
 
  

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสอยดาว 
ครั้งที่  9/2561 

วันที่  22  พฤศจิกายน  2561 
ณ  ห้องประชุมโรงพยาบาลสอยดาว 
....................................................... 

ผู้มาประชุม 
 

   1. นายธวัช   คงคาลัย   ประธานกรรมการ   
   2. นายชัชวาล  โภโค   กรรมการ 
   3. นางประภัสสร  เจริญนาม  กรรมการ 

4. นายวิรัช  ไทยนิยม   กรรมการ 
5. นางสาวมรกต  ฤกษ์รัตนวารี  กรรมการ 
6. นางเกศรา  สิทธิประภา  กรรมการ 
7. นายจตุรวิทย์  วรุณวานิชบัญชา  กรรมการ 
8. นางสาวชาดา  หอมสวัสดิ์  กรรมการและเลขานุการ 
           

ผู้ไม่มาประชุม  เนื่องจากติดราชการ 
     
1. นางสาวกานต์สิรี จิตรเอื้ออารีย์กุล  ทันตแพทย์ช านาญการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
    
   1. นางดวงสมร  พลละคร  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ          
   2. นางชลดา  ผลศิริ   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
   3. นางนุชนาถ  โพธิ์พิทักษ์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
   4. นางปูรินทร์  คูหาทอง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

5. นางปราณี  นามประดิษฐ์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
6. นางสาวน้ าค้าง ไชยบุตร์         พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
7. นางสาวกาญจนา ประทุมวรรณ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
8. นายถิรภัทร  พันธ์สุโภ   ทันตแพทย์ปฏิบัติการ 

   9. นางสาวอารยา ภูกองไชย  เจ้าพนักงานธุรการ 
            10. นายเอกชัย  พวงสมบัติ  เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 
            11. นายพีรวิชญ์  อนุกูลกิจกุล  Extern 
            12. นายตันติวัฒน์ วนาภรณ์  Extern 
            13. นายจิตตพัฒน์ จารุวรรณีชัย  Extern 

 
เริ่มประชุม   เวลา   13.30  น.         
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วาระท่ี  1 : เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ    

ประธาน  : 1) แนะน า  Extern 
        - นายพีรวิชญ์ อนุกูลกิจกุล  Extern 
                 - นายตันติวัฒน์ วนาภรณ์  Extern 
                 - นายจิตตพัฒน์ จารุวรรณีชัย  Extern 
   นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6  เข้าศึกษาและฝึกปฏิบัติงานรายวิชาเวชปฏิบัติทั่วไป 1  กลุ่มที่ 7 
    ปีการศึกษา  2561  ต้ังแต่วันท่ี  5  พฤศจิกายน  – 2  ธันวาคม  2561  จากโรงพยาบาล 
   พระปกเกล้า 
   2) แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้อ านวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้าคนใหม่ คือ นายแพทย์เกรียงศักดิ์       
   วัชรนุกูลเกียรติ ย้ายมาจากโรงพยาบาลชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น 
   3) ก าหนดจัดงานมหกรรมกีฬาสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ประจ าปี 2562 วันที่ 21 ธันวาคม   
   2561 Sport Day และSport night “Digital health & happy fancy night” ณ สนามกีฬา 
   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี 
   4) แจ้งมีข้าราชการโอนย้าย คือ นายเอกราช  มีแก้ว ปฏิบัติราชการเป็นการประจ าที่โรงพยาบาล 
   สอยดาว ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและ 
   องค์รวม  ตั้งแต่วันที่ 1  ธันวาคม 2561 
    
ที่ประชุม : รับทราบ 
วาระท่ี  2         : รับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ 8/2561  ลงวันที่  3  ตุลาคม  2561 
ที่ประชุม : รับรอง  

วาระท่ี  3 : เรื่องเพ่ือพิจารณา 

คุณชาดา  1) แจ้งว่ามีข้าราชการแสดงความประสงค์ขอย้ายเปลี่ยนแปลงสถานที่ปฏิบัติราชการ ภายใน     
กลุ่มบริหารงานทั่วไป      จังหวัด จ านวน 2 ราย ดังนี ้

1.  นางสาวธนาภรณ์  กอหญ้ากลาง  ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มงานการแพทย์     
โรงพยาบาลสอยดาว ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี  แสดงความประสงค์ขอย้ายไป
ปฏิบัติราชการที่โรงพยาบาลมะขาม  อ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี  เนื่องจากเพ่ิมพูนทักษะ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  

2. นางสาวศตพร  จันทสุทธิกุล  ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มงานการแพทย์     
โรงพยาบาลสอยดาว ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี  แสดงความประสงค์ขอย้ายไป
ปฏิบัติราชการที่โรงพยาบาลมะขาม  อ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี  เนื่องจากเพ่ิมพูนทักษะ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

ที่ประชุม : รับทราบและพิจารณาแล้วให้ความเห็นว่า  เห็นควรให้ข้าราชการดังกล่าวย้ายไปปฏิบัติ 
   ราชการที่โรงพยาบาลมะขาม อ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี  สังกัดส านักงานสาธารณสุข 
   จังหวัดจันทบุรี ได้ตามความประสงค์  
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   2) ขอแจ้งเปลี่ยนต าแหน่งการปฏิบัติงานของ นางสาวโชติกา  อิสละภาพ ต าแหน่งเจ้าพนักงาน 
   ธุรการช านาญงาน เปลี่ยนต าแหน่งเป็นเจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน ตามต าแหน่งการปฏิบัติงาน 
   จริง   
ที่ประชุม : เห็นชอบ ให้เปลี่ยนต าแหน่งจากต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน เป็นต าแหน่ง         
   เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน เพื่อให้ตรงตามต าแหน่งการปฏิบัติงานจริง 

คุณมรกต  1)  ขออนุมัติปรับค่าตอบแทนนอกเวลาของนางทิพย์วรรณ ชัยยะ เนื่องจากจบการศึกษา 
   หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2561  
   ปฏิบัติงานในหน้าที่หัวหน้างานแพทย์แผนไทย 

ที่ประชุม  เห็นควรให้ปฏิบัติตามระเบียบเรื่องการเบิกค่าตอบแทนนอกเวลากรณีเปลี่ยนต าแหน่งซึ่งต้อง 
   ให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี พิจารณาอนุมัติก่อนเพื่อให้สามารถเบิกค่าตอบแทนได้
   ตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทน   

   2)  ขออนุมัติจ้างลูกจ้างรายวันทดแทน นายอรรถพล ขันรัฐบาล ต าแหน่งพนักงานประจ าห้องยา   
   ที่ขอลาออกไปตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 

ที่ประชุม : เห็นชอบให้จ้างลูกจ้างช่ัวคราวรายวันทดแทน นายอรรถพล ขันรัฐบาล ต าแหน่งพนักงาน 
   ประจ าห้องยา ได้   

วาระท่ี  4 : สรุปผลการด าเนินงานของฝ่ายต่างๆ  

กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ 

1) สรุปผลงานปี 2561 (สามารถเข้าดูใน Website รพ.) 
 

ที่ประชุม : รับทราบ 
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กลุ่มการพยาบาล  : 1)  สรุปผลการปฏิบัติงานเดือน  ตุลาคม  2561 

     OPD จ านวนผู้ป่วย OPD         10,358  ราย 
      จ านวนผู้ป่วย Screen           9,094    ราย 
     ER จ านวนผู้ป่วยทั้งหมด           3,288  ราย 
      ผู้ป่วยอุบัติเหตุจราจร              127    ราย 
      ผู้ป่วยอุบัติเหตุทั่วไป    561    ราย 
      ผู้ป่วยทั่วไป            2,600   ราย 
      ผู้ป่วย  Refer/Dead                      95/1   ราย 

LR จ านวนผู้คลอดปกติ/ผิดปกติ                  27/0     ราย  
(ไทย 21 ราย ต่างชาติ  6 ราย)  

      จ านวนเด็กเกิดมีชีพ           28     ราย  

         (ไทย 21 ราย ต่างชาติ 6 ราย) 
      จ านวนเด็กน้ าหนักต่ ากว่า  2,500  gm       2      ราย  
        (ไทย 2 ราย ต่างชาติ - ราย 
     OR จ านวนผู้ป่วยผ่าตัด               10  ราย 
      ผ่าตัดเล็ก                       10  ราย 
      ผ่าตัดใหญ่                -  ราย 
      ในเวลา                 10  ราย 
      นอกเวลา                -  ราย 

W 1 จ านวนผู้ป่วย  Admit  ทั้งหมด            196  ราย 
      ผู้ป่วย  Dead                  2  ราย 
      ผู้ป่วย  Refer           19  ราย 

W 2 จ านวนผู้ป่วย  Admit  ทั้งหมด            174  ราย 
      ผู้ป่วย  Dead               4  ราย 
      ผู้ป่วย  Refer            10     ราย 
            สุขภาพจิต  จ านวนรับค าปรึกษา                      278  ราย 
        จ านวนผู้ป่วยฆ่าตัวตายส าเรจ็/ไม่ส าเร็จ     0/1  ราย   
  
งานพัฒนาคุณภาพ : 1) รายงานตัวชี้วัด ระดับโรงพยาบาลเดือน ตุลาคม  2561 
     -  จ านวนผู้ป่วยนอนในโรงพยาบาล   418 ราย 
     -  จ านวนผู้ป่วยตายในโรงพยาบาล          6 ราย 
     -  อัตราตายรวม       1.44 
     -  จ านวนวันนอน               1,148  วัน 
     -  จ านวนผู้ป่วย Readmit                    13   ราย 
     -  อัตรา Readmit               3.11 

-  ระยะเวลาวันนอนเฉลี่ยของผู้ป่วยใน    2.32  วนั 
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     -  กลุ่มวินิจฉัยโรคที่พบบ่อย  10  อันดับแรก  (LOS)  260  วัน/112 คน 
     -  น้ าหนักสัมพันธ์เฉลี่ยของผู้ป่วยในตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (RW) 0.57 

-  อัตราการครองเตียง      61.72 
     -  หญิงตั้งครรภ์รายใหม่ทั้งหมด        51   คน 
     -  ฝากครรภ์ < 12  สัปดาห์        23   คน 
     -  โลหิตจางหญิงตั้งครรภ์               21   คน 
     -  ตั้งครรภ์อายุ  <  20  ปี        10   คน 
     -  น้ าหนักน้อยกว่า 2,500          -    คน 
     -  ฝากครรภ์ครบ 5 ครัง้ตามเกณฑ์                3   คน 
     -  ตรวจเต้านม/ผิดปกต ิ     32/17    

ที่ประชุม : รับทราบ 
 
 ระบบบริหารความเสี่ยง :    1)  รายงานความเสี่ยง ประจ าเดือนตุลาคม 2561     
                                               ( แยกระบบ จาก โปรแกรม และสมุด RM ประจ าหน่วยงาน) 
 

Risk 
Level 

PCT PTC IC ENV EQI MET IM IT HRD MSO NSO อาชีว 
อนามัย 

ข้อ
ร้องเรี
ยน 

ระบบ 
Refer 

รวม 

                

                

                

                

                

แดง                

ส้ม         1      1 

เหลือง 1 45             46 

เขียว 20 321 3 5 2 6 7 2 7 5 9   1 388 

รวม 21 366 3 5 2 6 7 2 8 5 9   1 435 

รวม 435 
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    2) รายงานความเสี่ยง เดือนตุลาคม (แยกตามหน่วยงาน)  
         จากโปรแกรม และสมุด RM ประจ าหน่วยงาน 
 

ล าดับ หน่วยงาน เขียว เหลือง ส้ม แดง รวม 
    

2 ER 5    5 
4 ชันสูตร 1    1 
6 OPD 42    42 
7 เภสัชกรรม 320 45   365 

18 OR 2    2 
19 LR 4    4 
21 Ward 2  1   1 
23 การเงิน 1    1 
27 จุดท าบัตรด่านหน้า 2    2 
28 จุดคัดกรอง   1  1 
29 Supply 5    5 
30 ซักฟอก 4    4 

รวมความครอบคลุม 12×100=  32.43 % 
                              37 

386 46 1  433 

 

ที่ประชุม : รับทราบ 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป :  1) การติดตามความก้าวหน้างบลงทุน ปี 2562 

       1.1) แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2562 
   - เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า จ านวนเงิน  86,000 บาท 
   - เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ 210,000  บาท 
       1.2) แจ้งอนุมัติแผนการบริหารเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน      

    (ค่าเสื่อม) ปี 2562 
   - เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้ง จ านวน 1 ตัว        

    เป็นเงินทั้งสิ้น 4,400,000 บาท 
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    2) การบริหารการเงินการคลังของหน่วยบริการสุขภาพ (CFO) 
       2.1) แจ้งอัตราส่วนสภาพคล่องสินทรัพย์หมุนเวียน (Current Ratio) เดือน  ต.ค.  2561   

        =   1.04  
            แจ้งอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียน (Quick Ratio) เดือน ส.ค. 2561   =   0.85 

2.2) แจ้งเงินบ ารุงคงเหลือ ณ วันที่  31 ต.ค. 2561             36,334,169.56  บาท 
 -  เงินสดในมือ              62,175.00 บาท 

     -  เงินบ ารุง                  943,269.84  บาท 
     -  เงินบริจาค        5,346,278.13  บาท 
     -  เงินประกันสังคม                            876,907.40  บาท 
     -  เงินแรงงานต่างด้าว                          3,989,002.96  บาท 
     -  เงิน UC                                 13,373,060.66 บาท 
     -  เงินงบค่าเสื่อม (งบลงทุน)               10,819,722.69 บาท 
     -  เงินการแพทย์ฉุกเฉิน                    590,769.58 บาท 
     -  เงินบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ์        332,984.30  บาท 
        หัก -  เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)       -      บาท 

         -  เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว            1,025,835.18  บาท 

      -  เงินประกันสัญญา         551,173.50  บาท 
      -  เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอ่ืน               -            บาท 
      -  เงินรับฝากกองทุน UC  
          1. ค่าตอบแทนก าลังคนด้านสาธารณสุข           -      บาท 
          2. Fixcost/QOF/PPA/ตามผลงาน          3,012,451.29 บาท 
            -  วัสดุคงคลังรวมลูกหนี้                                  15,431,137.87 บาท 
            -  เจ้าหนี้                                                     22,831,109.77 บาท 
     คงเหลือสุทธิ         8,913,599.82 บาท 
    2.3) แจ้งค่าใช้จ่ายหมวดค่าสาธารณูปโภค  เดือน  ตุลาคม  2561  

              -  ค่าไฟฟ้าตึกใหม่     3,720.00  หน่วย   เป็นเงนิ    19,684.00 บาท 
-  ค่าไฟฟ้า           51,991.43  หน่วย   เป็นเงิน  217,268.70 บาท 
-  รพ.        47,866.83  หน่วย            
-  บ้านพัก     4,124.60  หน่วย 
-  ค่าน้ ามัน    2,679.03  ลิตร     เป็นเงิน  81,047.10  บาท 

     -  Refer      137    เที่ยว    เป็นเงิน  68,500.00  บาท = 84.52% 
        -  ใช้ในการสนับสนุนการปฏบิัติงาน       เป็นเงิน  12,547.10  บาท = 15.48% 
 
 
 
 
 



 ๘ 

 
    2.4) การควบคุมภายในของหน่วยงาน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
                2.4.1 การพัฒนาระบบการควบคุมภายใน ปี 2561 
              2.4.2 สถานการณ์การเงินในระบบบัญชี 

      - อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน Current Ratio  = 1.19 
        - อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัว Quick Ratio    = 0.95 

      - อัตราความเสี่ยงด้านการเงินของหน่วยบริการ เดือน ต.ค.  =  3 
               2.4.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการเงินการคลัง 
                2.5)  รายงานข้อมลูการติดตามค่าใช้จ่าย ( Plan fin) 

รายการ แผนทัง้ปี  ประมาณการทีค่วรเป็น   ค่าทีเ่ป็นจรงิ  ส่วนต่าง  รอ้ยละจากแผน
รายได้ UC 61,500,000.00     5,125,000.00           11,560,554.66     6,435,554.66       125.57          OK
รายได้จาก  EMS 196,380.00         16,365.00               -                    16,365.00-           100.00-          Not OK
รายได้ค่ารักษาเบกิต้นสังกดั 107,000.00         8,916.67                 4,612.00             4,304.67-             48.28-            Not OK
รายได้ค่ารักษา อปท. 830,000.00         69,166.67               70,096.85           930.18               1.34             OK
รายได้ค่ารักษาเบกิจ่ายตรงกรมบญัชกีลาง 6,500,000.00       541,666.67             558,203.46         16,536.79           3.05             OK
รายได้ประกนัสังคม 1,000,000.00       83,333.33               109,081.67         25,748.34           30.90            OK
รายได้แรงงานต่างด้าว 4,200,000.00       350,000.00             412,671.89         62,671.89           17.91            OK
รายได้ค่ารักษาและบริการอืน่ ๆ 15,500,000.00     1,291,666.67           1,041,711.00       249,955.67-         19.35-            Not OK
รายได้งบประมาณส่วนบคุลากร 43,475,000.00     3,622,916.67           3,590,320.00       32,596.67-           0.90-             Not OK
รายได้อืน่ 5,500,000.00       458,333.33             509,429.09         51,095.76           11.15            OK
รายได้งบลงทุน 8,235,572.00       686,297.67             3,355,572.09       2,669,274.42       388.94          OK
รวมรายได้ 147,043,952.00   12,253,662.67         21,212,252.71     8,958,590.04      
ต้นทุนยา 14,100,000.00     1,175,000.00           1,335,204.35       160,204.35         13.63            Not OK
ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใชย่าและวัสดุการแพทย์ 5,000,000.00       416,666.67             254,168.02         162,498.65-         39.00-            OK
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม 800,000.00         66,666.67               59,744.91           6,921.76-             10.38-            OK
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4,000,000.00       333,333.33             245,900.00         87,433.33-           26.23-            OK
เงินเดือนและค่าจ้างประจ า 43,475,000.00     3,622,916.67           3,590,320.00       32,596.67-           0.90-             OK
ค่าจ้างชั่วคราว 12,656,000.00     1,054,666.67           1,051,395.00       3,271.67-             0.31-             OK
ค่าตอบแทน 25,530,000.00     2,127,500.00           1,315,264.38       812,235.62-         38.18-            OK
ค่าใชจ้่ายบคุลากรอืน่ 2,500,000.00       208,333.33             242,631.75         34,298.42           16.46            Not OK
ค่าใชส้อย 6,750,000.00       562,500.00             296,196.04         266,303.96-         47.34-            OK
ค่าสาธารณูปโภค 2,950,000.00       245,833.33             246,375.88         542.55               0.22             Not OK
วัสดุใชไ้ป 6,000,000.00       500,000.00             576,531.77         76,531.77           15.31            Not OK
ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 8,000,000.00       666,666.67             884,708.31         218,041.64         32.71            Not OK
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ 1,500,000.00       125,000.00             172,487.70         47,487.70           37.99            Not OK
ค่าใชจ้่ายอืน่ 12,000,000.00     1,000,000.00           2,140,798.25       1,140,798.25       114.08          Not OK
รวมค่าใช้จ่าย 145,261,000.00   12,105,083.33         12,411,726.36     306,643.03         
ส่วนต่างรายได้หกัค่าใข้จ่าย 1,782,952.00      148,579.33             8,800,526.35      8,651,947.02      
ทุนส ารองสุทธิ (NWC) 8,538,286.67       711,523.89             5,262,251.75       4,550,727.86       Not OK
สรปุ ทนุส ารองสุทธิ (NWC) 8,538,286.67      711,523.89             5,262,251.75       4,550,727.86      
เงินบ ารุงคงเหลือ 21,743,058.15     1,811,921.51           20,168,168.74     18,356,247.23     OK
หนี้สินและภาระผูกพนั 27,746,573.32-     2,312,214.44-           28,310,362.63     30,622,577.07     Not OK

6,003,515.17-       500,292.93-             48,478,531.37    48,978,824.30    

รายงานข้อมูลการติดตามค่าใช้จ่าย  ( Planfin ) ของ รพ.สอยดาว  ณ วันที ่ 31 ตุลาคม 2561
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ที่ประชุม :  รับทราบ 

กลุ่มงานทันตกรรม : 1) รายงานคนไข้เดือน ตุลาคม  2561 

        คนไข้ท้ังหมด          877  ครั้ง 
              -  ในเวลา        839  ครั้ง      คิดเป็นเงิน  457,614 บาท 
      -  นอกเวลา       38  ครั้ง      คิดเป็นเงิน    35,772 บาท 
                                               รวม          493,386 บาท    
ที่ประชุม :  รับทราบ 

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค  

   : 1) แจ้งยอดก่อหนี้ผูกพัน  ณ  วันที่  31  ตุลาคม  2561     
- ยา    -   บาท 
- เวชภัณฑ์มิใช่ยา  -   บาท 
- ครุภัณฑ์การแพทย์     -   บาท 

    2) รายงานยาและเวชภัณฑ์คงคลัง 
     -    ยาคงคลัง   4,553,705.25  บาท 
     -    ยาคงคลัง   อัตรา  Stock 3.17  เดือน 
     -    เวชภัณฑ์คงคลัง   1,132,153.55 บาท 
     -    เวชภัณฑ์คงคลัง  อัตรา  Stock 2.91 เดือน 

  3)  รายงานความก้าวหน้าในการจัดซื้อ(ชุดที่มูลค่าสูง) กลุ่มงานเภสัชกรรม  
  1. การจัดซื้อด้วยวิธีการ e – bidding ครุภัณฑ์การแพทย์ 6 รายการ(ที่ไม่มีผู้ชนะจากการ 
  ท า e-bidding ครั้งที่2)  งบลงทุนปี 2560 ครั้งที่3 วงเงิน 1,810,000 บาท อยู่ในขั้นส่ง 
  รายงานพิจารณาผลอนุมัติ นพ.สสจ. 
  2. การจัดซื้อด้วยวิธีการ e – bidding (วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์) น้ ายาตรวจทางห้อง 
   ปฏิบัติการ จ านวน 15 รายการ วงเงิน 2,164,500 บาท กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์  
  ส่งต้นเรื่อง 25 มิ.ย. 61  สัญญาเดิมหมดอายุ 30 กันยายน 2561 อยู่ในขั้นส่งรายงาน 
  พิจารณาผลอนุมัติ นพ.สสจ. 
  3. การจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ด้วยวิธีการ e – bidding  
  จ านวน 40 รายการ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ส่งต้นเรื่อง 25 มิ.ย. 61  สัญญาเดิม 
  หมดอายุ 23 ตุลาคม 2561 ด าเนินการถึงข้ันรายงานขอซื้อขอจ้างเพื่อประกาศร่าง  
  แต่ไม่สามารถบันทึกข้อมูลในระบบ eGP ได้ ได้ทดลองถอยขั้นตอนแล้ว key ใหม่ พบว่า 
  แก้ไม่ได้ จึงยกเลิกโครงการและ ด าเนินการใหม่ทั้งหมด ซึ่งได้ประกาศแผน แต่ตั้งคณะ 
  กรรมการและประกาศราคากลางเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างท ารายงานขอซื้อขอจ้าง  
  แต่เนื่องจากมีรายการจ านวนมาก ไม่สามารถ key ข้อมูลได้ทันเวลาที่ระบบก าหนด  
  –แผน key วันหยุด ที่ internet เร็ว 
 



 ๑๐ 
 
  4. การจัดซื้อด้วยวิธีการ e – bidding ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 1 รายการ 
   Metformin 500 mg 2,๑00,000 เม็ด วงเงิน 735,000 บาท เป็นยาที่องค์การ 
   เภสัชกรรมผลิตแต่งดจ าหน่ายให้เขต 6 สัญญาที่จะจัดท าจะมีอายุถึง กันยายน 2562 
   อยู่ระหว่างการยื่นเสนอราคา จะเปิดพิจารณาผลได้ 26 พฤศจิกายน 2561  
  5. งบประมาณ งบลงทุน ปี 2562 ครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ ด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจง 
   แยกการจัดซื้อเป็น 2 โครงการ ได้รับเรื่อง 7 ส.ค.61 

 BPอุโมงค์ 3 เครื่อง ท าสัญญาแล้ว ท า PO ที่จังหวัดแล้ว รอส่งมอบ 
 เครื่องกระตุ้นปลายประสาท ท าสัญญาแล้ว ท า PO ที่จังหวัดแล้ว รอส่งมอบ 

ที่ประชุม : รับทราบ  

วาระท่ี 5 : เรื่องอ่ืนๆ  
1) แจ้งผู้รับเหมาจะเข้ามาด าเนินการสร้างทางลาดและทางจอดรถส าหรับผู้คนพิการ            

 ที่อาคารหลังใหม่ เป็นจ านวนเงินในการก่อสร้าง  161,000 บาท โดยใช้งบบริจาค 
 

ประธาน  : กล่าวปิดการประชุม 

เลิกประชุม       16.30  น.  
 
 
 

(นางสาวอารยา  ภูกองไชย) 
ผู้บันทึกการประชุม 

 

      
 

(นายธวัช  คงคาลัย) 
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 


