1

บทสรุปการประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาลปตตานี
ครั้งที่ 3/๒๕๖1 วันอังคารที่ 13 มีนาคม ๒561
เรื่อง กอนการประชุม
กิจกรรมตางๆ ของโรงพยาบาล ในรอบเดือนที่ผานมา
เรื่อง แจงเพื่อทราบ
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1. เรื่องที่ทุกคนตองจํา วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม อัตลักษณ และนโยบายกระทรวงสาธารณสุข
2. หนาที่ ของผูบ ริหาร รับ ผิดชอบผลประกอบการในผลงานที่เกิดขึ้น สรางวิสั ยทัศน พัฒ นาบุคลากร โดยการ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและการสรางนวตกรรม
3. จากปลัดกระทรวงสาธารณสุข ติดตามทุกเดือน คือความกาวหนางบฯ การเงิน/การคลังของหนวยบริการ PA r
พชอ. Green and clean ตองผานระดับดี งบตางๆ ตองเรียบรอยกอนสิ้นเดือนมีนาคม และการลดอัตราการใชกระดาษ
หากทานผานจะแวะทุก รพ. โดยไมแจงลวงหนา การทํางานยึดหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
4. จากผู ต รวจราชการเขตฯ ติดตามทุ ก เดือ น คื อ PA ความก าวหนางบฯ งบดํ าเนิน งานเบิ ก จ าย=42% งบ
ชายแดนใตเบิกจาย =15.6%
5. ปลัดกระทรวงลงเยี่ยม จ.ยะลา จ.ปตตานี ไมไดแจงลวงหนา และกวดขันระเบียบวินัยของ จนท. วันวิชาการ
เขต 12 วันที่ 22-24 สค.61 ม.ทักษิณ จ.พัทลุง
หนวยงานตางๆ แจงใหที่ประชุมทราบ
1. การบริหารงานการเงินการคลัง
-งานการเงิน รายงานฐานะการเงินบํารุงของโรงพยาบาลประจําเดือน กุมภาพันธ 2561 รายจายที่สูงกวา
แผน การชี้แจงระเบียบเงินบํารุงป ๒๕๖๑ ความแตกตางระหวางระเบียบเดิมและระเบียบใหม
-ศูนยประกันฯ รายงานเงินการเบิกจายคารักษาพยาบาลของผูปวยสิทธิตางๆ ประจําเดือนกุมภาพันธ 2561
สวนตางคารักษาพยาบาลตอ admission UC=7,285 บาท จายตรง =4,263 บาท อปท. = 416 บาท
2. การพัฒนาระบบหนวยบริการ
- สาขาหัวใจและหลอดเลือด ป 60 มีอัตราการตายรอยละ 10.1 เปาหมายป 61 มีการใหยา SK อัตราการ
เปดหลอดเลือดรอยละ80 และอัตราการตายลดลงนอยกวารอยละ 10
- สาขาวัณโรค (TB) ขึ้นทะเบียน 73 ราย อัตราความสําเร็จการรักษารอยละ 85 และมีการติดตามผูปวยที่มี
ปญหากรกินยาโดยทีมสหวิชาชีพ เพื่อทราบปญหาและวางแผนดูแลผูปวยอยางตอเนื่องทุกราย
-สาขา MCH ป 2561 มีม ารดาเสียชีวิตจํานวน 4 ราย มีแผนพัฒ นาลดอัตราการตายจาก PPH และ PIH
โดยทํางานที่กับทีมสหวิชาชีพ มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและประเมินและตรวจรางกายของผูปวย และพัฒนาระบบ
บริการมาตรฐานงานอนามัยแมและเด็ก
-การดําเนินงานคลินิกหมอครอบครัว ปญหาคือมีผูใชบริการคอนขางนอย แกปญหาโดยกรนําคิวอารโคตสู
ชุมชนโดยเครือขาย อสม. และเยี่ยมบ านโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ (10เสือ) สาขาทุกวันศุกรบาย และใหความรูดานการ
จัดทําบัญชีของหนวยบริการและประเมินสัปดาหที่สองของแตละไตรมาส
-การพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.) มีการจัดทําแผนการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ และแบง
ปญหาที่พบออกเปน 6 ดาน คือ ดานโครงสรางพื้นฐาน ดานการเกษตร ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดานการ
สงเสริมอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ดานสาธารณสุข และดานความมั่นคง
-แผนการยายอาคารผูปวยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน กรณีไดรับงบ 7 ชั้น ป 2562 แบงออกเปน 4 แผน
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-คณะกรรมการโครงสรางสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย (ENV) การดําเนินงานดาน Green and clean ให
ผานในระดับดี มีเกณฑประเมินขอ 11 เรื่องการกําจัดขยะมูลฝอย และขอ 12 เรื่องการพัฒนาสวมมาตรฐานสะอาด
เพียงพอ และปลอดภัย
3. แผนงบลงทุนป 2561
3.1 งบบูรณาการ งบจังหวัดดานกีฬา 18 รายการ การแพทย ๑๖ ยานพาหนะ ๑ กอสราง ๑ ถึงขั้นตอนถึง
ขั้นตอนทําสัญญาทุกรายการ สงมอบ 1 รายการ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ รถกะบะ รอทําคําสั่งเปลี่ยนประธานตรวจ
รับ (ลาปวย) หองน้ําเสร็จสิ้นมีค.61 (กายภาพ+ER)
-งบ 3 จังหวัด จํานวน 9 รายการ สงมอบแลว 2 รายการ (ตูอบเด็ก ฟอกไต รอสงมอบ 1 รายการ เครื่อง
ลางสายยางอัตโนมัติ เครื่องซักผา บริษัทเขามาติดตั้ง 13 มีค
3.2 งบคาเสือ่ ม
1. ป 2561 70% หนวยบริการ รวม 13 รายการ รวมงบ 14,172,944.74 บาท ถึงขั้นตอนไป
จังหวัด ทั้ง 13 รายการเสนอเอกสารรายงานผลเปดซอง จังหวัดทักทวงเรื่องรายการ : เครื่องดมยา, -กลอง URS
2. ป 2560 90% หนวยบริการ รวม 10 รายการ งบรวม 14,093,022.99 รอบริษัท ชี้แจงเหตุผล
เปนลายลักษณอักษร เพื่อทําเอกสารบอกเลิกสัญญา และดําเนินการใหม
3. ป 2559 90% รวม 24 รายการ งบ 13,227,535.30 บาท ถึงขึ้นตอนเครื่องดูดเลือดและน้ําลาย
ราคาสูงกวาวงเงินไดรบั ยกเลิกทําใหม
4. ป 2556 10% ระดับจังหวัด รวม 2 รายการ งบรวม 3,000,000 บาท ถึงขึ้นตอนแกไขแบบฟอรม
สัญญาใหม เสนอสัญญาไป สสจ
5. <ป 2558 ลงมา รวม 14 รายการ งบรวม 10,350,000 บาท ถึงขั้นตอนครุภัณฑการแพทย 8
รายการ รายงานผล 2 รายการเริม่ ดําเนินการใหม (เครือ่ งใหการรักษาดวยอัลตราซาวน และเครือ่ งฉายแสงอุดฟน)
-ตูควบคุมไฟฟา (ลงนามสัญญาเรียบรอย)
3.3 เงินบํารุงป 2561
-เงินบํารุงป 61 ถึงขั้นตอนแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดสเปคและรายงานสเปค
4. คณะกรรมการความเสี่ยง (RM) การรายงานความเสี่ยงมีการรายงานนอยมาก และเหตุการณที่เกิดขึ้นแลว ตอง
ไมเกิดขึ้นซ้ําอีก
5. เวชระเบียนผูปวยใน เสนทางเดินเวชระเบียนผูปวยในเดิมลาชา สงไมทันตามเวลา และการลงรายการสวนใหญ
จะไมลงวันที่และเวลาในการลงขอมูล ซึ่งจะมีผลตอการจายเงินของผูปวยแตละรายของ สปสช.
6. การเจาหนาที่ จัดปฐมนิเทศเจาหนาที่ใหมวันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 08.30-16.00 น.
7. กีฬาสีประจําป 2561 จัดในวันที่ 9 เมษายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคปตตานี มีกีฬารอบเชาประกอบดวย
ฟุ ตบอล เปตอง แชร บ อล และรอบบ ายประกอบด วยกี ฬ ามหาสนุ ก และรอบกลางคืน เป น งานสปอร ตไนท จั ด ใน
วิทยาลัยเทคนิคปตตานี
8. พัสดุ รายงานตรวจสอบครุภัณฑสงพัสดุประจําป 2560 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561
9. พระราชบัญญัติจัดซือ้ จัดจางและการบริหรพัสดุภาครัฐ ไดกําหนดโทษไวสําหรับผูที่กระทําความไวอยางชัดเจน
เรื่อง รับรอง
1.1 งาน พรส. ขออนุมัติเพิ่มแผนปรับปรุงสิง่ กอสราง แผนเงินบํารุงป 2561
ทีม IC : หองแยกผูปวยวัณโรค สถานที่ในพื้นที่ 3 ตึก (อญ./ อช.1 /อช.2) 1 ตึก = 3 หอง /5 เตียง รวม 3
ตึก 9 หอง 15 เตียง โดยใชหองพิเศษในตึก 2 หอง+หองแยกเดิม1หอง เหตุผล : พัฒนาหองใหไดมาตรฐานและลดเสี่ยง
ติดเชื้อในเจาหนาที่ เปนเงิน ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท
มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ และใหดําเนินการตามเสนอ
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เรื่อง มอบหมาย
1. พัสดุ การเงิน พรส. งบทุกงบดําเนินการใหเรียบรอย ภายในเดือนมีนาคม 2561 โดยเฉพาะงบชายแดนใต
2. หนวยงานที่จัดโครงการ/ประชุม ลดการใชกระดาษ ใหใชระบบอิเล็กทรอนิกสแทนไมมกี ารแจกกระดาษ
3. ปลัดกระทรวงลงเยี่ยมประมาณปลายเดือนมีนาคม หรือตนเมษายน ทุกหนวยงานเตรียมเรื่องที่ปลัดกระทรวง
ติดตาม
4. เภสัชกรรม ปญหาขอมูลกรติด C รหัสยาของแพทย ชื่อสถานพยาบาลไมตรงกัน และวิธีการใชยา
5. การเงิน รายได UC 119 ลาน นําเขาที่ประชุม CFO
6. HRD อัตรากําลังที่นอย หาแนวทางแกไขขอเพิ่ม และสรุปโครงการเรื่องเกี่ยวกับ HRD
7. พัสดุ สงรายงานพัสดุเฉพาะของทีม่ ีในหนวยงานและทะเบียนพัสดุ
8. การพยาบาล เขียนเวลาจําหนายในใบเนิสโนตและในใบปรอท
9. เวชระเบียน วิเคราะหผงั ทางเดินเวชระเบียนใหม
10. ENV เจาหาที่จอดรถผิดที่ใหถายรูปแลวมาติดทีบ่ อรด
เรื่อง ติดตาม
1. พัสดุ สงรายงานพัสดุเฉพาะของทีม่ ีในหนวยงานและทะเบียนพัสดุ
2. ฝายบริหารทั่วไป ENV, Green and clean
3. ความเสี่ยง เกิดขึ้นซ้ํานําเสนอครัง้ ตอไป
4. การเงิน รายงานการบริหารการเงินการคลังและสถานะการเงิน
5. กลุมงาน พรส. รายงานความกาวหนาของงบลงทุน และการขออนุมัติปรับแผนตางๆ และการพัฒนาระบบ
บริการ
แผนวาระการประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาลปตตานีทุกเดือน
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รายงานการประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาลปตตานี
ครั้งที่ ๓/2561
ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ ในวันอังคารที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561
ณ หองประชุมราชาวดี โรงพยาบาลปตตานี
ผูมาประชุม
๑. นายแพทยศักดิ์ชัย
๒. นายแพทยอรุณ
๓. นายแพทยพรสวัสดิ์
๔. นายแพทยสุชาติ

ตั้งจิตวิทยา
ประเสริฐสุข
สุวสรรณวงศ
ศุภธราธาร

๕. นายแพทยรุซตา

สาและ

๖. นางสาวรวงรัตน
๗. แพทยหญิงดาราวรรณ
8. แพทยหญิงศิริพร
9. นายแพทยจุมพล

สุหรรษา
สิรินพคุณ
รังสิเวค
ชอพันธุกุล

1๐. ทพญ.จุฑามาศ
อรามรัตน
1๑. แพทยหญิงชนันณชิฎา
ประพิณโรจน
๑๒. นางสุพรรณี
ลีฬหวงษ
1๓. นางภัสราวรรณ
ชายสิงขรณ
1๔. นายอภิเชษฐ
โกตัน
๑๕. นางอัจฉาราวรรณ
มุสิกธรรม
๑๖. นางเจะปาตีหมะ
บินอิบรอเฮง
1๗. นางสุพัตรา
เมฆพิรุณ
ผูไมมาประชุม (เนื่องจากติดราชการ)
1. นายแพทยเฉลิมชัย
ชูเมือง
๒. นางสุวิมล
พวงแกว
๓. นางจินตา
เกียรติศักดิ์โสภณ
๔. พญ.วรางคณา
ศรีสุด
๕. พญ.ฉวีวรรณ
ศีลวัฒนพันธ

๖. นายแพทยพิสรรค

กองกิจกุล

ผูอํานวยการโรงพยาบาลปตตานี
รองผูอํานวยการฝายการแพทย
หัวหนากลุมงานศัลยกรรมออรโธปดิกส
ผช.ผอก.ดานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
หน.กลุมงานพัฒนาคุณภาพบริการวิชาการ
หัวหนากลุมงานอายุรกรรม
ผช.ผอก.ดานพัฒนาระบบบริการผูป วยใน
หัวหนากลุมงานศัลยกรรม
(แทน) ผช.ผอก.ดานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
หัวหนากลุมงานจักษุวิทยา
หัวหนากลุมงานรังสีวิทยา
หัวหนากลุมงานพยาธิ, หัวหนากลุม งานโสต ศอ นาสิก
ผช.ผอ.ดานพัฒนาโครงสรางสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย
หัวหนากลุมงานทันกรรม
หัวหนากลุมงานอาชีวเวชกรรม
(แทน) หัวหนาฝายสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ
หัวหนาฝายการเจาหนาที่
(แทน) หัวหนาฝายการเงินและบัญชี
(แทน) หัวหนากลุมงานโภชนศาสตร
หัวหนากลุมงานสุขศึกษา
หัวหนากลุมงานเภสัชกรรม
ที่ปรึกษาโรงพยาบาลปตตานี
รองผูอํานวยการฝายบริหาร
หัวหนากลุมการพยาบาล
ประธานองคกรแพทย
ผช.ผอ.ดานพัฒนาระบบดานหนา,
หัวหนากลุมงานกุมารเวชกรรม
หัวหนากลุมงานผูปวยนอ
หัวหนากลุมงานสูต-ิ นรีเวชฯ
วางแผนครอบครัว

5

๗. แพทยหญิงภาวิณี
๘. นายแพทยอัสมาน
๙. นายแพทยพิสรรค

เสรีประภากิจ
อาลี
กองกิจกุล

10. นางสาวอุษณีย
1๑. นางสาวทิพวรรณ
๑๒. พญ.ละออพรรณ
๑๓. นายฉลอง
ผูเขารวมประชุม
๑. นางสาวแกวตา
๒. นายอัซมี
๓. นางสาวพรชนก
๔. นางสุมาลี
๕. นายทนงศักดิ์
๖. นางภัทรภรณ
๗. นางรัชนีวรรณ
๘. นายนิเวต
๙. นางผกาพร
๑๐. นายอาดือนันท
๑๑. นาอานีซะ
๑๒. นางอารีนา
๑๓. นางสาวอามันดา
๑๔. นางสาววาซีนีย
๑๕. นางประภาศรี
๑๖. นางกิตติกา
๑๗. นางสาวพรชนก
๑๘. นายอนิรุต
๑๙. นางวันวิลาส
๒๐. นางอานัติ
๒๑. นางศุภวรรณ
๒๒. นางสาวพิชานุช

ชวยธรรมรัตน
วัฒนโชติ
สาและ
มีสงค

ผช.ผอก.ดานพัฒนาระบบบริการเวชระเบียน
หัวหนากลุมเวชศาสตรฉุกเฉินและนิติเวช
หัวหนากลุมงานสูต-ิ นรีเวชฯ
วางแผนครอบครัว
หัวหนากลุมงานเวชกรรมฟนฟู
รักษาการหัวหนากลุมงานจิตเวช
หัวหนากลุมงานวิสัญญี
หัวหนาฝาบริหารทั่วไป

ตัมพวิบูลย
ยูโซะ
เกื้อกอสุ
คงสมพรต
สุไลมาน
แกวขาว
แกวประกาศ
บุญญโส
ไชยเอียด
กาโฮง
เงินงาม
ตาโละ
ราภาคะ
แจะแล
ศิริรัตน
สาและนิง
เกื้อกอสุข
เกปน
นิเสน
ควนเอกวิญู
ทองแดง
ตันติรานนท

นักเทคนิคการแพทยชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
เจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญาร
เจาพนักงานโสตทัศนศึกษาชํานาญงาน
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
นายชางเทคนิคชํานาญงาน
พนักงานรับโทรศัพท (ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ)
พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
นักจิตเวต
นักกายอุปกรณ
นักกิจกรรมทบําบัด
พนักงานพัสดุ
นักจัดการงานทั่วไป
เจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นักโภชนาการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
นักทรัพยากรบุคคล

เริ่มประชุมเวลา ๑3.3๐น. โดยนายแพทยศักดิ์ชัย ตั้งจิตวิทยา ผูอํานวยการโรงพยาบาลปตตานี
ประธานไดกลาวเปดการประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาลปตตานีประจําเดือน มีนาคาม 2561 ตามระเบียบวาระ
เรื่องกอนวาระการประชุม
3. กิจกรรมตางๆ ของโรงพยาบาล ในรอบระหวางวันที่ 12 กุมภาพันธ-๑๓ มีนาคม 2561 มีกิจกรรมทัง้ ใน
และนอกโรงพยาบาล ดังนี้

6

ที่
วันที่จัด
ในโรงพยาบาล
1 15 ก.พ. 61

2

14 ก.พ. 61

หนวยงาน

รายการ

สถานที่

โรงพยาบาลปตตานี

ผูบริหาร และคณะเจาหนาที่ รพ.
ปตตานี รวมตอนรับผูแทนพระองค
พอ.อ. ไพบูลย คุมฉายา
เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่
จังหวัดปตตานี และไดเชิญของเยี่ยม
พระราชทาน พรอมทั้งใหกําลังใจ
แกผูไดรับบาดเจ็บจากเหตุการณ
ความไมสงบในพื้นที่จงั หวัดปตตานี
จํานวน 2 ราย
จัดโครงการจริยธรรม
วิชาชีพพยาบาล วิถีพุทธ
วิทยากรจาก ทิพยธรรมสถาน
เกาะยอ กลุมเปาหมาย 80 คน
จัดโครงการจริยธรรม
วิชาชีพพยาบาล วิถีมุสลิม
วิทยากร โดย
อาจารยบับลี อับดุรเราะฮมาน
กลุมเปาหมาย 80 คน
จัดมหกรรม CQI กลุมการพยาบาล
กลุมเปาหมาย พยาบาลกลุมการ
พยาบาลทัง้ หมด
จัดโครงการ พัฒนาคุณภาพทางการ
พยาบาล (QA ) เรื่อง สมรรถนะ
รายโรค ตัวชี้วัด และการลงนิเทศ
กลุมเปาหมาย : หัวหนาพยาบาล
ชุมชน และผูรบั ผิดชอบงานพัฒนา
คุณภาพ และพยาบาล รพ.ปตตานี
จัดโครงการ พัฒนาการดูแล
ผูปวย Sepsis
กลุมเปาหมาย : พยาบาล
ผูรบั ผิดชอบหลัก Sepsis และ
พยาบาลประจําหนวยงานละ 2 ทาน
จํานวน 60 คน

ตึกพิเศษเจาแม
ลิ้มกอเหนี่ยว

กลุมการพยาบาล

3

20 ก.พ. 61

กลุมการพยาบาล

4

19, 21, 22
ก.พ. 61

กลุมการพยาบาล

5

23 ก.พ. 61

กลุมการพยาบาล

6

27 ก.พ. 61

กลุมการพยาบาล

หองประชุมไทรงาม

หองประชุมไทรงาม

หองประชุมไทรงาม
สบันงา / ราชาวดี
หองประชุมไทรงาม

หองประชุมไทรงาม

หมายเหตุ

7

ที่
วันที่จัด
ในโรงพยาบาล
7
7 มี.ค. 61

8

9

8 มี.ค. 61

หนวยงาน

รายการ

สถานที่

กลุมงานจิตเวช

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ชวยเหลือ
ผูปวยที่มพี ฤติกรรมกาวราวรุนแรง”
กลุมเปาหมาย : จนท. รพ.ปตตานี /
รพ.ชุมชน / รพ.สต. / กูชีพ
วิทยากรจาก : ทีมอาจารยจาก
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลา
ราชนครินทร
จัดกิจกรรมวันไตโลก คําขวัญปนี้คือ
“สตรีไทย ไตสตรอง” โดยไดเชิญ
- พญ.ภัทรมน กอเกียรติพทิ ักษ
- คุณจุลัยพร รัตนทอง
งานไตเทียม
- คุณซอลีฮะห เปาเลาะ
งานลางไตทางชองทอง
เปนวิทยากรบรรยาย
กลุมเปาหมาย : ผูปวยโรคเบาหวาน

หองประชุมไทรงาม

โครงการปฏิบัตกิ าร โยคะ เพื่อ
สุขภาพ ป 2561

เริ่มพุธ
ทุกวันพุธ เวลา
15.30-16.30 น. ที่ 21
หองประชุมไทรงาม มีนาคม
2561

กลุมงานสุขศึกษา
กลุมการพยาบาล

ขาวประชาสัมพันธ
กลุมการพยาบาล

สหกรณออมทรัพย
รพ.ปตตานี

กลุมงานสุขศึกษา

หมายเหตุ

หนาหองตรวจ
คลินิกเบาหวาน

จัดโครงการสรางบุญอันยิ่งใหญ
ดวยการบริจาคโลหิต ชวยซีวิตเพื่อน
มนุษย ปที่ 3
-สหกรณออมทรัพย
- รับสมัครผูเ ขารวม 1- 15 มี.ค.61 -หองประชุมชลาลัย
- จัดกิจกรรม 30 มี.ค. 61
ผูบริจาคทีเ่ ปนสมาชิกจะไดรับเสือ้ ยืด
1 ตัว มีจํานวนจํากัด 100 ตัว
- ผูบริจาคครัง้ แรก รับเข็มทีร่ ะลึก
ผูบริจาคโลหิต จากสภากาชาดไทย
กิจกรรมลดน้ําหนักอยางไร
ใหประสบผลสําเร็จ
- รับสมัครผูเ ขารวมกิจกรรม
บัดนี้ – 15 เมษายน 61
- จัดอบรม วันที่ 2 - 3 พ.ค. 61

- กลุมงานสุขศึกษา
หรือดาวนโหลด
ใบสมัครในระบบ
Intranet
- หองประชุมไทร
งาม

BMI.≥23
เสี่ยง HT.
DM.
ไขมันใน
เลือดสูง

8

ที่
วันที่จัด
นอกโรงพยาบาล
1

หนวยงาน

รายการ

กลุมงานเวชกรรมสังคม ตอนรับคณะศึกษาดูงาน ระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอก
จากมหาวิทยาลัยนานาชาติ มอ.
ปตตานี และลงพื้นทีเ่ ยี่ยมผูปวย TB
ในชุมชน
2 13 - 16 ก.พ. กลุมงานเวชกรรมสังคม จัดกิจกรรมใหความรู และตรวจกา
61
ติดเชื้อเอชไอวี ในกลุมชายที่มี
เพศสัมพันธกับชาย
3 20 ก.พ. 61 กลุมงานเวชกรรมสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมผูปวย TB ที่มีแนวโนม
รักษาไมสําเร็จ
ทีมสหวิชาชีพ และ
สสอ. เมืองปตตานี
4 20 ก.พ. 61 กลุมงานเวชกรรมสังคม ลงพื้นที่ตรวจรานอาหาร และให
คําแนะนําดานการสุขาภิบาลอาหาร
5 2 มี.ค. 61
กลุมงานเวชกรรมสังคม จัดโครงการเคาะประตูแมหนูมาฝาก
ครรภ
6 3 มี.ค. 61
กลุมงานเวชกรรมสังคม ใหบริการฉีดวัคซีน HPV
แกนักเรียนในพื้นที่เขตรับผิดชอบ
7 6 มี.ค. 61
ผอ.รพ.ปตตานี และกลุม รวมงานวัน อสม.
งานเวชกรรมสังคม
8 12-13 มี.ค. กลุมงานเวชกรรมสังคม รวมโครงการหนูนอยสมารทคิดส
61
9 13 ก.พ. 61 ศูนยสุขภาพชุมชนเมือง รับการนิเทศงานวัคซีน
(CMU1)
จาก สสจ. และ สคร. 12
10 2 มี.ค. 61
ศูนยสุขภาพชุมชนเมือง สุมใหบริการฉีดวัคซีนเด็กในพื้นที่
11 7 มี.ค. 61

ที่

วันที่จัด

ศูนยสุขภาพชุมชนเมือง

หนวยงาน

พรอมดวยคณะอนุกรรมการ LTC
ลงพื้นที่เยี่ยมผูปวยติดเตียง

รายการ

สถานที่

หมายเหตุ

ต. อาเนาะรู

ต.บาราเฮาะ/ต.ตะ
ลุโบะ
เขต อ.เมือง
ต. สะบารัง
ร.ร.สะบารัง/จอง
ฮั้ว ท.4 / วอ.
สนามกีฬากลาง
กองสาธารณสุขฯ
ศสม.
อาเนาะรู
ต.อาเนาะรู/
ต.จะบังติกอ

สถานที่

หมายเหตุ

9

นอกโรงพยาบาล
12 14 ก.พ. 61

13

20 ก.พ. 61

14

20 ก.พ. 61

15

21 ก.พ. 61

กลุมงานสุขศึกษา

จัดกิจกรรมวันวาเลนไทน
“สอนวัยรุนปลูกรัก” วิทยากรโดย
- คุณสาอุดี เบ็ญราซัค กลุมงาน
จิตเวช ในหัวขอ ยาเสพติดที่วัยรุน
ตองรูจ ัก
- แวรุสณี เตะเจะ กลุมงานเวชกรรม
สังคม ในหัวขอ โรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ และการตัง้ ครรภใน
วัยรุน
กลุมเปาหมาย : นักเรียน นักศึกษา
จํานวน 100 คน
กลุมงานสุขศึกษา
เปนวิทยากรบรรยาย เรื่องการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ในกลุมเสี่ยง และกลุมปวย
โรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง
งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน จัดโครงการชวยฟนคืนชีพขั้นพื้นฐาน
Hand of Life เครือขายประชาชน
เขตเมือง จ.ปตตานี โดยเห็นเล็งเห็น
ความสําคัญในการเผยแพรความรูใน
การชวยฟนคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR)
และการใชเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟา
อัตโนมัติ (AED)
โรงพยาบาลปตตานี
จัดกิจกรรม และจัดบูทนิทรรศการ
รวมกับ พมจ.
วันคนพิการสากล จังหวัดปตตานี
ประจําป 2560

วิทยาลัย
อาชีวศึกษา

ศูนยสุขภาพ
ชุมชนเมือง
TK Park ปตตานี

อาคาร
อเนกประสงค
สนามกีฬากลาง

กิจกรรมวิชาการ
1

๓๑ มค.-๑ กพ.
๖๑

คุณวรันธร ทองเหม

เขารวมประชุมวิชาการเวชกรรมฟนฟู

จ.นครนายก
จ.สงขลา
จ.นนทบุรี

๒
๓

๑ กพ.๖๑
๖-๑๑ กพ.๖๑

คุณฟุรกรณ อัลฟรุกกอน
คุณภูริช พรหมแกว

เขารวมประชุมการควบคุมแอลกอฮอล
เขารวมประชุมการดูแลสุขภาพคน
พิการ

ที่

วันที่จัด

หนวยงาน

รายการ

๔
๕

๗-๑๒ กพ.๖๑
๑๔ กพ.๖๑

๖

๑๑-๑๔ กพ.๖๑ คุณกัลยา ตัง้ สิริวรกุล

๗

๑๘-๒๔ กพ.๖๑ คุณซารีพะ มะสะนิง

กลุมงานอาชีวเวชกรรม
นพ.อามีน แสมา

ศึกษาดูงานคลินิกโรคจากการทํางาน
เขารวมประชุมการจัดระบบสุขภาพผู
แสวงบุญ
เขารวมอบรมการพัฒนางานบริการ
ปฐมภูมขิ อง รพศ/รพท.
เขารวมอบรมระบบสารสนเทศงานวัณ

สถานที่
จ.อุดรธานี/เลย
จ.สงขลา
จ.ระยอง
จ.ราชบุรี/

หมายเหตุ
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โรค
๘

๒๒ กพ.๖๑

๙

๒๗ กพ.๖๑

๑๐

คุณยิง่ ยอด คงคะจันทร
คุณทัญญา บัวศรี
คุณอานีซะ เงินงาม
คุณประจวบ ผัดสมุทร
คุณวารุณี เละนุ
คุณนุชนารถ ประเดิมวงศ
คุณอานีซะ เงินงาม
คุณสุพรรณี ลีฬหาวงศ

๒๕-๒๘ กพ.๖๑ คุณนุชนาถ สาครินทร

เรื่องที่ชมเชย
๑

งานพยาธิ

2

ผูบริจาค

3

ผูบริจาค

4

ผูบริจาค

5

ผูบริจาค

6

ผูบริจาค

ที่

วันที่จัด

7
8

หนวยงาน
ผูบริจาค

20 กพ.61

งานอุบัตติ ิเหตุฉุกเฉิน

เขารวมอบรมเทคนิคการจัดเก็บรายได
สําหรับผูปวย

สุพรรณบุรี/
นครราชสีมา
จ.สงขลา

เขารวมอบรมเรื่องสถานพยาบาล
เกี่ยวกับการรายงานขอมูลการใช
บริการทางการแพทยของผูป ระกันตน
รุนที่ ๒
เขารวมประชุมการบริหารจัดการแผนก
ฉุกเฉิน

กรุงเทพฯ

เจาหนาที่กลุมงานพยาธิเจอกระเปา
สตางคของ นางเอราณี มะชาวี และนํา
คืนเจาของ
คุณถวิล พลสิทธิ์ และลูกหลาน
บริจาคเงินจํานวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท
คุณพรพิมล คุปกาญจนากุล
บริจาคเงินจํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
คุณถนอม ดํารงฤทธิ์เดช
บริจาคเงินจํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
คุณชูเกียรติ ปติเจริญกิจ
บริจาคเงินจํานวน 16,000 บาท
คุณยายนอย มอบที่นอนลมจํานวน 3
เครื่อง เพื่อใชสําหรับผูปวยใน
โรงพยาบาลปตตานี

กลุมงานพยาธิ

รายการ
รานวานีตา มอบผาชุดละหมาดให
เจาหนาทีแ่ ละประชาชนทั่วไปมา
ใหบริการในโรงพยาบาลปตตานี
จัดกิจกรรม Hand of life สําหรับให
ความรูแกเจาหนาที่หองอุบัตเิ หตุฉุกเฉิน
และไดมอบอุปกรณทางการแพทย
ใหแกโรงพยาบาลปตตานี

กรุงเทพฯ

รพ.ปตตานี
รพ.ปตตานี
รพ.ปตตานี
รพ.ปตตานี
อายุรกรรมชาย2

สถานที่

หมายเหตุ

ศาลาละหมาด
TK PARK

สรุป ประมาณคา ใช จา ยการประชุ ม /อบรม/สั ม มนา บุ คลากรโรงพยาบาลป ตตานี ประจํ า เดื อ น
กุมภาพันธ 256๑
จํานวนประชุม/อบรม
๘๓ เรื่อง (แพทย ๔, พยาบาล ๑๙, อื่นๆ ๔๐)
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-เชิญ
-คําสั่ง
-สมัคร

8๐ ราย
ราย
๓
ราย
รวม
๑๑๕ ราย
จํานวนเงินคาใชจาย (เงินบํารุงโรงพยาบาลปตตานี) ๒๐๐,๖๐๐ บาท/๓๖ ราย (๕๕๐๐)
-จํานวนเงินคาใชจาย (ผูจัด/พิเศษ)
- บาท/ - ราย
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1. เรื่องที่ทุกคนตองจํา
-วิสัยทัศน
เราจะเปนโรงพยาบาลที่ไดมาตรฐาน เปนที่ไววางใจของประชาชน โดยชุมชนมีสวนรวม
-พันธกิจ
เปนโรงพยาบาลใหบริการสุขภาพ ดานการสงเสริมปองกันโรค การรักษาพยาบาล
และการฟนฟู สภาพใหแกประชาชนทุกกลุม เปาหมาย โดยชุมชนมีสวนรวม
บุคลากรและโครงสรางพื้นฐานไดรบั การพัฒนาอยางตอเนือ่ ง
-คานิยม
บริการดวยหัวใจ ใฝเรียนรู เชิดชูคุณธรรม บริหารความเสี่ยงสําคัญ งานประจําไดมาตรฐาน
-อัตลักษณ
รพ.ปตตานี ซื่อสัตย ยุติธรรม มีน้ําใจ
-นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาที่มีความสุข ระบบสุขภาพที่ยงั่ ยืน
2. หนาที่ ของผูบ ริหาร รับ ผิดชอบผลประกอบการในผลงานที่เกิดขึ้น สรางวิสั ยทัศน พัฒ นาบุคลากร โดยการ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและการสรางนวตกรรม
3. จากปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องที่กํากับและติดตามทุกเดือน คือความกาวหนางบฯ การเงิน/การคลังของ
หนวยบริการ การพัฒนาระบบหนวยบริการโดยเนนความกาวหนาของงานที่มอบหมาย ผลที่เกิดขึ้นเปนปญหาและอุปสรรค
หรือไม เรื่องความสะอาดหากทานผานทานจะแวะเขาเยี่ยมทุกโรงพยาบาลโดยไมแจงลวงหนา งานทีติดตามทุกเดือนไดแก
PA : พชอ., Green and clean การติดเชื้อดื้อยา ODS, EOC, โดยเฉพาะเรื่อง Green and clean ตองผานระดับดีมากให
ได และเรื่ อ งงบฯ ตางๆ ตอ งเรี ยบร อ ยก อ นสิ้ นเดื อ นมี นาคม และลดอั ต ราการใชก ระดาษในโรงพยาบาล กระทรวง
สาธารณสุขจัดกิจกรรมวิชาการประจําป ๒๕๖๑ ในวันที่ 18-21 กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร ให
ทุกคนยึดหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว “ยึดประโยชนสวนรวม” “สวนรวม” อยูได สวนตัว จึงอยูได
“สวนรวม” ไดประโยชน “สวนตัว” ก็ไดประโยชน “ยึดประโยชนสวนรวม”เปนสําคัญ
๔. จากผู ตรวจราชการเขต 12 เรื่ อ งที่ กํ ากั บ และติดตามทุ ก เดือ น คือ ความก าวหนาของงบฯ งบดํ าเนิ นการ
เบิกจายเพียง ๔๒% งบฯ ชายแดนใต เบิกจายเพียง 15.6% การบริหารงานการเงิน/การคลัง และการพัฒนาระบบหนวย
บริการ
๕. ปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ขจะลงเยี่ ยมจังหวัดยะลาและจังหวัดปตตานี เร็วๆนี้ โดยไมบ อกล วงหนา และให
กวดขันระเบี ยบวินัยของเจ าหนาที่ ทุ ก คน วันวิชาการเขต ๑๒ ประจําป ๒๕๖๑ ในวันที่ 22-24 สิง หาคม ๒๕๖๑ ณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ จ.พัทลุง
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/2561 เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ 2561
ตามที่ โ รงพยาบาลป ตตานีไดป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารโรงพยาบาลป ตตานี ครั้ ง ที่ ๒/2561
ประจําเดือน กุมภาพันธ 2561 เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ กุมภาพันธ 2561 ขอใหผูเขารวมประชุมพิจารณารายงานการ
ประชุมดังกลาว ไมมีผูแกไขรายงานการประชุม
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มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว
3.1 รายงานการเงิน
3.1.1 รายงานการเรียกเก็บเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ UC
เดือน

ชารตที่สรุปชาเกิน 10 วัน ป 2560
อายุรกรรม ศัลยกรรม
ศัลยกรรม
กระดูก

พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ธันวาคม 2560
มกราคม 2561

81.89
(473/577)
72.79
(503/691)
46.39
(251/541)

36.07
(211/585)
52.16
(290/556)
35.61
(177/497)

60.00
(39/65)
42.37
(25/59)
51.16
(22/43)

สูต-ิ นรีเวช กุมารเวชฯ

จักษุ

โสต ศอ
นาสิก

77.6
(485/625)
54.07
(345/638)
51.36
(303/590)

21.43
(9/42)
23.8
(5/21)
7.69
(5/65)

35.48
(11/31)
34.61
(9/26)
19.04
(4/21)

26.83
(161/600)
27.31
(171/626)
9.65
(51/528)

สรุปการจัดเก็บรายไดเดือน กุมภาพันธ 2561
สิทธิ

ยอดคาง
(เดือน ธค.60)

UCผูปวยใน
UCผูปวยนอก
UC ในจังหวัด
ผูปวยนอก
อปท.ผูปวยใน
สิทธิ
อปท.ผูปวยนอก
จายตรงผูปวยใน
จายตรงผูปวยนอก
พรบ.รถ
ประกันสังคม

เรียกเก็บ

ชดเชย

สวนตาง

34,945,444.49
305,880.50

19,587,339.05
274,444.18

-15,358,105.44
-31,436.32

17,301,822

1,716,889

1,515,792

1,312,686.78

246,586.50

ยอดคาง
(เดือน ธค.60)
1,686,004.50

เรียกเก็บ

239,508.48
(853,198.46)
ชดเชย

365,733.50
6,270,551
6,613,389
1,071,688
994,999
6,270,551

923,617.50
5,251,515.34
9,382,827
1,309,551
515,758
5,251,515.34

6,161,018
539,582
2,109,360

รวมเดือน กพ.61

เปรียบเทียบสวนตางแตละสิทธิ์/ราย
เดือน
ธันวาคม 2560
มกราคม 2561
กุมภาพันธ 2561

UC
-4,610
-4,770
-7,285

จายตรง
-301
-1,207
-4,263

อปท.
1,976
3,639
-416

คงคาง

17,972,211
-7,078.02

698,996.80

สวนตาง

คงคาง
1,128,120.50

-1,019,035.66
3,385,728
301,719
2,588,601
-1,019,035.66
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สิทธิจายตรงกรมบัญชีกลางผูป วยนอกป ๒๕๖๑ ไมผานการตรวจสอบ (ติด C)
เดือน
ธันวาคม 2560
มกราคม 2561
กุมภาพันธ 2561

ติด C
ครั้งที่แลว
151
99
91

ติด C
เดือนนี้
(110) 17
(76) 15
(113) 20

แกไขแลว

แกไขแลว
4

คงเหลือติด C
11

162
84
123

คงเหลือ
ติด C
99
91
81

ติด C ป ๒๕๕๘
เดือน
กุมภาพันธ 2561

ติด C ป 58
15

ปญหาติด C สงเบิกกุมภาพันธ ๒๕๖๑
ลําดับ

รหัส

1
2
3
4
5

94
12
97
9E
57

รายการ
ขอมูลในใบสั่งยาไมสมบูรณ
InvNo ออกซ้ํากันใน Visit เดียวกัน
ราคายาในใบสั่งยา ไมตรงกันกับรายงานของ IT
ระบุ Claim control เปน EF (ไมเบิก) แตมีการเบิกคายา
สงเบิกคารักษาซ้ําซอนกับการฟอกเลือด
รวม

มกราคม ๒๕๖๑
10
4
3
2
1
20

3.1.2 รายงานฐานะการเงิน (เงินบํารุง)
สถานะทางการเงิน ณ วันที่ กุมภาพันธ ๒๕๖๑
Cash Ratio < 0.8
๒.๒๖
(อัตราการหมุนเวียนของเงินสด)
Current Ratio < 1.5
2.๙๘
(อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยหมุนเวียน)
Quick Ratio < 1.5
2.๗๗
(อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยหมุนเวียนไมรวมวัสดุคงคลัง)
Networking Capital
๒๕๖,๕๕๓,๔๗๒.๒๘
(ทุนสํารองสุทธิ สินทรัพยหมุนเวียน ลบ หนีส้ ินหมุนเวียน)
รายไดและคาใชจายเทียบกับแผนกุมภาพันธ ๒๕๖๑
รายการ
แผนกุมภาพันธ ๒๕๖๑
ผลกุมภาพันธ ๒๕๖๑
รายได
419,393,468.97
473,291,931.59
คาใชจาย
392,211,765.0
367,240,604.16
กําไรสุทธิไมรวมงบลงทุน
27,181,703.91
106,051,327.43

ผลตาง
53,898,462
-24,971,160.90

รายงานลูกหนี้เงินยืม ลูกหนี้เงินยืมเงินบํารุง ณ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ คงเหลือ ๑๙๔,๔๒๘ บาท (ยังไมครบ
กําหนดชําระ)
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รายละเอียดการจายเงินบํารุงในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑
เงินบํารุงคงเหลือ ณ กุมภาพันธ 61
177,596,626.77
จาย เจาหนี้การคา รวม
15,221,333.80
คาสาธารณูปโภค
1,499,012.40
คาตอบแทนเจาหนาที่
7,257,855.50
คาตอบแทน ฉ. 10
7,648,200.00
คาตอบแทน ฉ. 11
11,042,800.00
คาตอบแทน ฉ. 12
9,037,801.00
51,707,002.70
คงเหลือ
125,889,624.07
3.2.3 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข วาดวยเงินบํารุงของหนวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.
2561 เพื่อใหเกิดความคลองตัวและเกิดประโยชนแกการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด กระทรวงสาธารณสุข ยิง่ ขึ้น
ยกเลิก ระเบียบป พ.ศ. 2536, ฉบับที่ พ.ศ. 2544, ฉบับที่ พ.ศ. 2556, ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2556
-เงินบํารุง หมายถึง เงินที่ไดจากการริบหลักประกัน ผลประโยชนที่ไดจากทรัพยสิน เชน ดอกเบี้ยเงินฝาก
ธนาคารเงินรับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ, กองทุนประกันสังคม , กองทุนอื่น ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการ
นั้น เงินอื่น ๆ ที่กระทรวงกําหนด
-เงินที่ไดรบั ในลักษณะอื่น หมายถึง เงินที่ไดจากการริบหลักประกัน ผลประโยชนที่ไดจากทรัพยสิน เชน
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร เงินรับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ, กองทุนประกันสังคม , กองทุนอื่น ที่ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายวาดวยการนั้น เงินอื่น ๆ ที่กระทรวงกําหนด เงินที่ไดจากการริบหลักประกัน ผลประโยชนที่ไดจากทรัพยสิน เชน
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร เงินรับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ, กองทุนประกันสังคม , กองทุนอื่น ที่ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายวาดวยการนั้น เงินอื่น ๆ ทีก่ ระทรวงกําหนด
-หนวยบริการ ไดแก โรงพยาบาล รพ.สต. สถานีอนามัย หรือที่เรียกเปนอยางอื่น และสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ซึง่ เดิม (หนวยงานอืน่ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขซึง่ ดําเนินการเพื่อการสาธารณสุข
เปนสถานอํานวยบริการอันเปนสาธารณประโยชน)
หลักเกณฑการจายเงินบํารุง
1. เงินที่ไดรับสําหรับดําเนินงานสรางหลักประกันสุขภาพ ใหใชจายเพื่อดําเนินการดานการสงเสริมระบบ
บริการ และคุมครองสุขภาพของประชาชนใหดีถวนหนาตาม พรบ. สปสช.(ตอบแทน,ใชสอย ฯ, วัสดุ)
2 ใชจายตามขอบังคับประกาศ หรือหลักเกณฑ วิธีการเงื่อนไขที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนด
ระเบียบเงินบํารุง พ.ศ. ๒๕๓๖ (และที่แกไขเพิ่มเติม) ระเบียบเงินบํารุง พ.ศ. ๒๕๖๑
1. การจายเพือ่ ปฏิบัตริ าชการหนวยบริการอื่น
1. การจายเพือ่ ปฏิบัตริ าชการหนวยบริการอื่น
2. จายคาตอบแทน หรือเงินตอบแทนพิเศษให
2. จายคาตอบแทน หรือเงินตอบแทนพิเศษให
บุคลากร
บุคลากร
3. คาบริการทางการแพทยใหหนวยบริการอื่น (ตาม
3. คาบริการทางการแพทยใหหนวยบริการอื่น
จาย)
(ตามจาย)
4. คาจางลูกจางชั่วคราว / รายคาบ
4. คาจางลูกจางชั่วคราว / รายคาบ
5. คาจาง และคาตอบแทน พกส.
5. คาจาง และคาตอบแทน พกส.
6. สมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พกส.
6. สมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พกส.
7. คาซอมแซม ตอเติม ปรับปรุงบานพัก
7. คาซอมแซม ตอเติม ปรับปรุงบานพัก
8. เพื่อซื้อครุภัณฑ ที่ดิน สิง่ กอสราง และยานพาหนะ 8. เพื่อซื้อครุภัณฑ ที่ดิน สิง่ กอสราง และยานพาหนะ
9. ชวยเหลือบุคลากรที่ไดรับความเสียหายจากการ
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ใหบริการ
10. จายให พกส. ตามสิทธิประโยชนที่ สธ. กําหนด
11. จายเพื่อสนับสนุนการศึกษาในวิชาชีพที่ขาดแคลน
ตามแผนกกรอบอัตรากําลังที่ไดรับอนุมัติจาก อ.ก.พ.
กระทรวงสาธารณสุข หรือ ก.พ. แลวแตกรณี
12. จายตามที่กฎหมาย ระเบียบ หรือ มติ
คณะรัฐมนตรีกําหนดใหจาย

12. จายตามที่กฎหมาย ระเบียบ หรือ มติ
คณะรัฐมนตรีกําหนดใหจาย

สิ่งทีจ่ ะตองย้ําเตือนการทํางานของเจาหนาที่ทุกคนคือ การเบิกจายเงินบํารุง
ควรอยูภายใตหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไข กระทรวงการคลัง และประกาศกระทรวงสาธารณสุข อยางเครงครัด เชน การเขียนโครงการตาง ๆ คา
สมนาคุณวิทยาการ ใชเปน คาตอบแทนวิทยากร คาของขวัญ ใชเปน คาของที่ระลึก
3.3 งบลงทุนและแผนเงินบํารุงปงบประมาณ 2561
3.3.1 การดําเนินการจัดซื้อตามระเบียบใหม
ขันตอน

กิจกรรม

1.
จัดทําแผนดําเนินการ
2.
ประกาศเผยแพรแผน
ขันตอน
กิจกรรม

วดป.

หมายเหตุ

11 ตค.60
24 ตค.60
วดป.

หมายเหตุ

3.
แตงตั้งกรรมการกําหนดสเปค
30 ตค.60
4.
รายงานผลกําหนดสเปค
31 ตค.60
5.
จัดทํารายงานขอซื้อขอจาง
6 ธค.60
เสนอ สสจ.10 พย.+คลัง+ผวจ ลงนาม 6 ธค.60
6.
จัดทําประกาศเชิญชวนในระบบ
7 ธค.60
7.
เสนอราคา+เปดซอง
12 ธค./13ธค.60
8.
รายงานผลเปดซอง+เรียกทําสัญญา
7 วัน
เวนเวลา 7 วันเพื่อประกาศ ในระบบตามระเบียบ
9.
ทําสัญญา
10. สงมอบ
เดิมตาม Gantt chart คาดวาทําสัญญา 22 พย.60 และสงมอบใน 90 วัน (กพ.61) เขต 12 ใหดําเนินการเสร็จภายใน 30
ธันวาคม 2560 + รายงานเบิกจาย

3.3.2 การดําเนินการจัดซื้อตามแผนป 2561
รายการ
งบรวม
1.งบจว.ดานสงเสริมสุขภาพและกีฬา 7,211,000
18 รายการ การแพทย 16 รายการ
ยานพาหนะ 1รายการ กอสราง 1
รายการ
2.งบ 3 จว.สบรส 9 รายการ
12,070,000

สงมอบ 1 รายการ :
(เครื่องตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ 19 มีค. 61)
-รถกะบะ รอทําคําสั่งเปลี่ยนประธานตรวจรับ (ลาปวย)
- หองน้ําเสร็จ สิ้น มีค 61(ER+กายภาพ)
สงมอบแลว 2 รายการ (ตูอบเด็ก 6 มีค 61, ฟอกไต
ตอเนื่อง 7 มีค 61) รอสงมอบ 1 รายการ (เครื่องลาง
สายยางอัตโนมัติ วันที่ 20 มีค 61) เครื่องซักผา (บริษัท
เขามาติดตั้ง 13 มีค.61)
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3. งบคาเสื่อม
1. ป 2561 70% หนวยบริการ รวม 13 รายการ รวมงบ 14,172,944.74 บาท ถึงขั้นตอนไปจังหวัด ทั้ง
13 รายการเสนอเอกสารรายงานผลเปดซอง จังหวัดทักทวงเรื่องรายการ : เครื่องดมยา, -กลอง URS
2. ป 2560 90% หนวยบริการ รวม 10 รายการ งบรวม 14,093,022.99 รอบริษัท ชี้แจงเหตุผลเปนลาย
ลักษณอักษร เพื่อทําเอกสารบอกเลิกสัญญา และดําเนินการใหม
3. ป 2559 90% รวม 24 รายการ งบ 13,227,535.30 บาท ถึงขึ้นตอนเครื่องดูดเลือดและน้ําลาย ราคาสูง
กวาวงเงินไดรับ ยกเลิกทําใหม
4. ป 2556 10% ระดับจังหวัด รวม 2 รายการ งบรวม 3,000,000 บาท ถึงขึ้นตอนแกไขแบบฟอรมสัญญา
ใหม เสนอสัญญาไป สสจ
5. <ป 2558 ลงมา รวม 14 รายการ งบรวม 10,350,000 บาท ถึงขั้นตอนครุภัณฑการแพทย 8 รายการ
รายงานผล 2 รายการเริ่มดําเนินการใหม (เครื่องใหการรักษาดวยอัลตราซาวน และเครื่องฉายแสงอุดฟน)
-ตูควบคุมไฟฟา (ลงนามสัญญาเรียบรอย)

3.3.3 เงินบํารุงป 2560
รายการ
เงินบํารุง ป 2560(7)+ยกมาจาก
ป59(21)+ปรับแผน(3)

จํานวน
31

งบรวม
หมายเหตุ
12,975,700 แลวเสร็จ
พย.60 =23รายการ (74.19%
ธค.60 23+3 = 26 รายการ (83.87%)
มค.61 26+3 =29รายการ(93.55%)
รอสงมอบ 1 รายการ (เครื่องอัดอากาศทางการแพทย (พัสดุ
ติดตาม 9 กพ61),ทยอยซอม1 รายการ (รอบริษัทซอมเครื่องชวย
หายใจ ICUMed 7 เครื่อง)
แลวเสร็จ 96% สงมอบ 1 รายการ เครื่องอัดอากาศทางการแพทย
ซอมเครื่องชวยหายใจ ICUMed 7 ตัว (แลวสร็จ 1) อีก 6 เครื่องรอ
สงมอบ)

3.3.4 แผนเงินบํารุงป 2561
รายการ
ครุภัณฑการแพทย 15+เปลี่ยนรายการ 3 รายการ

จํานวน
18*

ปรับปรุงสิ่งกอสราง

22

งบรวม
หมายเหตุ
10,375,000 พัสดุดําเนินการ และเสนอจังหวัด
1.ทําเอกสารขออนุมัติยกเลิกแผน
2.ทําเอกสารอนุมัติขอประกาศแผนใหม เปน 18
รายการ +คียในระบบ
3.แตงตั้งกรรมการ
4,866,200

จางเหมา

5

14,090,000

ครุภัณฑยานพาหนะ

1

1,198,000

ปรับแผน
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๓.๕ เวชระเบียนผูปวยใน เสนทางการเดินของเวชระเบียนผูปวยในเดิม เกิดความลาชาในการสรุปประวัติการ
รักษาพยาบาลผูป วย และไมทันตามเวลาที่ตองสงขอมูลไปยัง สปสช.เพื่อขอรับเงินคืน มีการปรับปรุงใหมใหเร็วขึ้นกวาเดิม
หากเจาหนาที่ไมพอใหขอพนักงานเพิ่มไดอีกตามความเหมาะสม และสิ่งสําคัญพยาบาลและแพทยจะตองลงเวลาและวันที่
ในเวชระเบียนผูปวยทุกครั้ง ซึง่ จะมีผลตอการเรียกเก็บเงิน ในผูปวยแตละราย
๓.๖ Green and Clean สถานการณปจ จุบันปงบประมาณ 2560 โรงพยาบาลปตตานีไดรับการประเมิน
GREEN & CLEAN Hospital จากกรมอนามัย ผานหลักเกณฑในระดับพื้นฐาน ซึ่งทางโรงพยาบาลปตตานีไดตั้งเปาหมาย
ในปงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลปตตานีจะตองผานการประเมิน GREEN & CLEAN Hospital ใหไดในระดับดี ปญหา
และขอจํากัด คือโรงพยาบาลปตตานีไดรบั ประเมิน GREEN & CLEAN Hospital ผานเกณฑในระดับพื้นฐานในป 2560
และติดประเด็นปญหาในการทีจ่ ะผานเกณฑในระดับดี อยูที่เกณฑประเมินขอที่ 11 เรื่อง การจัดการมูลฝอยครบทุก
ประเภทถูกสุขลักษณะ และขอ 12 มีการพัฒนาสวมมาตรฐานสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย (HAS) ที่อาคารผูปวยใน
ประเด็นปญหาคือ
ขอที่ 11
1. โรงพยาบาลปตตานียังมีที่พักขยะที่ไดมาตรฐานไมครบทุกประเภท ที่พักขยะเคมีบําบัด, ที่พักขยะมูลฝอย
ติดเชื้อไมสมบูรณ
2. ยังไมไดจัดตั้งธนาคารขยะในโรงพยาบาล
3. การจางเหมาเอกชนดําเนินการขนสง และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อยังมีเอกสารไมครบถวน
ขอที่ 12
1. อาคารผูปวยในของโรงพยาบาลยังไมมหี องน้ําผูพิการ มาตรฐานตามเกณฑ จํานวน 10 หอง
แนวทางแกปญหา
1. ดําเนินการปรับปรุงทีพ่ ักขยะ ทั่วไป ขยะติดเชื้อ และขยะเคมี บําบัดใหไดตามเกณฑมาตรฐาน
2. ดําเนินการปรับปรุงและกอสรางหองน้ําผูพ ิการในอาคารผูปวยใน ใหไดตามเกณฑมาตรฐาน จํานวน 10หอง
3. จัดทําแผนดําเนินการขับเคลื่อนและปรับปรุง เพื่อประเมินโรงพยาบาล GREEN & CLEAN Hospital
ประจําป และดําเนินการตามแผน
4. ทําหองเก็บขยะอันตราย/ขยะเคมีบําบัด ใหไดตามเกณฑมาตรฐาน ในเดือนพฤศจิกายน 2561
5. ใหมีใบนําสงการรับ-สงขยะติดเชื้อ จากตนทาง(โรงพยาบาล) จนถึงหนาเตาเผาขยะ จะตองมีการเซ็นตใบ
รับ-สง จากเจาหนาที่ทุกขั้นตอน และเก็บสําเนาสงคืนโรงพยาบาลทุกครั้ง
6. ขยะเคมีบําบัด เปลี่ยนสีถุงขยะ จากสีเหลือง เปนสีเทา ตามมาตรฐาน การกําจัดขยะเคมีบําบัด ไดทํา
การจางเหมาบริษัทเอกชนโดยการแยกสวนกับขยะติดเชื้อ และนําไปกําจัดตามมาตรฐาน
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
1. ขออนุมัติปรับแผน
1.1 งาน พรส. ขออนุมัตเิ พิ่มแผนปรับปรุงสิง่ กอสราง แผนเงินบํารุงป 2561
ทีม IC : หองแยกผูปวยวัณโรค สถานที่ในพื้นที่ 3 ตึก (อญ./ อช.1 /อช.2) 1 ตึก = 3 หอง /5 เตียง รวม 3
ตึก 9 หอง 15 เตียง โดยใชหองพิเศษในตึก 2 หอง+หองแยกเดิม1หอง เหตุผล : พัฒนาหองใหไดมาตรฐานและลดเสี่ยง
ติดเชื้อในเจาหนาที่ เปนเงิน ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท
มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ และใหดําเนินการตามเสนอ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจงที่ประชุมทราบ
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5.1 การพัฒนาระบบหนวยบริการ
5.1.1 สาขาหัวใจและหลอดเลือด (ACS) การพัฒนาระบบบริการดูแลผูป วยกลุม โรคหัวใจและหลอดเลือด
แบบบูรณาการดวยเครือขายจังหวัดปตตานี จากการวิเคราะหขอมูลของผูปวย STEMI ป 2560 มีอัตราตาย 10.1 สูงกวา
ป 2559 ที่มีอัตราตาย 8.92 จากการ Audit chart พบสาเหตุการเสียชีวิต การให SK ในผูปวยที่มีความดันโลหิตสูงทําให
มี เ ลื อ ดออกในสมอง กลุ ม ผู ป วยที่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง ที่ จ ะเสี ย ชีวิต inferior wall with RV infarction, anterior wall
infarction, MI Heart Failure killips III พิจารณาสง PCI เปาหมายในป ๒๕๖๐ ผูปวย STIMI อัตราการเปดหลอดเลือด
ของผูปวยมากกวารอยละแปดสิบ และอัตราการตายลดลงนอยกวารอยละสิบ
๕.๑.๒ สาขาวัณโรค (TB) ป 2561 ขึ้นทะเบียนรักษาทั้งหมด 73 ราย อัตราความสําเร็จการรักษาผูปวย
วัณโรคปอดรายใหมมากกวารอยละ 85 ผลการดําเนินงานในการคนหาผูปว ยรายใหม คือตั้งหนวยคัดกรอง/คนหาผูปวยวัณ
โรคในชุมชนรวมกับหนวยคัดกรองบหวาน/ความดันและคนหาผูปวยในหางสรรพสินคาและเรือนจํา กิจกรรมการติดตาม
ดูแลผูปวยวัณโรค วันที่ 20 กุมภาพันธ 2561 ติดตามผูปวยตําบลบาราเฮาะและตะลุโบะ ที่มีปญหาการกินยาโดยทีมสห
วิชาชีพ เพื่อรับทราบปญหาและรวมกันวางแผนดูแลผูปวยตอเนื่อง
5.1.3 สาขา MCH อัตราการตายของมารดาไทย ไมเกิน 20 ตอการเกิดมีชีพแสนคน ป 2561
โรงพยาบาลปตตานีพบอัตราการตายของมารดาจํานวน 4 ราย สงตอมาจาก รพ.แมลานจํานวน 2 ราย รพ.หนองจิก 1
ราย รพ.มายอ จํานวน 1 ราย โดยมีแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพป 2561 คือ ลดอัตรามารดาตายจาก PPH และ PIH
โดยทํางานรวมกับ MCH Board พัฒนาศักยภาพบุคลกร ดานการประเมินการตรวจรางกาย การดูแล PPH PIS Sepsis
สงเสริม BS พัฒนาระบบการสงตอ Seamiess/Fast Track/Referral audit และพัฒนาระบบบริการตามมาตรฐานงาน
อนามัยแมและเด็ก
๕.๑.4 การดํา เนิ น งานคลิ นิ ก หมอครอบครั ว เมื่ อ วั น ที่ ๒๘ กุ ม ภาพั น ธ ๒๕๖๑ รั ฐ มนตรี ก ระทรวง
สาธารณสุข สรุปนโยบายหมอครอบครัวใหชัดเจนเนื่องจากมีความเขาใจที่หลากหลายกันในเรื่องการปฏิบัติงานของหมอ
ครอบครัว และเนนย้ําหมอครอบครัวตองมีคุณภาพ มากกวาปริมาณ ปญหาคือมีผูใชบริการคอนขางนอย แกปญหาโดยการ
นําคิวอารโคตสูชุมชนโดยเครือขาย อสม. และเยี่ยมบานโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ (10เสือ) สาขาทุกวันศุกรบาย เมื่อวันที่
๒๑ กุมภาพันธ๒๕๖๑ มีการความรูติดตามคุณภาพการจัดทําบัญชีของหนวยบริการ โดยทีมการเงินบัญชีของโรงพยาบาล
และจะมีการติดตามสัปดาหที่สองของแตละไตรมาส (๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑)
๕.๑.5 การพั ฒ นาคุณภาพชีวิต (พชอ.) มีก ารจั ดทํ าแผนการดําเนินงานการพัฒ นาคุณภาพชีวิตระดับ
อําเภอ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยแบงปญหาที่พบจากการดําเนินงานมี ๖ ดาน คือ ดานโครงสรางพื้ นฐาน ดาน
การเกษตร ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดานการสงเสริมอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ดานสาธารณสุข
และดานความมั่นคง
5.๔ แผนยายตึกผูปวยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน กรณีไดรับงบ ๗ ชั้น ป ๒๕๖๒ แบงออกเปน ๔ แผน คือ
แผนที่ ๑ ถาสรางตึกผูป วยนอก ๙ ชั้นเสร็จ ไมตองยาย
แผนที่ ๒ ยายไปสนามเทนนิส (ตามความเห็น ผวจ. : มีขอจํากัดพื้นที่ไมพอ) พ.รุซตา วัดจาก APP (เสนอให
บางหนวยงานไปอยู เชน กายภาพบําบัด?? แตไตเทียมไมเหมาะ เพราะตองมีแพทยดูแล)
แผนที่ ๓ ER ยายไป ศอ. (ยุบสูติ1 สูติ2 เหลือ 1 ward ให ศอ.ยายมา) / OPD ยายไป ตึกศัลยรัศมิ์
แผนที่ ๔ ER ยายไป ตึกศัลยรัศมิ์. / OPD ยายไป ศอ มติ : OPD ที่ ศอ. พื้นที่ไมเพียงพอ
หนวยงานที่กระทบ
สถานที่ใหม
หมายเหตุ
-ER
ศอ
ศัลยรัศมิ์ (ศร) ศอ ไป สูติ1/2
-หองพักแพทย ER
ทําทางลาดระหวาง
อฉ. กับ x-ray
OPD
ศร. ชั้น 1 และ ชั้น 6
ศอ
-จํานวน 24 หอง
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-Med (4+คลินิก5)
-Gyne ( 2)
-ANC (4)
-Ortho ( 1)
-Eye (1)
หองบัตร
รอตรวจ
ยานอก
ประชาสัมพันธ
หอง server
หองตรวจการไดยิน
หองเก็บศพ
Lab นอก
OR เล็ก
ไตเทียม
หองประชุม
-หอง ผอ. -รองแพทย
-รองบริหาร -การเงิน
-บัญชี -ธุรการ -การ
เจาหนาที่
หองเฝอก

-12 หอง+ nurse
- station
- ชั้น 1 ขยาย opd sx
วาง partition

พื้นที่ไมพอ

ตู container
หนาลิฟท ศร ชั้น 1+ ชั้น 2 และชั้น 6
ศูนยเครื่องมือ
หองเล็กชั้น 1 ศร ขางบันได
กั้นหอง
มธ. 1 หอง
มอบ ER
ตู container (บริเวณตนไทร)
OR ใหญ
มอบบริหารปรับระบบน้ําใหม ยกระดับถัง
ทําที่วางน้ํา
ศร ชั้น 5-6 จุ 30 คน

- ใช WB เปนหองตรวจ DM(วันพฤหัส)
WB จันทร/พุธ/ศุกร
-อาจจะใชตู container (รอพี่ปท มาทํา
แผนผัง / เชคหองตรวจ)
ซอมหองศูนยเครื่องมือใหมที่รั่ว (คุณนิวัฒน)
ชั้น 6 ทยอยเรียก ผป.
รวมศูนยเครื่องมือที่หองชั้น2ไทรงาม ซอมหองรั่ว

ใชพื้นที่ไมไกลจากเดิม เดินสายระบบ ให IT
ตู container หนาจายกลาง

ไทรงาม

รวมกับศัลย
-ทางเขาทางจวนผูวา
เจาะผนังทําประตูใหตรงทางเขาและออก ทํา
Flow การจราจร
-ทางออกตึกชูเกียรติ
one Way
๕.๕ คณะกรรมการความเสี่ยง (RM) การรายงานความเสี่ยงมีการรายงานนอยมาก และเหตุการณทเี่ กิดขึ้น
แลว ตองไมเกิดขึ้นซ้ําอีก
๕.๖ การเจาหนาที่/งานพั ฒ นาบุคลากร จัดกิจ กรรมปฐมนิเทศเจาหนาที่ โรงพยาบาลปตตานี (บรรจุใหม
จํานวน ๗๐ อัตรา) วัตถุประสงคเพื่อใหเจาหนาทีใ่ หมไดทราบถึงระเบียบ ขอบังคับ การทํางานเปนทีม และการเปนบุคคลที่
ดีขององคกร ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น.
๕.๗ กีฬาสีประจําป 2561 โรพยาบาลจัดกิจกรรมกีฬาสีโรงพยาบาลปตตานี ป ๖๑ ตามคําจํากัดความสีสัน
สนุกสนาน สามัคคี ชาวโรงพยาบาลปตตานี ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยเทคนิคปตตานี ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๑
โดยจะแบ ง ออกเป น ๔ สี คื อ สี ส ม สี เ หลื อ ง สี ช มพู และสี ม ว ง ซึ่ ง จะมี พ าเหรดภายใต ต รี ม งาน Green and clean
(สาธารณสุขรวมใจลดโรครอน) ดานการกีฬา แบงออกเปนสองรอบคือ ภาคเชา ประกอบดวยกีฬาฟุตบอลชาย แชรบอล
หญิง เปตองผสมชายหญิง ภาคบาย กีฬามหาสนุก ประกอบดวย ชักเยอหนึ่งตัน วิ่งกระสอบ กระโดดเชือก และมีการ
ประชันเชียร ใชเวลาประมาณ ๑๐ + ๒ นาที ห ามใช เครื่ อ งขยายเสี ยง สํ าหรั บ ภาคกลางคืนมี งานสปอร ตไนท จั ด ที่
วิทยาลัยเทคนิค ปตตานี
๕.๘ กลุ มงานอาชีวเวชกรรม โครงการตรวจสุขภาพประจําป 2560 ระยะเวลาดําเนิ นการ มิถุนายนสิงหาคม 2560 มีผูปวยมารับบริการเปนผูปวยตางดาว และผูปวยประกันสังคม จํานวน 2,402 ราย สิ่งที่ไดจากการจาง
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บริ ษัท ตรวจสุ ขภาพ คือ ที ม งานจากภายนอกออกหนวยภายใตก ารกํ ากั บ ของกลุ ม งานอาชีวะ ลดภาระงานเจ าหนาที่
โดยเฉพาะในชั่วโมงเรงดวน ทีมงานจากภายนอกทํารายงานผลในรูปแบบที่เราออกแบบ พิมพผลใหทั้งรูปแบบรายบุคคล
และขอมูลภาพรวมทั้งหมดเปนขอมูลสงคืนรพ. รายงานผลตรวจสงกลับรพ. ภายใน3-5วัน แพทยสามารถแจงผลตรวจกับ
ผูรับการตรวจภายใน 1 สัปดาห มีการใหบริการเชิงรุกในสถานประกอบการคือ ทีมงานจากภายนอกออกหนวยภายใตการ
กํากับของกลุมงานอาชีวะ ลดภาระงานเจาหนาที่ โดยเฉพาะในชั่วโมงเรงดวน ทีมงานจากภายนอกทํารายงานผลในรูปแบบ
ที่เราออกแบบ พิมพผลใหทั้งรูปแบบรายบุคคล และขอมูลภาพรวมทั้งหมดเปนขอมูลสงคืนรพ. รายงานผลตรวจสงกลับรพ.
ภายใน3-5วัน แพทยสามารถแจงผลตรวจกับผูรับการตรวจภายใน 1 สัปดาห
5.9 พัสดุ รายงานตรวจสอบครุภัณฑประจําป พ.ศ.๒๕๖๐ ใหหนวยงานตางๆ รายงานครุภัณฑที่มีอยูจริงและ
ใชงานได ตองสงใหงานพัสดุภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ หนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําป คือ ขอ
213 ภายในเดือนสุดทายกอนสิ้นปงบประมาณของทุกป ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐ หรือหัวหนาหนวยพัสดุตามขอ 205
แตงตั้งผูรับผิดชอบใน การตรวจสอบพัสดุซึ่งมิใชเปนเจาหนาที่ตามความจําเปน เพื่อตรวจสอบการรับจายพัสดุในงวด 1 ปที่
ผานมา และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู ในการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ใหเริ่มดําเนินตรวจสอบพัสดุในวันเปด
ทําการวันแรกของปงบประมาณเปนตนไป วาการรับจายถูกตองหรือไม พัสดุคงเหลือมีตัวอยูตรงตามบัญชีหรือทะเบียน
หรือไม มีพัสดุใดชํารุด เสื่อมคุณภาพ หรือ สูญไปเพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไมจําเปนตองใชในหนวยงานของรัฐตอไป แลว
ใหเสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกลาวตอผูแตงตั้งภายใน 30 วันทําการ นับแตวันเริ่มดําเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น
ขั้นตอนการสงคืนของ มีขั้นตอนดังนี้คือ ตึก/หนวยเบิก สงใบซอม+สิ่งของ ใหชางฯ ชางฯ ตรวจสอบ
กรณีซอมไมได
-ชางฯ จะสงใบซอม+ สิ่งของ คืนใหทางตึก/หนวยเบิก
-ตึก/หนวยเบิกทําใบสงคืน 4 สี +ใบซอม+เลขครุภัณฑ
-ตึก/หนวยเบิกนําสิ่งของพรอมหลักฐานฝายหัวหนาหนวยเบิก
-ใหหัวหนาฝาย-หัวหนางาน ตรวจสอบ กรณีสงคืน
รับของสงคืนพรอมใบ 4 สี สงคืน ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี เวลา 14.00 น.
5.10 พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจาง และการบริหารพัสดุภารัฐ พ.ศ.2560 เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๒๔ ก ราชกิจจา
นุเบกษา ๒๔ กุ มภาพั นธ ๒๕๖๐พระราชบัญ ญั ติการจัดซื้อ จัดจางและการบริ หารพั สดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐สมเด็จ พระ
เจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ใหไว ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐เปนปที่ ๒ ในรัชกาลปจจุบัน
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกลาฯใหประกาศวา โดยที่เปนการ
สมควรมีกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติ
ขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ สภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐”
หมวดที่ 15 บทกําหนดโทษ มาตรา ๑๒๐
ผูใดเปนเจาหนาที่ห รือเปนผูมีอํ านาจหนาที่ ในการดําเนินการเกี่ยวกับ กาจัดซื้อจั ดจางหรือ การบริหารพัส ดุ
ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ในการจัดซื้อจัดจางหรือการบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ระเบียบ
หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ โดยมิชอบ เพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด หรือปฏิบัติหรือละ
เวนการปฏิบัติหนาที่ในการจัดซื้อจัดจาง หรือการบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่
ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ โดยทุจริต ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป หรือปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสอง
แสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
ผูใดเปนผูใชหรือ ผูส นับ สนุนในการกระทํ าความผิดตามวรรคหนึ่ง ผูนั้นตอ งระวางโทษตามที่กํ าหนดไวสํ าหรั บ
ความผิดตามวรรคหนึ่ง
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
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ปดการประชุม เวลา 16.30 น.
นางรัชนีวรรณ แกวประกาศ

ผูจดบันทึกรายงานการประชุม

นางสุวิมล

ผูตรวจรายงานการประชุม

พวงแกว

