
วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบึงสามพัน 
ครั้งที ่๑๐/๒๕๖๔ 

วันที ่๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมสาราณียธรรม ชั้น ๒ อาคารทันตกรรม เภสัชกรรมและอำนวยการ โรงพยาบาลบึงสามพัน 

********************************************** 
วาระก่อนการประชุม 

- กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มอบเกียรติบัตร ผ่านการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
โรงพยาบาลบึงสามพัน ผ่านระดับพ้ืนฐาน 

- คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ มอบเกียรติบัตร เป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม 
- กระทรวงสาธารณสุข มอบเกียรติบัตร โรงพยาบาลบึงสามพัน ผ่านการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ระดับ AA ๑๐๐ คะแนน 
- กรมอนามัย  มอบใบเกียรติบัตร กิจกรรมก้าวท้าใจ Season ๓ ๑๐๐ วัน ๑๐๐ กิโลเมตร 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
วาระก่อนการประชุม  

ตัวแทนคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบึงสามพัน กล่าวต้อนรับผู้อำนวยการ และแนะนำตัว  
นพ.ธีรพจน์ ฟักน้อย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงสามพัน มอบนโยบาย และเข็มมุ่ง ปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ 

วาระท่ี ๑ เรื่องที่ประชุมแจ้งเพื่อทราบ  
 ๑.๑. เรื่องจาก นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบรณ ์(จากการประชุม คปสจ.เพชรบูรณ์) 
 ๑.๒. เรื่องจาก รอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ (ด้านเวชกรรม) 

๑.๓. เรื่องจาก รอง นพ.สสจ.พช ด้านบริการวิชาการ 
 ๑.๔. รอง นพ.สสจ.พช ด้านทันตกรรม -  

๑.๕. เรื่องจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ 
 ๑.๖. เรื่องจากกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ (CD) 
 ๑.๗. เรื่องจากกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD)  
 ๑.๘. เรื่องจากกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
 ๑.๙. เรื่องจากกลุ่มงานประกันสุขภาพ 
 ๑.๑๐. เรื่องจากกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค 
 ๑.๑๑. เรื่องจากกลุ่มงานแพทย์แผนไทย  
 ๑.๑๒. เรื่องจากกลุ่มงานทันตกรรม 
 ๑.๑๓. เรื่องจากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 
 ๑.๑๔. เรื่องจากผู้อำนวยการโรงพยาบาล  
 ๑.๑๕. เรื่องจากคณะกรรมการ คปสอ. 



ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา  
๓.๑. เรื่องจาก  - คณะกรรมการบุญผ้าป่า :  
        - คณะกรรมการเงินบริจาค : ทบทวนคณะกรรมการเงินบริจาคโรงพยาบาล 
        - คณะกรรมการสวัสดิการโรงพยาบาลบึงสามพัน : 
  - คณะกรรมการบ้านพัก (เลขาฯคณะกรรมการ) : 
        - เรื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ (งานการเงิน) : 
  - มูลนิธิหลวงปู่บุญทัน ฐิตสีโล 
๓.๒. เรื่องจาก คณะกรรมการ HRM - สรุปผลจากการประชุม (หน.บริหาร) 
  - ขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 
  - ขอ โอน ย้าย ตัด จ. 
ย้าย นางชมัยพร  ขันติยชัย  ตำแหน่งนักกายภาพบำบดั ขอย้าย รพท.เพชรบูรณ์ : อนุมัต ิ
 นางสาวปรารถนา ป้องแก้ว  ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ขอย้าย รพร.หล่ามเก่า : ไมอ่นุมัต ิ
 นางสาวนุสบา  ขันคำ  ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ขอย้าย รพร.หล่ามเก่า : ไม่อนุมัต ิ
 นายศุภชัย  กัลนิล  ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ขอย้าย รพร.หล่ามเก่า : อนุมัต ิ
 นางสาวรำไพ  ทองวัน  ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ขอย้าย รพร.หล่ามเก่า : ไม่อนุมัต ิ
 นางกนกวรรณ  มาคำ  ตำแหน่ง จพง.สาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน) ข้อย้าย สสอ.หล่มสัก : 
ไม่อนุมัต ิ
  - ขออนุมัติใช้ตำแหน่งว่าง พกส. ๑ พช ๐๐๗๗๕ พนักงานบริการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
  - จัดสรรบุคลากร สหวิชาชีพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ : แพทย์แผนไทย ๑ ตำแหน่ง  
  - ขออนุญาตลาศึกษาต่อ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ : อนุมัต ิ
  - แพทยล์าออกจากแพทย์ประจำบ้าน และขอกลับมาปฏิบัติราชการ รพช.บึงสามพัน ๑ อัตรา 
  - พิจารณาจัดสรร นักเรียนทุนพยาบาล : รพ. บึงสามพัน ๓ ตำแหน่ง 
              HRD - วงเงินอบรมระยะสั้น, - วงเงินอบรมระยะกลาง  
๓.๓. เรื่องจาก คณะกรรมการ CFO   
 ๑. การเงินการบัญชี  - สถานการณ์การเงินการคลังปี ๒๕๖๔ (การเงินการบัญชี)    
 ๒. สิ่งของ (material) (สิ่งก่อสร้าง,ครุภัณฑ์,วัสดุ)   
  ๒.๑. สิ่งก่อสร้าง  
  - อาคารหลวงปู่บุญทัน ฐิตสีโล 
  ๒.๒. ครุภัณฑ์ 
  - ครุภัณฑ์ งบค่าเสื่อมปี ๒๕๖๕   

- ครุภัณฑ์ งบค่าเสื่อมปี ๒๕๖๔  



                     ๒.๓. วัสดุ –การทำลายเอกสาร :  
  ๒.๔. ค่าซ่อมบำรุงและสอบเทียบเครื่องมือ,การประเมินมาตรฐาน (หน.กลุ่มงานบริหาร)  
 ๓. คณะกรรมการจัดเก็บรายได้ (กลุ่มงานประกันสุขภาพ) ผู้รับผิดชอบรายงานทุกไตรมาส 
  ๓.๑.เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์   
๓.๔. เรื่องจาก คณะกรรมการ HA  
 ๓.๔.๑. การดำเนินการเพ่ือ นโยบาย ๒P Safety – (เลขาฯ ทีม FA ), แผนรับการตรวจเยี่ยม 

๓.๔.๒. แผนของทีมคร่อมสายงานคุณภาพ RM, IM ENV,PCT, IC , HRD , PhTC , HPH  
- พิจารณานำเสนอเดือนละ ๒ ครั้ง 

๓.๕. เรื่องจากคณะกรรมการมาตรฐานบริการสุขภาพ (๙ มาตรฐาน) แผนการปรับปรุงระบบมาตรฐาน 
(หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป,งานสุขศึกษา)   
๓.๖. เรื่องงานอาชีวอนามัยในโรงพยาบาล และงาน Green and Clean Hospital (งานควบคุมโรค)  
๓.๗. เรื่องจาก คณะกรรมการคุณธรรมจริยธรรม (ITA,ตรวจสอบภายใน,ควบคุมภายใน) (หน.กลุ่มงานบริหาร) 
๓.๘. เรื่องหารือกับ คปสอ.บึงสามพัน (เลขาฯ คปสอ.บึงสามพัน)  
๓.๙. เรื่องจากท่ีประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบึงสามพัน (หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล) 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบและพิจารณา 
 ๔.๑. กลุ่มงานการแพทย์      
 ๔.๒. กลุ่มงานทันตกรรม  
 ๔.๓. กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค    
 ๔.๔. กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป  
 ๔.๕. กลุ่มงานการพยาบาล      
 ๔.๖. กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม 
 ๔.๗. กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ  
 ๔.๘. กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 
 ๔.๙. กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ     
 ๔.๑๐. กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟ ู 
 ๔.๑๑. กลุ่มงานรังสีวิทยา     
 ๔.๑๒. กลุ่มงานโภชนศาสตร์ 
 ๔.๑๓ กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน 
 






















