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รายงานการประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาลปตตานี
ครั้งที่ 2/2560
ประจําเดือน กุมภาพันธ 2560 ในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560
ณ หองประชุมราชาวดี โรงพยาบาลปตตานี
ผูมาประชุม
1. นายแพทยเฉลิมชัย
2. นายแพทยศักดิ์ชัย
3. นายแพทยอรุณ
4. แพทยหญิงกาญจนี
5. แพทยหญิงฉวีวรรณ

ชูเมือง
ตั้งจิตวิทยา
ประเสริฐสุข
อรรถเมธากุล
ศิลวัฒนพันธ

6. นายแพทยสุชาติ

ศุภธราธาร

7. แพทยหญิงภาวิณี
8. นายแพทยพิสรรค

เสรีประภากิจ
กองกิจกุล

9. แพทยหญิงดาราวรรณ
10. แพทยหญิงศิริพร
11. นายแพทยจุมพล

สิรินนพคุณ
รังสิเวค
ชอพันธุกุล

12. นายแพทยพัชระ
13. ทันตแพทยเธียรไชย
14. นางสาวทิพวรรณ
15. แพทยหญิงจันทกาญจน
16. แพทยหญิงเสาวลักษณ
17. นางสุพรรณี
18. นายเอกพงศ
19. นายอภิเซษฐ
20. นางสาวอัจฉราวรรณ
21. นายรอซาลี
22. นางสุพัตรา
23. นายนิวัฒน

บรรจงละเอียด
พึ่งรัศมี
วัฒนโชติ
เกียรติภักดี
ศิลาลาย
ลีฬวงศ
แกวเมือง
โกตัน
มุสิกธรรม
มาปะ
เมฆพิรุณ
วงศพรต

ที่ปรึกษา โรงพยาบาลปตตานี
ผูอํานวยการโรงพยาบาลปตตานี
รองผูอํานวยการฝายการแพทย
(แทน) ประธานองคกรแพทย
ผช. ผอก.ดานพัฒนาระบบบริการดานหนา
หัวหนากลุมงานกุมารเวชกรรม
หัวหนากลุมงานผูปวยนอก
ผช.ผอก.ดานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
หน.กลุมงานพัฒนาคุณภาพบริการวิชาการ
หัวหนากลุมงานอายุรกรรม
ผช.ผอก.ดานพัฒนาระบบบริการเวชระเบียน
หัวหนากลุมงานสูต-ิ นรีเวชฯ
วางแผนครอบครัว
หัวหนากลุมงานจักษุวิทยา
หัวหนากลุมงานรังสีวิทยา
หัวหนากลุมงานพยาธิ
หัวหนากลุมงานโสต ศอ นาสิก
หัวหนากลุมงานเวชกรรมฟนฟู
หัวหนากลุมงานทันกรรม
(แทน) หัวหนากลุมงานจิตเวช
หัวหนากลุมงานอาชีวเวชกรรม
ผอก.ศูนยแพทยศาสตรศึกษา
(แทน) หัวหนาฝายสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ
(แทน) หัวหนาฝายการเจาหนาที่
(แทน) หัวหนาฝายการเงินและบัญชี
หัวหนากลุมงานโภชนศาสตร
(แทน) หัวหนากลุมงานสุขศึกษา
หัวหนากลุมงานเภสัชกรรม
รักษาการหัวหนาฝายบริหารทั่วไป
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ผูเขารวมประชุม
1. นายธีรพงค
2. นางสาวปทมา
3. นางสาวกัญญา
4. นางขนิษฐา
6. นางลมัย
7. นางปราณี
8. นายอัซมี
9. นางจินดารัตน
10. นางสาวเก็จกนก
11. นางภัทรภรณ
12. นายฉลอง
13. นายนิเวต
14. นางรัชนีวรรณ
15. นางผกาพร

จันทรพร
ลัพธวรรณ
สุขะนันท
กุกทพันธ
แดงประดิษฐ
ไวยานิกรณ
ยูโซะ
แดงเพ็ง
แกนบุญ
แกวขาว
มีสงค
บุญญโส
แกวประกาศ
ไชยเอียด

ผูไมมาประชุม (เนื่องจากติดราชการ)
1. นางสุวิมล
พวงแกว
2. นางจินตา
เกียรติศักดิ์โสภณ
3. นายแพทยพรสวัสดิ์
สุวรรณวงศ
4. นายแพทยรุซตา
สาและ
5. นายแพทยพรชัย

ประเสริฐวชิรากุล

6. นายแพทยอัสมาน
7. แพทยหญิงละออพรรณ

อาลี
สาและ

นักเทคนิคการแพทยชํานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพขํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการพัสดุชํานาญการ
นักวิชาการพัสดุชํานาญการ
เภสัชกรชํานาญการ
จพ.โสตทัศนศึกษชํานาญงาน
นายชางเทคนิคชํานาญงาน
นายชางเทคนิคชํานาญงาน
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
พนักงานรับโทรศัพท
รองผูอํานวยการฝายบริหาร
หัวหนาพยาบาล
หัวหนากลุมงานศัลยกรรมออรโธปดิกส
ผช.ผอก.ดานพัฒนาระบบบริการผูป วยใน
หัวหนากลุมงานศัลยกรรม
ผช.ผอก.ดานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
หัวหนากลุมงานเวชกรรมสังคม
หัวหนากลุมเวชศาสตรฉุกเฉินและนิติเวช
หัวหนากลุมงานวิสัญญี

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐น. โดยนายแพทยศักดิ์ชัย ตั้งจิตวิทยา ผูอํานวยการโรงพยาบาลปตตานี
ประธานไดกลาวเปดการประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาลปตตานีประจําเดือน กุมภาพันธ 2560 ตามระเบียบ
วาระการประชุมดังนี.้ ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1. เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1. รัฐมนตรีแจงในที่ประชุมทุกครั้งในเรื่องของวิสัยทัศน และพันธกิจ สิ่งที่ทุกคนตองจําและนํามาใช
คือ
-นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาที่มีความสุข ระบบสุขภาพที่ยั่งยืน
-วิสัยทัศน รพ.ปตตานี โรงพยาบาลมาตรฐาน ประชาชนไววางใจ ชุมชนมีสวนรวม
-อัตลักษณ รพ.ปตตานี ซื่อสัตย ยุติธรรม มีน้ําใจ
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2..หนาที่ของผูบ ริหาร คือผูบริหารมีห่ นาทีร่ ับผิดชอบผลประกอบการในผลงานที่เกิดขึ้น ไมวาจะเปน
ใครก็ตามที่ไดรบั มอบหมายใหรบั ผิดชอบในหนาที่ที่ปฏิบัติงาน ผูบริหารมีหนาที่กํากับ ติดตาม และสรางวิสัยทัศน
ผูบริหารตองรับทราบปญหาและคอยชวยแกไข โดยการจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Mx) และการสรางนวตกรรม
(Innovation) ไมจําเปนตองทําแบบเดิมทุกครัง้ สามารถปรับเปลี่ยนไดตองยึดตามระเบียบ
3. คานิยมของกระทรวงสาธารณสุข เปนแนวทางทีส่ อดคลองตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่บุคลากรสาธารณสุขจะไดนอมนําไปใชในการทํางาน โดยมีผูนําการ
กระทําเปนตัวอยางใหเห็นพรอมทัง้ ถายทอดไปยังทีมงาน ใหเกิดการซึมซับและนําไปสูการพัฒนาที่ยังยืน คํารับรองการ
ปฏิบัติราชการเปนสิ่งที่จะชวยใหบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขรวมกันผลักดันงานไปขางหนา โดยมีการประเมินอยาง
เปนขั้นตอน เปนระบบและนํากระทรวงสาธารณสุขไปสูเ ปาหมายประชาชนสุขภาพดี เจาหนาที่มีความสุข ระบบ
สุขภาพยั่งยืน การขับเคลื่อนคานิยมกระทรวงสาธารณสุข (MOPH)
-M =Mastery เปนการพัฒนาตนเอง คือมีความยับยั้งชั่งใจ อะไรที่ไมใชของรา อยาเอามาเปนของรา
-O = Originality เรงสรางสิง่ ใหม คือ ใชปญญาชวยกันคิดสิ่งใหมๆ
-P = People Centered Approach ทุกอยางที่ทําตองทําเพื่อคน และใสใจประชาชน โดยถามตัวเอง
วาประชาชนจะไดประโยชนอะไร
-H = Humility การออนนอมถอมตน คือไมใชไปสั่งประชาชนใหทํา แตควรคิดวาจะไปกระทํา
กิจกรรมใดๆ นั้น เขเหมือนญาติของเรา และคิดบวก มองอุปสรรคใหเปนโอกาส
4. การตรวจราชการรอบที่ 1
คณะที่ 1-2 เรื่องตัวชี้วัดการใหบริการตางๆ ทีมผูนิเทศยกตัวอยางขึ้นมา ไดแก MCH,RTI., EOC.,
ผูปวย Tbc, ผูปวยโรคเรื้อน มีการคัดกรองผูปวยมะเร็ง คัดกรองผูปวยเบาหวาน ความดัน LTC, และคุณภาพ 43 แฟม
และจะมาตามในรอบถัดไป มอบกลุม ภารกิจดําเนินการจัดทําและแจกใหผูเกี่ยวของทราบ กอนตรวจราชการรอบที 2
และควรมีการแกเขเรียบรอยแลว
คณะที่ 3 เรื่องการตรวจสอบภายใน 55 มิติ (75.8%) ตองผานเกณฑ 80% ซึ่งตองผานในรอบที่ 2
โดยเฉพาะ พัสดุ การจัดเก็บรายได กรควบคุมภายใน และมีกิจกรรมทีจ่ ะตองดําเนินการตอคือ คุณภาพบัญชี และเรือ่ ง
เงินฝากธนาคารพาณิชย ซึ่งกระทรวงกําหนดใหเงินฝากทีอ่ ยูในธนาคารพาณิชยทั้งหมดตองนํามาฝากคลังจังหวัดแทน
และทําระบบ GFMIS ของเงินนอกงบประมาณทัง้ หมด และฝายบุคลากรเรือ่ งการทํางานงานมีความสุข Happy Work
Life Index
5.. นโยบายผูวาราชการจังหวัดปตตานี นายวีนันทน เพ็งจันทร
คําขวัญการทํางาน “ทําดีวันนี้ เพื่อปตตานีของเรา” ทุกคนที่เปนชาวปตตานีทํางานทุกอยางดวยความ
ตั้งใจ จริงใจ โปรงใส และรวดเร็ว โดยหนวยงานราชการ ทุกหนวยงาน บริหารจัดการเรือ่ งขอมูลขาวสาร ทํางานแบบ
บูรณการ ทํางานดวยความปราณีต ใหหนวยงานตัง้ เปาหมายวา ป 2560นี้ จะทําอะไร
-การทํางานทุกหนวยงานโดยเนนประเด็นหลัก ตองเปนงานไมใชปญหาหรือเรื่องเงิน
-สามารถตอบคําถามประชาชนได
-ไมใหทําคือ คัตเอาท รูป ผูวาราชการจังหวัดปตตานี
6. จากการประชุม รพศ./รพท.
-เรื่องการเบิกจายตรงของขาราชการและลูกจางประจํา
โดยกรมบัญชีกลางเสนอใหบริษัทประกัน
รับผิดชอบแทน เรื่องพักอยู และอยูในขั้นการพิจารณา ซึ่งไมทราบผลการประชุมที่ชัดเจน
-พยาบาลวิชาชีพ รุนใหมในอนาคต จะมีการฝกงานในโรงพยาบาลจังหวัดแทนเปนลักษณะเดียวกับ
แพทยเพิ่มพูนทักษะ และใหโรงพยาบาลจังหวัดออกหนังสือรับรอง
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-P4P มีกรอบวงเงินที่ใชได โดยไมจําเปนตองเบิกเต็มวงเงินก็ได สวนในของโรงพยาบาลปตตานีอยูใน
เกณฑพอใชได โดยคิดจาก 4 ตัว คือพื้นที่กับการทํางาน ภาระงาน ประสิทธิภาพในการบริหารการเงินการคลัง และ HA
ตองผานการประเมินซึง่ มีผลกับคาตอบแทนที่จะได
6. การกอสรางอาคาร OPD กําลังกอสรางอยูทรี่ ับงานงวดที่ 10 จาก 35 งวด กําหนดสัญญา
เมษายน 2561 ลาชากวาสัญญาประมาณ 240 กวาวัน ซึ่งชาไปประมาณ 8 เดือน ประมาณปลายป และอาจจะได
ใหมอีกคือ ปงบประมาณ 2560-2561 โรงพยาบาลปตตานีไดอาคารซักฟอก แทนทีป่ จจุบัน ซักฟอก-จายกลาง และ
อาคารจอดรถซึ่งไดรบั อนุมัตจิ ากกลุมจังหวัด ไดมา 1 อาคาร วงเงิน 93 ลาน ลงพื้นทีส่ ํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ปตตานีเกา โดยแพทยแผนไทยยายมาอยูบ านทรายทอง อาคารที่จอดรถกําหนดสัญญาภายใน 1 ป ถาหากคุมงานได
จะตองเสร็จภายใน 30 กันยายน 2560 ซึ่งเหลือเวลาอีก 8 เดือน โดยมีสะพานลอยเชื่อมตอระหวางอาคารทีจ่ อดรถ
ใหมกับโรงพยาบาล
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560
ตามที่โรงพยาบาลปตตานีไดประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลปตตานี
ครั้งที่ 1/2560
ประจําเดือน มกราคม 2560 เมือ่ วันอังคารที่ 17 มกราคม 2560 ขอใหผูเขารวมประชุมพิจารณารายงานการ
ประชุมดังกลาว ไมมผี ูแกไขรายงานการประชุม
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว
3.1 รายงานการเงิน
3.1.1 รายงานฐานะการเงินของโรงพยาบาล
ขอมูลสถานะการเงิน
รายการ
มกราคม 2560
เงินฝากธนาคารและเงินฝาคลังรวมทัง้ สิ้น
309.42
หนี้สิน
195.38
เงินฝากคงเหลือหลังหักหนี้สิน
114.04
Cash Ratio
1.35
Quick Ratio
1.96
Current Ratio
2.08
สถานะทางการเงินที่เปนสวนของเงินบํารุงที่ใชได
รายการ
มกราคม 2560
เงินฝากธนาคารของโรงพยาบาล
เงินฝากธนาคารเงินบํารุง
147,050,185
เงินฝากธนาคารเงินประกันสังคม
2,322,613.28
เงินบํารุงทั้งสิ้น ณ 31 ธันวาคม 2559
149,372,799
ผลดําเนินงานรายไดและรายจายเทียบกับแผน Planfin มกราคม 2560 (ลานบาท)
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รายการ

Planfin
มกราคม 2560
(4 เดือน)
รวมรายไดทั้งสิ้น
300.93
378.37
รวมรายจายทั้งสิ้น
282.97
275.83
ผลตางกําไร/ขาดทุน
17.96
102.55
**รายได รวมรายได UC OP/PP รับลวงหนาไวดวย 29.24**
สถานการณทางการเงิน ณ 31 มกราคม 2560
เงินบํารุงคงเหลือ ณ 31 มกราคม 2560
หัก เอกสารพรอมจายเจาหนี้การคา กพ.60
เอกสารพรอมจายจาหนี้การคา มีค.60
เอกสารพรอมจายจาหนี้การคา เมย.60
เงินบํารุงคงเหลือหลังหักเจาหนี้การคา
หัก คาตอบแทน ฉ.10, 11, 12
เงินบํารุงคงเหลือหลังหักคาตอบแทนคางจาย
หัก เจาหนี้การคาคงเหลือรอจาย
คาตอบแทนนอกเวลาตอเดือน
คาจางและคาใชจายอื่นๆ ตอเดือน
เงินบํารุงโรงพยาบาลคงเหลือทั้งสิ้น

19,675,125
18,962,962
21,651,851

เดือน
ตุลาคม 2559
พฤศจิกายน 2559
ธันวาคม 2559

61.87
59.86
73.22

33.58
45.53
49.72

60,289,938
89,082,861
23,600,000
65,482,861

48,627,364
7,750,0000
5,204,567

61,581,931
3,900,930

ยังไมสรุป

รอยละ

0
0
0

100
100
100

2,870
2,697
2,655

ชารตที่สรุปชาเกิน 10 วัน ป 2560
อายุรกรรม
ศัลยกรรม

77.44
-7.14

149,372,799

รายงานเรียกเก็บทุกหลักประกันสุขภาพ (UC)
ขอมูลผูปวยในทีส่ รุปโรคแลว
เดือน
จํานวนผูปวยทุกสิทธิ์
ทั้งหมด (ราย)
ตุลาคม 2559
พฤศจิกายน 2559
ธันวาคม 2559

ผลตาง

สูต-ิ นรีเวช

กุมารเวชฯ

จักษุ/โสต
ศอ นาสิก

64.04
75.28
61.93

33.29
39.58
39.19

17.89
9.90
20.55

ตารางสรุปจํานวนผูป วยคา AdjRW CMI ป 2560
เดือน
จํานวนผูปวย (ราย)
จํานวน Adj RW

CMI

ตุลาคม 2559
พฤศจิกายน 2559
ธันวาคม 2559

1.23
1.29
1.34

2,093
2,021
2,0859

2,573.1982
2,611.6356
2,795.9038
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1. หลักประกันสุขภาพประเภทผูป วยใน/กรณีเฉพาะ
ประจําเดือน
ตค. 59
พย. 59
ธค.59

ผูปวยใน
คาใชจายจริง คาชดเชย
3,111,222.00 1,933,998.0
1,458,834.74 865,253.04
2,011,430.00 831,711.60

กรณีเฉพาะ
สวนตาง
คาใชจายจริง คาชดเชย
-1,117,224.00 330,059.25 307,177.98
-593,581.70 331,576.50 293,532.15
-1,179,718.40 283,087.00 256,775.40

หมายเหตุ
สวนตาง
-22,881.27
-28,044.35
-26,311.60

Instument เคมีบําบัด
ยา SK/rt-PA

2. หลักประกันสุขภาพประเภทผูป วยนอก/ในจังหวัด
ประจําเดือน
พฤศจิกายน 59
ธันวาคม 2559
มกราคม 2560

จํานวน
ราย
3,803
3,586
2,933

เรี ยกเก็บ

ได้รับ

ค้าง

2,234,500.00 1,235,802.00 12,326,222.00 รพช.มะกรูดคลินิค CT วัคซีน
2,182,722.00 2,138,141.00 12,370,803.00 พิษสุนัขบา
1,844,135.00 7,701,353.00 6,513,585.00

3. อุบัติเหตุจากรถ
ประจําเดือน
จํานวน
ราย

เรียกเก็บ

ไดรับ

พฤศจิกายน 59
ธันวาคม 2559
มกราคม 2560

1,431,767.00
1,306,816.00
1,329,113.00

1,456,744.00
1,643,652.00
2,035,762.00

97
88
78

4. กองทุนประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน
ประจําเดือน
จํานวน
เรียกเก็บ
ราย

ไดรับ

พฤศจิกายน 59
ธันวาคม 2559
มกราคม 2560

449,882.00
381,830.00
339,512.00

214
209
146

423,324.00
730,472.00
926,222.00

5. จายตรงกรมบัญชีกลางผูป วยนอก
ประจําเดือน
จํานวน
เรียกเก็บ
ราย
พฤศจิกายน 59
ธันวาคม 2559
มกราคม 2560

หมายเหตุ

8,507
8,284
7,421

6. จายตรงกรมบัญชีกลางผูป วยใน

6,922,539.00
7,183,651.00
6,695,449.00

คาง

หมายเหตุ

1,737,010.00
1,400,174.00
693,525.00

คาง

หมายเหตุ

1,539,627.00 คาใชจายสูงนอกเหนือเงินหมาจาย ทุพพลภาพ
1,888,269.00 CD4 Viral load ตางเครือขาย A/E 72 ชม.
ฟอกไต ทองทุนทดแทน
2,474,979.00

ไดรับ
12,894,521.00
0.00
9,959,499.00

คาง
6,926,639.00
14,106,109.00
10,842,140.00

หมายเหตุ
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ประจําเดือน

เรียกเก็บ

ไดรับ

4,188,039.00
4,994,024.00
2,720,497.00

3,681,311.47
4,727,154.49
0.00

7. จายตรง อปท. ผูปวยนอก
ประจําเดือน
จํานวน
ราย

เรียกเก็บ

ไดรับ

พฤศจิกายน 59
ธันวาคม 2559
มกราคม 2560

570,233.75
1,161,393.75
540,113.00

0.00
2,820,808.50
00.00

เรียกเก็บ

ไดรับ

พฤศจิกายน 59
ธันวาคม 2559
มกราคม 2560

จํานวน
ราย
218
263
125

825
1,015
796

8 จายตรง อปท. ผูปวยใน
ประจําเดือน
จํานวน
ราย
พฤศจิกายน 59
ธันวาคม 2559
มกราคม 2560

30
47
34

9. เบิกไดตนสังกัดผูปวยใน
ประจําเดือน
จํานวน
ราย
พฤศจิกายน 59
ธันวาคม 2559
มกราคม 2560

32
27
28

307,960.25
861,294.75
643,729.00

เรียกเก็บ
415,441.00
672,608.00
324,518.00

354,072.74
0.00
0.00

คาง

2,720,497.00

คาง

หมายเหตุ

2,297,628.50
639,536.75
1,179,649.75

คาง

หมายเหตุ

0.00
861,294,755
1,505,023.75

ไดรับ
78,001.00
442,339.00
175,590.00

หมายเหตุ

คาง

หมายเหตุ

1,374,881.00
1,605,150.00
1,754,141.00

10. สิทธิจายตรงกรมบัญชีกลางผูป วยนอกป 2560 ไมผานกรตรวจสอบ (ติด C)
เดือน
มกราคม 2560

รายการที่สง
(ราย)
6,940

ติด C ครั้งที่แลว
2,182

11. ปญหาติด C
ลําดับ รหัส
1
2
3
4

9L
94
997
9A

ติด C
เดือนนี้
358

รายการ
รหัสยาไม Update
ไมระบุวิธีการใชยา
ราคายาในใบสั่งยาไมตรงกับรายงานของ IT
เลข 3.แพทยไมถูกตองตามรูปแบบที่กําหนด

แกไขแลว

คงเหลือติด C

929

1,611

จํานวน
234
56
43
14
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5
6
7

66
99
58

รายการยาที่ตองชําระ ไมมีการชําระเงิน
ไมพบรหัสยาในรายการยาที่ รพ.แจงไว
สงเบิกคารักษาฯ ซ้ําซอนกับชวงที่เขารับกรรักษาฯในโรงพยาบาล (IPD)

12
3
3

สรุปรายการติด C
รายการติด C สวนใหญจะเปนของเภสัช คิดเปนรอยละ 93 มอบเภสัชกรรมเรื่องขอมูลติด C หาแนวทางแกไข
ปญหาการติด C โดยเฉพาะในสวนของรหัสยา โดยเฉพาะยาสมุนไพร
3.3 การติดตามลูกหนี้เงินยืม ตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลังป 2520 กรณียืมทดรองจายเดินทางไป
ราชการ สงคืนเงินยืมภายในสิบหาวันนับจากวันที่กลับมาถึง สวนกรณีอื่นๆ สงคืนภายในสามสิบวันนับจากวันที่ไดรับ
เงิน การสงใชเงินยืมชาใหเจาหนาที่การเงินติดตามทวงถาม และรายงานในที่ประชุมกรรมการบริหารทุกเดือน
3.4 การขอเบิกจายคาอาหาร อาหารวาง และเครื่องดื่ม จากประชุมคณะกรรมการกลุมภารกิจเมื่อวันที่ 31
มกราคม 2560 เวลา 14.00 น. คณะกรรมการทุกทานเห็นชอบใหใชคําสั่งเดิมในการปฏิบัติงาน คือ อาหารวาง 25
บาทตอมื้อ อาหารกลางวัน 50 บาทตอมื้อ เนื่องจากเงินบํารุงของโรงพยาบาลปตตานีอยูในขั้นวิกฤต
3.5 ชี้แจงขออนุมัตินอกแผน/ปรับแผน
เดิม
ลําดับ
โครงการ
จํานวนเงิน แหลงงบประมาณ ผูรบั ผิดชอบ
ปรับแผน
นอกแผน
เดิม
ใหม
1

ใหม
ลําดับ

โครงการ 5 ส. กิจกรรม
Bi Cleaning Day

โครงการ

68,500

บํารุง

จํานวนเงิน แหลงงบประมาณ

คุณนิวัฒน

ผูรบั ผิดชอบ

3,750

68,500

ปรับแผน
เดิม
ใหม

นอกแผน

1

โครงการ 5 ส. กิจกรรม
22,800
บํารุง
คุณนิวัฒน
3,750 22,800
Bi Cleaning Day
การปรับแผนโครงการ 5 ส. มีจํานวนเจาหนาที่เพิ่มขึ้น และพิมพเอกสารผิดโดยเบิกเปนไตรมาตร เดิมขอปรับจาก รวมเปนเงินที่ขอปรับแผน
22,800 บาท ที่ประชุมอนุมัติทั้งหมด

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
1. รายการปรับแผน
1.1 ขั้นตอนการจัดทําแผนเงินบํารุง/งบคาเสื่อมประจําป งาน พรส.แจงสํารวจในเดือนกรกฎาคม
รวบรวมและตรวจสอบในเดือนสิงหาคม พรอมเสนอกรรมการบริหารพิจารณา แกไข และเสนอผูอํานวยการอนุมัติใน
เดือนกันยายน เรียบรอยแลวสําเนาแจงหนวยงานใหดําเนินการจัดซื้อ สง ก.พรส.ตรวจสอบความถูกตองรับรองแผน สง
พัสดุดําเนินการตามระเบียบพัสดุ
กรณีสง แบบสํารวจความตองการ ใชชื่อรายการมาตรฐานและราคากลาง กรณีทดแทน/ซอมแซมครุภัณฑ/
สิ่งกอสรางแจงเลขครุภัณฑที่ตองการทดแทน
กรณีดําเนินการจัดซื้อ ใชแบบบันทึกความตองการของพัสดุหัวหนาฝายลงนามแนบสเปคและใบเสนอราคา
3บริษัท กําหนดชื่อกรรรมการกําหนดสเปค เปดซอง ตรวจรับ สําเนาเรื่องเดิม (แผน+แหลงงบประมาณ)
กรณี 1. แผนงบประมาณ ทํากอนลวงหนา 1 ป ครุภัณฑ: เตรียมสเปค ใบเสนอราคา 3 บริษัท (เปนไฟล)
สิ่งกอสราง: มีเลขที่แบบ สถานทีก่ อสราง โครงการเสนอ
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2. แผนเงินบํารุงครุภัณฑราคา/หนวย มากกวาแสน สง ก.พรส. รวบรวมแผน นอยกวาแสน + แผน
วัสดุทุกประเภท สงพัสดุ รวบรวมแผน
การควบคุมแผน ประสาน/ติดตามผูร ับผิดชอบโดยตรง และรวบรวมรายงานในคณะกรรมกรบริหาร เปน
รายเดือน
การปรับแผน แผนเงินบํารุง : เสนอคณะกรรมกรบริหารอนุมัติ และผูอํานวยการลงนามเปนลายลักษณ
อักษร ตองเปนไปตาม Planfin ไมเกิน 20%ebida (ไมเกินวงเงิน 10,558,476.57 ลานบาท และ/หรือปรับรายการ
ใหอยูในวงเงินแผนเดิมของกลุมงาน
แผนคาเสื่อม : กรณียกเลิกรายการ โรงพยาบาลตองหารายการทดแทนเสนอผาน สสจ.และ
สงไป สปสช. ผานกรรมการอนุมัติใชเวลา 1-2 เดือน
ลําดับ
1
2
3

งบคาเสื่อมป 2560 ระดับหนวยบริการ 90%
รายการ

จํานวน

เงิน

คาครุภัณฑการแพทย รพ.ปตตานี
9 รายการ
คาครุภัณฑการแพทย สสอ.เมือง
5 รายการ
ปรับปรุงสิ่งกอสราง สสอ.เมือง
5 รายการ
รวมเงิน
หมายเหตุ สสอ. รายกรที่2-3 รวมเงิน 2,932,000.00 บาท

14,093,022.99
1,142,000.00
1,790,000.00
17,025,022.99

รายการ เปลี่ยนแปลงคาเสื่อมป 2560 แทนเครื่องรักษาโรคตาดวยแสงเลเซอรแยก 1,340,000 บาท
ลําดับ
หนวยงาน
รายการ
จํานวน
เงิน
1
ไอซียูอายรกรรม เครื่องกระตุกไฟฟาหัวใจชนิดไบเฟสิค
1
330,000.00
2
ธนาคารเลือด
เครื่องจี้ตัดไฟฟา
1
500,000.00
สํานักงานหลักประกันสุขภาพเขตสงขลา ประชุม 9 กุมภาพันธ 2560 ใหหนวยงาน เตรียมสเปค ใบเสนอราคา แตงตั้งกรรมกร
ดําเนินการจัดซื้อเมื่อแจงการอนุมัติ

รายละเอียดคาเสื่อมป 2560 90% เสนอรายการ สสจ.เพื่อสง สปสช.อนุมัติ รพ.ปตตานี : ครุภัณฑการแพทย 9
รายการ เปนเงิน 14,093,022.99 บาท
ลําดับ
1
2
3
4
5
6

หนวยงาน
ตึก ศอ
ผาตัด
ธนาคารเลือด
จักษุ
จักษุ
จายกลาง

7
8
9

หองคอด
บริหาร
โภชนศาสตร

รายการ
เครื่องกระตุกไฟฟาหัวใจชนิดไบเฟสิค
เครื่องจี้ตัดไฟฟา
ตูเก็บเกร็ดเลือดเขยาอัตตโนมัติ
เครื่องรักษาโรคตาดวยแสงเลเซอรแยก (ยกลิกซอมแลวไดดี)
เครื่อมือผาตัดตองกระจกดวยคลื่นความถึ่สูง
เครื่องนึ่งฆาเชื้จุลินทรียดวยไอน้ําอัตโนมัติ ขนาดไมนอยกวา 850 ลิตร
(Pre-Post Vac)
เครื่องตรวจอวัยวะภายในดวยคลื่นเสียงความคมชัดสูง 2 หองตรวจ
เครื่องกําเนินไอน้ํา 100 แรงมา
เครื่องลางจานระบบสายพานลําเลียงขนาดใหญ
รวมเงินคาเลื่อมหนวยบริการ 90% ครุภัณฑการแพทย
คาเสื่อมป 2560 สปสช.อนุมัติแจงการภายใจ 30 มกราคม 2560

จํานวน
1
1
1
1
1
1

เงิน
330,000.00
500,000.00
520,000.00
1,340,000.00
2,580,000.00
2,500,000.00

1
1
1
1

1,820,000.00
3,853,022.99
650,000.00
14,093,022.99
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รายการ เปลี่ยนแปลงคาเสื่อมป 2560 แทนเครื่องรักษาโรคตาดวยแสงเลเซอรแยก 1,340,000 บาท
ลําดับ
หนวยงาน
รายการ
จํานวน
เงิน
1
ไอซียูอายรกรรม เครื่องกระตุกไฟฟาหัวใจชนิดไบเฟสิค
1
330,000.00
2
ธนาคารเลือด
เครื่องจี้ตัดไฟฟา
1
500,000.00
สํานักงานหลักประกันสุขภาพเขตสงขลา ประชุม 9 กุมภาพันธ 2560 ใหหนวยงาน เตรียมสเปค ใบเสนอราคา แตงตั้งกรรมกร
ดําเนินการจัดซื้อเมื่อแจงการอนุมัติ

รายการ คาเสื่อมป 2560 (10%) ผานการอนุมัติแลว 3 กพ.60
ลําดับ
หนวยงาน
1
รพสต. สสอ.เมือง 10 แหง
PCUปากน้ํา CMU รพ.
2
รพสต.คลองมานิง

รายการ
เครื่องวัดความดันโลหิตสําหรับเด็ก
ยูนิตทันตกรรม

จํานวน
12
1

รวม

ราคาตอหนวย
9,000.00

รวมเงิน
108,000.00

300,000.00

300,000.00
408,000.00

หนวยงานขอปรับแผน
1. กลุมงานรังสีวิทยา
เครื่องฉีดสารทึบรังสีอัตโนมัติ จํานวน 1 เครื่อง เงิน 350,000 บาท
เหตุผล เดิมไดรับงบคาเสื่อมป 2558 เดิมอยูร ะหวาดําเนินการจัดซื้อยังไมแลวเสร็จ เมื่อ
สปสช.ใหรายงานการที่ยังไมดําเนินการแลวเสร็จ เนื่องจากเปนรายการจัดซื้อใหม ไมเขาขายการทดแทน ตามระเบียบ
งบคาเสื่อมป 2559 และกลุมงานรังสี มีความจําเปนตองใชในการใหบริการผูป วย เพื่อชวยในการวินิจฉัยโรคที่ซบั ซอน
2. กลุมการพยาบาล
คาจางเหมาบํารุงรักษา และซอมเครื่องชวยหายใจ Bennett รุน 840 จํานวน 24 เครื่อง
เงิน 2,004,000 บาท
เหตุผล ป 2559 ตั้งแผนไว 12 เครื่อง เงิน 1,020,000 บาท
มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ และใหดําเนินการตามเสนอ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจงที่ประชุมทราบ
5.1 ขอรองเรียน ขอเสนอแนะ และคําชมเชย ประจําเดือนมกราคม 2560 ขอรองเรียน เนื่องจาก
ปจจุบันนี้มีขอรองเรียน ขอเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องการใหบริการ และความสะอาดของหนวยงาน และพฤติกรรมการ
บริการ เปนอยางมาก ขอใหหนวยงานที่ไดรบั เรื่องรองเรียนพัฒนาการทํางานและกระบวนการ ปรับปรุง แกไข การ
ทํางานในแตละหนวยงาน นําเสนอในที่ประชุมกรรมการบริหารทุกเดือน
5.2 งานการเจาหนาที่
5.2.1 ขอเชิญเจาหนาทีเ่ ขารวมประชุมโครงการอบรมกรเสริ้มสรางวินัยการปองปราบการทุจริตและ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ประจําป 2560 ในวันที่ 21-22 กุมภาพันธ 2560 โดยจัดออกเปน 2 รุน ขอให
แตละหนวยงาสงตัวแทนเขารวมประชุมหนวยงานละ 5 คน
5.2.2 การเลื่อนเงินเดือนรอบ 1 เมษายน 2560 ขอใหทุกหนวยงานสงแบบประเมินภายในวันที่ 28
กุมภาพันธ 2560 หากหนวยงานไหนไมสงตามกําหนด จะพิจารณาเงินเดือนอยูในเกณฑพอใชเทากันหมดทุกคน
5.2.3
ประกาศเจจํานงของคณะกรรมการบริหารดานคุณธรรมและโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงาน จากการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลปตตานีครัง้ ที่ 2/2560 ไดประกาศเจตจํานงดานคุณธรรม
และโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน และถายภาพไวเปนหลักฐานประกอบแลว ณ หองประชุมราชาวดี
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5.3 ประกาศสิทธิพิเศษสําหรับผูป ระกันตนทีเ่ ลือกโรงพยาบาลปตตานี การตรวจสุขภาพประจําป ได
ตามหลักเกณฑและอัตราสงเสริมสุขภาพปองกันโรคมีผลบังคับตั้งแต 1 มกราคม 2560 ถาตองการตรวจสุขภาพ
นอกเหนือจากหลักเกณฑนี้ ตองชําระเงินเองเต็มจํานวน และตองมรับการตรวจที่โรงพยาบาลปตตานีเทานั้น
5.4 การจัดระเบียบการขายของในโรงพยาบาล กําหนดใหบริเวณใตตนไทร เปนสถานที่จําหนาย
สินคาชั่วคราว และเปนตลาดนัดสําหรับเจาหนาที่ ใหเจาหนาที่ขายกันเอก และกําหนดเวลาขายของไวดังนี้
-เชา เวลา 06.00-08.30 น.
-เที่ยง เวลา 12.00-13.00 น.
-บาย เวลา 16.30-18.00 น.
5.5 การติดแผนปายประชาสัมพันธตางๆ ในโรงพยาบาล มีการติดประกาศ และปายประชาสัมพันธไม
เรียบรอย ติดทุกที่ทเี่ ปนพื้นที่วางในโรงพยาบาล ทําใหมองแลวไมสวยงาม โรงพยาบาลจัดสถานที่ปดปายประชาสัมพันธ
ไว 3 ที่ คือ หนาตึกชลาลัย หนาไตเทียม หนาหองกายภาพ หากหนวยงานไหที่มีความประสงคจะติดปายประชาสัมพันธ
มาเขียนคํารองเพื่อขออนุญาตปดปายประชาสัมพันธไดที่งานธุรการ และงานธุรการจะรับผิดชอบในการ ควรระบุวันที่
และพื้นที่ให
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
ปดการประชุม เวลา 16.30 น.
นางรัชนีวรรณ แกวประกาศ

ผูจดบันทึกรายงานการประชุม

นางสุวิมล

ผูตรวจรายงานการประชุม

พวงแกว

