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วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลแม่ออน 

ครั้งที่  1 / 2564 
วันที่  19  มกราคม  2564 

ณ  ห้องประชุมโรงพยาบาลแม่ออน 
 

ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน  
 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง 
3.1  ข้อ 4.1 การขอจ้างทดแทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
3.2  ข้อ 4.2 พบผู้ป่วยมารับบริการช่วงเช้าแต่ pass ไปช่วงบ่าย 
3.3  ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
4.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

 4.2  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 4.3  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ระเบยีบวาระที ่5   เรื่องแจ้งจากฝ่ายต่าง ๆ  
 5.1  งานรับรองคุณภาพสถานพยาบาล  HA 
          5.2  กลุ่มงานการพยาบาล 

5.3 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม 
 5.4 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค 
 5.5 กลุ่มงานทันตกรรม 

5.6 กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ 
 5.7 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 5.8 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ และกลุ่มงานรังสีวิทยา 
 5.9 กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู  
 5.10 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
 
ระเบยีบวาระที ่6   เรื่องอ่ืน ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลแม่ออน 
ครั้งที่  1 / 2564 

วันที่  19  มกราคม  2564 
ณ  ห้องประชุมโรงพยาบาลแม่ออน 

    

ผู้มาประชุม       1. นายสมพล        นามวงษา  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ออน  ประธาน 
  2. น.ส.เพ็ญนภา     ขันธรรม  นายแพทย์ช านาญการ   กรรมการ 
                     3. น.ส.นงเยาว์     ประภามณฑล   ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ         กรรมการ 
  4. นางจารุนันท์    เกียรติประภาพร พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  5. น.ส.อัญชลี        พูลทาจักร์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
  6. นางลินดา         อินพรหม  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
                     7. นางปาริชาต      กริชนิกรกุล  เภสัชกรช านาญการพิเศษ       กรรมการ  
                     8. นางอัญชลี        สร้อยตา  นักกายภาพบ าบัดช านาญการ  กรรมการ 
           9. น.ส.จันทร์แรม   พรหมนวล  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน กรรมการ 
                    10. นายสัมพันธ์     นิลยกานนท์         นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ           กรรมการและ 
ผู้ไม่มาประชุม                                                                                                           เลขานุการ 
           1. นางทิพย์อุษา     ช านาญยุทธ์            ติดราชการ 
 

เริ่มประชมุเวลา   14.00  น.  
 

ระเบยีบวาระที ่ 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
เรื่องจากทีป่ระชมุ กวป.  
 1.1 การติดตามการด าเนินงานปูองกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ก าหนดให้มีการประชุมติดตามการด าเนินงานปูองกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยก าหนดติดตามการด าเนินงานทุกวันพุธ ของสัปดาห์ เริ่มการประชุมครั้งแรกวันที่ 13 
มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting กลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ รองนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงานในส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง 
และสาธารณสุขอ าเภอทุกอ าเภอ 

1.2 แนวทางการด าเนินการการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563  
- ต่างด้าวทุกคน เข้ารับการตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมการตรวจสุขภาพเพ่ือประกันสุขภาพ 
- ในเบื้องต้นให้ตรวจด้วยวีธี RT - PCR และเก็บค่าตรวจโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 จากนายจ้างในอัตรา 

ตามท่ีกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ก าหนด คือ 3,000 บาท/ราย 
- การส่งสิ่งส่งตรวจ (specimen) ก าหนดส่งที่โรงพยาบาลสันทรายและโรงพยาบาลนครพิงค์  และให้หน่วย

บริการที่ส่งตรวจเป็นผู้ตามจ่ายในอัตราท่ีก าหนด ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง 
- สสจ.ชม. จะก าหนดโควตาการตรวจแต่ละวันให้กับหน่วยบริการ 

 1.3 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ก าหนดมาตรการปูองกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ส าหรับการจัดกิจกรรมต้องมีผู้เข้าร่วมไม่เกิน 50 คน หากมากกว่า 50 คน แต่ไม่เกิน 200 คน ต้อง
ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อก่อน 

1.4 จากการประชุมโยกย้ายแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ในวันที่ 18 มกราคม 2564  มีแพทย์(หญิง) จาก  
รพ.โพทะเล จ.พิจิตร ขอย้ายมาท่ี รพ.แม่ออน จ านวน 1 คน 
 

ระเบยีบวาระที ่2  รับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน   :   ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบยีบวาระที ่3  เรื่องสืบเนื่อง   
3.1 ข้อ 1.5 การเตรียมสถานที่ส าหรับรองรับผู้ปุวยโรคไวรัสติดเชื้อโคโรน่า 2019 (covid-19) 3 แห่ง คือ รพ.

นครพิงค์ , รพ.สันทราย และ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่  เพ่ิมเติมอีก 1 แห่ง คือ รพ.ประสาท  



-2- 
 

3.2 ข้อ 1.8 ก าหนดการฝึกงานพยาบาลห้องคลอด ที่ รพ.นครพิงค์ เพ่ือพัฒนางาน จ านวน 2 อาทิตย์ ได้มีการ
แจ้งเลื่อนออกไปก่อนยังไม่มีก าหนด 

3.3 ข้อ 4.1 การขอจ้างทดแทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข กรณีนายเอกลักษณ์  แก้วแสงใจ ต าแหน่ง 
พนักงานประจ าห้องยา ขอลาออกตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 และให้รับย้ายเจ้าหน้าที่ภายในก่อน 
มตทิีป่ระชมุ  :  ให้นายกมล  เม็ดดี ไปปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจ าห้องยา ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 และให้จ้าง
ทดแทนต าแหน่งของนายกมล  

3.4 ข้อ 4.2 พบผู้ปุวยมารับบริการช่วงเช้าแต่ pass ไปช่วงบ่าย ขอนัดประชุมองค์กรแพทย์กับองค์กรพยาบาล 
และได้มีการประชุมกันแล้ว ก าหนดให้อีกประมาณ 2 สัปดาห์ น ามาประเมินผลกันอีกครั้ง 

 

ระเบยีบวาระที ่4  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  
4.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  
ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตัวชี้วัดที่ 8        

การปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน  ได้ก าหนดให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน   
เพ่ือเป็นการปลูกฝังและปรับฐานความคิดของเจ้าหน้าที่ให้มีความตระหนักและสามารถแยกแยะเรื่องประโยชน์ส่วนตัว 
ออกจากเรื่องประโยชน์ส่วนรวมได้   

กลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงได้ด าเนินงานจัดท าการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 
น าเสนอเพ่ือพิจารณา ดังนี้  

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง  การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการใดๆ ตามอ านาจหน้าที่เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
แต่กลับเข้าไปมีส่วนได้เสียกับกิจกรรมหรือการด าเนินการที่เอ้ือผลประโยชน์ให้กับตนหรือพวกพ้อง ท าให้ การใช้อ านาจ
หน้าที่เป็นไปโดยไม่สุจริต ก่อให้เกิดผลเสียต่อภาครัฐ โดยการกระท าที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน  

โดย John Langford และ Kenneth Kernaghan ได้จ าแนกรูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
และประโยชน์ส่วนร่วม ออกเป็น 7 รูปแบบ ดังนี้  

1. การรับผลประโยชน์ต่างๆ และผลจากการรับผลประโยชน์นั้นส่งผลต่อการตัดสินใจในการด าเนินการ       
ตามอ านาจหน้าที่  

2. การท าธุรกิจกับตัวเองหรือเป็นคู่สัญญา 
 3. การท างานหลังจากออกจากต าแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณ โดยใช้อิทธิพลหรือความสัมพันธ์จากที่เคย
ด ารงต าแหน่งในหน่วยงานนั้นหาประโยชน์จากหน่วยงาน 
 4. การท างานพิเศษโดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่ราชการสร้างความน่าเชื่อถือ 
 5. การรู้ข้อมูลภายในแล้วน าข้อมูลไปหาประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อ่ืน 
 6. การใช้บุคลากรหรือทรัพย์สินของหน่วยงานเพ่ือประโยชน์ส่วนตน 
 7. การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชน์ทางการเมือง 
และส านักงาน ป.ป.ช. ได้ก าหนดเพิ่มอีก 2 รูปแบบ คือ  
 8. การใช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวงพ้อง (Nepotism)  
 9. การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืน 

ในการด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  ได้ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยง  
ตามหลักการควบคุมภายในองค์กร  (Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO 2013  (Committee of 
Sponsoring Organizations 2013)  ในการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งเป็นหลักประกันระดับหนึ่ง
ว่า การด าเนินการของโรงพยาบาลแม่ออน ไม่มีการทุจริต และหาผลประโยชน์ ทับซ้อนในกระบวนการด าเนินงาน     
หากแม้ในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าส่วนราชการอ่ืน  หรือหากเกิดความ
เสียหายขึ้น  ก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าที่ส่วนราชการที่ไม่มีการน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะไม่ได้มี
การเตรียมการปูองกันล่วงหน้าไว้ โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ า ซึ่งไม่ใช่การเพ่ิมภาระงานแต่อย่างใด 
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กลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงได้ก าหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนใน 4 ประเด็นหลัก คือ  
1. การจัดซื้อจัดจ้าง   
2. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ   
3. การจัดท าโครงการอบรม ดูงาน  
4. การใช้รถยนต์ราชการ   
เนื่องจาก 4 ประเด็นดังกล่าว ก่อให้เกิดความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนมากท่ีสุด และจะได้น าไปจัดท า

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลแม่ออน ต่อไป  
มตทิีป่ระชมุ  :  อนุมัติด าเนินการตามที่เสนอ 
 

ระเบยีบวาระที ่ 5   เรื่องแจ้งจากฝุายต่าง ๆ  
 งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  HA 

5.1 การต่ออายกุารรับรองคุณภาพสถานพยาบาล Re-accreditation สรพ.ก าหนดประมาณเดือน มิถุนายน 
2564 และให้ส่งเอกสารภายในวันที่ 10 มีนาคม 2564 โดยให้ใช้ SAR 2020 จึงขอให้ทุกทีมส่งเอกสารให้ศูนย์คุณภาพ 
รพ. ภายในเดือน มกราคม 2564  

5.2 เงื่อนไขการต่ออายุการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล Re-accreditation ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์      
ต้องผ่านมาตรฐาน ISO หรืออย่างใดอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้อง แต่ห้อง LAB ของ รพ.แม่ออน ยังไม่มีการต่ออายุตามมาตรฐาน
ดังกล่าว  
มตทิีป่ระชมุ  :  ให้กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ รีบด าเนินการต่ออายุตามมาตรฐานก่อนการ Re-accreditation 
 5.3 รายงานผลการเยี่ยมส ารวจของ สรพ.เพ่ือเฝูาระวังในวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ได้แจ้งข้อเสนอแนะให้ทีม 
ที่เก่ียวข้องแล้ว ตามเอกสารที่แนบ 

5.4 สรพ.จัดประชุมวิชาการประจ าปี HA National Forum ระหว่างวันที่ 16–19 มีนาคม 2564 ภายใต้หัวข้อ 
“Enhancing Trust in Healthcare” เป็นการประชุมในรูปแบบเสมือนจริงผ่านระบบออนไลน์ (virtual conference)  
มีให้เลือก 2 รูปแบบ คือ เลือกคละ Theme ราคา 5,000 บาท และ เลือก 1 Theme ราคา 2,500 บาท ได้สมัครเข้าร่วม
ประชุมในราคา 5,000 บาท จ านวน 2 Account 
 5.5 รายงานผลการด าเนินงานรายโรคที่ กกบ. มุ่งเน้น ของทีม PCT  ตามเอกสารที่แนบ 
 5.6 การต่ออายุการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล Re-accreditation ผู้รับผิดชอบทีม PCT  จะเป็น  
นพ.กิตติพงษ์  ทีฆพุฒิ  
 กลุม่งานการพยาบาล 

5.7 ด้านระบบบริการ  :  กรณีการขอความอนุเคราะห์ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ ของสถานีต ารวจภูธร    
ซึ่งไม่ได้น าตัวผู้ต้องสงสัยมาด้วยท าให้ไม่สามารถพิสูจน์ตัวตนได้ว่าเป็นปัสสาวะของใคร และบางครั้งมาในช่วงนอกเวลา
ราชการ ซึ่งไม่มีเจ้าหน้าที่ห้อง LAB ปฏิบัติงาน แต่เป็นพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงานแทน  หากเกิดการฟูองร้องเก่ียวกับคดี 
อาจมีปัญหาในด้านข้อกฎหมายได้ 
มตทิีป่ระชมุ  :  ให้หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือหาแนวทางปฏิบัติ 
 5.8 การขอมาฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ของหน่วยงานภายนอก ได้มีการแจ้งเลื่อนออกไปโดยไม่มีก าหนด  
 5.9 การอบรมพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน ของ น.ส.นภัสสร วาทกานต์ ตั้งแต่วันที่  
1 กุมภาพันธ์ 2564 มีการแจ้งเลื่อนการอบรมเป็นวันที่ 1 เมษายน 2564 

กลุม่งานบริการด้านปฐมภมูิและองคร์วม 
5.10 งาน SRRT  :   
- การด าเนินการคัดกรองผู้ปุวยวัณโรค ไตรมาสที่ 1 ในกลุ่มเสี่ยงสูงคัดกรองได้ 95% (เปูาหมาย 100%)  
- การด าเนินการคัดกรองผู้ปุวยเบาหวาน ความดัน ด าเนินการได้ 50% เนื่องจากสถานการณ์ covid-19 
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- กรณีพบครอบครัวชาวระยองเดินทางมาที่อ าเภอแม่ออน มาเข้าพักท่ีน้ าพุร้อน และไปรับประทานอาหารที่
ร้านอาหารในตัวอ าเภอ ได้ด าเนินการติดตามกลุ่มเสี่ยงและตรวจสอบ timeline พบจ านวน 9 ราย จึงได้เก็บสิ่งส่งตรวจ
โรค covid-19 และทุกรายมีผลตรวจเป็นลบทั้งหมด 

- การสุ่มตรวจแหล่งท่องเที่ยวส าคัญหลังช่วงเทศกาลปีใหม่ เช่น สนามกอล์ฟ น้ าพุร้อน .. ได้สุ่มเก็บสิ่งส่งตรวจ
โรค covid-19 พบมีผลตรวจเป็นลบทั้งหมด 
 5.11 นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 จ านวน 6 คน มาขอฝึกปฏิบัติพยาบาลชุมชน วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 - 7 
มีนาคม 2564 ในรูปแบบงานวิจัยผู้ปุวย และเป็นการฝึกแบบ online ใช้โปรแกรม zoom   
 5.12 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ทีม สสจ.ชม. เข้ามาประเมินคลินิกเลิกบุหรี่ สุรา  
 5.13 การเริ่มด าเนินการใช้ระบบ paperless ในกลุ่มผู้ปุวย HIV , TB และงานฝังเข็ม  
 5.14 การด าเนินการเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ NPCU ได้เริ่มด าเนินการแล้วใน 4 ต าบล และยังค้างอีก 2 
ต าบล ทีม่ีแผนเริ่มด าเนินการในปี 2564 แต่พบว่ายังไม่มีความพร้อม จึงเลื่อนไปในปี 2566 
 5.15 ได้รับจัดสรรวัคซีนไข้หวัดใหญ่ จ านวน 1,500 dose ด าเนินงานในกลุ่มเสี่ยง กรณีผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป  
ต้องจองการฉีดผ่าน app เป๋าตังค์ และอายุต่ ากว่า 65 ปี จองได้ที่โรงพยาบาล เริ่มด าเนินการในเดือน พฤษภาคม – 
กรกฎาคม 2564  
 5.16 จากข้อมูลการรายงานสถานการณ์หมอกควันด้วยเครื่อง Dust Boy ของโรงพยาบาลแม่ออน พบว่าในเดือน
ธันวาคม 2563 ค่า PM 2.5 มีแนวโน้มสูงขึ้น โดยวัดค่าสูงสุดได้ 217 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
 5.17 การสมัครเข้าร่วมงานวิจัยเรื่องการด าเนินงานของโรงพยาบาลตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี 2564 ได้ด าเนินการจัดท าแบบประเมินตนเองตามตัวชี้วัดที่ก าหนดแล้วเสร็จ  และมี
ข้อเสนอแนะตามงานวิจัย ในเรื่องการด าเนินงานการจัดการขยะ โดยใช้หลัก 5 R คือ Reduce Refuse Reuse Recycle 
Repair  จึงขอเชิญตัวแทนของแต่ละฝุายร่วมประชุมการด าเนินงานในวันที่ 21 มกราคม 2564 

กลุม่งานประกนัสุขภาพ ยทุธศาสตร ์และสารสนเทศทางการแพทย์ 
5.18 การติดตามรายได้และค่าใช้จ่ายตามแผน Planfin ปี 2564 ประจ าเดือน ธันวาคม 2563 

รายการ 
(รายได้) 

Planfin ธ.ค.63 ผลการด าเนินงาน ผลต่าง(บาท) ผลต่าง
(%) 

รายได้ UC 8,858,000.00 12,649,985.65 3,791,985.65 42.81 
รายได้จาก  EMS 5,750.00    
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด 1,250.00    
รายได้ค่ารักษา อปท. 127,250.00 108,338.00 -18,912.00 -14.86 
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง 696,500.00 777,147.41 80,647.41 11.58 
รายได้ประกันสังคม 254,250.00 571,183.61 316,933.61 124.65 
รายได้แรงงานต่างด้าว 621,550.00 35,948.80 -585,601.20 -94.22 
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ 1,359,625.00 1,234,625.20 -124,999.80 -9.19 
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร 7,806,250.00 8,728,806.94 922,556.94 11.82 
รายได้อ่ืน 1,581,750.00 2,037,762.20 456,012.20 28.83 
รายได้งบลงทุน 344,250.00    

รวมรายได ้ 21,656,425.00 26,143,797.81 4,487,372.81 20.72 
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รายการ 
(รายจ่าย) 

Planfin ธ.ค.63 ผลการด าเนินงาน ผลต่าง(บาท) ผลต่าง
(%) 

ต้นทุนยา 1,600,000.00 1,377,245.26 -222,754.74 -13.92 
ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ 350,750.00 239,475.68 -111,274.32 -31.72 
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม 50,250.00 74,852.87 24,602.87 48.96 
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 607,500.00 320,486.11 -287,013.89 -47.25 
เงินเดือนและค่าจ้างประจ า 7,790,125.00 8,735,157.55 945,032.55 12.13 
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากร 2,204,225.00 2,123,770.92 -80,454.08 -3.65 
ค่าตอบแทน 3,264,062.50 3,453,834.76 189,772.26 5.81 
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอ่ืน  435,375.00 516,060.85 80,685.85 18.53 
ค่าใช้สอย 639,825.00 558,966.91 -80,858.09 -12.64 
ค่าสาธารณูปโภค  303,675.00 293,765.08 -9,909.92 -3.26 
วัสดุใช้ไป  575,150.00 401,353.71 -173,796.29 -30.22 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 775,700.00 935,672.80 159,972.80 20.62 
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ 85,600.00 31,192.30 -54,407.70 -63.56 
ค่าใช้จ่ายอื่น 2,935,000.00 2,276,926.25 -658,073.75 -22.42 

รวมคา่ใชจ้า่ย 21,617,237.50 21,338,761.05 -278,476.45 -1.29 
 5.19 ตัวชี้วัด HDC ในไตรมาสที่ 1/64 ผลงานส่วนใหญ่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ เนื่องจากมีผู้มารับบริการน้อยและ     
อยู่ระหว่างการด าเนินงาน 
 5.20 กรณีการขอย้ายหน่วยบริการผ่านระบบ UC ประชาชนสามารถใช้บริการได้ทันที ไม่ต้องรอ 15 วัน 
สามารถขอย้ายได้ปีละ 4 ครั้ง  
มตทิีป่ระชมุ  :  ให้ห้องบัตรด าเนินการแนบสัญลักษณ์ใน OPD Card ว่าได้ด าเนินการย้ายหน่วยบริการแล้ว 
 5.21 จากการประชุมร่วมกับงาน NPCU ได้มีการพัฒนาระบบข้อมูลในเรื่องการแลกเปลี่ยนการดูข้อมูล โดยใช้
โปรแกรม Team viewer ในระบบการ Remote ข้อมูล ในส่วนของการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ รพ.สต. จะใช้โปรแกรม J
โดยจะเริ่มทดลองใช้งานในเดือน กุมภาพันธ์ 2564  

ผู้อ านวยการ แจ้งให้ดูแลในเรื่องระบบความปลอดภัยของข้อมูล 
 5.22 การใช้โปรแกรม scan opd card จาก บริษัท โกทูวิน บริษัทฯ จะเริ่มเข้ามาด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
เดือน กุมภาพันธ์ 2564 จะได้มีการประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 5.23 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งชะลอการนิเทศงาน รอบที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ออกไปก่อน และคาดว่าจะสามารถเริ่มด าเนินการได้อีกครั้งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2564 
 5.24 ขอนัดประชุม คปสอ. ภายในสัปดาห์หน้า จะก าหนดวันที่อีกครั้ง  

กลุม่งานเภสชักรรมและคุ้มครองผูบ้รโิภค 
5.25 มีนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 6 จ านวน 1 คน มาฝึกงานตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม – 

มีนาคม 2564 โดยขอไม่พักท่ีโรงพยาบาล  
5.26 ผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตาม RDU ในไตรมาสที่ 1/64 ไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นที่ 3 ติดในเรื่อง URI ของหน่วย 

PCU ในโรงพยาบาลและ รพ.สต.  
มตทิีป่ระชมุ  :  ให้หารือแก้ไขในทีม PCT  
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ภาพถ่ายการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลแม่ออน 
ครั้งที่ 1/2564  วันที่ 19 มกราคม 2564 

 

 


