นายนฤพนธ์ ยุทธเกษมสันต์ รองผู้อ านวยการฯ ด้านการแพทย์ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้ 

 4.1.1 รายงานผลการด าเนินงานงบพัฒนาบุคลากร โรงพยาบาลหนองคาย ปีงบประมาณ 2565  
รอบ 6 เดือน 

งบพัฒนาบุคลากร โรงพยาบาลหนองคาย ปีงบประมาณ 2565 หมวดที่ 3.1 ค่าใช้จ่าย 
เดินทางไปราชการและแผนงานโครงการ : โครงการจัดประชุม/อบรม ภายนอก – ภายใน โรงพยาบาลหนองคาย 
ปีงบประมาณ 2565 

ล าดับ 
 

รายการ 
วงเงิน 

ตามแผน 
เงินใช้ไปแล้ว 

และรอเบิกจ่าย 
เงินคงเหลือ 

1   งบกลาง 400,000  75,100   324,900  
2   งบสั่งการตามนโยบาย 1,000,000  150,484 849,516            
3   งบหน่วยงาน 1,181,800  99,220 1,082,580            
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4   โครงการจัดประชุม อบรม 
โรงพยาบาลหนองคาย  

1,218,200  1,172,740    45,460  

5   งบเฉพาะทาง 900,000  101,690 798,310          
6   งบอบรมหลักสูตรผู้บริหาร 300,000  - 300,000 
  รวมเงิน 5,000,000   

 
 4.1.2 ปรับวงเงินตามแผนเดิมงบพัฒนาบุคลากร โรงพยาบาลหนองคาย ปีงบประมาณ 2565 
 

ล าดับ รายการ วงเงินตามแผนเดิม 
ปรับ 

เพิ่ม - ลด 
วงเงินใหม่ 

1  งบกลาง              400,000  - 300,000 100,000 
2  งบสั่งการตามนโยบาย            1,000,000  - 600,000 400,000 
3  งบหน่วยงาน            1,181,800  - 1,181,800 
4  โครงการจัดประชุม อบรม โรงพยาบาลหนองคาย             1,218,200  + 800,000 2,018,200 
5  งบเฉพาะทาง 900,000  - 900,000 
6  งบอบรมหลักสูตรผู้บริหาร         300,000  + 100,000 400,000 

 รวมเงิน 5,000,000  5,000,000 
 
 4.1.3 โควตาแพทย์ประจ าบ้าน ปี 2566 
  แพทย์เฉพาะทาง (Major & Minor) 
    

สาขา ทุน แพทย์รับทุน 

1. สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 1   พญ.ไพลิน พิชัยแพทย์    (รอบโควตาพิเศษ) 

2. ศัลยศาสตร์ 1   นพ.สารัช  โคตรจรัส 

3. อายุรศาสตร์ 1   นพ.นัฐพล  ศิริธาดากุล 

4. กุมารเวชศาสตร์ 1   ยังไม่มีผู้รับทุน 

5. จิตเวชศาสตร ์ 1   ยังไม่มีผู้รับทุน 

6. พยาธิวิทยากายวิภาค 1   ยังไม่มีผู้รับทุน 

7. รังสีวิทยาวินิจฉัย 1   ยังไม่มีผู้รับทุน 

8. เวชศาสตร์ครอบครัว 1   ยังไม่มีผู้รับทุน 

9. วิสัญญีวิทยา 1   พญ.บุณผนุช  ภานุรักษ์ 

10. เวชศาสตร์ฟื้นฟู 1   มีผู้รับทุนอยู่ในขั้นตอนคัดเลือก 

11. จักษุวิทยา 1   นพ.เตวิช  เรืองยว ี
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อนุสาขา (Subspecialty) 
 

สาขา ทุน แพทย์รับทุน 

1.ศัลยศาสตร์ตกแต่ง 1 นพ.ธีรภัทร  พิทักษ์วงศ์โรจน์ 

2.ศัลยศาสตร์ทรวงอก 1 ยังไม่มีผู้รับทุน 

3.อายุรศาสตร์โรคระบบหายใจ 
และภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ 

1 พญ.สิรภัทร  ธนทรัพย์อ าไพ 

4. อายุรศาสตร์โรคหัวใจ 1 นพ.นิววิทย์  เจริญกิตติศักดิ์  

5. อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ 1 ยังไม่มีผู้รับทุน 

6. ตจวิทยา 1 ยังไม่มีผู้รับทุน 

7. ประสาทวิทยา 1 ยังไม่มีผู้รับทุน 
 

 4.1.4 ประกาศรับแพทย์ประจ าบ้าน ปีการศึกษา 2566 
  1. สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก 1  ทุน 
   2. สาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ 1  ทุน 
   3. สาขาประสาทวิทยา  1  ทุน 

4. สาขาตจวิทยา   1  ทุน 
   5. สาขากุมารเวชศาสตร์  1  ทุน 
   6. สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค 1  ทุน 
   7. สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย  1  ทุน 
   8. สาขาจิตเวชศาสตร์  1  ทุน 
   9. สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 1  ทุน 

ติดต่อที่ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ผู้ประสานงาน นายยศวัฒน์ ค าดี เบอร์โทรติดต่อ  
042-413456-65 ต่อ 177 

ประธาน   -พญ..จินตาหรา มังคะละ ช่วยตรวจสอบ เนื่องจากจะมาเป็น staff ในศูนย์แพทย์ฯต่อไป  

      4.1.5 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การน าเสนอผลงานแบบมืออาชีพ ประจ าปีงบประมาณ ” ครั้งที่ 2 

โรงพยาบาลหนองคาย ร่วมกับ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย จัดท า “โครงการ 
อบรมปฐมนิเทศหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ประจ าปี 2565” ระหว่างวันที่ 17 - 31 พฤษภาคม 2565 
โดย : โรงพยาบาลหนองคาย ได้รับจัดสรรแพทย์ใช้ทุนปีที่ 1 ประจ าปี 2565 จ านวน  14 คน 

ที่ประชุม  รับทราบ 

 4.2 นายอุเทน จันบุตรดี รองผู้อ านวยการฯ ด้านบริหาร แจ้งเรื่องเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้ 
       4.2.1 แจ้งความคืบหน้างานปรับปรุงงานอาคารสถานที่ 

  1) การจัดท าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 จากหน้าตึก ER ย้ายขึ้น
ไปบนหลังคาเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ตึก ER 

2) จัดท าเสาธงความสูง 12 เมตร หน้าตึก ER ซึ่งการออกแบบและประเมินราคาอยู่ที่
ประมาณ 82,000 บาท 
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3) งานจัดท าพระรูป พระราชบิดา ผู้รับจ้างได้จัดท าพระรูปและตัวหนังสือจะสามารถติดตั้ง  
ให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน2565 

4) การด าเนินการติดตั้งเต็นท์ขนาดใหญ่ ขนาด 20x16 เมตร ส าหรับเป็นที่พักคอยรอตรวจ
โควิด-19 บริเวณหน้าอาคาร 10 ชั้น ใช้เงินบริจาคจากครอบครัวอาศัยราช 

5) งานย้ายศาลพระภูมิเจ้าพ่อแสนศรีวิชัย และศาลตายาย ไปข้างศาลาหลวงพ่อพระใส  
(แบบจ าลอง) ค่าด าเนินการปรับปรุงสถานที่ทางเข้า และบริเวณรอบ เป็นจ านวนเงิน 120,000 บาท ค่าจัดหาศาล
พระภูมิศาลตายาย ประมาณ 60,000 บาท (ขออนุมัติใช้เงินสวัสดิการ) 

6) จัดท าถนนคอนกรีตทางเข้าบ้านพัก พ้ืนที่ 402 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งลูกระนาด  
และกระจกมองบริเวณแยกดังกล่าว จะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2565 
    7) การจัดท าป้อมยาม ขนาด 3x3 เมตร บริเวณทางเข้าหน้าตึก ER และบริเวณหน้า 
ตึก 10 ชั้น งบประมาณ 100,000 บาท 

 4.2.2 ประกาศโรงพยาบาลหนองคาย เรื่อง การด าเนินงานตามมาตรการองค์กรเพ่ือความ 
ปลอดภัย 

 
ที่ประชุม  รับทราบ 

 
4.3 นางสุกัญญา กราบไกรแก้ว รองผู้อ านวยการฯ กลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ แจ้ง

ความก้าวหน้า Unit Stroke  
        -ความก้าวหน้าการด าเนินการ STROKE UNIT (เปิดที่อายุรกรรมชาย1 และอายุรกรรมหญิง ตึก

ละ 4 เตียง) 
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        -อบรมหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองประจ าปี 2565 (รุ่นที่ 12) วันที่ 18-22 
เมษายน 2565 เวลา 08.30-16.30 ผ่านระบบออนไลน์ โดยโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับกลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

           1.การด าเนินการที่ท าไปแล้ว 
- จ านวน 66 คน  โรงพยาบาลหนองคาย 42 คน, โรงพยาบาลชุมชน 24 คน 
- เข้าระบบ ZOOM ในห้องประชุมโรงพยาบาลหนองคาย 10-15 คน, ตาม 

หอผู้ป่วย/ที่บ้าน (กักตัว)/โรงพยาบาลชุมชน 
   2. การด าเนินการต่อไป 
      ศึกษาดูงาน โรงพยาบาลใกล้เคียงที่มี STROKE Unit (โรงพยาบาลอุดรธานี/หนองบัวล าภู 
/เลย) 

4.4 นายฉัตรชัย บุญประชารัตน์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านระบบประกันสุขภาพ รายงานสถานการณ์
การเงินการคลัง เดือนมีนาคม 2565   

ผลการด าเนินงานแผนเงินบ ารุงโรงพยาบาลหนองคาย ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 2/2565 
(ต.ค.2564 – มี.ค.2565) : รอบ 6 เดือน 

 
รายรับ (แยกหมวดรายการ) 

 
รายจ่าย (แยกหมวดรายการ) 
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เบิกชดเชยค่ารักษาพยาบาล สิทธิ UC ต้ังแต่เดือน ต.ค.64- 27 มี.ค.65 
(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2565) 

รายการ ยอดเรียกเก็บจาก หน่วยจัดเก็บรายได้ (บาท) 

ลูกหนี้ค่ารักษา UC  IP  

           ลูกหนี้ IP ปกต ิ(หลังหักเงินเดือน) 37,596,933.70 
           ลูกหนี้ IP COVID-19 122,221,606.00 
           ลูกหนี้ OP COVID-19 45,811,350.00 
  ลูกหนี้ค่ารักษา UC  OP นอก CUP  ในจังหวัด 27,526,.424.00 

  ลูกหนี้ค่ารักษา UC  OP นอก CUP  ต่างจังหวัด 1,020,256..50 
  ลูกหนี้ค่ารักษา UC  OP บริการเฉพาะ 3,924,421.60 
  ลูกหนี้ค่ารักษา UC  IP  บริการเฉพาะ 27,526,757.00 
  ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลนอกสังกัด สธ. (รพ.พิสัยเวช) 722,941.50 
รวม 266,350,690.30 
           ลูกหนี้ IP COVID-19 (รออุทธรณ์) 45,037,491.49 
           ลูกหนี้ OP COVID-19 (รออุทธรณ์) 672,650.00 
 45,710,141.49 
           ลูกหนี้ IP COVID-19 (รอพิจารณาผล) 1947 ราย   =   29,205,000 
           ลูกหนี้ OP COVID-19 (รอพิจารณาผล)   14,664 ราย    =   16,390,000 
           ลูกหนี้ CI/HI COVID-19 (รอพิจารณาผล)  1333 ราย   =    16,479,200 
           ลูกหนี้ OPSI        762     =   762,000บาท 

              =   62,836,200 
 

ลูกหนี้ COVID-19 ที่รอเบิกชดเชย ข้อมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2565 
รายการ จ านวน (ราย) จ านวนเงิน (บาท) 

IP COVID-19  586 8,790,000 
OP COVID-19  1504 1,107,250 
CI 506 6,072,000 
HI 1,110 8,880,000 
OP Self 5608 7,290,400 
คัดรองจาก รพ. ชุมชุน   RTPCR 1629 1,791,900 
รวม 10,989 33,931,550 
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วิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลัง โรงพยาบาลหนองคาย 
สินทรัพย์หมุนเวียน = เงินสด + ลูกหนี้ + วสัดุคงคลัง 

 
  หนี้สินหมุนเวียน  =  เจ้าหนี้การค้า + ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย+เงินรอจัดสรร +  เงินรับฝากระยะสั้น 

 
สรุปผลการประเมิน 7 Plus Efficiency โรงพยาบาลหนองคาย 

 

ผลการประเมิน 7 PLUS 

ไตรมาส1 ไตรมาส2 

เกณฑ์การประเมิน 
Q1/2565 

ผลการ
ด าเนินงาน 
Q1/2565 

ผลการ
ประเมิน 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

Q2/2565 

ผลการ
ด าเนินงาน 
Q2/2565 

ผลการ
ประเมิน 

ค่าเฉลี่ยของ Operating Margin % ≥ 18.97 26.20 1 ≥ 37.20 19.90 0 

ค่าเฉลี่ยของ Return on Asset % ≥ 17.26 4.62 0 ≥ 11.03 7.19 0 

A Payment Period (วัน) ≤ 90 83.52 1 ≤ 90 86.73 1 

A Collection Period-UC (วัน) ≤ 60 105.60 0 ≤ 60 189.18 0 

A Collection Period -CSMBS (วัน) ≤ 60 47.02 1 ≤ 60 47.70 1 
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A Collection Period-SSS (วัน) ≤ 120 188.99 0 ≤ 120 230.52 0 

Inventory Management (วัน) ≤ 60 52.92 1 ≤ 60 44.16 1 

รวมคะแนน 5  4 5  3 

GradePlus B  B- B  C 

ผลการประเมิน   ไม่ผ่าน   ไม่ผ่าน 

    
เปรียบเทียบผลการประเมิน 7 Plus Efficiencyโรงพยาบาลในกลุ่มเดียวกัน ในเขตสุขภาพที่ 8 

 

 
ต้นทุนบริการผู้ป่วยนอก 

 
ต้นทุนบริการผู้ป่วยใน 
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Benchmarking รพท.หนองคาย กับ รพท./รพศ ในเขตสุขภาพท่ี 8  (ณ มีนาคม 2565) 
สภาพคล่องทางการเงิน 

 
ความมั่นคงทางการเงิน 

 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

        4.5 นายกฤษฎา   ศรีกุลวงศ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ ด้านสารสนเทศ รายงานความก้าวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
      4.5.1. รับรองการบริการ VIP ในส่วนของจังหวัด และ พระภิกษุสงฆ์ 
     -IT ท าระบบรองรับนามบัตรของ VIP ขั้นตอนของหน้างาน ทางทีมจะลงพื้นที่แจ้ง 
รายละเอียดให้ทราบอีกครั้ง 
    4.5.2. ระบบ i-Claim 
    -ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 จะมีเจ้าหน้าที่จาก I-Net จะมาช่วยดูระบบของ i-claim  
เข้ากับหมอพร้อม ข้อดีถ้าท าตามระบบ เวลาเคลมของประกันต่าง ๆ จะมีความสะดวกมากยิ่งข้ึน 
   4.5.3 Data dashboard 
  -ปัจจุบัน IT ได้ปรับปรุงในส่วนของการหาข้อมูลต่าง ๆ ได้ทดสอบทาง Intranet ถ้าใช้ 
คอมพิวเตอร์ในโรงพยาบาล เข้า url นี้ สามารถโชว์ได้ว่าสถานะของโรงพยาบาลเป็นอย่างไร ดูข้อมูลต่าง ๆ ของ 
โรงพยาบาล สามารถเข้าดูได้ โดยใช้ล็อคอินของ HosXp 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 

      4.6 นายธงชัย นาคมนต์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ ด้านพัฒนาองค์กร แจ้งเรื่องความก้าวหน้า QM&RM 
  - โรงพยาบาลหนองคายสิ่งแวดล้อมดี มีความทันสมัย และบริการที่ดี ตามนโยบาย EMS สรุปคะแนน

ประเมินการพัฒนาสถานบริการ ผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ผ่านการประเมินขั้นพ้ืนฐาน (the must ) คิดเป็น    
ร้อยละ93.33 (เกณฑ์ ≥ร้อยละ70) 

 - ประชาสัมพันธ์ การใช้ประโยชน์เครื่องมือบริหารองค์กร และพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 
  ขอความร่วมมือ สถานพยาบาล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการ ดังนี้ 
   1. บันทึกประวัติการสูบบุหรี่ของผู้ป่วยทุกคน 

    2. ผู้ป่วยที่สูบบุหรี่ต้องระบุในการวินิจฉัยโรคว่าเป็นภาวะติดนิโคติน 
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    3. มีแผนการรักษาการเลิกบุหรี่ เช่นการให้ความรู้ การเข้าร่วมโครงการเลิกบุหรี่ การ
พิจารณาการใช้ยาเลิกบุหรี่ การให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการรักษาเพ่ือเลิกบุหรี่ 

 
 - ขอเชิญบุคลากรทุกท่าน ท าแบบส ารวจวัฒนธรรมความปลอดภัยของโรงพยาบาลออนไลน์ HSCS โดยใช้

เลขรหัส 14 กรอกแบบส ารวจของโรงพยาบาลหนองคาย (46.0%) สรพ. ขยายเวลา: หมดเขต 30 พฤษภาคม 2565 
 - 2P Safety การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับสารน้ าทางหลอดเลือดด า การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับสารน้ าทางหลอดเลือดด า 
 - ประเมินตนเอง รอบที่ 1/2565 
  หน่วยงาน ส่ง Service Profile แล้ว 
   1.ศูนย์จ่ายกลาง 

2.ศูนย์พัฒนาคุณภาพฯ(QIC) 
3.งานสนาม 
4.งานกิจกรรมบ าบัด 
5.ศูนย์ประกันสุขภาพ 
6.กง.อาชีวเวชกรรม 
7.ศูนย์เครื่องมือแพทย์(MEC) 
8.พัสดุ 
9.เวชระเบียน 
10.จิตเวช และยาเสพติด 
11.ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็ก 
12.คลินิกพิเศษ 
13.ER 

   ทีมพัฒนาคุณภาพ ส่ง SAR แล้ว 
1.ทีมเวชระเบียน 
2.ทีมบริหารความเสี่ยง(RM) 
3.ทีมจิตเวช และยาเสพติด (เฉพาะตอน IV) 
4.ทีมฟ้ืนฟูสภาพ 
6.ทีมอุบัติเหตุฉุกเฉิน 

   ก าหนดส่งงาน 30 เมษายน 2565 
ที่ประชุม  รับทราบ 

  4.7 นายถนอม  เพ็ชรยิ้ม หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล แจ้งเรื่องเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้ 
         4.7.1 การปรับบัญชีค่าจ้างพนักงานกระทรวงและลูกจ้างชั่วคราว 
         - เริ่ม 1 เม.ย.65  
         - ให้ปรับค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และ พกส. ทุกคน 5% ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.65  
   (ต้องไม่เกินอัตราค่าจ้างขั้นสูง)  
          - เมื่อปรับแล้วค่าจ้างยังไม่ถึงขั้นต่ าให้ปรับ ณ วันที่ 1 ตค.65 (หลังการเลื่อนค่าจ้าง
ประจ าปี) 
          - งานทรัพย์ยากรบุคคล เสนอค าสั่งปรับ 5 % แล้ว 
         4.7.2 การรับเงินประจ าต าแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ (เฉพาะต าแหน่งที่ ก.พ.
ก าหนดให้มีเงินประจ าเดือน) 
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      - ตั้งแตว่ันที่ …/16 
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        - ตั้งแต่วันที่ 10 มี.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2565 ให้ผู้ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการ    
2 ปี ขึ้นไป  ให้ประเมินศักยภาพ รับเงินประจ าต าแหน่ง ตั้งแต่วันที่ผ่านการประเมิน 
       - ตั้งแต่วันที่  1 ต.ค. 2565 เป็นต้นไป ให้ทุกคนที่ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการ 
(ต าแหน่งที่มีสิทธิได้เงินประจ าต าแหน่ง) ได้รับเงินประจ าต าแหน่ง โดยไม่ต้องประเมินใดๆอีก 
        4.7.3 การประเมินบุคคลและผลงาน ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน และระดับ
อาวุโส 
      -เดิมก่อนที่ส านักงานข้าราชการพลเรือน ก าหนดเกณฑ์ใหม่ ได้ให้ระงับการเลื่อน โอนย้าย 
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เพ่ือรอเกณฑ์ใหม่ ขณะนี้ได้ท าหลักเกณฑ์ใหม่แล้ว ดังนั้น บุคคลที่อยู่ต าแหน่งประเภท
ทั่วไป จะประเมินช านาญงาน สามารถด าเนินการได้เลย ได้แจ้งเวียนหนังสือ และส่งรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนไป 
 
แล้ว รายละเอียดเอกสารแบบฟอร์ม อยู่ใน .55 , ระดับอาวุโส เดิมเป็นการคัดเลือก และแต่งตั้ง ไม่ต้องประเมินอีก     
แต่เกณฑ์ใหม่ ถ้าต าแหน่งวาง ผ่านการคัดเลือก ประกาศรับสมัครคัดเลือก และต้องท าแบบประเมินบุคคลและผลงาน 
    4.7.4 การประเมินบุคคลและผลงาน ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ ช านาญ
การพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ 
        1) ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ (ส าหรับต าแหน่งระดับควบ เช่น พยาบาล 
วิชาชีพช านาญการ นายแพทย์ช านาญการพิเศษ ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ) 
              - ให้มีการประเมินบุคคลก่อน (ประเมินโดย ผวจ.) เมื่อผ่านการประเมินบุคคล  
จึงส่งแบบประเมินผลงาน ภายใน 180 วัน นับจากวันประกาศของจังหวัด  
               - รายละเอียด แบบฟอร์ม จ านวนผลงาน อยู่ใน .55  
       2) ระดับช านาญการ (ต าแหน่งว่าง) ระดับช านาญการพิเศษ (นอกระดับควบ เช่น 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ) ขั้นตอนด าเนินการ 
    1) คณะกรรมการประเมินบุคคล ที่ อ.ก.พ.สป.สธ. แต่งตั้ง ประชุมเลือกวิธีคัดเลือก 
       2) เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความเห็นชอบวิธีคัดเลือก 
           3) คณะกรรมการฯ ประกาศรับสมัคร ล่วงหน้าไม่นอยกว่า 3 รับสมัครไม่น้อยกว่า  
7 วันท าการ 
    4) ด าเนินการคัดเลือกตามองค์ประกอบและน้ าหนักคะแนนตามที่ อ.ก.พ.สป.สธ.ก าหนด 
    5) ประกาศผลการคัดเลือกต าแหน่งละ 1 คน ทักท้วงได้ภายใน 30 วัน 
       6) ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งเอกสารประเมินผลงานภายใน 180 วัน (ไม่มีขยาย)   
    7) ต าแหน่งจากจากการเกษียณ คัดเลือกล่วงหน้าได้ไม่เกิน 6 เดือน ทั้งนี้ ต้องได้รับ
จัดสรรต าแหน่งคืนจาก ก.พ. และได้รับอนุญาตให้ใช้ต าแหน่งได้ก่อน จึงจะเริ่มกระบวนการคัดเลือกตามข้อ  
1 – 6  (ปี 65 มีต าแหน่งช านาญการพิเศษว่างจากการเกษียณ พยาบาลวิชาชีพ 4 อัตรา นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา) 
   องค์ประกอบการคัดเลือกและน้ าหนักคะแนน ตามที่ อ.ก.พ.สป.สธ.ก าหนด 
             1. ข้อมูลบุคคล ได้แก่ คุณสมบัติของบุคคล ประวัติการศึกษา ประวัติการรับราชการ 
ประวัติการฝึกอบรมดูงาน ประสบการณ์ในการท างาน ผลการปฏิบัติราชการ ประวัติทางวินัย (20 คะแนน) 
    2. ความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ที่สอดคล้องเหมาะสมกับต าแหน่งที่จะ
แต่งตัง้ (30 คะแนน) 
    3. เค้าโครงผลงานที่จะส่งประเมิน (30 คะแนน) 
    4. ข้อเสนอแนวคิดพัฒนางาน (10 คะแนน) 
    5. อื่นๆ ตามที่เห็นสมควร เช่น การสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ ทัศนคติ เสียสละ ภาวะ
ผู้น า วิสยัทัศน์ (10 คะแนน) รวม 100 คะแนน ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องได้คะแนนสูงสุด และไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
    ***ส าหรับต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ การจัดกลุ่มงานผลงานเกื้อกูล 
สป.สธ.ยังไม่ยกเลิกหรือปรับปรุงใหม่  (ว 3779 ลว. 27 พ.ย.2561) 
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   3) การประเมินบุคคล ระดับเชี่ยวชาญ 
                     1) เขตสุขภาพน าร่อง หรือ สป.สธ. เป็นผู้ประกาศรับสมัครและคัดเลือก 
                2) ต าแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ ไม่ต้องส่งแบบประเมินบุคคล (ส าหรับต าแหน่ง    
ที่  อ.ก.พ.สธ. อนุมติก าหนดเป็นระดับเชี่ยวชาญไว้แล้ว)  สามารถส่งแบบประเมินผลงานได้เลย 
     ***ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ กระทรวงสาธารณสุขประกาศรับ
สมัคร หลักเกณฑ์การประเมินผลงาน รอ อ.ก.พ.กระทรวง ก าหนด 

ที่ประชุม  รับทราบ 

  4.8 นายพิชิต  บุตรสิงห์ หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม แจ้งเรื่องเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้ 

        4.8.1 งานโอลิมปิกเดย์รัน 
        -หน้าที่ รพ.หนองคาย ที่ได้รับมอบหมาย 
    - วันที่ ๒๘-๒๙ เม.ย. ๖๕ เวลา ๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ ที่บริเวณ รร.เทศบาลสว่าง 
รพ.หนองคาย ร่วมกับ สสจ. / สสอ.เมือง  
    - ตรวจ ATK พร้อมออกใบรับรอง วันที่ ๒๘ เม.ย. 65 ผู้ประกอบการ ๑,๐๐๐ คน 
วันที่ ๒๙ เม.ย. 65 นักกีฬาประมาณ ๓,๐๐๐ คน รวม ๔,๐๐๐ คน 
    - เจ้าหน้าที่  รพ.หนองคายที่จะไปร่วมงานหรือ ร่วมวิ่งและไม่สะดวกจะไป  
รร.เทศบาลสว่างให้เอาผลตรวจ ATK ภายใน ๗๒ ชั่วโมง มาแลกหนังสือรับรองได้ที่คลังยาชั้น๒อาคาร๑๐ชั้น และใช้
หนังสือรับรองแลกเสื้ออีกทีในวันที่ ๓๐ เม.ย. ๖๕ เวลา ๙.๐๐ – ๑๔.๐๐ ที่ลานวัดศรีบุญเรือง 
    - วันเสาร์ที่ ๓๐ เม.ย.๖๕ เวลา ๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ ที่ ริมโขงหน้าวัดล าดวน 
    - ตรวจ ATK ให้แขก VIP ประมาณ๓๐คน (ขอเทคนิคการแพทย์) 
    - รถ EMS + หน่วยปฐมพยาบาล (แพทย์+พยาบาล+กายภาพบ าบัด+ยาและ
เวชภัณฑ์+เครื่องกระตุ้นหัวใจ+ เตียงสนาม ) ที่กองอ านวยการ 
    - รถ EMS ตามขบวนนักวิ่ง ๑๐ กิโลเมตร 
       4.8.2 รายงาน Stock วัคซีน (ณ วันที่ 27 เม.ย.65 เวลา16.00น.) 

 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
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               4.9 นายรัชดา เลิศอเนกวัฒนา ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ ด้านพัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม 
และความปลอดภัย  แจ้งเรื่อง 

          งานที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 
   - ด าเนินการติดตั้งระบบประตูอัตโนมัติ (Auto Door)  

บริเวณประตูทางเข้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ (OPD) 
 

   งานที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 
1.โครงสร้างอาคารสถานที่ 

- ระบบการจราจรภายในส่วนบ้านพักเจ้าหน้าที่ 
- ปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทย (คาดว่าจะแล้วเสรจ็ 15 พฤษภาคม 2565 
- ปรับปรุงโรงน้ าเกลือ (คาดว่างานจะแลว้เสรจ็ในวันที่ 28 เมษายน 2565) 
- หลังคาหน้าตึกอ านวยการ  
- ย้ายเสาธง 
- ย้ายพระบรมฉายาลักษณ์  
- ย้ายศาลปู่แสนศรีวิชัย 

2. สวนและภูมิทัศน์ 
- หน้าตึกอ านวยการบริเวณศาลาพักคอย 
- หน้าร้านค้าสวัสดิการ 
- ข้างร้านกาแฟ 
- หน้าอาคารจิตเวชและในอาคารห้องตรวจจิตเวช 

    3. กล่องไฟบอกทางระหว่างอาคาร 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.10 นายรังสรรค์ ไชยปัญญา หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป รายงานสาธารณูปโภคประจ าเดือนมีนาคม 
2565  

รายงานค่าน้ าประปาประจ าเดือน เมษายน 2565 เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2563 - 2564 – 2565 
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รายงานค่าไฟฟ้าประจ าเดือน มีนาคม 2565 เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2563 - 2564 – 2565 

   
  

- โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
    - บริษัท พี.ซี.ดี.วาย  จ ากัด ก าลังผลิต 1,273 กิโลวัตต์ ติดตั้งแล้วเสร็จภายในวันที่           
9 กันยายน 2565 
    - วันที่ 27 เม.ย. 2565 ประชุมกับตัวแทนจากบริษัท พี.ซี.ดี.วาย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด เพ่ือ
วางแผนด าเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) 
  - การก่อสร้างอาคารสนับสนุน 5 ชั้น 
    - ประชุมติดตามความก้าวหน้า การก่อสร้างอาคารสนับสนนุ 5 ชั้น และระบบบ าบัดน้ าเสีย วนัที่ 
26 เมษายน 2565 
  - งานก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียขนาด 500 ลบม.  
    - ใช้ระยะเวลาก่อสร้างไปแล้ว   จ านวน  119 วัน   คิดเป็นร้อยละ 32.60   
    - คงเหลือระยะเวลาก่อสร้าง     จ านวน  246 วัน คิดเป็นร้อยละ 67.39 
     - งานล่าช้ากว่าสัญญา            จ านวน   28  วัน  คิดเป็นร้อยละ  7.67   
    - ขณะนี้การด าเนินการ           อยู่ในงวดที่ 1 จากทั้งหมด 6 งวดงาน 
    - ผลงานรวมงานทั้งหมด          คิดเป็นร้อยละ 16.95 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา  

        5.1 นายนฤพนธ์ ยุทธเกษมสันต์ รองผู้อ านวยการฯ ด้านการแพทย์ ขอความเห็นชอบปรับแผนเงิน
บ ารุง รพ.หนองคาย ปี 2565 
   1) ขอความเห็นชอบปรับแผนเงินบ ารุงโรงพยาบาล ครั้งที่ 1/2565 
    โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการเงินการคลังโรงพยาบาล ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันจันทร์ ที่ 28 
มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมพระปทุมเทวาภิบาล เวลา 14.00-16.30 น. มีมติเห็นชอบให้ปรับแผนเงินบ ารุง 
โรงพยาบาล ครั้งที่ 1/2565 (ครึ่งปีงบประมาณ 2565) ตามสถานการณ์ทางการเงินการคลังของโรงพยาบาล ที่ผ่าน
มา 6 เดือนแล้วนั้น 
    จึงเสนอขอความเห็นชอบแผนเงินบ ารุงโรงพยาบาลหนองคาย (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 
1/2565) และกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ จะได้เสนอแผนฯ ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคายอนุมัติต่อไป 
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ด้านรายรับ 
 

 

 
เหตุผล ปรับตามข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยโควิด-19 ได้แก่ การให้บริการฉีดวัคซีนฯ, การให้บริการตรวจคัด 

กรองฯ และการให้บริการแก่ผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีจ านวนที่เพ่ิมมากข้ึน 
ด้านรายจ่าย 

 

 
 เหตุผล   
   3.10 ค่าจ้างเหมาบริการ เนื่องจากมีบริการจ้างบริการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อเพ่ิมมากขึ้น และการ
ใช้งานเครื่องพิมพ์เอกสารที่มีจ านวนมากขึ้น 
   3.16 ค่าจ้างตรวจห้องปฏิบัติการ LAB สถานการณ์แนวโน้มปัจจุบันมีปริมาณการใช้งานที่เพ่ิม
มากขึ้น 
   3.22 ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหา เป็นการเฉพาะที่นอกเหนือจากแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

 
  
 เหตุผล 
   4.8 ค่าวัสดุซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์การแพทย์ เนื่องจากมีครุภัณฑ์การแพทย์ที่ช ารุด/เสียหาย ที่เกิด
จากการใช้งานมีจ านวนมากขึ้น 
   4.9 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ และ 4.10 ค่าชุดน้ ายาตรวจ COVID-19 (RT-PCR) สถานการณ์
แนวโน้มมีปริมาณการใช้งานที่เพ่ิมมากขึ้น 
   4.11 ค่าวัสดุบริโภค (อาหาร) ปรับเพิ่มจากปริมาณการให้บริการผู้ป่วย ซึ่งมากกว่าแผนฯ 
ประจ าปี 
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สรุป (ร่าง) ปรับแผนเงินบ ารุงโรงพยาบาลหนองคาย ครั้งที่ 1/2565 (1 ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2565) 
 

 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามแผนเงินบ ารุงโรงพยาบาลหนองคาย (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1/2565) และ
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ จะได้เสนอแผนฯ ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคายอนุมัติต่อไป 

   5.2 นายถนอม เพ็ชรยิ้ม หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล แจ้งเรื่องพิจารณา ดังนี้ 

  5.2.1 ขอความเห็นชอบขอใช้บัญชีอัตราค่าจ้างขั้นต่ าของบัญชี พกส. เป็นอัตราค่าจ้างขั้นต่ าของการ
จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และรายวัน ในชื่อต าแหน่งและวุฒิเดียวกันกับต าแหน่ง พกส. ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 
2565 เป็นต้นไป ยกเว้นต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ขอจ้าง อัตรา 800 บาท/วัน ตามอัตราเดิม 
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มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามข้อ 5.2.1 
 

  5.2.2 ขอความเห็นชอบจ้างลูกจ้างรายวัน 164 ราย ในอัตราค่าจ้างตามบัญชี พกส.ที่ปรับใหม่ 
ยกเว้น ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (47 ราย) อัตราค่าจ้างสูงกว่าบัญชีแล้ว ขอจ้างในอัตรา เดิม (800 บาท/วัน) ตั้งแต่
วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป  
 

 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามข้อ 5.2.2 
 

   5.3 นางสาวพรรผณิต    ชยัจันทร์ หัวหน้างานนิติการ แจ้งเรื่องเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 
  5.3.1 พิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน 
    1. ค่าตอบแทนส าหรับ แพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ  

ประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนฯ ฉบับที่ 58 (พ.ศ. 2563) 
ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2563 

มติที่ประชุม HUM ครั้งที่ 
เสนอแก้ไข ปีงบประมาณ 
2566 

1. พยาธิวิทยา 
2. วิสัญญีวิทยา 
3. รังสีวิทยาทั่วไป ที่ปฏิบัติงาน
ในโรงพยาบาลชุมชน 
4. รังสีรักษา 
5. รังสีวิจฉัย 
6. เวชศาสตร์นิวเคลียร ์
7. จิตเวชศาสตร ์ 
8. นิเวชศาสตร์ป้องกัน  

10. เวชปฏิบัติครอบครัว ปฏิบัติงาน
ประจ า PCC 
11. เวชปฏิบัติฉุกเฉิน 
12. ประสาทศัลยศาสตร์ 
13. เวชศสาตร์ฟื้นฟู ที่ปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลชุมชน 
14. เวชศาสตร์วิกฤติ ที่ปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลชุมชน 

1. พยาธิวิทยา 
2. เวชปฏิบัติครอบครัว 

ปฏิบัติงานประจ า PCC 
3. นิติเวชศาสตร์ 
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2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานลักษณะเวรรอให้บริการ(on call) 
     กลุ่มการจิตเวชและยาเสพติด ขอ ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ขึ้นปฏิบัติงานลักษณะ
เวรรอให้บริการ (on call) เพ่ือประเมินและคัดกรองผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบ าบัดตาม พรบ.ยาเสพติด 
จ านวน 1 คน/เวร และให้ได้รับค่าตอบแทนค่าตอบ ดังนี้ 
     - ปฏิบัติงานลักษณะเวรรอให้บริการ(on call)ให้ได้รับอัตรา 300 บาท/เวร/ผลัด 
     - และหากในเวร/ผลัดนั้นมีการปฏิบัติงานให้ได้รับอัตรา 650 บาท/เวร/ผลัด  
    3. ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (P4P) 
     แก้ไขเกณฑ์การจัดเงิน P4P จัดสรร 50 % และลดลงตามสัดส่วนของอัตราครอง
เตียงดังนี้ 
      องค์กรแพทย์ 

       - 100% > 100 
       - 90% < 99.99-90.00 
    - 80% < 89.99-80.00 
       - 70% < 79.99-0 

      กลุ่มการพยาบาล 
       - 100% > 100 
       - 90% <99.99-90.00 
       - 80% <89.99-80.00 
       - 70% <79.99-0 
     จัดสรร 50 % และลดลงตามสัดส่วนของการให้บริการ ดังนี้ 
      LR , ER (Median Service) 
       - 100% > 100 
       - 90% < 99.99-90.00 
       - 80% < 89.99-80.00 
       - 70% < 79.99-0 
      วิสัญญีพยาบาล, OR ( Operation Hours) 
       - 100% > 100 
       - 90% < 99.99-90.00 
       - 80% < 89.99-80.00 
       - 70% < 79.99-0 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมให้น าเข้าการประชุม HUM 
 

     5.3.2 การขอรับเงินช่วยเหลือ กรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจากการติดเชื้อโควิด -19 
โรงพยาบาลหนองคาย  

 

    ข้อมูลการขอรับเงินช่วยเหลือ กรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจากการติดเชื้อโควิด –19 
     ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2565 

      - จ านวนที่รายงาน  163 ราย 35 หน่วยงาน 
      - ยื่นค าร้อง จ านวน 42 ราย 
      - ไม่ประสงค์ยื่นค าร้อง 4 ราย 

      - อยู่ระหว่างด าเนินการ 117 ราย 
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     หน่วยงานที่ติดเชื้อโควิด-19 สูงสุด 5 อับดับ 
      1. OPD ARI Clinic  จ านวน  27  ราย 
      2. หน่วยจ่ายกลาง จ านวน 11  ราย 
      3. อายุรกรรมชาย จ านวน 10  ราย 
      4. อุบัติเหตุฉุกเฉิน จ านวน 9    ราย 
      5.  60 เตียง ชั้น 1  จ านวน 7    ราย 
              60 เตียง ชั้น 4 
               พิเศษ VIP ชั้น 4,ชั้น 5 
              NICU  
  แนวทางการขอรับเงินช่วยเหลือ กรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจากการติดเชื้อโควิด -19 
    1. บันทึกรายงานกรณีเจ้าหน้าที่ติดเชื้อโควิด -19 ตามสายบังคับบัญชา 
    2. ฝ่ายนิติการด าเนินการตรวจสอบข้อมูลเจ้าหน้าที่ติดเชื้อโควิด -19  
      - ติดจากการปฏิบัติงานหรือไม่  
      - หากติดจากการปฏิบัติงาน ติดจากผู้ป่วยหรือผู้รับบริการสิทธิการรักษาใด 
     โดยเจ้าหน้าที่ต้องเตรียมข้อมูล ดังนี้   
      (1) ข้อมูลการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับการให้บริการผู้ป่วยโควิด 
      (2) รายชื่อผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิดที่ให้บริการ  
      (3) ใบตรวจสอบผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิดที่ให้บริการ (ประสาน ห้องเบอร์ 8) 
    3. หากติดจากการปฏิบัติงาน ฝ่ายนิติการประสานให้รับแบบค าร้อง /แบบสอบสวนโรค (เพ่ือ
ประสานที่ SAT) 
          เอกสารประกอบการยื่น  
     1. ค าร้อง 
     2. ส าเนาบัตร ปชช. 
     3. ส าเนาใบรับรองแพทย์/ประวัติการรักษา/ผลตรวจโควิดของผู้ยื่น 
     4. บันทึกรายงานการติดเชื้อต่อผู้บังคับบัญชา 
     5. ใบรายงานสอบสวนโรค 
     6. ค าสั่งขึ้นปฏิบัติงาน/ตารางเวร 
     7. ใบตรวจสอบสิทธิ/หนา้สรุปประวัติการรักษาของผู้ป่วยที่ระบุว่าติดเชื้อโควิด-19 
    4. ส่งข้อมูลเอกสารประกอบการพิจารณาให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ 
    5. แจ้งผลการพิจารณากับผู้ยื่นค าร้อง  

          - หากไม่ให้ด้วยกับผลการพิจารณามีสิทธิอุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ 
ทราบผลการพิจารณา 

          - หากเห็นด้วย และได้รับการพิจารณาช่วยเหลือ รอการกลุ่มงานการเงินเบิกจ่าย  
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ขั้นตอนการขอรับเงินช่วยเหลือ 
 

 
 

 
 

ที่ประชุม  เห็นชอบ 
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 ระเบียบวาระที่ 6 …/26 
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืน ๆ 

ประธาน    - มอบนายสมศักดิ์ ชัยจันทร์  ตรวจสอบรถเข็นเปลที่กองอยู่บริเวณซอกทางลง มีจ านวนเท่าใด ช ารุด
เสียหายเท่าใด และซ่อมได้จ านวนเท่าใด เหลือจ านวนกี่คันที่ต้องซื้อ 

 - รายงานการเดินทางไปราชการ : ต้องด าเนินการภายใน 15 วันหลังจากท่ีสิ้นสุดการประชุม/อบรม  

ที่ประชุม  รับทราบ 

ปิดประชุม   เวลา  19.00 น. 
   
 
 
 
 
 
 
 
             
             
             
             
             
             
             
         
 
 
   
 

 
(นางสาวเพ็ญพรรณี ใจกว้าง) 

นักจัดการงานทั่วไป 
ผู้จดรายงานการประชุม 

(นายรังสรรค์   ไชยปัญญา) 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

    ผู้รับรองรายงานการประชุม 

 
(นางสาวเขมอชิร์กุล  อินทรวิเชียร) 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
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