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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
บ้ านหลวง ครั้งที่ 3/256๕ 

วันพ พฤหัสบดี ที่ 24 กุมภาพนัธ์   256๕  เวลา   13.30 น. 
ณ  ห้องประชุมชั้น 2 โรงพยาบาลบ้านหลวง 

รายช่ือผู้มาประชุม 
1. นายกมล พรมลังกา ผู้อ านวยกราโรงพยาบาลบ้านหลวง          ประธานกรรมการ 
2. นางสาวณัฐธิดา ศรีประเสริฐ ทันตแพทย์ช านาญการ         กรรมการ 
3. นางศิริรัตน์ สิทธิชัย พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ                   กรรมการ 
4. นายปฏิภาณ ใจทา เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ช านาญงาน         กรรกมาร 
5. นายสุรสิทธิ์ ชมพูชนะภัย นายช่างเทคนิค         กรรมการ
6. นายคทาวุฒิ มั่งมูล นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรรมการและเลขานุการ 
7. นายนคร ทองยิ้ม เจ้าพนักงานธุรการ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางชญานิษฐ์ รัตนวิฑูรย์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

เริ่มประชุมเวลา 13.30น. 
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว นายแพทย์กมล พรมลังกา ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านหลวง ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1. แผนการใช้เงินบ ารุง
ประธาน : ขณะนี้แผนการใช้จ่ายเงินบ ารุงได้รับการอนุมัติจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

แล้ว ซึ่งจะมีแผนงานบางรายการที่ถูกตัดออกไป และหากมองว่ายังมีความจ าเป็นก็ขอให้ท าหนังสือชี้แจง
รายละเอียดความจ าเป็นนั้นเพ่ือขอการอนุมัตินอกแผน ส่วนแผนงานอ่ืนที่ยังอยู่ในแผนเงินบ ารุงก็ขอให้ด าเนินการ
ได้เลย 

- การปรับปรุงเครื่องเสียงห้องประชุม 
 ประธาน : ตอนนี้เครื่งเสียงห้องประชุมช ารุดไปมากบางอย่างไม่สามารถซ่อมให้กลับมาใช้งานได้ 

โดยเฉพาะไมโครโฟนแบบวางบนโต๊ะเหลือใช้ได้เพียงแค่ตัวเดียว จึงจะด าเนินการเปลี่ยนไมโครโฟนแบบวางบนโต๊ะ 
คุณสุรสิทธิ์ : เปลี่ยนไมโครโฟนอย่างเดียวจ านวน 6 ตัว ตัวละ 3,200 บาท 
- ไฟส่องสว่างบนถนนทางเดินไปเเฟรตพักอาศัย 
ประธาน : จะใช้เป็นไฟแบบโซลาเซล และให้สามารถย้ายได้ เพ่ือที่จะสามารถโยกย้ายไปใช้งาน

ในส่วนอื่นได้ ซึ่งจะติดตั้งทั้งหมด 3 จุด 
- ปรับปรุงกล้องวงจรปิด 
ประธาน : จะติดตั้งกล้องวงจรปิดเพ่ิมที่ด้านหลังโรงพยาบาล และบริเวรแฟรตพักอาศัยของ

เจ้าหน้าที่ ซึ่งตอนนี้ค านวณท่ีจะติดตั้งกล้องวงจรปิดเพ่ิม 8 จุด 
- ระบบประปา 
ประธาน : เครื่องสูบน้ าดิบของโรงพยาบาลทั้ง 2 เครื่องสภาพเก่ามากแต่ก็ยังที่จะสามารถใช้งาน

ได้แต่ไม่เต็มประสิทธิภาพ และถ้าหากเกิดการช ารุดก็สามารถท่ีจะด าเนินการจัดซื้อได้ทันที 
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- สัญญาณเตือนไฟไหม้ 
ประธาน : ในการตรวจประเมิน HA ที่ผ่านมาทางอาจารย์ได้ Comment ว่าทางโรงพยาบาลไม่มี

สัญญาณเตือนภัยกรณีเกิดอัคคีภัย ซึ่งได้มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไปด าเนินการหาข้อมูลและ Spack 
เครื่องส่งสัญญาณแบบมือหมุนไม่ใช้ไฟฟ้าแทน 

- ถังดับเพลิง 
ประธาน : จะเพ่ิมถังดับเพลิงอีก 2 จุด คือ หน่วงงานจ่ายกลาง และโรงช่างซ่อมบ ารุง 
- ปรับปรุงแสงสว่าง  
ประธาน : ในโรงพยาบาลแสงสว่างที่ได้จากหลอดไฟเพียงอย่างเดียวซึ่งไม่มีโคมสะท้อนแสงเพ่ือ

เพ่ิมความสว่างให้ดังนั้นจึงจะด าเนินการจัดซื้อโคมเพ่ิมแสงสว่างมาติดตั้งกับหลอดไฟด้วย 
คุณสุรสิทธิ์ : เมื่อซื้อโคมเพ่ิมแสงสว่างมาแล้วจะด าเนินการเปลี่ยน โดยจะขอให้คุณศราวุธ มา

ช่วยด าเนินการด้วยอีก 1 ท่าน 
 หัวหน้ากลุ่มงาน : ในการซ่อมบ ารุงต่าง ๆ จะด าเนินการซ่อมบ ารุงครั้งเดียวหรือว่าจะทยอยท าไปเรื่อย ๆ 
ประธาน : อาจจะต้องทยอยท าไม่อย่างนั้นงบประมาณที่ใช้ไปอาจจะเกินงบ Planfin และนอกเหนือจากรายงาน
ตามแผนนี้และมีความจ าเป็นอื่น ๆ ก็ขอให้ท าหนังสือชี้แจงเหตุความจ าเป็นด้วย 

2. สถานการณ์ Covid 19
ประธาน : ทุกท่านน่าจะทราบดีอยู่แล้วเรื่องสถานการณ์ Covid 19 
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล : เห็นงานธุรการแจ้งใน Line ว่าทาง สสจ.น่านจะมีการจัดประชุม 

แต่ยังไม่ทราบรายละเอียดที่แน่ชัด 
ประธาน : เน้นย้ าการด าเนินการตามมาตรการ New namol และใช้มาตรการเดิมในความ

เข้มงวดเหมือกับการเกิดการแพร่ระบาดเหมือนครั้งแรกที่ผ่านมา และต้องเฝ้าระวังผู้เข้าเกณฑ์ PUI โดยทาง สสจ.
น่าน ให้มีการสุ่มตรวจภายในหมู่บ้าน 1 ราย ต่อสัปห์ดา และอาชีพที่มีความเสี่ยงด้วย 

3. การขุดลอกสระหลังโรงพยาบาล
ประธาน : การขุดลอกสระกักเก็บน้ าเพ่ือใช้ในการท าการเกษตรไร่นาสวนผสมด้านหลัง

โรงพยาบาล อยากให้ท าเป็นโครงการร่วมไปกับการท าไร่นาสวนผสมด้วยเลยน่าดีกว่า โดยท าการขุดลอกตามแบบ
ของรัชกาลที่ 9 เพ่ือน าไว้กักเก็บน้ า 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 
- รายงานการประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 9 พฤศจิกายน 256๔ 

ระเบียบวาระท่ี 3  ติดตามรายงานการประชุม 
 - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
- ไม่มี  

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอพิจารณา 
1. PCU
ประธาน : การด าเนินการ PCU จะต้องมีแพทย์เฉพาะในการด าเนินการ แต่ปัจจุบันนี้ เพียงแค่ส่ง

เจ้าหน้าที่เข้าอบรมระยะสั้นก็สามารถด าเนินการได้แล้ว ในการประชุม คปสอ. ยังตกลงกันไม่ได้ว่าจะ จัดตั้งที่ 
โรงพยาบาล หรือ รพ.สต.สวด 
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หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม : ถ้าเราจะมีการด าเนินการ PCU ได้ก็จะสามารถขอเจ้าหน้าที่เพ่ิมได้
ซึ่งเราขอเพ่ิมไปปฏิบัติงาน แต่ตัวอยู่ที่ โรงพยาบาลและไห้ไปปฏิบัติงานที่ รพ.สต.สวด 
มติที่ประชุม : เห็นชอบ 

3. บ้านพักอาศัยท่ี รพ.สต.สวด
ประธาน : สืบเนื่องจากที่เราขอบ้านพักคืนจาก อบต.สวด ไม่ทราบว่าตอนนี้ได้ด าเนินการไปถึง

ขั้นตอนไหนแล้ว 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป : ตอนนี้ได้ติดต่อกับทาง อบต.สวดแล้ว พบว่าเจ้าหน้าที่ของ อบต.

สวด ได้เข้าไปอยู่โดยที่ไม่ได้แจ้งมาขออนุญาตกับทาง โรงพยาบาลก่อนและได้ท ารายกุญแจที่ได้ลอ็กบ้านพักไว้โดย
เปลี่ยนกุญแจเป็นของตนเอง ซึ่งบ้านพักมีทั้งหมด 6 หลัง และเจ้าหน้าที่ อบต.สวดเข้าพักไปแล้ว 4 หลัง เหลือ
เพียง 2 หลัง 
มติที่ประชุม : ให้ด าเนินการท าหนังสือสอบถามไปยัง อบต.สวด ว่าทางโรงพยาบาลขอบ้านพักคืนเพ่ือรองรับการ
กักตัวของเจ้าหน้าที่ท่ีสัมผัสผู้ป่วยติดเชื้อ Covid 19 

4. ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ งาน X-ray
คุณสุรสิทธิ์ : ถ้าหากปรับค่าตอบแทนจากการเหมาจ่าย มาจ่ายจริงตามการขึ้นปฏิบัติงานตามเวร

ได้หรือไม ่
ประธาน : ก็ต้องมองว่างาน X-ray จะต้องมาอยู่ขึ้นปฏิบัติงานตลอดเวลา เหมือนงาน อุบัติเหตุ

ฉุกเฉิน งานผู้ป่วยใน และงานยานพาหนะหรือไม่  
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล : ไม่จ าเป็นต้องอยู่ตลอดเวลา เพราะอย่างเวรดึกก็ไม่ได้เรียกมา

ปฏิบัติงาน ซึ่งงาน X-ray เป็นระบบงานที่ต้องมีจริงแต่สถานะความเร่งด่วนก็ไม่ต้องอยู่ตลอดเวลา 
มติที่ประชุม :   1. จ่ายค่าตอบแทนตามจริง 

2. นับจ านวนการขึ้นปฏิบัติงานเป็นจ านวนครั้งและก าหนดขึ้นปฏิบัติงานกี่ครั้ง
ถึงจะนับเป็น 1 เวร OT 

3. ขึ้นปฏิบัติงานเต็มแต่ต้องมีเง่ือนไขในการปฏิบัติงานที่เพ่ิมขึ้นด้วย
5. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์  
ประธาน : การจ่ายค่าตอบแทนช่วงเทศการปีใหม่และสงกรานต์ หรือ 7 วันอันตราย ของปี ในปี 

2564 ให้จ่ายเพ่ิมเป็น 0.5 เท่า ซึ่งสถานะการเงินของโรงพยาบาลก็ถือว่าอยู่ในช่วงที่พอจะจ่ายให้ได้ และเพ่ือเป็น
ขวัญก าลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ต้องอยู่ปฏิบัติงานและไม่ได้กลับบ้านไปพบครอบครัวด้วย 
มติที่ประชุม : เห็นชอบ เพราะถือว่าเป็นขวัญก าลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่เสียสละในช่วงเทศกาล  

6. เกณฑ์ การพิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือน รอบ เมษายน 256๕
ประธาน : ตามประกาศส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ได้มีประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์ และ

วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสาธารณสุข สังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ปี 2564 
จึงขอให้หัวหน้ากลุ่มงาน ชี้แจ้งและท าความเข้าใจขั้นตอนการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนตามประกาศ และถือ
ปฏิบัติด้วย 
มติที่ประชุม : เห็นชอบ 
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ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ 
-ไม่มี 

ประธาน ได้สอบถามคณะกรรมการในที่ประชุมว่ามีผู้ใดมีเรื่องจะแจ้งหรือเสนออีกหรือไม่ เมื่อไม่มีจึงขอ
ปิดการประชุม 
เลิกประชุมเวลา  16.00 น. 

.................................ผู้บนัทึกรายงานการประชุม 
  (นายนคร  ทองยิ้ม)  
  เจ้าพนักงานธุรการ 

…………………………..……ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 (นายคทาวุฒิ  มั่งมูล) 

 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 


