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ระเบียบวาระการประชุมประจาเดือน
และประชุมกรรมการบริหาร
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ครั้งที่ 1/2561
ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561 เวลา 13.00 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุมพญายอชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
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ระเบียบวาระการประชุมประจาเดือน
และประชุมกรรมการบริหาร
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ครั้งที่ 1/2561
ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561 เวลา 13.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมพญายอ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------เรื่องก่อนวาระการประชุม
1. ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลอวยพร ปีใหม่ 2561 แก่บุคลำกรโรงพยำบำล
2. ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำล มอบประกำศเกียรติคุณ แก่ จิตอำสำโรงพยำบำลเจ้ำพระยำ
อภัยภูเบศร ในกำรเข้ำร่วมสนับสนุนและให้ควำมร่วมมือในกำรจัดพิ ธีถวำยดอกไม้จันทน์ ในงำนพระรำชพิธี
ถวำยพระเพลิ งพระบรมศพพระบำทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหำภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชบรมนำถบพิ ต ร เมื่ อ วัน ที่
26 ตุลำคม 2560 ณ พระเมรุมำศจำลอง ศูนย์รำชกำรจังหวัดปรำจีนบุรี
3. ผู้ อ ำนวยกำรโรงพยำบำล มอบประกำศเกีย รติคุ ณ เชิด ชู “คนดี ศ รีภู เบศร” ด้ ว ยเมื่ อ
วันอังคำรที่ 26 ธันวำคม 2560 คุณ ศุภำดำ อัศวจิตรำนนท์ พยำบำลวิชำชีพ งำนผู้ป่วยศัลยกรรมชำย ได้
กระทำคุณงำมควำมดี โดยเก็บกระเป๋ำสตำงค์ญำติคนไข้ ได้บริเวณถนนหน้ำศูนย์อำหำรวิทยำดำรำไทย ภำยใน
มีเงินอยู่เกือบ 5 พันบำท ได้นำส่งงำนประชำสัมพันธ์ เพื่อติดตำมส่งคืนให้เจ้ำของเป็นที่เรียบร้อย
4. กิจกรรมปิดโครงกำร “ก้ำวคนล่ะก้ำว เพื่อ 11 โรงพยำบำล” ณ ด่ำนตรวจคนเข้ำเมือง
แม่สำย จ.เชียงรำย
5. กิจกรรมสำคัญๆ ในรอบเดือนที่ผ่ำนมำ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1. เรื่องจากกระทรวงสาธารณสุข
1.1.1. ของขวัญปีใหม่ จำกใจ กระทรวงสำธำรณสุข
1. กำรผ่ำตัดแบบวันเดียวกลับ (One day surgery)
2. Application RDU รู้เรื่องยำ
3. Application Samunprai Firat
1.1.2. กำรประกำศเจตนำรมณ์กำรต่อต้ำนกำรทุกจริต ของกระทรวงสำธำรณสุข
มติที่ประชุม................................................................................................................................
1.2. เรื่องจากเขตสุขภาพที่ 6
- กำรประชุม คณะกรรมกำรเขตสุขภำพที่ 6 เมื่อวัน ศุกร์ที่ 15 ธันวำคม 2560
ณ ห้องประชุมพลอยจันทร์ สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดจันทบุรี
- จังหวัดปรำจีนบุรี รับ กำรตรวจรำชกำรและนิเทศงำนระดับกระทรวง กรณีปกติ
รอบที่ 1 เมื่อวันที่ 27 – 29 ธันวำคม 2560
.................................................................................................................................................................... ...........
มติที่ประชุม................................................................................................................................
1.3.เรื่องจากกรมการจังหวัดปราจีนบุรี (รองวิเชียรฯ)
...............................................................................................................................................................................
มติที่ประชุม................................................................................................................................
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1.4.เรื่องจากสานักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี (ผอ.รพ.)
1.4.1 แผนปฏิบัติกำร “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้ำงรอยยิ้มให้ประชำชน”
มติที่ประชุม..................................................................................................................
1.5.เรื่องจากผู้อานวยการโรงพยาบาล
...............................................................................................................................................................................
มติที่ประชุม..................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1. รับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่ 10/2560 วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกำยน 2560 เวลำ
13.00 น-16.30 น. ณ ห้องประชุมพญำยอ ชั้น 5 อำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ รพศ.เจ้ำพระยำอภัยภูเบศร
โดยได้นำรำยงำนกำรประชุมเผยแพร่บนเว็บไซต์ www.cpa.go.th
มติที่ประชุม..................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1. เรื่อง กำรติดตำมงบลงทุน (งำนพัสดุ)
มติที่ประชุม..................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1. เรื่อง กำรให้ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญซึ่งมีอำยุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับรำชกำรต่อไป
(งำนกำรเจ้ำหน้ำที่)
4.2. เรื่อง กำรรับชำระค่ำบริกำรด้วย QR CODE PLUS
มติที่ประชุม..................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบจากรองผู้อานวยการ / กลุ่มงาน/ ฝ่าย
5.1. เรื่องจำกรองฯ ฝ่ำยกำรแพทย์ (นพ.พนม สุทธิรัตน์)
...............................................................................................................................................................................
มติที่ประชุม..................................................................................................................
5.2. เรื่องจำกรองฯ ฝ่ำยกำรแพทย์คนที่ 2(นพ.ชำติชำย คล้ำยสุบรรณ)
มติที่ประชุม..................................................................................................................
5.3.เรื่องจำกรองฯ ฝ่ำยบริหำร(นำยวิเชียร ระดมสุทธิศำล)
...............................................................................................................................................................................
มติที่ประชุม..................................................................................................................
5.4. เรื่องจำกรองฯ ฝ่ำยกำรพยำบำล
...............................................................................................................................................................................
มติที่ประชุม..................................................................................................................
5.5. เรื่องจำกรองฯ ด้ำนพัฒนำระบบบริกำรและสนับสนุนบริกำรสุขภำพ(นพ.มกร ลิ้มอุดมพร)
5.5.1. เรื่อง รำยงำนผลกำรเยี่ยมสำรวจตำมมำตรฐำน HA และ เรื่อง สถำนกำรณ์
ควำมเสี่ยงประจำเดือน ธันวำคม 2560
มติที่ประชุม..................................................................................................................
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5.6. เรื่องจำกรองฯ ด้ำนกำรแพทย์แผนไทยและสมุนไพร (ภญ.ดร.สุภำภรณ์ปิติพร)
..............................................................................................................................................................................
มติที่ประชุม..................................................................................................................
5.7. เรื่องจำกรองฯ ด้ำนปฐมภูมิ (นพ.พิสิฎฐ์ ชัยประเสริฐสุด)
...............................................................................................................................................................................
มติที่ประชุม..................................................................................................................
5.8. เรื่องจำกผู้ช่วยผู้อำนวยกำร (คุณแคทรียำ แก้วเสถียร)
5.8.1. กำรประเมินผลกำรดูแลผู้ป่วยโรงพยำบำลจำกประสบกำรณ์ผู้ป่วย
5.8.2. กำรบริหำรข้อเสนอแนะจำกงำนผู้ป่วยใน
5.8.3. กำรบริหำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนทำง Social Media
...............................................................................................................................................................................
5.9. เรื่องจำกผู้ช่วยผู้อำนวยกำร (นพ.โอฬำริก มุสิกวงศ์)
........................................................................................................................................ .......................................
มติที่ประชุม..................................................................................................................
5.10. เรื่องจำกกลุ่มงำนบัญชี
5.10.1 รำยงำนสถำนกำรณ์กำรเงินและบัญชีประจำเดือน พฤศจิกำยน 2560
..............................................................................................................................................................................
มติที่ประชุม..................................................................................................................
5.11. เรื่องจำกกลุ่มงำนบริหำร
5.11.1 ผลกำรดำเนินงำนธนำคำรขยะรีไซเคิล
มติที่ประชุม..................................................................................................................
5.12. เรื่องจำกกลุ่มงำนกำรเจ้ำหน้ำที่
5.12.1 บัญชีลำออก/เลิกจ้ำง ที่ขออัตรำกำลังคนทดแทน ประจำเดือน ธันวำคม 2560
มติที่ประชุม..................................................................................................................
5.13. เรื่องจำกกลุ่มงำนสุขศึกษำ
5.13.1 ผลกำรดำเนินงำนพัฒนำมำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ (ด้ำนสุขศึกษำ,ด้ำน
เครื่องมือแพทย์,ด้ำนสิ่งแวดล้อม อำคำรสถำนที่) รพ.เจ้ำพระยำอภัยภูเบศร ผ่ำนเกณฑ์ประเมินระดับคุณภำพ
จำก สำนักงำนสนับสนุนบริกำรสุขภำพ เขต 6
มติที่ประชุม..................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
6.1 ……………………………………………………………………………………………….
6.2 ……………………………………………………………………………………………….
6.3 ……………………………………………………………………………………………….
ปิดการประชุมเวลา..............................

