
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหนองคาย 
ครั้งที ่11/2564 

วันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564  เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมชื่น ระวิวรรณ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคาย 

 

ผู้มาประชุม 
1. นายชวมัย  สืบนุการณ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย 
2. นายพิสิฐ  อินทรวงษ์โชติ  รองผู้อำนวยการฯ อาวุโส 
3. นายนฤพนธ์  ยุทธเกษมสันต์  รองผู้อำนวยการฯ ด้านการแพทย์ 
4. นายอุเทน  จันบุตรดี  รองผู้อำนวยการฯ ด้านบริหาร 
5. นางณฤดี  ทิพย์สุทธิ์  รองผู้อำนวยการฯ ด้านการพยาบาล 
6. น.ส.ภรณ ี  พรวัฒนา  รองผู้อำนวยการฯ กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ 
7. นางสุกัญญา    กราบไกรแก้ว  รองผู้อำนวยการฯ กลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ 
8. นางพนิดา   พันธุรัตน์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านกิจกรรมพิเศษ 
9. น.ส.โมฬี        นาคสาร   ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านบริหารครุภัณฑ์การแพทย์ 
10. นายวุฒิศักดิ์  อารีย์วัฒนานนท์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านบริการด่านหน้า 
11. นายฉัตรชัย  บุญประชารัตน์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านระบบประกันสุขภาพ 
12. นายธงชัย  นาคมนต์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านพัฒนาองค์กร 
13. นายกฤษฎา  ศรีกุลวงศ์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านสารสนเทศ 
14. น.ส.จินตาหรา  มังคะละ   ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านวิชาการและงานวิจัย 
15. นายจารุวัฒน์      แจ้งวัง   ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ คนที่ 1 
16. นางวันรัฐ    ตั้งกิจวานิชย์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ คนที่ 2 
17. น.ส.รัชดาพร   ปุยนุเคราะห์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ กลุม่ภารกิจดา้นบริการทุตยิภูมิ และตติยภมูิ คนท่ี 3 
18. นายสาธิต  พจน์จลองศิลป์  หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรม 
19. น.ส.ธิดา  เหล่าไพบูลย์  หัวหน้ากลุ่มงานโสต ศอ นาสิก 
20. นางภิรด ี  บวรกิติวงศ์  หัวหน้ากลุ่มงานจักษุวิทยา 
21. น.ส.สุนิดา  พรรณะ   หัวหน้ากลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม 
22. น.ส.นิรมล   พงษ์ไทย   หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม 
23. นายพิชิต  บุตรสิงห์   หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม 
24. นายสุรพล  เอียตระกูลไพบูลย์ หัวหน้างานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
25. นางพรรณี  สมัครคุณ  หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน 
26. นายถนอม  เพ็ชรยิ้ม   หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
27. นายอภิสามารถ  คล่องขยัน  หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา  
28. นางพรทิพย์  จินดา   หัวหน้าศูนย์บริหารค่ารักษาพยาบาล 
29. นายรังสรรค ์  ไชยปัญญา  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
30. น.ส.ปรานต์ศศิ  อินทรวิเชียร  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
31. นายบุญพิชิต  พ่อบาน   หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม 
32. นางกมลฐา  เกยด่านกลาง  หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์  
33. น.ส.พรรผณิต  ชัยจันทร์  หัวหน้างานนิติการ      
34. นางกมลรัตน์  สมานทรัพย์  หัวหน้างานศูนย์พัฒนาคุณภาพ 
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35. น.ส.ศิวิไลซ์  ศรีวิเศษ   เลขานุการคณะกรรมการประชาสัมพันธ์และ 
     สื่อสารความเสี่ยง รพ.นค 
36. น.ส.เพ็ญพรรณี  ใจกว้าง   นักจัดการงานทั่วไป 
37. น.ส.เขมอชิร์กุล  อินทรวิเชียร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางขวัญใจ  เกษร   ผช.หัวหน้าพยาบาลด้านบริหาร 1 
2. น.ส.กชพรรณ  พิลางาม   ผช.หัวหน้าพยาบาลด้านบริหาร 2/หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 10 
3. นางสมร  ปัญญาสวัสดิ์  ผช.หัวหน้าพยาบาลด้านบริการ/หน.งานการพยาบาลวิสัญญี 
4. นายสมศักดิ์  ชัยจันทร์  ผช.หัวหน้าพยาบาลด้านวิชาการ/หัวหน้างานการพยาบาลห้องผ่าตัด/ 
     หน.ศูนย์รับ-ส่งผู้ป่วย 
5. นางบงกชจันทร์  กถนานนท์  หัวหน้างานผู้ป่วยนอก 
6. น.ส.กิตติยา  จิตจักร   หัวหน้าห้องตรวจผู้ป่วยนอก รพ.หนองคาย 2 
7. นางวราภรณ ์  ปู่วัง   หัวหน้างานห้องคลอด 
8. นางอิฎฐิวรรณ  พิมพ์ศักดิ์  หัวหน้างานหน่วยจ่ายกลาง 
9. นางกฤษณา  สารบรรณ  หัวหน้าหอผู้ป่วยสูติ-นรีเวชกรรม 
10. นางเยาวเรศ  ตัณฑเกษม  หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษสู่ขวัญ 
11. นางนุสรา  มหิศนันท์  หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษ 60 เตียง ชั้น 2,3 
12. นางสมนา  สกุลคู   หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย ชั้น 1,2 
13. นางณิชา  ตั้งพรชูพงศ์  หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง 
14. นางกัญญัณณัฎฐ์  พรหมเขจร  หัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย  
15. นางปิยจิตร  หอมวุฒิวงศ์  หัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง  
16. นางสิวินีย ์  หนุ่มขุนทด  หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก 
17. นางปริณดา  ไตรยะวงศ์  หัวหน้าหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 1 และ 2 
18. นางสุรีพร  คำตา   หัวหน้าหอผู้ป่วยตา-ห-ูคอ-จมูก 
19. นางเพียงไพฑูรย์  นามศักดิ์  หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษ VIP ชั้น 4,5 
20. นางลำยอง  เลขนอก   หัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรมรวม 
21. น.ส.เอมอร  อดุลโภคาธร  หัวหน้างานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ใน รพ. (IC) 
22. น.ส.ประไพนิล  แก้วด้วง   หัวหน้างานธนาคารเลือด 
23. นายปรีดา  อาสนานิ   หัวหน้างานรังสีวินิจฉัย 
24. นางดวงเดือน  เฆ้พวง   หัวหน้างานกายภาพบำบัด 
25. นางเกศินี  เชื้อสะอาด   หัวหน้างานจิตเวช 
26. นางกุลภาภร  ปัญสวัสดิ์  หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลชุมชน/หัวหน้าศูนย์ COC 
27. นางวัลยา  ศรีพล   หัวหน้างานคลินิกเบาหวาน 
28. นางรพิพรรณ  โสภาเวทย ์  หัวหน้าศูนย์สิทธิการรักษาพยาบาล 
29. นางช่อเพชร   ตันกิจเจริญ  หัวหน้างานหน่วยคิดค่ารักษาพยาบาล 
30. นางโสภฎิา  ผันผิน   หัวหน้างานแพทย์ทางเลือก/งานแพทย์แผนไทย 
31. นางชนพิชา  พินยา   หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี 
32. น.ส.ทิพวรรณ  เตนากุล   หัวหน้างานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา 
33. น.ส.อัญชล ี  บุญวัฒนะ  หัวหน้างานศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็กและจิตเวชเด็ก และวัยรุ่น 
34. น.ส.สิริลักษณ์  บุญประกอบ  หัวหน้างานอาชีวเวชกรรม 
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35. นางธนานันต ์  อาสนานิ   หัวหน้างานตรวจและรักษาผู้ป่วยคลินิกพิเศษ ชั้น 1 
36. นายศุภากร  แสนทำพล  หัวหน้าศูนย์พัฒนาระบบสารสนเทศ 
37. น.ส.เสาวลักษณ์  สัจจา   หัวหน้างานเวชกรรมสังคม 
38. นางสำเนียง  จันทร์รัตน์  หัวหน้างานพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน 
39. นายวรวฒุ ิ  ยังเกษม   หัวหน้างานนโยบายและแผนฯ 
40. น.ส.จิรพันธ ์  เจริญ   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
41. นางสิรินาฎ  สุวรรณมาตย์  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
42. นายรัชดา  เลิศอเนกวัฒนา  ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
43. นางวริศรา  เบ้านู   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

วาระก่อนการประชุม 
 1. คณะกรรมการบริหารฯ และเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันสวดมนต์ ประมาณ 5 นาที 
 2. คณะกรรมการบริหารฯ และเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันยืนตรง ร้องเพลง “เทิดพระบิดา” 
 3. มอบเกียรติบัตรสำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานโรงพยาบาลบุษราคัม จำนวน 20 คน 

  - ทีมแพทย์ 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน 
1 นางสาวภรณี  พรวัฒนา นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ศัลยกรรม 
2 นางสาวโมฬี นาคสาร นายแพทย์ชำนาญการ วิสัญญี 
3 นายขวัญชาย กิติรัตน์ นายแพทย์ชำนาญการ ศัลยกรรม 
4 นางสาวนีรนาท  สีมะสิงห์ นายแพทย์ปฏิบัติการ  อายุรกรรม 

 

  - ทีมเภสัชกร 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน 
1 นางสาวฉัตรฉมา  เพ็งสุข  เภสัชกรปฏิบัติการ เภสัชกรรม 
2 นางสาวพิชชานี  เหลืองอิงคสุต เภสัชกรปฏิบัติการ เภสัชกรรม 
3 นางสาวกฤษติยา  พุ่มบัว เภสัชกรปฏิบัติการ เภสัชกรรม 

 

  - ทีมนักรังสีแพทย์ 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน 
1 นางชมนาด วิจิตรานนท์ นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ รังสีวิทยา 
2 นายปรีดา อาสนานิ นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ รังสีวิทยา 
3 นายอนุกูล คลังแสง นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ รังสีวิทยา 
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  - ทีมพยาบาล 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน 

1 นายอดิศักดิ์ ปานิเสน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ศัลยกรรมชาย 
2 นายปัณณวัฒน์ สีชัย พยาบาลวิชาชีพ ศัลยกรรมชาย 
3 นางสาวสินิทธา หารินทะชาติ พยาบาลวิชาชีพ ศัลยกรรมชาย 
4 นางสาวอรอนงค ์สุวรรณเขต พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ศัลยกรรมชาย 
5 นางสาวพิไลพรรณ  พัดพรม พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ศัลยกรรมประสาท 
6 นางสาวสุปราณี  อินธิแสง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ศัลยกรรมประสาท 
7 นางชัญญาณิศา คำเสมอ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หอผู้ป่วย 60/2 
8 นางสาวกนกนวล ปรีจำรัส  พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 4 
9 นางสาวจตุภรณ์ พรมภิภักดิ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ อายุรกรรมหญิง 

10 นางสาวนันทิยา ยุทธเกษมสันต์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ อุบัติเหตุ 
11 นางสาวเจษฎาภรณ์ กลางราช นักวิชาการสาธารณสุข งานห้องผู้ป่วยหนัก 1 
12 นางสาวอรยา วังหล้า พยาบาลวิชาชีพ งานห้องผู้ป่วยหนัก 2 

 

ประธาน :  ในนามของโรงพยาบาลมีความรู้สึกยินดี และเป็นเกียรติ และขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ที่ได้ทำหน้าที่ได้
สมบูรณ์แบบ  

 4. แนะนำเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์  
จำนวน 8 คน 

ที่ประชุม    รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

 - ประธานกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ บุคลากรของโรงพยาบาล ที่ร่วมแรงร่วมใจในกิจกรรมทำบุญทอดกฐิน
สามัคคีประจำปีของโรงพยาบาลหนองคายทีท่อดถวายวัดหายโศก ยอดรวมกับกฐินคณะอ่ืนๆ จำนวน 1,710,000 
บาท และกฐินกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลหนองคายได้ร่วมทำบุญ จำนวน 20,000 บาท, กฐินทอดที่วัดไตร
รัตนาราม จ.สุรินทร์ ยอดรวม 1,033,000.75 สตางค์ 

 - ประธานกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ รองผู้อำนวยการฯ ทุกท่าน ที่ช่วยจัดกิจกรรมงานวันแพทย์ ในวันที่ 
26 พฤศจิกายน 2564 (วันแพทย์คือวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564) ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี งานนี้ได้รับเกียรติจาก
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อมร ลีลารัศมี นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ส่งไลน์ถึงผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลหนองคาย ขอบคุณและจะนำภาพกิจกรรมของโรงพยาบาลหนองคายลงในหนังสือ 100 ปี แพทย
สมาคมแห่งประเทศไทยด้วย 

 - ประธานกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีน เพ่ือดำเนินการป้องกันโรคโควิด ซึ่ง ศบค. 
เตรียมเปิด “หนองคาย” พื้นที่ต้นแบบ "Test & Go" ทางบก แห่งแรกในวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ที่จะเปิด
ต้อนรับนักท่องเที่ยว และผู้ที่จะติดต่อเศรษฐกิจ กับ สปป.ลาว ซึ่ง สปป.ลาวจะมีการเปิดประเทศ อย่างเป็น
ทางการวันที่ 1 มกราคม 2565 และนอกจากหนองคายที่เป็นจังหวัดนำร่อง จะมีการนำไปพัฒนารูปแบบที่ 
มุกดาหาร นครพนม และอุบลราชธานี    

ประธาน – ก่อนเข้าประเทศไทย ให้ตรวจ ATK (Antigen Test Kit) ก่อนเข้า หากจะตรวจแบบ RT-PCR (Real 
Time PCR) ให้ตรวจมาจาก สปป. ลาว 
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ที่ประชุม    รับทราบ  
 

  1.1 เรื่องแจ้งจากเขตสุขภาพท่ี 8 
   1.1.1 ผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งใหม่ 
           1) นายแพทย์โสภณ นิลกําแหง รับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสว่าง 
      แดนดิน จังหวัดสกลนคร 
    2) นายแพทย์สมโภช ธีระกุลภักดี ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสกลนคร 
    3) นายแพทย์ชาญชัย บุญอยู่ ย้ายมาดำรงตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย 
    4) นายแพทย์ปรีดา วรหาร ย้ายมาดำรงตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม 
    5) นายแพทย์จรัญ จันทมัตตุการ ดำรงตำแหน่ง สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 8 
    6) นายทองเลื่อน องอาจ ดำรงตำแหน่ง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย 
          7) นายสิทธิศานต์ ทรัพย์สิริโสภา ดำรงตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอเมืองหนองคาย 
  1.1.2 EOC : Covid Free Setting : ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  เน้นย้ำให้โรงพยาบาลทุกแห่ง 
โดยเฉพาะโรงพยาบาลจังหวัด เป็นต้นแบบของ Covid Free Setting Area นั่นคือมีระบบคัดกรอง มีระบบการ
จัดการผู้ที่เข้ามารับบริการ ผู้มาติดต่อราชการ ผู้ให้บริการ ให้มีความปลอดภัย กระบวนการป้องกันไม่ให้ติดเชื้อ 

ประธาน – มอบรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาลหาแนวทางสรุปมาตรการดำเนินการ Covid Free Setting  
              ก่อนสัปดาห์ต่อไป 
ที่ประชุม    รับทราบ  
 1.3 เรื่องแจ้งจากการประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดหนองคาย (นายรังสรรค์ 
ไชยปัญญา) 

  1.3.1 ผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่                 
   1) นายชวมัย  สืบนุการณ์  ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย   
   2) นายมนต์สิทธิ์  ไพศาลธนวัฒน์ ดำรงตำแหน่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย            
               3) นายมติชน  มูลสูตร  ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการเขตพ้ืนที่ประถมศึกษา 
                          เขต 1        
   4) นางรวงทอง  พลธิราช  ดำรงตำแหน่ง  วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย       
   5) นางรัตนา  สังข์เจริญ  ดำรงตำแหน่ง  พลังงานหวัดหนองคาย    
     6) นายกำธร  นาคทิพย์           ดำรงตำแหน่ง   ผู้อำนวยกาสำนักงานบังคับคดีจังหวัด 
                 หนองคาย 
      7) นายพงษ์อิศรา  พลเตชา ดำรงตำแหน่ง  ผู้จัดการการประปาจังหวัดหนองคาย    
   8) นายกิตติคุณ   บุตรคุณ  ดำรงตำแหน่ง  ปลัดจังหวัดหนองคาย    
   9) นายประพันธ์  คำบาง   ดำรงตำแหน่ง  ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย  
   10) พันเอกบุญเหลือ  แยบสูงเนิน ดำรงตำแหน่ง  สัสดีจังหวัดหนองคาย    
   11) นายจรัสพงษ์  คำดอกรับ  ดำรงตำแหน่ง  ท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย 
   12) นางวนิดา  อามาตย์ทัศน์  ดำรงตำแหน่ง  สหกรณ์จังหวัดหนองคาย 
   13) นางสาวปนัดดา กุฎแก้ววิเศษ ดำรงตำแหน่ง  หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว 
                จังหวัดหนองคาย 
   14) นายอารักษ์  ส่องแสง  ดำรงตำแหน่ง  จัดหางานจังหวัดหนองคาย 
   15) นายสมพร  สีดา   ดำรงตำแหน่ง  หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทา 
                สาธารณภัยจังหวัดหนองคาย 
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   1.3.2 ผูว้่าราชการจังหวัดหนองคายให้นโยบายการจัดงานปีใหม่ สามารถจัดได้ แต่ห้ามสังสรรค์ 
เน้นย้ำให้ดูแลตัวเอง ตื่นตัว เว้นระยะห่าง สวมแมส หลีกเลี่ยงการสังสรรค์ 
 
   1.3.3 การแต่งกาย 
    - วันจันทร์  ชุดสีกากี ชุดวิชาชีพ 
    - วันอังคาร  ผ้าไทย 
    - วันพุธและวันพฤหัสบดี  ชุดสุภาพ 
    - วันศุกร์ ผ้าไทย 
ประธาน -  เพ่ิมเติมการแต่งกาย วันอังคาร ผ้าไทยลายหนองคาย วันศุกร์ ผ้าไทยลายผ้าไทยเจ้าฟ้าสิริวัณวรี  
นารีรัตนราชกัญญา 

ที่ประชุม    รับทราบ  
 

  1.3.4 การตรวจ ATK Covid ที่เทศบาลหนองสองห้อง ตรวจวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 9.00-
15.00 น. ตรวจฟรี และเทศบาลเมืองหนองคาย ตรวจทุกวันเสาร์ 

รองผู้อำนวยการด้านบริหาร : นโยบายหนองคาย Smart City ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 รองผู้กำกับ ภาค 
4 จะมาประชุม และทำ MOU ระหว่างตำรวจระดับภาค และเทศบาล นายก อบจ. เพื่อให้จังหวัดหนองคายเป็น 
Smart City คือความปลอดภัย เพราะหนองคายมีจุดเด่นหลายอย่าง จะทำการติดกล้องวงจรปิดทั่วจังหวัด และ
ปรับปรุงวิวทิวทัศน์ ตัวชี้วัดคือความปลอดภัยและการเปิดประเทศ 

ประธาน - มอบกลุ่มงานบริหารทั่วไป สำรวจกล้องวงจรปิด ให้ซ่อมบำรุง ในมุมที่ยังมีความเสี่ยงให้ดำเนินการติดตั้ง 
           - New GFMIS จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ วันที่ 4 มกราคม 2565 
รองผู้อำนวยการอาวุโส : เสนอ เห็นควรให้มีจดุที่ให้ รปภ. ดูกล้องวงจรปิดแบบ Real Time เกิดเหตุจะแก้ไขได้ 
   ทันที 
ที่ประชุม    รับทราบ  
 

 1.4 เรื่องแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย   
  - พญ.ฤดีมน สกุลคู ได้รับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชท่าบ่อ  
ที่ประชุม    รับทราบ  
   

 1.5 เรื่องแจ้งจากโรงพยาบาล  
  1.5.1 การเปิด OPD IPD จิตเวช มีทั้งหมด 17 เตียง (ชาย 10 เตียง หญิง 7 เตียง) เปิดหอผู้ป่วย
จิตเวชเนื่องจากเป็นนโยบายฯ มีประมวลกฎหมายยาเสพติด ปี 2565 มีผลประกาศใช้ 30 วันหลังจากวันประกาศ 
ส่วนราชกิจจานุเบกษา ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รับผิดชอบ 
  1.5.2 ผู้ที่ได้รับคะแนนโหวตมากที่สุด จากการที่ผู้อำนวยการพบปะและมอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่ 
    1. นายสมศักดิ์ ชัยจันทร์   
  2. นายแพทย์ธงชัย  นาคมนต์ 
 1.5.3 มอบหมาย น.ส.รชัฎาพร ปุยนุเคราะห์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยอำนวยการโรงพยาบาล กลุ่ม
ภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ คนที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564  
 1.5.4 ผู้อำนวยการฯจะนำโรงพยาบาลหนองคายเป็นโรงพยาบาลศูนย์ ซึ่งเรื่องสำคัญที่ต้อง
ปรับปรุงคือพฤติกรรมการบริการ 
ประธาน : มอบกลุ่มการพยาบาลประสานอาจารย์ ดร.ธีระยุทธ วระพินิจ (ครูใหม่) ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล เพ่ือมาอบรมพฤติกรรมบริการให้กับเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 100 % 
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  1.5.5 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคายนัดพบปะและรับมอบนโยบายจากท่านผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลหนองคาย (แนวทาง : การพบปะเจ้าหน้าที่ 100 %) เมื่อวันที่ 2, 4, 9 และ 11 พฤศจิกายน 2564 
ยังเหลือเจ้าหน้าที่ที่ยังไม่ได้พบประมาณ 200 คน ให้ผู้จัดกำหนดวันพบปะและรับมอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่กลุ่มนี้
ด้วย 

  1.5.6 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคายจะเดินพบปะหน่วยงานต่างๆเดือนธันวาคม 2564 

  1.5.7 Service Plan. สาขาผู้สูงอายุ : มอบรองผู้อำนวยการด้านทุติยภูมิและตติยภูมิกำกับดูแล 

  1.5.8 วันที ่ 17 พฤศจิกายน 2564 : ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย 
องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและคณะ เป็นประธานเปิดบริการฟรีไวไฟ
ความเร็วสูง (IBuzz Privilage Free Wifi) ในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง จังหวัดอุดรธานีและโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 

ประธาน : มอบผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประสานข้อมูลรายละเอียดกับ รพร.ท่าบ่อ 

  1.5.9 การก่อสร้างอาคาร 5 ชั้น อยู่ในขั้นตอนการตอกเสาเข็ม จะมีเสียงดังและการสั่นสะเทือน 
หากหน่วยงานใดได้รับผลกระทบเสียหาย ให้แจ้งผู้เกี่ยวข้องเพ่ือดำเนินการปรับปรุงโดยเร็ว 

  1.5.10 DUE Process : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข อยากให้นำ DUE Process เป็น
กระบวนการอันชอบธรรม (ของกฎหมาย) ที่ถูกต้องชอบธรรมและเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ โดยปกป้องสิทธิ
ตามกฎหมายของบุคคลคนหนึ่งโดยไม่ลำเอียง คือ “การปฏิบัติตามกระบวนการตามขั้นตอนอันชอบธรรม”มาใช้ 

    1.5.11 เน้นให้หน่วยงานปฏบิัติงานตามนโยบายฯ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
(นายอนุทิน ชาญวีรกูล) 
   1. ให้ความสำคัญสูงสุดต่อการพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชดำริ และ 
โครงการเฉลิมพระเกียรติ 
   2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพ ให้ทุกคนบนแผ่นดินไทยสามารถเข้าถึงการบริการที่มี
คุณภาพอย่างทั่วถึง โดยมีการใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นระบบที่ยั่งยืน 
   3. สร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชากรไทยตลอดช่วงชีวิต 
   4. สร้างเสริมความเข้มแข็งของกลไกนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ ที่ทำงานข้ามภาคส่วน 
ทั้งในภาครัฐ (กระทรวงอ่ืนๆ มหาวิทยาลัย และสภาวิชาชีพ) เอกชน ประชาสังคม และชุมชนท้องถิ่น 
   5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการบุคลากรสุขภาพ 
   6. พัฒนาความม่ันคงของระบบยา วัคซีน เวชภัณฑ์ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ 
   7. จัดการโรคติดต่อและภัยคุกคามด้านสุขภาพ 
   8. สนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพโลก (Global Health) 
   9. สนับสนุนการวิจัยสุขภาพอย่างครบวงจร 
   10. พัฒนาและส่งเสริมระบบธรรมาภิบาล ในกระทรวงสาธารณสุขและองค์กรด้าน
สุขภาพของรัฐ 
  1.5.12 เน้นให้หน่วยงานปฏบิัติงานตามนโยบายฯ ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
(นายสาธิต ปิตุเตชะ) 

1. สุขภาพดีวิถีใหม่ Living with COVID-19 รองรับการเปิดประเทศ ขับเคลื่อนสังคมและ 
เศรษฐกิจไทยยั่งยืน 

-เร่งยกระดับมาตรการ COVID Free Setting  
-ส่งเสริมให้คนไทยมีสมุดสุขภาพประจาตัวออนไลน์ (Health Book Online)  
-การจัดการข้อมูลข่าวสารสุขภาพเพ่ือ Health literacy ของประชาชน 
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   2. ยกระดับการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก สมุนไพร กัญชา และภูมิปัญญาไทย 

❖ -ส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรในระบบบริการสุขภาพให้มากข้ึน  
-เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ บริการและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพ่ิมเศรษฐกิจ 
  ฐานราก และเศรษฐกิจของประเทศ 

      3. สนับสนุน ดูแล และเพ่ิมศักยภาพ อสม. 
-เป็นหมอคนที่ 1 ในนโยบาย 3 หมอ 
-อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน 

     4. เสริมสร้างศักยภาพวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ของภาครัฐและภาคีเครือข่าย 
    -ให้ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ 
    -เสริมสร้างศักยภาพวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 

   5. พัฒนาบทบาทการกากับดูแลด้านอาหารและยา 
 -เอ้ือต่อการเปิดประเทศอย่างปลอดภัย และการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศ 
 -นโยบายเน้นหนักในการกำกับดูแลด้านอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
            2565 

   1.5.13 เน้นให้หน่วยงานปฏิบัติงานตามนโยบายฯ ของปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
(นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต) 
     1.ระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง 
    -จัดตั้งหน่วยงานปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ 3,000 ทีมเต็มพ้ืนที่ 
จังหวัดละ 1 อำเภอ 
    -ประชาชนคนไทย มีหมอประจำตัว 3 คน 30 ล้านคน 
    -รพ.สต.ผ่านเกณฑ์คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว ร้อยละ 75 
     2.เศรษฐกิจสุขภาพ 
    -สถานพยาบาลกลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรม
การแพทย์ครบวงจร เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 
    3.สมุนไพร กัญชา กัญชง 
    -จำนวนมูลค่าการบริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพรในประเทศไทยเพ่ิมข้ึน จากปีท่ีผ่าน 
      มา ร้อยละ 5 
    -มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุข เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 
    4.สุขภาพดีวิถีใหม่ 
    -ประชาชนมีพฤติกรรมป้องกันโรคพุงประสงค์ ร้อยละ 80 
    -คนมีความรอบรู้สุขภาพ 10 ล้านคน 
    -กิจการ กิจกรรม สถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการ ร้อยละ 90 
    5.COVID-19 
    -จังหวัดสามารถควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้สงบได ้
     ภายใน 21-28 วัน 
    -ประชากรที่อยู่ในราชอาณาจักรไทยได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า  
     2019 ร้อยละ 70 
    -อัตราป่วยตายของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของทั้งประเทศต่ำกว่า 
     ร้อยละ 1.55 
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    6.ระบบบริการก้าวหน้า 
    -ให้ผู้ป่วยมะเร็งรักษาได้ทุกที่ (Cancer Anywhere) 
    -พัฒนาศักยภาพสถานพยาบาลในการรองรับผู้ป่วยโควิดและโรคติดเชื้อทางเดิน 
     เดินหายใจ 
    -Innovative Healthcare Management : EMS (Environment,  
     Modernization and Smart Service) 
   7.ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 
    -บูรณาการดูแลผู้สูงอายุครบด้าน BMTEC 
    -พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตเชิงรุก 
   8.ธรรมาภิบาล 
    -ธรรมาภิบาลโปร่งใส 
    -พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เป็นศูนย์ข้อมูลกลางด้านสุขภาพของ 
     ประชาชน 
   9.องค์กรแห่งความสุข 
    -Talent Management 
    -พัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ งานได้ผล คนเป็นสุข ปลอดภัย 
   “รัก สามัคคี มีวินัย ใฝ่ใจสาธารณสุข” 

ระเบียบวาระท่ี  2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที ่10/2564 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564  

 ฝ่ายเลขานุการ ได้นำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหนองคาย  ครั้งที่ 
10/2564 วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เผยแพร่ใน http://nkh.go.th  ให้ผู้เข้าประชุมทุกท่าน ได้พิจารณาล่วงหน้า
แล้ว  หากมีข้อบกพร่องหรือแก้ไขขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการเพ่ือแก้ไขต่อไป 

มติที่ประชมุ      รบัรองรายงานการประชุม ครั้งที ่10/2564 เมื่อวันที่  15 ตุลาคม 2564 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว  

         - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ         

  4.1 นางณฤดี ทิพย์สุทธิ์ รองผู้อำนวยการฯ ด้านการพยาบาล แจ้งเรื่องเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ 
ดังนี้ 
   4.1.1 กิจกรรมรับนักศึกษาพยาบาลฝึกงาน 40 คน 
    กิจกรรมมอบตัวเป็นศิษย์ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลอุดรธานี เป็น
กิจกรรมที่ทำให้หัวหน้าตึก หัวหน้างาน เป็นครูที่ดี ทำให้เกิดการเรียนรู้และต่อยอดกิจกรรมอ่ืน ๆได้ 
   4.1.2 แผนยุทธศาสตร์กลุ่มการพยาบาล ปี 2565 
    แผนยุทธศาสตร์กลุ่มการพยาบาลปี 2565  4 ยุทธศาสตร ์/21 กลยุทธ์ 14 
โครงการ/กิจกรรม 
    กิจกรรมและโครงการ ของกลุ่มการพยาบาล  ปี  2565 (14 โครงการ/
กิจกรรม) 
  1. โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาคุณภาพระบบบริการพยาบาลตามมาตรฐาน
และจริยธรรมวิชาชีพ (ทำเครื่องมือการประเมิน/ วิเคราะห์ นำส่วนขาดไปพัฒนาต่อไปให้ดีขึ้น)   
  2. โครงการ/กิจกรรม พัฒนาการนิเทศทางการพยาบาล (นิเทศทั่วไป/นิเทศทาง
คลินิก)    
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  3. โครงการ/กิจกรรม การประเมินคุณภาพภายใน (QA)  
 4. โครงการ/กิจกรรม การวิเคราะห์ และประเมินความปลอดภัย/ความเสี่ยง และ
การพัฒนาวัฒนธรรม ความปลอดภัย Patient / Personal (2-P Safety) 
  5. โครงการ/กิจกรรม รับฟังข้อร้องเรียน/ความคิดเห็นต่อการให้บริการและผู้ให้
บริการ และความผูกพัน/ ความคงอยู่ของบุคลากร (ข้อคิดเห็นของน้องใหม่วันปฐมนิเทศและการพบท่าน
ผู้อำนวยการ 100% (จัด 5 รุ่น)   บริการ / วิชาการ  ประเมินอะไร / ดูข้อมูลก่อน /วิเคราะห์/ทำกิจกรรมส่วน
ขาด/ ทุกเท่าไหร่  
    6. โครงการ/กิจกรรม พัฒนาความร่วมมือและความเข้มแข็งของเครือข่ายบริการ  
   6.1 ตามService Plan ( Focal point) – TKA,NCD, Cataract 
   6.2 ตามโรคของ PCT.   (Stroke, STEMI, Sepsis, Trauma , มารดาและ 
         เด็ก ) 
    7. โครงการ/กิจกรรม พัฒนาเว็บไซต์กลุ่มการพยาบาล(ประสานศูนย์คอมฯ) และ 
แต่งตั้ง admin ประจำเว็บไซต์ ของกลุ่มการพยาบาล 
    8. โครงการ/กิจกรรม การนำเสนอผลการประเมินตนเองตาม Service profile, 
QA ทุก 6 เดือน 
    9. โครงการ/กิจกรรม พัฒนาวิชาการและจัดการความรู้  (ส่งเสริมการจัดการ
ความรู้ในหน่วยบริการ, KM, Share, คลังความรู้, ประชุมวิชาการ) 
    10. โครงการ/กิจกรรม พัฒนาสมรรถนะ    
     11. โครงการ/กิจกรรม พัฒนาความก้าวหน้าวิชาชีพ (Career path) และการ
สืบทอดตำแหน่ง (Success Plan )  (LNT : 9 คน )   
                     1) การจัดบุคลากรพยาบาลวิชาชีพ เข้า 16 กล่อง ตามสายงาน   
                     2) ความก้าวหน้าด้านวิชาชีพ (การทำผลงานวิชาการในการก้าวสู่ระดับ
ชำนาญการตามเกณฑ์ท่ีกำหนด) 
                     3) การคัดสรรหัวหน้ากล่อง และการทำผลงานชำนาญการพิเศษ 
    12. โครงการ/กิจกรรม พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (การอยู่เวร
ตรวจการ การลงเวลาปฏิบัติราชการ การส่งรายงานการประชุม และผลงานตามที่ได้รับมอบหมาย )   
           13. โครงการ/กิจกรรม พัฒนาแนวทางการบริหารอัตรากำลังตามเกณฑ์
มาตรฐาน (วิเคราะห์ภาระงาน/ชั่วโมง การทำงาน (Nursing Hour , การเก้ือกูลอัตรากำลังระหว่างหน่วยงาน)     
           14. โครงการ/กิจกรรม ESB    
   4.1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการห้องผ่าตัด และ PCT ศัลยกรรม 
     โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการให้บริการ การส่องกล้อง
ตรวจรักษา ทางเดินน้ำดีและตับอ่อน Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography (ERCP) 
   4.1.4 ประชุม HA  
    ประชุมความเสี่ยง 601และ 602  
         - 601 RN 39 คน ลงทะเบียน 4 คน 
         - 602 RN 25 คน ลงทะเบียน 4 คน 
   4.1.5 Covid Free Setting 
             1. จัด Covid free Setting : 4 Domain  
    2. การประกาศแนวปฏิบัติในการให้บริการของโรงพยาบาลตามแนวทาง Covid 
free setting  
           1) ข้อปฏิบัติของผู้มาใช้บริการ /ผู้มาติดต่องาน../เผยแพร่ในช่องทางต่างๆที่
เกี่ยวข้อง  
        1.1) ผู้ป่วยที่นอนพักรักษาตัว  
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        1.2) ผู้ป่วยที่มารักษาแบบผู้ป่วยนอก  
        1.3) ผู้มาติดต่องาน บุคคลที่มาติดต่อ เช่น มาส่งของ ส่งอาหาร ผู้มาส่ง
ของต้องแสดงการได้รับวัคซีน  แจ้งผู้สั่งของให้ออกเอกสาร บัตรแสดงการมาส่งของ  
         3) ประกาศจุดส่งของ/อาหารแต่ละจุด เภสัช พัสดุ ร้านค้าไตเทียม 
         4) ป้ายผู้มาติดต่อ (Visitor) มีการแลกบัตร ณ.จุดออกป้าย 1 บัตร/ครั้งของ
การมาติดต่อ 
 
 
    2. Covid Free Personnel 
 2.1 เจ้าหน้าที่ได้รับวัคซีนครบ doses 100% 
 2.2 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเต็มขีดความสามารถ 
 2.3 เจ้าหน้าที่ต้องตรวจ ATK  
  -  กลุ่มดูแลผู้ป่วยโดยตรง ตรวจทุก 1 สัปดาห์ 
      -  กลุ่มดูแลผู้ป่วยทั่วไปตรวจทุก 2 สัปดาห์ 
       -  กลุ่มอ่ืนๆ ตรวจทุก 1 เดือน 
 2.4 เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิเสธการรับวัคซีนให้ตรวจ ATK ทุกสัปดาห์ 
 2.5 กลุ่มงานอาชีวเวชกรรมเป็นผู้รายงาน ติดตาม และประเมินผล 
   4.1.6 หอผู้ป่วย COHORT ward ชั้น 8 case สุดท้าย D/C 7 ธันวาคม 2564 
hold จนถึงสิ้นธันวาคม 2564 
   4.1.7 การคัดเลือกหัวหน้าหอผู้ป่วย 
    - หอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด คือ นางคณิวรรณ ภูษา 
    - หอผู้ป่วยแยกโรค 60/1, 60/4 คือ นางวริศรา เบ้านู 
   4.1.8 หัวหน้าพยาบาล กล่าวขอบคุณทีม พยาบาลทุกคน 
ประธาน - หัวหน้าตึกที่แต่งตั้งขึ้นใหม่ให้เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลด้วย 
ประชุม   รับทราบ 
 

  4.2 นายอุเทน จันบุตรดี  รองผู้อำนวยการฯ ด้านบริหาร แจ้งเรื่องเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้ 
   4.2.1 เวรผู้บรหิาร/เวรตรวจการพยาบาล/เวรตรวจการบริหาร 
            ขอความร่วมมือเวรตรวจการ ขอให้ส่งรายงานในวันจันทร์ ของสัปดาห์สุดท้าย  
   4.2.2 ปรับปรุงระบบการจราจรหน้า OPD  
             การจัดการจราจร และการปรับปรุงพื้นที่ทางเข้า ได้มีการขอความร่วมมือกับ
เทศบาลหนองคาย 

ประธาน ENV - ที่จอดรถมอเตอร์ไซด์ จำนวน 2 สถานที่ คือสนามเปตอง ข้างลานจอดรถ และข้างบ้านผู้อำนวยการ 
หลังเก่า ซึ่งจะจอดได้ ประมาณ 100 คัน  

        - ด้านหลังสนามเทนนิส ปรับปรุงเป็นที่จอดรถยนต์ ประมาณ 10 คัน 
            - การจราจรทางเข้าสถานีตำรวจ ผ่านไปบ้านพักผู้อำนวยการหลังเก่า ทำเป็น One way และวนออก
ทางเดิม 
        - การจราจรหน้าโรงพยาบาล เปลี่ยนทางเข้าด้านขวาเป็นด้านซ้าย ปรับปรุงฟุตบาทถนนหลายเลนมาก
ขึ้น เพื่อลดการแออัด 
        - บัตรจอดรถ เพื่อง่ายต่อพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ซึ่งจดจำเจ้าหน้าที่ไม่ได้ เพื่อความ
ปลอดภัย สามารถตามหาเจ้าของรถได้ คาดจะทำแบบสติกเกอร์ 

ประชุม   รับทราบ 
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  4.3 นางพนิดา พันธุรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านกิจกรรมพิเศษ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ 
ดังนี้ 
   - ขอบคุณทีมงาน ที่ทำให้งานกฐินสามัคคีของโรงพยาบาลหนองคายผ่านไปด้วยดี 
   - งานวันแพทย์ คาดจะจัดทุกๆ ปี 
   - แพทย์ดีเด่น ประจำปี 2564  
    1) พญ.อรอินทร์ วินทะไชย  นายแพทย์ชำนาญการ 
    2) นพ.ขวัญชาย กิติรัตน์     นายแพทย์ชำนาญการ    
    3) พญ.ภรณี ภรวัฒนา        นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
    4) พญ.โมฬี  นาคสาร         นายแพทย์ชำนาญการ 
    4.3.1 การประกวดตราสัญลักษณ์ โรงพยาบาลหนองคาย 
    - ขอเชิญบุคลากร ร่วมส่งผลงานประกวดออกแบบ ตราสัญลักษณ์ (โลโก้) 
ครบรอบ 87 ปี โรงพยาบาลหนองคาย แนวคิดในการออกแบ สื ่อความหมายและสอดคล้องกับการพัฒนา
โรงพยาบาลหนองคายสู่การเป็นโรงพยาบาลคุณภาพระดับชาติ ให้บริการสุขภาพรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
    -หลักเกณฑ์การประกวด 
        1) ตราสัญลักษณ์โลโก้ ตรงตามหัวข้อที่กำหนด มีความคิดสร้างสรรค์ ไม่
ลอกเลียนแบบ 
         2) อธิบายแนวคิดในการออกแบบ 
         3) ส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่จำกัดชิ้นงาน พิมพ์ หรือเขียนด้วยลายมือ
บรรจง ในกระดาษ A4 ระบุชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สังกัด หมายเลขโทรศัพท์ที่ชัดเจน และติดต่อได้ 
    -เงินรางวัล 
         - ชนะเลิศ จำนวน 3,000 บาท 
         - รองชนะเลิศ ลำดับ 1 จำนวน 2,000 บาท 
   - รองชนะเลิศ ลำดับ 2  จำนวน 1,000 บาท 
    -ส่งผลงานได้ที่ฝ่ายนิติการ ตั้งแต่บัดนี้-10 ธันวาคม 2564 โดยผู้ที่ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ โลโก้จะนำไปใช้กับเสื้อที่เป็นของขวัญปีใหม่ของโรงพยาบาล 
   4.3.2 แจ้งการเปิดดำเนินการ CT MRI ER 
    - Smart ER  

    - วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564  ติดตั้งเครื่อง X-Ray 
    - วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ตรวจรับเครื่อง X-Ray 

    - วันที่ 2 ธันวาคม 2564 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าตรวจสอบรังสีรั่วไหล 
    - CT MRI ในส่วนของ CT ได้ติดตั้งแล้วเสร็จแล้ว กรมวิทยาศาสตร์ได้เข้ามา
ตรวจสอบในวันที่ 18 พฤศจิกายน MRI วางแผนไว้ วันที่ 18-19 ธันวาคม 2564 จะทำการเข้ามาติดตั้ง 

    - ได้รับงบประมาณ 70,000 บาท จากเขตสุขภาพที่ 8  ใช้ AI for X-ray 
    - เดือนสิงหาคม 2564 บ.FINEMED เข้ามาสำรวจ PACs & server & Network 
    - เดือนกันยายน-ตุลาคม 2564 ทดสอบติดตั้งระบบที่ ICT & X-Ray unit 
    - เดือนพฤศจิกายน 2564 ยังเขียนโปรแกรมไม่เสร็จ 
    - วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 แจ้งว่าจะเขียนโปรแกรมเสร็จ 3 ธันวาคม  

  2564 
ประชุม   รับทราบ 
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  4.4 น.ส.โมฬี นาคสาร  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านบริหารครุภัณฑ์การแพทย์ แจ้งสรุปการ
ดำเนินงานกองทุนเพ่ือผู้ป่วยระยะท้าย โรงพยาบาลหนองคาย 
        ความเป็นมา 
   - นายแพทย์สุรศักดิ์  โควสุภทัร์ และทีมประคับประคอง มีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือผู้ป่วย
ระยะท้ายและญาติผู้ดูแล ในโรงพยาบาลหนองคาย 
   - 17 กุมภาพันธ์ 2564 โดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคายมีคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการกองทุนเพ่ือผู้ป่วยระยะท้าย โรงพยาบาลหนองคาย เพ่ือการดำเนินงานเป็นไปตามเจตนารมณ์และ
วัตถุประสงค์ของกองทุน ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย และมีความโปร่งใส  
    - คณะกรรมการประกอบด้วยแพทย์หลากหลายสาขา พยาบาล เภสัชกร นักสังคม
สงเคราะห์ ที่มีบทบาทดูแลผู้ป่วยทั้งในโรงพยาบาลและในชุมชน เพื่อการเข้าถึงการช่วยเหลือผู้ป่วย 
 
   ผลการดำเนินงานเดือน  มีนาคม-กันยายน 2564 
       - นายแพทย์สุรศักดิ ์ โควสุภัทร์ และศิษย์เก่าคณะแพทย์ศิริราชรุ ่น 89 บริจาค   
555,000  บาท 
        - คุณแม่กิมเตียว บริจาค 30,000  บาท 
        - นายแพทย์เอกพลและครอบครัว บริจาค20,000  บาท 
        - ผู้บริจาคไม่ประสงค์ออกนาม บริจาค 2000  บาท 
        - คุณจันทร์เพ็ญ ตั้งตระกูลบริจาค10,000  บาท 
       - ยอดรายรับบริจาค 617,000 บาท 
   ช่วยเหลือผู้ป่วยและญาติ 3 ราย 
       - คนที่ 1 CA Lung with brain metastasis with palliative care ชว่ยเหลือ
ประเด็น ค่าอาหารและผ้าอ้อมสำเร็จรูป เดือนละ 3900 บาท  
         - คนที่ 2 CA Esophagus with palliative care ช่วยเหลือประเด็น ค่าอาหารและ
ผ้าอ้อมสำเร็จรูป เดือนละ 5800 บาท  
         - คนที่ 3 Avance CA breast with multiple lung metastasis with palliative 
care  ช่วยเหลือประเด็น ค่าเดินทางเดือนละ 1000 บาท 
   การดำเนินงาน 
        -การรับบริจาค 
        -ติดต่อได้หลายช่องทาง เวลาราชการ 
   -  คลินิกประคับประคอง  042-413465-65 ต่อ 506,082-8790590 (มือถือ
คลินิก) 
    - FACE BOOK กองทุนเพ่ือผู้ป่วยระยะท้าย โรงพยาบาลหนองคาย 
https://www.facebook.com/pg/kongtunpalliativecareinnongkhaihospital/ 
   - รับบริจาคที่ ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี กองทุนเพ่ือผู้ป่วยระยะท้าย โรงพยาบาล
หนองคาย 4130568825 
   การช่วยเหลือ ติดต่อขอรับการช่วยเหลือ 
    ติดต่อได้หลายช่องทาง เวลาราชการ 
   -  คลินิกประคับประคอง  042-413465-65 ต่อ 506,082-8790590 (มือถือ
คลินิก) 
    - FACE BOOK กองทุนเพ่ือผู้ป่วยระยะท้าย โรงพยาบาลหนองคาย 
https://www.facebook.com/pg/kongtunpalliativecareinnongkhaihospital/ 
   - คณะกรรมการร่วมพิจารณา คำร้องขอรับความช่วยเหลือ 2 ช่องทาง คือ การนัดเข้า
ประชุม หรือการประชุมผ่านไลน์ พิจารณาตามความเร่งด่วนกระบวนการพิจารณาเป็นไปตามมติท่ีประชุม 
ประชุม   รับทราบ 
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  4.5 นายธงชัย นาคมนต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านพัฒนาองค์กร แจ้งเรื่องความก้าวหน้า QM&RM 
         - วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐาน ในเรื่องเอกสาร 
และหน้างาน มีการตรวจประเมินข้อมูลต่าง ๆ ที่นำเสนอ ลงหน้างานไปดูเอกสารต่าง ๆ กระบวนการแนวทางปฏิบัติ
ตามมาตรฐาน 14 ข้อ รอการตรวจประเมินอีกครั้ง 
         - โครงการพัฒนากลไกเพ่ือคุณภาพและความปลอดภัยของระบบบริการสุขภาพอย่างมีส่วน
ร่วม ประจำปี 2565 วันที่ 12 พ.ย.2564 อบรมเชิงปฏิบตัิการ “Shared vision สู่การเป็น 2P Safety 
Hospital” (ผ่านระบบ Zoom) 
            - ลงทะเบียนผ่านระบบ NRLS / ผอก. ลงนามสมัคร 2P Safety Hospital 
   - In house training Program / QMR2 , IT Man2 ,RM2 
        - Report incident  E up เข้าระบบ NRLS ทุกเดือน 
        - พัฒนาศักยภาพด้านงานคุณภาพ อบรม HA 601 ระบบบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาล 
(Zoom) วันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2564 เป้าหมายนำ 2P Safety ขึ้นทะเบียน Risk Register โรงพยาบาล 
        - พัฒนาศักยภาพด้านงานคุณภาพ อบรม HA 602 คุณภาพความปลอดภัย 
ด้านคลินิก (Zoom) วันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2564 
        - โรงพยาบาลหนองคาย แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ สรพ. นำเสนอ Case ทบทวน 
        - การบ้านส่ง สรพ. หลังการตรวจเยี่ยม ขอความร่วมมือทีมนำเฉพาะด้าน ทีมนำทางคลินิก/
PCT ทุกทีม ทุกหน่วยงาน จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล จากข้อเสนอแนะ สรพ. กำหนดส่งงาน วันที่ 12 
พฤศจิกายน 2564 ที่ \\ 10.10.100.55/QIC 
         -หน่วยงานที่ยังไม่ส่งการบ้าน :   
   1. ITC   2.ENV  3.NSO /แผนดูแล ET-Tube   4.PCT ORTHO  5. แผนประสิทธิผล
กระบวนการทำงานสำคัญ ENV , ITC 

ประชุม   รับทราบ 

  4.6 นายกฤษฎา ศรีกุลวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านสารสนเทศ แจ้งเรื่องจากศูนย์เทคโนโลยี-
สารสนเทศ 
         -ทิศทางการดำเนินงาน (KPI) ปี 2565 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลกลางด้านสุขภาพของ
ประชาชน เขตสุขภาพที ่8 
    - ทุกหน่วยบริการรับทราบและดำเนินการ 
    - เข้าร่วมอบรมการติดตั้ง HIS Gateway (ก.พ. 2565)  
    - เขตสุขภาพ สสจ. กำกับติดตามผลการดําเนินงาน
https://hisgateway.moph.go.th 
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  -รายงานผลการฉีดวัคซีนโควิด-19 โรงพยาบาลหนองคาย วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 
เวลา 22.00 น. 

 
สรุปรายงานสถิติพ้ืนฐานโรงพยาบาลหนองคาย ปี 2564 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้ทำรายงานสรุปสถิติข้อมูลพ้ืนฐาน ปี 2564 เผยแพร่ ไว้ที่ \\10.10.100.55 

ประชุม   รับทราบ 

    4.7 นางชนพิชา พินยา หัวหน้างานการบัญชี รายงานสถานการณ์การเงินการคลังเดือนตุลาคม 
2564  

รายรับ ปี 2563-2564 
รายรับ ปี 2563 ปี 2564 (เพ่ิม/ลด) 

รายได้เงินสด 82,616,203.22 77,823,198.41 -4,793,004.81 
รายได้จ่ายตรงข้าราชการ/เบิกต้นสังกัด 183,671,965.91 181,986,994.74 -1,684,971.17 
รายได้กองทุนประกันสังคม 110,227,526.42 89,781,887.09 -20,445,639.33 
รายได้ พรบ./ตรวจสุขภาพ/EMS 20,901,260.25 17,099,400.55 -3,801,859.70 
รายได้กองทุนหลักประกันสุขภาพ UC 296,160,696.79 324,715,488.50 28,554,791.71 
รายได้อ่ืน 34,054,106.26 31,319,128.55 -2,734,977.71 

รวมรายได้ท้ังสิ้น 727,631,758.85 722,726,097.84 -4,905,661.01 
 

รายจ่าย ปี 2563-2564 
รายจ่าย ปี 2563 ปี 2564 (เพ่ิม/ลด) 

ค่าใช้จ่ายบุคลากร(ค่าจ้าง) 61,722,505.76 60,023,273.67 1,699,232.09 
ค่าใช้จ่ายบุคลากร(ค่าตอบแทน/P4P) 119,516,837.93 120,308,360.42 -791,522.49 
ค่าใช้สอย 117,561,289.23 124,276,552.27 -6,715,263.04 
ค่าวัสดุ 321,484,285.49 329,058,505.91 -7,574,220.42 
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 ค่าครุภัณฑ์  .../16 



ค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 39,071,988.09 38,918,909.00 153,079.09 
ค่าสาธารณูปโภค 19,019,605.29 19,782,287.72 -762,682.43 
ค่าสนับสนุน  รพสต. 23,199,490.06 28,184,053.61 -4,984,563.55 
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 701,576,001.85 720,551,942.60 -18,975,940.75 
 

รายรับ-รายจ่าย  เดือนตุลาคม 2564 
รายรับ เดือนตุลาคม 2564 ตั้งแต่ต้นปี  เป้าหมายตามแผน ปี 2565 

รายได้เงินสด 8,522,257.20 8,522,257.20 101,300,000.00 
รายได้จ่ายตรงข้าราชการ/เบิกต้นสังกัด 8,558,820.86 8,558,820.86 196,500,000.00 
รายได้กองทุนประกันสังคม 8,390,860.72 8,390,860.72 88,500,000.00 
รายได้ พรบ./ตรวจสุขภาพ/EMS 753,296.50 753,296.50 20,500,000.00 
รายได้กองทุนหลักประกันสุขภาพ UC 44,392,426.19 44,392,426.19 328,000,000.00 
รายได้อ่ืน 208,507.00 208,507.00 19,000,000.00 

รวมรายได้ท้ังสิ้น 70,826,168.47 70,826,168.47 753,800,000.00 
 

รายจ่าย เดือนตุลาคม 2564 ตั้งแต่ต้นปี  เป้าหมายตามแผน ปี 2565 
ค่าใช้จ่ายบุคลากร(ค่าจ้าง) 5,427,877.00 5,427,877.00 70,700,000.00 
ค่าใช้จ่ายบุคลากร(ค่าตอบแทน/P4P) 16,149,246.19 16,149,246.19 128,470,000.00 
ค่าใช้สอย 4,524,456.17 4,524,456.17 123,785,000.00 
ค่าวัสดุ 23,915,369.88 23,915,369.88 344,300,000.00 
ค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 499,750.00 499,750.00 23,300,000.00 
ค่าสาธารณูปโภค 107,822.90 107,822.90 23,320,000.00 
ค่าสนับสนุน  รพสต. - - 22,300,000.00 
งบกลาง - - 30,000,000.00 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 50,624,522.14 50,624,522.14 766,175,000.00 
    

กำไรสุทธิ  ประจำเดือนตุลาคม  2564  ปีงบประมาณ 2565 
  รายรับ     70,826,168.47 

    รายจ่าย     50,624,522.14 
    รายรับสูง(ต่ำ)กว่ารายจ่ายสุทธิ    20,201,646.33 
    บวก  เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน 279,412,699.48 
    เงินบำรุงคงเหลือยกไป   299,614,345.81 
    สินค้าคงเหลือ    53,906,830.88 
    เจ้าหนี้ ณ 31 ตุลาคม  2564      101,550,322.03 
   อัตราส่วนการเงิน  ประจำเดือนตุลาคม 2564 
    Current Ratio   3.98 
    Quick Ratio   3.69 
    Cash Ratio   2.03 
    I/E Ratio   1.35 
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 เปรียบเทียบกำไร.../17 



เปรียบเทียบกำไรสุทธิประจำเดือนตุลาคม  2562  2563  2564 
 

  ต.ค.-2562 ต.ค.-2563 ต.ค.-2564 
รายรับ 85,525,468.63 43,944,642.87 70,826,168.47 
รายจ่าย 56,255,308.80 34,201,229.59 50,624,522.14 
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิ 29,270,159.83 9,743,413.28 20,201,646.33 
บวก  เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน 251,182,787.24 277,238,544.24 279,412,699.48 
เงินบำรุงคงเหลือยกไป 280,452,947.07 286,981,957.52 299,614,345.81 
สินค้าคงเหลือ 41,112,749.16 53,772,898.32 53,906,830.88 
เจ้าหนี้คงค้าง 104,569,809.80 83,768,258.21 101,550,322.03 
 
   เปรียบเทียบอัตราส่วนการเงิน  ประจำเดือนตุลาคม 2562  2563  2564 
 

 ต.ค.-2562 ต.ค.-2563 ต.ค.-2564 
Current Raio 2.63 3.97 3.98 
Quick Ratio 2.44 3.63 3.69 
Cash Ratio 1.84 2.77 2.03 
I/E Ratio 1.74 0.93 1.35 
 

รายงานความก้าวหน้าคุณภาพบัญชี   
 เกณฑ์การตรวจสอบงบทดลองเบื้องต้น เฉพาะรพ.แม่ข่าย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 

 

หนองคาย 10706 หนองคาย,รพท. 100 

หนองคาย 11042 โพนพิสัย,รพช. 100 

หนองคาย 11044 ศรีเชียงใหม,่รพช. 100 

หนองคาย 11045 สังคม,รพช. 100 

หนองคาย 11448 สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ,รพช. 100 

หนองคาย 21356 สระใคร,รพช. 100 

หนองคาย 28778 โพธิ์ตาก,รพช. 100 

หนองคาย 28811 เฝ้าไร่,รพช. 100 

หนองคาย 28815 รัตนวาปี,รพช. 100 
 

สรุปผลการตรวจสอบงบทดลองจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ สป.สธ. เดือน ตุลาคม 2564 
 

จังหวัด 
จำนวน รพ.ทั้งหมด 

(แห่ง) 
ผ่าน (แห่ง) 

 ร้อยละท่ี ผ่าน
เกณฑ์  

ไม่ผ่าน (แห่ง) 
 ร้อยละท่ี   ไม่

ผ่านเกณฑ์  
หมายเหตุ 

นครพนม 12 12 100.00  0 0.00   
บึงกาฬ 8 8 100.00  0 0.00   
เลย 14 13 92.86  1 7.14 รพ.นาแห้ว 
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 สกลนคร.../18 



สกลนคร 18 18 100.00  0 0.00   
หนองคาย 9 9 100.00  0 0.00   
หนองบัวลำภู 6 6 100.00  0 0.00   
อุดรธานี 21 21 100.00  0 0.00   
รวมเขต 8 88 87 98.86  1 1.14   
 
  ส่งข้อมูลลูกข่าย  รพ.สต.  จำนวน  18  แห่ง 
 

รพ.สต.มีชัย รพ.สต.บ้านนาฮี 
รพ.สต.โพธิ์ชัย รพ.สต.ค่ายบกหวาน 
รพ.สต.กวนวัน รพ.สต.โพนสว่าง 
รพ.สต.เวียงคุก รพ.สต.พระธาตุบังพวน 
รพ.สต.วัดธาต ุ รพ.สต.หนองกอมเกาะ 
รพ.สต.หาดคำ รพ.สต.ปะโค 
รพ.สต.หินโงม รพ.สต.เมืองหมี 
รพ.สต.บ้านท่าจาน รพ.สต.สีกาย 
รพ.สต.บ้านเดื่อ รพ.สต.เหล่าต่างคำ 
 

 
ประธาน  - ให้งานบัญชีเก็บข้อมูลทางบัญชีไปปรึกษาในการประชุม CFO และ ให้ทำรายงานนำเสนอเป็นกราฟ 

- Current Raio, Quick , Cash Ratio, I/E Ratio ให้รายงานเป็นกราฟเส้น และทำกราฟ 3 ปีย้อนหลัง 
- Forment score : ให้หาโรงพยาบาลอ่ืนหรือจากกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ หรือจาก 

เขตสุขภาพที่ 8 มาเทียบเคียง ประมาณ 2-3 คู่เทียบ 
 

ประชุม   รับทราบ 
 

      4.8 นายพิชิต บุตรสิงห์ หวัหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม แจ้งเรื่องงานควบคุมภายใน 
   ระบบควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2565 
    การส่งรายงาน  
     - สตง. 
     - สป.สธ. 
     - สสจ. 
     - Ranking รพ.หนองคาย 
    การนิเทศงาน 
     - ตรวจราชการ 
     - ตรวจสสจ. 
     - การลงหน้างาน 
     - เน้นพัสดุ / การเงิน / การบัญชี 
   ตัวชี้วัดด้านงานควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2565 ระดับกระทรวงสาธารณสุข 
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 หมวด.../19 
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 วิธีการประเมินผล.../20 
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 ตัวชี้วัดด้านงาน.../21 



ตัวชี้วัดด้านงานควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2565 ระดับจังหวัด 
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 หลักเกณฑ.์../22 



   หลักเกณฑ์การประเมินระบบการตรวจสอบภายในการควบคุมภายในและบริหารความ
เสี่ยง (หน่วยรับตรวจ) (หน่วยงานระดับ สสจ./สสอ./รพ.) 
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 2.การประเมินผล.../23 
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 คำสั่งคณะกรรมการ.../24 



คำสั่งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน ปีงบฯ 2565 
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 คำสั่งคณะกรรมการ.../25 



คำสั่งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ปีงบ 2565 

 
   
 ประชุมคณะกรรมการระบบควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบ
ควบคุมภายใน ครั้งที่ 1/2565 วันพุธ ที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมอรัญญา สุจนิล ชั้น 4 อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคาย 
 การส่งรายงานควบคุมภายในของหน่วยงานย่อย รอบ 6 เดือน สิ้นสุด ณ 31 มีนาคม 2565 
   - ปค.4 
   - ปค.5 
   - แบบติดตาม ปค.5 
   - Flow Chart 
   -แบบรายงานความเสี่ยง 
   - กำหนดให้ส่งรายงาน ภายใน 30 ธันวาคม 2564 
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 คณะกรรมการฯ.../26 



 คณะกรรมการฯ ลงพ้ืนที่ตรวจสอบภายใน เพื่อติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน 
นำร่องในปีงบ 2565 จำนวน 3 หน่วยงาน 
 

   - กลุ่มงานพัสดุ วันที่ 20 ธันวาคม 2564 
   - กลุ่มงานการเงิน วันที่ 21 ธันวาคม 2564 
   - กลุ่มงานการบัญชี วันที่ 22 ธันวาคม 2564 
 

  
 
ประธาน   -มอบหมายให้ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (พรส.) จัดทำโครงการอบรมการทำ  
               infographic template  
 

ประชุม  รับทราบ 
4.9 นายรังสรรค์ ไชยปัญญา หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป รายงานสาธารณูปโภค 

รายงานค่าน้ำประปา เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2563 - 2564 - 2565 

เดือน 

ปีงบประมาณ 2563 
จำนวน 3,325,000 บาท 

เดือน 

ปีงบประมาณ 2564  
จำนวน 3,500,000 บาท 

จำนวน 
หน่วยที่ใช้ 

จำนวนเงิน 
(บาท) จำนวน 

หน่วยที่ใช้ 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
ต.ค.-62 12,673.00 324,094.41 ต.ค.-63 7,496.00 175,828.66 
พ.ย.-62 13,488.00 316,007.96 พ.ย.-63 7,241.00 169,923.92 
ธ.ค.-62 11,746.00 275,237.28 ธ.ค.-63 7,540.00 177,088.97 
ม.ค.-63 13,147.00 308,050.59 ม.ค.-64 7,186.00 168,432.39 
ก.พ.-63 11,685.00 273,747.79 ก.พ.-64 7,537.00 176,306.17 
มี.ค.-64 9,398.00 220,673.26 มี.ค.-64 6,839.00 159,982.36 
เม.ย.-63 7,831.00 183,859.38 เม.ย.-64 8,151.00 190,884.79 
พ.ค.-63 6,657.00 151,852.34 พ.ค.-64 6,293.00 147,529.58 
มิ.ย.-63 6,891.00 157,265.25 มิ.ย.-64 8,347.00 195,091.63 
ก.ค.-63 7,119.00 162,306.22 ก.ค.-64 7,623.00 178,650.64 
ส.ค.-63 7,684.00 180,746.06 ส.ค.-64 7,632.00 178,740.41 
ก.ย.-63 7,257.00 170,358.57 ก.ย.-64 6,910.00 161,778.13 

รวม 115,576.00 2,724,199.11 รวม 88,795.00 2,080,237.65 
ร้อยละ 76.81 ร้อยละ 59.44 
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 รายงานค่าไฟฟ้า.../27 



รายงานค่าไฟฟ้า เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2563 - 2564  

เดือน 

ปีงบประมาณ 2563 
จำนวน 16,150,000 บาท 

เดือน 

ปีงบประมาณ 2564 
จำนวน 20,000,000 บาท 

จำนวน 
หน่วยที่ใช้ 

จำนวนเงิน 
(บาท) จำนวน 

หน่วยที่ใช้ 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
ต.ค.-62 386,699.90 1,515,544.43 ต.ค.-63 366,118.59 1,439,035.57 
พ.ย.-62 325,579.00 1,324,640.02 พ.ย.-63 323,278.94 1,293,115.74 
ธ.ค.-62 266,573.17 1,061,449.25 ธ.ค.-63 263,770.41 1,024,395.78 
ม.ค.-63 278,990.05 1,093,206.68 ม.ค.-64 246,987.00 969,241.83 
ก.พ.-63 252,465.77 1,009,863.07 ก.พ.-64 263,835.41 1,043,212.27 
มี.ค.-63 357,471.09 1,430,296.09 มี.ค.-64 403,578.60 1,550,931.62 
เม.ย.-63 363,175.07 1,381,468.39 เม.ย.-64 441,957.60 1,671,738.53 
พ.ค.-63 436,181.21 1,635,220.95 พ.ค.-64 494,379.40 1,904,008.15 
มิ.ย.-63 374,374.88 1,497,499.50 มิ.ย.-64 449,413.80 1,731,810.22 
ก.ค.-63 422,997.94 1,635,600.92 ก.ค.-64 472,263.00 1,827,544.32 
ส.ค.-63 408,147.20 1,645,056.44 ส.ค.-64 477,639.60 1,823,912.66 
ก.ย.-63 413,130.41 1,593,165.91 ก.ย.-64 401,955.40 1,552,267.53 

รวม 4,285,785.68 16,823,011.65 รวม 4,605,177.75 17,831,214.22 
ร้อยละ 104.17 ร้อยละ 89.16 

    

- อาคารสนับสนุน 5 ชั้น : ผูร้ับจ้าง เริ่มทำการเจาะเสาเข็ม มีการปรับ BOQ ใหม่ ให้เป็น
งวดงานเพิ่มขึ้นเป็น 12 งวดงาน งวดที่ 1,2,3 ประมาณ 14 ล้าน ภายใน เดือนมีนาคม 2565  
   - ระบบบำบัดน้ำเสีย : ระยะก่อสร้าง 365 วัน ราคา 23 ลา้นบาท 
   - เครื่อง Gen 500 KW : ได้ติดตั้ง และทดสอบแล้ว ยังไม่สามารถจ่ายไฟได้ ด้วยยังอยู่
ระหว่างขยายไฟฟ้าแรงต่ำ ใช้สำหรับ 60 เตียง, ฉนฺทกโร, 114 เตียง ซึ่งกำหนดเชื่อมสายไฟ วันที่ 6 ธันวาคม 2564 
ได้ประสานไปที่ยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว จะทำการดับไฟ เวลา 13.00-16.00 น.  
   - ระบบรักษาความปลอดภัย : มีจำนวน 14 คน แบ่งเวร 2 เวร กลางวันและกลางคืน 
07.00-19.00 น, 19.00-07.00 น. บริเวณประจำจุด ท่าค่าย, ทางเข้าบ้านพัก, หน้าอาคาร 10 ชั้น, OPD มีเวร
ตรวจการ ส่วนคนเดิมประจำจุด อาคาร 10 ชั้น , ตึกฉันฺทกโร เมตตาและโรงพยาบาลหนองคาย 2 

ประชุม   รับทราบ 

 4.10 น.ส.พรรผณิต ชัยจันทร์  หัวหน้างานนิติการ แจ้งเรื่อง เงินเพ่ิมพิเศษและเงินค่าตอบแทน
สถานการณ์โควิด 
          4.10.1 เงินเพ่ิมพิเศษ/ค่าตอบแทนสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงาน  ใน
สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
 

เงินเพ่ิมพิเศษ/ค่าตอบแทน ผู้มีสิทธิ อัตราค่าตอบแทน ดำเนินการ 

1. ค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของ
เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานในการ
เฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน

- ผู้ที่ได้รับคำสั่งหรือมอบหมาย
เป็นลายลักษณ์อักษรในการ
รักษาพยาบาลผู้ป่วยและการดูแล

1. แพทย์    ผลัดละ   
1,500 บาท 
 

1. เบิกจ่ายถึงเดือน  
ก.ค.2564 
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ควบคุมและรักษาผู้ป่วยโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

ผู้สัมผัสในสถานพยาบาล 
โรงพยาบาลสนาม และสถานที่ที่
กำหนดให้เป็นกักกันผู้ป่วย(เฉพาะ
เวรที่พบผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์การ
สอบสวนโรค(PUI) หรือผู้ป่วย
ยืนยัน(Confirmed case) 

2. เจ้าหน้าที่อ่ืนๆ 
   ผลัดละ 1,000 บาท 

2. ตรวจสอบ
เอกสาร ส.ค.- ก.ย. 
2564 

2. เงินเพ่ิมพิเศษสำหรับ
บุคลากรสาธารณสุข
ผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนา 2019 

- บุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงาน
ในสถานการณ์ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่
ปฏิบัติงานโดยตรง ปฏิบัติงาน
สนับสนุน เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่า 15 วันต่อเดือน และต้องมี
การรับรองการปฏิบัติงาน 

1. ปฏิบัติงานโดยตรง     
    เดือนละ 1,500    
    บาท 
2. ปฏิบัติงานสนับสนุน 
   เดือนละ 1,000  
   บาท 

1. ขรก. ลจป. พรก. 
ดำเนินการเบิกจ่าย
ด้วยเงินงบประมาณ
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
(เบิกเพ่ิมเติม 2 
ราย)  
2. พกส.,ลูกจ้าง
ชั่วคราว สป.แจ้ง
แนวทางการเบิกจ่าย 
ให้ดำเนินการ
เบิกจ่ายด้วยเงิน
บำรุง (กลุ่มงาน
ทรัพยากรฯจะแจ้ง
เวียนให้ตรวจสอบ
ก่อนการเบิกจ่าย) 

3. ค่าตอบแทนบุคลากร
นอกเหนือภารกิจปกติ
สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019(COVID-19) นอก
สถานพยาบาล 

- บุคลากรในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานให้บริการ
ฉีดวัคซีนโรคโควิด-19นอก
สถานพยาบาล 

1. แพทย์/ทันตแพทย์                 
    วันละ 1,500 บาท 
2. เจ้าหน้าที่อื่นๆ 
    วันละ 1,000 บาท 

- ยังไม่มีการเบิกจ่าย 
- ประสาน
ผู้เกี่ยวข้องเร่ง
ดำเนินการเบิกจ่าย 

     

   * เบิกตามเกณฑ์การให้บริการขนาดผู้มารับบริการ 501-2,500 คน  
- แพทย์/ทันตแพทย์ จำนวน 10 คน พยาบาล/เจ้าหน้าที่อ่ืนๆ จำนวน 40 คน  
   **ให้เบิกเฉพาะวันที่ปฏิบัติงานจริง โดยต้องปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่า 8 ชม. กรณีท่ีปฏิบัติงาน
ไม่ถึง 8 ชม. ให้ได้รับค่าตอบแทนลดลงตามสัดส่วนโดยคิดเป็นรายชั่วโมง เศษของชั่วโมงไม่ถึงครึ่งชั่วโมงให้ตัดทิ้ง 
หากถึงครึ่งชั่วโมงให้ปัดเป็น 1 ชั่วโมง 

งบประมาณค่าตอบแทน 

ประเภท มิถุนายน 2564 
(18วัน) 

กรกฎาคม 
2564 
(18วัน) 

สิงหาคม 2564 
(18วัน) 

กันยายน 2564 
(18วัน) 

แพทย์ (2) 
1,500 บาท/คน/วัน 

54,000 60,000 63,000 66,000 
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จนท.อ่ืนๆ (48) 
1,000 บาท/คน/วัน 

864,000 960,000 1,008,000 1,056,000 

รวม 918,000 1,020,000 1,071,000 1,122,000 

รวมทั้งหมด 4,143,000 
 

1.  ข้อ 2. เงินเพ่ิมพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัส  โคโรนา 2019 เห็นควรใช้เงินบำรุง หมวดค่าตอบแทน (เบิก 7 เดือนได้แก่เดือนมีนาคม-กันยายน 2563 
เพราะงบประมาณจัดสรรมา จ่ายได้เพียง 6 เดือน พนักงานกระทรวง ลูกจ้างชั่วคราว เบิก 6 เดือนเท่ากับ
ข้าราชการ 

ประธาน  -ลูกจ้างรายคาบไม่ได้รับเงินค่าตอบแทนนี้เพราะไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ของกระทรวงฯ 

2. ข้อ 3. ค่าตอบแทนบุคลากรนอกเหนือภารกิจปกติสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้บริการ 
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) นอกสถานพยาบาล (เงินมา 9,200,000 บาท เกณฑ์
เบิกได้ 50 คนต่อวัน 
   -ต้องดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ส่งข้อมูลวันที่ 30 
พฤศจิกายน 2564 เงินที่เหลือส่งคืนภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2564 (เงินทั้งหมด 9,200,000 บาท เบิกจริง 
4,143,000 บาท ต้องคืนเงิน 5,057,000 บาท 

-กลุ่มท่ีต้องจ่าย มี 3 กลุ่ม คือ สสจ., รพ.สต. และโรงพยาบาลหนองคาย 
-ให้แต่ละหน่วยงานส่งเอกสารการเบิก ให้ถึงฝ่ายนิติกรไม่เกินวันที่ 10 พฤศจิกายน 

2564 
   

ประธาน  -มอบรองผู้อำนวยการด้านการแพทย์เป็นประธานดำเนินการ จัดหาวิธีและเอกสารการตั้งฎีกาเบิกจ่ายให้
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด  
 -P4P ให้เบิกเดือนต่อเดือน ให้ IT ช่วย :  มอบรองผู้อำนวยการด้านการแพทย์สั่งการ 
 

  4.10.2 การเบิกค่าความเสียหายที่เกิดจากการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

    สาระสำคัญ  
   1. คนไทยทุกสิทธิที่ได้รับความเสียหายที่เกิดจากการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส   
โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)) 
   2. วัคซีนที่ได้รับ ต้องเป็นการฉีดวัคซีนตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมการป้องกัน
และขจัดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และไม่ใช่วัคซีนทางเลือกที่ให้บริการโดยสถาน
บริการเอกชนซึ่งเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้รับบริการ 
   3. ผู้รับบริการ หรือทายาท หรือผู้อุปการะ หรือหน่วยบริการที่ให้บริการ มีสิทธิยื่นคำร้อง 
และยื่นได้ที่หน่วยบริการ หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขต
พ้ืนที่ โดยยื่นคำร้องภายใน 2 ปี 
  ประเภทของความเสียหายและอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น แบ่งเป็น 
   1. เสียชวีิต หรือ ทุพพลภาคอย่างถาวร หรือ เจ็บป่วยเรื้อรังที่ต้องได้รับการรักษาตลอด
ชีวิตและมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการดำรงชีวิต ได้ในอัตราไม่เกิน 400,000 บาท 
   2. สูญเสียอวัยวะหรือพิการที่มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต ได้ในอัตราไม่เกิน  
240,000 บาท 
   3. บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อเนื่องจากการได้รับวัคซีนโดยมีความเห็นของแพทย์ผู้ตรวจ
รักษา ได้ในอัตราไม่เกิน 100,000 บาท 
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รายการ จำนวน (ราย) หมายเหตุ 

1. ยื่นคำร้อง 
    - พิจารณาแล้ว 
    - รอการพิจารณา 

15 ราย 
14 ราย 
1 ราย 

(เสียชีวิต 4 ราย,  
อุทธรณ์ผล 1 ราย) 

2. เอกสารยังไม่ครบ (รอยื่นคำร้อง) 6 ราย 
 

3. เพศ 
     - ชาย 
     - หญิง 

6 
9 

 

4. อาย ุ
     - ช่วงอายุ 18-60 ป ี
     - อายุมากกว่า 60 ปี 

8 
7 

 

5. ฉีดเข็มที่ 
     - เข็มที ่1 
     - เข็มที่ 2 

7 
8 

 

 
ประชุม   รับทราบ 
  

ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องเพื่อพิจารณา   

 5.1 นายนฤพนธ์  ยุทธเกษมสันต์ รองผู้อำนวยการฯ ด้านการแพทย์ ขอความความเห็นชอบ 
ปรับแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลหนองคาย ปีงบ 2565 
   -ขอความเห็นชอบปรับแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลหนองคาย ปีงบประมาณ 2565 
จากหมวดที่ 8  งบกลาง 

ด้านรายจ่าย 

รายการด้านรายจ่าย 
วงเงินที่ได้รับจัดสรร 
(บาท) 

จำนวนเงินที่ขอปรับ 
(เพ่ิม-ลด) บาท 

วงเงินที่ปรับ (ใหม่) 
(บาท) 

4.10 ค่าชุดน้ำยาตรวจ COVID-
19 RT-PCR 

20,000,000.00 (+) 15,000,000.00 35,000,000.00 

  

 เหตุผล    เนื่องจากในสถานการณ์ปัจจุบันยังมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์
ใหม่ (COVID-19) และมีจำนวนการตรวจเพื่อหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรน่าฯ เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
มากกว่าแผนเดิมที่ได้รับจัดสรรไว้  จึงมีความจำเป็นต้องปรับแผนจัดซื้อชุดน้ำยาเพื่อตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส
โคโรน่าฯ เพ่ิมมากขึ้นตามปริมาณการใช้งาน และเพ่ือให้การบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ทันเวลา 
 

รายการด้านรายจ่าย 
วงเงินที่ได้รับจัดสรร 

(บาท) 
จำนวนเงินที่ขอปรับ 

(เพ่ิม-ลด) บาท 
วงเงินที่ปรับ (ใหม่) 

(บาท) 

8. งบกลาง 30,000,000.00 (-) 15,000,000.00 15,000,000.00 
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แผนการจัดซื้อชุดน้ำยาตรวจ COVID-19 RT-PCR 
 

ปีงบประมาณ 
วงเงินจัดสรร 

(บาท) 
แผนการ
จัดซื้อ
(Test) 

จำนวน
จัดซื้อ 
(Test) 

เป็นเงิน (บาท) 
ใช้ไป 
(Test) เป็นเงิน (บาท) 

คิดเป็น  
(ร้อยละ) 

2564 27,000,000 32,314 31,016 26,916,800 29,782 25,311,700 93.75 

2565 
(ข้อมูล ต.ค.-

พ.ย.64) 

20,000,000 26,600 13,248 10,841,856 13,625 11,164,568 55.82 

 

รายรับจากค่าบริการตรวจคัดกรอง COVID-19 
 

ปีงบประมาณ รายการ 

สปสช. เงินบำรุง 
รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น (บาท) จำนวน 

(ราย) 
เป็นเงิน 
(บาท) 

จำนวน 
(ราย) 

เป็นเงิน 
(บาท) 

2564 ATK 
- 22,399,320 

280 126,650 
48,623,670 

RT-PCR 11,125 26,097,700 

2565 
(ข้อมูล ณ 31 
ต.ค.2564) 

ATK 
- 2,138,270 

408 183,600 
5,990,370 RT-PCR 1,595 3,668,500 

 

แผนเงินบำรุงโรงพยาบาลหนองคาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปรับปรุงครั้งที่ 1 
รายการด้านรายรับ 

 

ลำดับ รายการด้านรายรับ 
แผนเงินบำรุง 2565  แผนเงินบำรุง 2565 

  เพ่ิม/ลด ปรับปรุงครั้งที่ 1 

1  รายรับเงินสด 101,300,000.00  0.00  101,300,000.00  

2 
 รายรับเงินเบิกต้นสังกัด/ข้าราชการและ
รัฐวิสาหกิจ 196,500,000.00  0.00  196,500,000.00  

3  รายรับกองทุนประกันสังคม 88,500,000.00  0.00  88,500,000.00  
4  รายได้อ่ืนๆ 39,500,000.00  0.00  39,500,000.00  

5 
 รายรับเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า (UC) 328,000,000.00  0.00  328,000,000.00  

รวมรายรับทั้งสิ้น 753,800,000.00 0.00  753,800,000.00 
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รายการด้านรายจ่าย 
 

ลำดับ รายการด้านรายจ่าย 
แผนเงินบำรุง 2565  แผนเงินบำรุง 2565 

  เพ่ิม/ลด ปรับปรุงครั้งที่ 1 

1  เงินค่าจ้าง 70,700,000.00 0.00 70,700,000.00 

2  ค่าตอบแทน 128,470,000.00 0.00 128,470,000.00 

3  ค่าใช้สอย 123,785,000.00 0.00 123,785,000.00 

4  ค่าวัสดุ 344,300,000.00 15,000,000.00 359,300,000.00 

5  ค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 23,300,000.00 0.00 23,300,000.00 

6  ค่าสาธารณูปโภค 23,320,000.00 0.00 23,320,000.00 

7  เงินสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย 22,300,000.00 0.00 22,300,000.00 
8  งบกลาง 30,000,000.00 -15,000,000.00 15,000,000.00 

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 766,175,000.00 0.00 766,175,000.00 
 

   แผนเงินบำรุง 2565  แผนเงินบำรุง 2565 
  รายรับ สูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย -12,375,000.00  -12,375,000.00 

บวก 
 เงินบำรุงคงเหลือ ยกมา 30 
กันยายน 2564 279,412,699.48  279,412,699.48 

  เงินบำรุงคงเหลือ ยกไป  267,037,699.48   267,037,699.48 
 
มติทีป่ระชุม   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบปรับแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลหนองคาย ปีงบ 2565 ตามเสนอ 
 

 5.1 น.ส.พรรผณิต ชัยจันทร์ หัวหน้างานนิติการ แจ้งเรื่องพิจารณา เงินค่าตอบแทนในช่วงเทศกาล 
ปีใหม่ 
        5.1.1 การจ่ายค่าตอบแทนและสนับสนุนค่าอาหารช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 
     -ประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนสำนักงานสาธารณสุขจ ังหวัด
หนองคาย ฉบับที่ 41 (พ.ศ. 2561) ลงวันที่ 9 มกราคม 2561 เรื่อง การเพ่ิมค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ขึ้นปฏิบัติงาน
ในเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ ให้ปรับค่าตอบแทนนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ ไม่เกิน 1 เท่า 
ของอัตราที่กำหนดในหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธ ารณสุข    
ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 5 ) 
พ.ศ. 2552 
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  ข้อพิจารณา 
1. ปรับอัตราค่าตอบแทน 1 เท่าจากอัตราค่าตอบแทน ฉ.5 ทุกตำแหน่ง ทุกหน่วยที่ 

ขึ้นปฏิบัติงาน 
      - ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 00.01 น. (เวรดึกวันที่ 30  
      ธันวาคม 2564)  
       - จนถึง วันที่ 3 มกราคม 2565 เวลา 24.00 น. (เวรบ่าย วันที่ 3 มกราคม 
      2564) 
   2. สนับสนุนค่าอาหารให้เจ้าหน้าที่รายละ 50 บาท/คน/เฉพาะเวรปกติ 
 

ทีป่ระชุม   รับทราบและมีมติเห็นชอบตามเสนอ 
 
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอ่ืน ๆ  

  -ไม่มี- 
 

ปิดประชุมเวลา 15.30 น. 

 
 
 
 
 
 
 

 
(นางสาวเพ็ญพรรณี ใจกว้าง) 

ผู้จดรายงานการประชุม  

(นายรังสรรค์  ไชยปัญญา) 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
(นางสาวเขมอชิร์กุล  อินทรวิเชียร) 
ผู้ทานและตรวจรายงานการประชุม 

(1) 
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