
สรุปการประชุมคณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาลหนองมะโมง 
ครั้งท่ี  1 / 2562 

วันที่  16  มกราคม  พ.ศ. 2562  เวลา ๑๓.0๐ – ๑๖.00 น. 
ณ  หองประชุมโรงพยาบาลหนองมะโมง 
…………………………………………………………. 

 
ผูมาประชุม  

1. นพ.มนตรี   หนองคาย ผูอํานวยการฯ   ประธานกรรมการ   
2. นพ.ไกร   กุณฑลกิติเดช นายแพทยชํานาญการ  กรรมการ   
3. นางบุณฑริกา   วรรณกลึง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ กรรมการ   
4. นายสมเกียรติ   อุทัยวงษ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ กรรมการ   
5. นางสาวสิรินทร   นาถอนันต เภสัชกรชํานาญการ  กรรมการ   
6. นางสาวณัฐชยา  อารีไทย        ทันตแพทยชํานาญการ  กรรมการ 
7. นางสาวพิมพชนา  รัฐรวีสทิธิ์ นักรังสีการแพทยปฏิบัติการ กรรมการ 
8. นางสุพัตรา       สวุรรณศิริ นักเทคนิคการแพทยชํานาญการ เลขานุการคณะกรรมการ  

 
ผูเขารวมประชุม  

1. นางพรศรี     ขจรพันธ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  
2. นางสมมารถ     แสงแกว พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
3. นางอมรศิริ      อุทัยวงษ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  
4. นางสาวนิรชา   มะลิทอง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
5. นายวิทยา       จันทโรจน นักวิชาการคอมพิวเตอร 
6. นางสาวณิชมน  มณีรอด นักกายภาพบําบัด 
7. นางสาวธนพร  อินทรกลัด แพทยแผนไทย 
8. นางสาวณภัทร  ตายธานี จพ.ธุรการชํานาญงาน 
9. นางสาวกรกนก  ดีวัน  จพ.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

 
เปดประชุม เวลา 13.30 น. 
วาระที่ 1 เรื่องที่แจงใหท่ีประชุมทราบ 

1.1 เนื่องจากคณุสยาม  ทองเปรม ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ ปฏิบัติหนาที่ หัวหนา
กลุมงานบริหารทั่วไป ยายไปปฏิบัติหนาที่ที่ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ตั้งแตวันท่ี 16 
มกราคม 2562  ดังนั้น โรงพยาบาลหนองมะโมงจึงตองมีการปรับโครงสรางการบริหารงาน โดย
เพ่ิมผูบริหารรุน 2 ไดแก หัวหนาฝาย/หัวหนางานอ่ืนๆ เปนคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ซึ่ง 
รายชื่อคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหนองมะโมง มีดังตอไปนี้ 
1) นพ.มนตรี   หนองคาย  ผูอํานวยการฯ      
2) นพ.ไกร   กุณฑลกิติเดช  นายแพทยชํานาญการ   
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3) นางบุณฑริกา      วรรณกลึง  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ    
4) นายสมเกียรติ      อุทัยวงษ  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ    
5) นางสาวสิรินทร    นาถอนันต  เภสัชกรชํานาญการ     
6) นางสาวณัฐชยา    อารีไทย         ทันตแพทยชํานาญการ   
7) นางสาวพิมพชนา  รัฐรวีสิทธ์ิ  นักรังสีการแพทยปฏิบัติการ  
8) นางสุพัตรา         สุวรรณศิริ  นักเทคนิคการแพทยชํานาญการ   
9) นางพรศรี        ขจรพันธ  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  
10) นางสมมารถ      แสงแกว  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
11) นางอมรศิริ       อุทัยวงษ  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  
12) นางสาวนิรชา    มะลิทอง  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
13) นายวิทยา        จันทโรจน  นักวิชาการคอมพิวเตอร 
14) นางสาวณิชมน   มณรีอด  นักกายภาพบําบัด 
15) นางสาวธนพร    อินทรกลัด  แพทยแผนไทย 
16) นางสาวณภัทร   ตายธานี  จพ.ธุรการชํานาญงาน 
17) นางสาวกรกนก  ดีวัน  จพ.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

   การประชุมคณะกรรมการบริหารตองมีคณะกรรมการกึ่งหนึ่ง และใหคุณณภัทร ตายธานี  
ทําหนาที่จัดทําวาระการประชุม และบันทึกการประชุม เสนอผูอํานวยการโรงพยาบาลเห็นชอบ และสง 
รายงานการประชุมเขา Line กลุมคณะกรรมการบริหารฯภายใน 7 วันกอนวันประชุม 
1.2 ใหจัดทําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารฯ เสนอนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเพ่ือลงนาม 
1.3 ใหจัดทําคําสั่งแตงตั้ง นางบุณฑริกา  วรรณกลึง ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพชํานาญการ ปฏิบัติหนาที่

หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป 
1.4 ใหงานพัสดุติดตามคําสั่งหัวหนาเจาหนาที่ จากสํานักงานคลังจังหวัดชัยนาท 
1.5 ใหกลุมงานบริหารทั่วไปจัดทํามาตรฐานเวลาปฏิบัติงานและระเบียบการลาประเภทตางๆ 

ประชาสัมพันธใหบุคลากรในโรงพยาบาลรับทราบและถือปฏิบัติ 
มติท่ีประชุม : รับทราบ 

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
-  ไมมี      - 

 
วาระที่ 3 เรื่องของกลุมงาน/งานตาง ๆ  

3.1 งานสารบรรณ : ปจจุบันใชสารบรรณอิเลคทรอนิกส  (E-Office ) ถาเอกสารไมผานระบบ  
      E-Office ถือวาไมรับทราบ  และเนื่องจากเอกสารที่ตอง print จากระบบมีจํานวนมาก จึงให 
      งานสารบรรณใชเครื่องพิมพ Lacer ในการพิมพเอกสาร 
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  3.2 งานบุคคล 
              3.2.1 ตองมีการ Update ฐานขอมูลบุคลากรใหเปนปจจุบัน  และควรวางระบบ  HRP :  

        การวางแผนสรรหา ,HRM: การจัดการคน, HRD: การพัฒนาบุคลากร 
              3.2.2 Happinomiter มอบคณุณภัทร เปนผูรับผิดชอบ และใหมีการวิเคราะหขอมูลดวย 
              3.2.3 กรณีที่บุคลากรจะลาออกตองพบผูอํานวยการเปนการสวนตัว 
              3.2.4 หัวหนาฝาย/หัวหนางาน ตองกําหนด KPI เพ่ือประกอบการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 
              3.2.5 โรงพยาบาลมีการวางแผนจะใชเครื่องสแกนลายนิ้วมือกอนเขาปฏิบัติงาน 

3.3 งานการเงินและบัญชี 
              3.3.1 การประเมินทางการเงนิและบัญชี ผูอํานวยการตองการใหนักบัญชีสามารถวิเคราะห 

         บัญชีได  และใหรายงานสถานการณการเงนิของโรงพยาบาลทุกครั้งท่ีประชุม 
3.3.2 ใหคุณสุพัตราและคุณวิทยา มาชวยดูเรื่องการบริหารจัดการทางการเงินและบัญชี   
         เรียนรูและนําไปจัดทาํ Dachboard 
3.3.3 อํานาจการสั่งจาย ใหเซ็นชื่อโดยผูอํานวยการ และคุณสิรินทร  

3.4 งานพัสดุ 
   3.4.1 แตงตั้งคณุสมมารถ  แสงแกว พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ เปนเจาหนาที่  และ  

         แตงตั้งคณุบุณฑริกา  วรรณกลึง เปนหัวหนาเจาหนาที่ 
   3.4.2 การอนุมัติจายเงินบํารุงเพ่ือซื้อครุภัณฑ/สิ่งกอสราง ตองเขาคณะกรรมการบริหาร 

         จึงจะจายเงินได 
   3.4.3 ปงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลหนองมะโมงไดรับจัดสรรงบลงทุน(คาเสื่อม) 

         เพ่ือจัดซื้อรถยนตดับเบ้ิลแค็บ ขับเคลื่อน 2 ลอ ขนาดกระบอกสูบไมนอยกวา  
         2000 ซีซี  ในวงเงิน 729,000 บาท งานพัสดุไดจัดทําแผนจัดซื้อในระบบ e-Gp  
         เรียบรอยแลว รอ สปสช.โอนเงินมาก็ดําเนินการจัดซื้อไดทันที 

  3.5 งานบริหารทั่วไป 
   3.5.1 งานซอมบํารุง ใหมีทะเบียนคมุ อะไรซอมได อะไรที่ซอมไมได และที่ตองสงซอม 

         ภายนอก และใหกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จดวย 
3.5.2 งานยานพาหนะ ใหคุณณภัทรเปนผูควบคุมดูแล การใชรถยนตราชการตองเปนไป 
         ตามระเบียบ พนักงานขับรถฯตองดูแลรถที่รับผิดชอบ เขาศูนยบริการเช็ครถ/ 
         เปลี่ยนยางตามระยะ ใหมีการติดตั้ง Safety Belt ในรถพยาบาลทุกคัน และตอง 
         ดูแลรถใหพรอมใชตลอดเวลา  หามนํารถราชการไปใชสวนตัว  
3.5.3 โครงการปองกันและระงับอัคคีภัยปงบประมาณ 2562 คุณบุณฑริการับผิดชอบ 
3.5.4 งานสวน ใหคุณสุพัตราชวยควบคุมดูแลคนสวน 
3.5.5 งาน ITA และ EIA ใหคุณบุณฑริกา รับผิดชอบ 
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3.5.6 งาน ITA EB 25 ตองมีการกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาตามคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ที่แสดงถึง 
วิธีการตรวจสอบ ขั้นตอนการตรวจสอบ และกําหนดกลไกการกํากับติดตามอยางตอเนื่อง 
ซึ่งกลุมงานบริหารทั่วไปไดจัดทํากรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติของเจาหนาที่
ตามคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานเรียบรอยแลว จึงขอแจงใหทุกกลุมงานปฏิบัติตาม
อยางเครงครัด  
3.5.7 งาน ITA EB 26 ตองมกีารเผยแพรกระบวนการอํานวยความสะดวกหรือการ
บริการประชาชนดวยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช จึงขอมอบหมายใหทุกจุดงาน 
จัดทํา Flow การใหบริการ  ติดไวที่หนาแผนก โดยตองแสดงขอมูลดังตอไปนี้ 
 1) ประเภทงานบริการ 

2) ขั้นตอน 
3) ระยะเวลาที่ใช 

3.5.8 งานพิธีการ มอบหมายคุณพิมพชนา คุณธนพร และคุณณชิมน ไดแกงานตอไปนี้ 
    - งานราชพิธีตางๆ 
    - งานปใหม 

- งานทาํบุญโรงพยาบาล 
    - งานสงกรานต รดน้ําดําหัว 
    - งานเลี้ยงรับ-สงเจาหนาที่เกาและใหม  
   3.5.9 ขออนุมัติเงินจายคาครุภัณฑ ดังรายการตอไปนี้  

     
 
 

5/3.6งาน IT... 

รายการ ชื่อผูขาย จํานวนเงิน หมวดเงิน 
ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ บริษัท ทีซี รีนิวอะเบิ้ล เอ็นเนอรยี่ 116,500.93 งบบํารุง 
ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ บริษัท ทีซี รีนิวอะเบิ้ล เอ็นเนอรย่ี 49,928.97 งบบํารุง 
ครุภัณฑการแพทย บริษัท เอ็มที อุปกรณการแพทย จํากัด 36,210.00 งบบํารุง 
ครุภัณฑการแพทย บริษัท เอ็มที อุปกรณการแพทย จํากัด 26,630.00 งบบํารุง 
ครุภัณฑการแพทย บริษัท เอ็มที อุปกรณการแพทย จํากัด 40,600.00 งบบํารุง 
ครุภัณฑคอมพิวเตอร หางหุนสวนจํากัด เจ เอส คอมพิวเตอร 14,160.00 งบบํารุง 

ครุภัณฑกอสราง นายวันชัย  ทรัพยพวง 8,450.00 งบบํารุง 

ครุภัณฑงานบานงานครัว บริษัท เฮง2528 จํากัด 22,000.00 งบบํารุง 

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ศนูยอิเลคทรอนิคและคอมพิวเตอร 29,500.00 งบบํารุง 

ครุภัณฑสํานักงาน 
 

บริษัท เฮง2528 จํากัด 
 

6,500.00 
 

งบบํารุง 
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3.6 งาน IT : มีการดําเนินการ Digital Transformation ดังนี้ 

    - Paper less 
    - นํา IT เขามาชวยในการปฏิบัติงานมากข้ึน ไดแก การตรวจสอบสิทธิ   

  การตรวจสอบใบสั่งยา 
    - วางแผน นําโปรแกรม Express มาใชในงาน Back Office  ขณะนี้อยูในขั้นตอน 

            รอการอนุมตัจิากกระทรวง ICT 
    - Innovation    
 มติท่ีประชุม : รับทราบ                                          

 

วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา  
  -ไมม-ี 

 

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ 
  5.1  การดูแล Line กลุม  กําหนดใหมี admin ของ Line กลุม ดังนี้ 
   - กลุม รพ.หนองมะโมง  : คุณกัลยา    วองเกษกิจ 
   - กลุมคณะกรรมการบริหารฯ : คุณวิทยา   จันทโรจน 
   - กลุมหองเรียนพยาบาล  : คุณอมรศิริ อุทัยวงษ 
   - กลุมพยาบาล รพ.หนองมะโมง : คุณอมรศิริ อุทัยวงษ  
   ทั้งนี้ให admin มีอํานาจในการพิจารณานําคนเขา/ออกจากกลุม 
  5.2 เว็บไซด รพ.หนองมะโมง มอบหมายคุณสุพัตราดูแลเรื่องการประชาสัมพันธโรงพยาบาล  

      รวมทั้งการตอบคําถามผูรับบริการ 
  5.3 การรักษาความปลอดภัยของขอมูล ควรมีการสํารองขอมูล จัดทํา Password และตองดูแลให 
                           เครื่องสํารองไฟสามารถใชงานไดตลอดเวลาเพ่ือปองกันปญหากรณีไฟฟาดับ 
  5.4 การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ กรณทีี่พนักงานหองบัตรติด case X-ray ถามีผูปวยมายื่น 
                           บัตรเรงดวนใหพนักงานขับรถทําบัตรแทนไปกอน 
  5.5 เงนิกองทุนพัฒนาโรงพยาบาล ใหจัดทําใหถูกระเบียบ 
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