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                                       รายงาน การ ประชุม คณะ กรรมการ บริหาร โรง พยาบาล  

ครั้ง ที่   8/2562  

วัน ท่ี   2   พฤษภาคม   พ . ศ .   2562   เวลา   1๖.00   น .   

ณ   หอง ประชุม หนอ ไม หวาน  

…………………………………………………………………….………………………………  

ราย ชื่อ ผู เขา ประชุม  

1. นพ . ภักดี   สืบ นุ การณ ผอ . รพร . ดานซาย  

2. พญ . ทิพ พา วดี   สืบ นุ การณ นาย แพทย ชํานาญ การ พิเศษ  

3. นพ . สันทัด   บุญ เรือง นาย แพทย ชํานาญ การ พิเศษ  

4. นาง เปรม ศรี   สาระ ทัศ นา นันท   พยาบาล วิชาชีพ   ชํานาญ การ พิเศษ  

5. ภญ . ดา ริน   จึง พัฒนา วดี เภสัชกร ชํานาญ การ  

6. นางสาว เยาวพา สิงห สถิต พยาบาล วิชาชีพ ชํานาญ การ  

7. นาง สุขใจ   ชอ รักษ พยาบาล วิชาชีพ ชํานาญ การ  

8. วาท่ี   ร . ต . เดชา   สาย บุญ ตั้ง นัก วิชาการ สาธารณสุข ชํานาญ การ  

9. นาย ไพโรจน   ทองคํา แพทย แผน ไทย ปฏิบัติ การ  

10. นาง อร อุมา   อุ มา รัง ษี นัก กายภาพบําบัด ชํานาญ การ  

11. นาง สุ ริน ทร   สอน ศรี ยา นัก เทคนิค การ แพทย ชํานาญ การ  

12. ทพ . กฤษ ดา พันธ   จัน ทนะ ทันตแพทย ชํานาญ การ  

13. วาท่ี   ร . ต . อภิ ชาติ   ดี ดาน คอ เจา พนักงาน เวช สถิติ ชํานาญ งาน  

ผู ไม เขา รวม ประชุม  

1. นาง วิมล มาศ   พงษ อํา นว ยกฤต ลา พัก ผอน    

 

วาระ ที่   1    เรื่อง แจง เพื่อ ทราบ  

1.1 เรื่อง แจง เพื่อ ทราบ จาก ที่ ประชุม   กวป  .   ครั้ง ที่   7/2562   วัน ที่   ๓๐   เม . ย .2562  

มติ ที่ ประชุม     รับ ทราบ  

1.2 เรื่อง แจง เพื่อ ทราบ จาก ที่ ประชุม   ปสน .   ครั้ง ที่   7/2562   วัน ที่   ๓๐   เม . ย .2562  
 

วาระ ที่    2   เรื่อง รับรอง   รายงาน การ ประชุม   กกบ .    ครั้ง ที่   7/2562  

มติ ที่ ประชุม     ท่ี ประชุม รับรอง  
  

วาระ ที่    3   เรื่อง เพื่อ พิจารณา  

3.1    กรรมการ บริหาร คุณภาพ  

3.1.1   รายงาน การ ประชุม กรรมการ บริหาร คุณภาพ   เดือน   เม . ย .   2562    ( เอกสาร หมายเลข   2)  

1. แผน ยุทธศาสตร โรง พยาบาล สมเด็จ พระ ยุพราช ดานซาย   ป   2559-2562  

3.1.2 รายงาน ผล สัมฤทธิ์ การ ปฏิบัติ งาน โรง พยาบาล สมเด็จ พระ ยุพราช ดานซาย   

มติ ที่ ประชุม    รับ ทราบ   

3.1.3   การ ทบทวน    อัตรา คา บริการ  

https://docs.google.com/document/d/1iUoHBNrKeeGtfyYVJ9MIX0uELfzqzr4mBgSJnq0pHr4/edit
https://docs.google.com/document/d/1iUoHBNrKeeGtfyYVJ9MIX0uELfzqzr4mBgSJnq0pHr4/edit
http://203.157.173.9:444/psn_upload/savefiles/meeting300462.pdf
https://docs.google.com/document/d/1gTuq7j0AQXlSp2jtGhym7gIrUNHLmTQQXPCHAfaA_80/edit
https://docs.google.com/document/d/1YtslRLWz3pB42XnZsaQfDtwLMgTKC810nx2vCEsPMuM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jOoyqb5j29P73ITwXda60MQoynar-yotpFlNWdsYbTQ/edit#gid=2135248041
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ahM4FcNBk_KpnQ-1d4yC0wYkWj-NX_Zp87OKGKTOOqI/edit?usp=sharing


/

เนื่องจาก ขอมูล อัตรา คา บริการ มี ปริมาณ มาก และ มี ความ ซับ ซอน ใน การ วิเคราะห ความ ถูก ตอง  

ครบ ถวน   ไม สามารถ ดําเนิน การ ได ทัน เวลา   จึง มี ขอ เสนอ เพื่อ พิจารณา   ดังนี้  

● ใน เดือน พฤษภาคม  รายการ ที่ มี สวน ตาง จาก อัตรา คา บริการ กรม บัญชี กลาง ไม เกิน  100  บาท  ให        

แกไข อัตรา คา บริการ ใน  HOSxP  ให เทา อัตรา กรม บัญชี กลาง  ทั้งหมด  119  รายการ  สวน ราย            

กา รอื่นๆ ให คง ราคา เดิม ไว กอน  

● ราย กา รอื่นๆ   ขอ นํา เขา พิจารณา ใน ที่ ประชุม กรรมการ บริหาร เดือน มิถุนายน   62  

มติ ที่ ประชุม   

3.2   ฝาย บริหาร งาน ทั่วไป  

เร่ือง แจง เพ่ือ ทราบ และ ถือ ปฏิบัติ  

1. การ จัด โครงสราง อัตรา กําลัง ตาม กรอบ โครงสราง อัตรา กําลัง โรง พยาบาล ชุมชน  ตาม มติ ที่ ประชุม  

กรรมการ บริหาร   ครั้ง ที่   6/2562   

2. ประกาศ รับ สมัคร คัด เลือก บุคคล เขา ปฏิบัติ งาน เปน ลูกจาง ชั่วคราว  ( ราย วัน )  โรง พยาบาล พยาบาล    

สมเด็จ พระ ยุพราช ดานซาย   ดังนี้  

1.  ตําแหนง ที่ รับ สมัคร คัด เลือก  

1. พยาบาล วิชาชีพ จํานวน   1   ตําแหนง  

2. เจา พนักงาน เภสัชกรรม จํานวน   1   ตําแหนง  

3. พนักงาน บริการ   ( ขับ รถยนต ) จํานวน   1   ตําแหนง  

4. เจา พนักงาน เครื่อง คอมพิวเตอร จํานวน 1   ตําแหนง  

5. นัก รังสี การ แพทย จํานวน 1   ตําแหนง  

โดย ตําแหนง  ที่  1-2  เริ่ม จาง ใน วัน ท่ี  16  พ . ค .62  และ ตําแหนง ที่  3-4  เร่ิม จาง ใน วัน ที่                  

3   มิ . ย .62  

3. แนวทาง การ ดําเนิน งาน ตรวจ สอบ ขอ เท็จ จริง กรณี รอง เรียน  หรือ กลาว หา เจา หนาที่ กระทํา ผิด วินัย    

สําหรับ หนวย งาน  กรณี  ที่ ผู อํานวย การ โรง พยาบาล  ได รับ เรื่อง รอง เรียน กลาว หา  เจา หนาที่ ใน สังกัด        

กระทํา ผิด วินัย หรือ มี พฤติ กร รม ใดๆ ที่ เกิด ขึ้น นั้น  หาก ผู อํานวย การ โรง พยาบาล  จัก ดําเนิน การ ตรวจ    

สอบ ขอ เท็จ จริง  ใน เบ้ือง ตน  สามารถ ดําเนิน การ ได  ตามพ ระ ราช บัญญัติ ระเบียบ บริหาร ราชการ แผน      

ดิน  พ . ศ .  ๒๕๓๔  และ ฉบับ แกไข เพ่ิม เติม  ใน ฐานะ เปน ผู บังคับ บัญชา ชั้น ตน  เพื่อ จะ ทราบ ขอ เท็จ จริง          

ใน เบ้ือง ตน วา  เรื่อง รอง เรียน กลาว หา นั้น  เปน เรื่อง จริง หรือ ไม จริง อยางไร  โดย เมื่อ มี การ ตรวจ สอบ ขอ      

เท็จ จริง เสร็จ เรียบรอย แลว จึง รายงาน ตอ ผู บังคับ บัญชา ตาม ลําดับ ตอ ไป  กรณี ผู อํานวย การ โรง  

พยาบาล  ให รายงาน ไป ยัง นาย แพทย สาธารณสุข จังหวัด  เพื่อ ดําเนิน การ ตามพ ระ ราช บัญญัติ    

ระเบียบ ขาราชการ พลเรือน  พ . ศ .  ๒๕๕๑  ตอ ไป  โดย  สํานักงาน สาธารณสุข อําเภอ  และ  โรง              

พยาบาล   มี อํานาจ ดําเนิน การ   ตรวจ สอบ ขอ เท็จ จริง   โดย มี แนวทาง ดังน้ี  

https://docs.google.com/drawings/d/178YxPktkeDlGrBQxFonYlSYp6sRHFt7xfgkvK7QGwWY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/drawings/d/178YxPktkeDlGrBQxFonYlSYp6sRHFt7xfgkvK7QGwWY/edit?usp=sharing
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มติ ที่ ประชุม    รับ ทราบ  

4. รายงาน แสดง ขอมูล การ รับ บริจาค  ระบบ บริจาค อิเล็กทรอนิกส  (e-Donation)  ประจํา เดือน        

เมษายน   62   

สรุป ขอมูล การ บริจาค เงิน ผาน ระบบ   E-donation   ปงบประมาณ   2562   ( ปรับ ให ตรง กับ ระบบ บัญชี )  

 
ลําดับ  

 
ปงบประมาณ  

2562  

 
จํานวน  
รายการ  

รับ    
จาย  

 

 
คง เหลือ  

เงิน บริจาค ( บาท )   ทรัพยสิน ( บาท )  

ยอด ยก มา จาก ปงบประมาณ   2561   42,000.00  

1   ต . ค .61   8    621,565.00   0.00   0.00   663,565.00  

2   พ . ย .61   12   829.300.06   62,263.30   0.00   1,492,865.06  

3   ธ . ค .61   6   123,865.88   0.00   0.00   1,616,370.94  

4   ม . ค .62   37   516,000.00   0.00   0.00   2,132,730.94  

5   ก . พ .62   0   0.00   0.00   799,457.94   1,333,273.00  

6   มี . ค .62   2   15,000.00   0.00   616,398.13   731,874.87  

7   เม . ย .62   2   3,798.50   0.00   317,800.00   417,873.37  

รวม   2,109,529.44  62,263.30  1,733,656.07   

 

รวม รับ 2,109,529.44 บาท  

รวม จาย 1,733,656.07 บาท  

คง เหลือ ยก ไป เดือน   พฤษภาคม   2562     417,873.37 บาท  

ยอด เงินสด ธนาคาร   บัญชี   433-0-40870-8   ( ณ   วัน ท่ี   23   เม . ย .62)      729,929.44 บาท  



/

มติ ที่ ประชุม     รับ ทราบ  

3.2.1 งานการ เงิน  

1. รายงาน สถานการณ การ เงิน   ประจํา เดือน   เมษายน   พ . ศ .   2562  

มติ ที่ ประชุม     รับ ทราบ  

2.   การ ยืม เงิน ทดลอง ราชการ   โดย ใช เงิน บํารุง   ( เอกสาร แนบ ทาย )  

3.2.2 งาน พัสดุ  

1. รายงาน การ ตรวจ สอบ พัสดุ ประจํา เดือน   เมษายน   ป   2562  

รายการ   จํานวน รายการ  
ที่ ตรวจ สอบ  

ถูก ตอง   ไม ถูก ตอง   หมายเหตุ  

ยา   60   (10.49%)   60   (100%)   0    

วัสดุ การ แพทย   ( คลัง ยา )   28   (10.00%)   28   (100%)   0    

มติ ที่ ประชุม    รับ ทราบ  

3.2.6    งาน บุคลากร  

1. การ ดําเนิน งาน ตรวจ สอบ ขอ เท็จ จริง กรณี รายงาน เหตุการณ การ ขึ้น ปฏิบัติ งาน ของ เจา หนาที่ ใน เวร  

ชวง เทศกาล สงกรานต   ดังนี้  

1.   นาย นัฐ พงษ   วัง คีรี ตําแหนง   เจา พนักงาน สาธารณสุข   ไม ขึ้น ปฎิบัติ งาน ใน เวร  

2.   นาย สุร เดช   ยอด แกว   ตําแหนง   พนักงาน บริการ    กรณี   ไม ยินยอม เปา เคร่ือง ตรวจ วัด ปริมาณ 

แอลกอฮอล   กอน ขับ รถ  

โดย ได แตง ตั้ง คณะ กรรมการ ตรวจ สอบ ขอ เท็จ จริง เบื้อง ตน  ประกอบ ดวย  นพ . สันทัด  บุญ เรือง        

น . ส . เยาวพา  สิงห สถิต  และ นา ยก ฤษ ดา พันธ  จัน ทนะ  และ รายงาน ผล การ ตรวจ สอบ ขอ เท็จ จริง ให ผู        

บริหาร ทราบ ตอ ไป    

2. การ ขอ จาง อัตรา กําลัง  

1. ฝาย บริหาร งาน ท่ัวไป   ขอ จาง พนักงาน บริการ   ( ขับ รถยนต )   1   ตําแหนง   

เหตุผล และ ความ จําเปน    ทดแทน บุคลากร เดิม ท่ี มี ปญหา พฤติกรรม   และ ปญหา สุขภาพ ที่ อาจ สง 

ผลก ระ ทบ ตอ ความ ปลอดภัย ใน การ ขับขี่ รถยนต  

2. งาน ศูนย คอมพิวเตอร   ขอ จาง เจา พนักงาน เครื่อง คอมพิวเตอร   ๑   ตําแหนง  

เหตุผล และ ความ จําเปน    ทดแทน บุคลากร เดิม ท่ี ขอ ลา ออก เพื่อ ดูแล บุตร  

3. บุคลากร ใหม   / ยาย เขา   / ยาย ออก  

บุคลากร ใหม   

บุคลากร ยาย ออก  

- ไมมี    

  บุคลากร ขอ ลา ออก  

-   นาย กฤษฎา   ทอง ยา ตําแหนง   เจา พนักงาน เครื่อง คอมพิวเตอร  

 

3.3   ฝาย แผน งาน และ ประเมิน ผล  

3.3.1 แผน งาน   ประจํา เดือน   พฤษภาคม   ๒๕๖๒  

https://docs.google.com/document/d/1tCYaWpl4KnEhBw9OIP2T7X7v9tDli0D9Bf9EOVxCB2U/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1tCYaWpl4KnEhBw9OIP2T7X7v9tDli0D9Bf9EOVxCB2U/edit?usp=sharing
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ปฏิทิน กิจกรรม สําคัญ ของ โรง พยาบาล   กําหนดการ ประชุม / อบรม   ประจํา เดือน  

● 1   พ . ค .2562 ประชุม   กวป .   และ   ปสน .   สสจ . เลย  

● 2   พ . ค ..2562 ประชุม คณะ กรรมการ บริหาร โรง พยาบาล  

● ๓   พ . ค ..2562 ประชุม ปรับ มาตรฐาน การ สํารวจ สภาวะ ทันต สุขภาพ ตาม กลุม อายุ  

● 8   พ . ค ..2562 ประชุม กรรมการ ศูนย จัด เก็บ ราย ได   (FIN)  

● 9   พ . ค ..2562 ประชุม กรรมการ บริหาร กลุม การ พยาบาล   (NSO)  

● 10   พ . ค ..2562 ประชุม กรรมการ ส่ิง แวดลอม   (ENV)  

● 14   พ . ค .2562 ประชุม หัวหนา หนวย งาน  

● 15   พ . ค .2562 ประชุม กรรมการ เภสัชกรรม และ การ บําบัด   (PTC)  

● 1๖   พ . ค .2562 ประชุม กรรมการ พัฒนา บุคลากร   (HRD)  

● 21   พ . ค .2562 ประชุม กรรมการ สารสนเทศ   (IMT)  

● 21   พ . ค .2562 ประชุม เยี่ยม เสริม พลัง   โครงการ ติดตาม ดูแล   Coaching   การ ดําเนิน 

งาน ผู สูง อายุ  

● 2๓   พ . ค .2562 โครงการ ศึกษา ดู งาน   แพทย / ทันตแพทย / เภสัช   จบ ใหม ป   2562  

● ๓๐   พ . ค .2562 ประชุม กรรมการ บริหาร คุณภาพ   (QMT)  

2.   รับ ฝกงาน   /   อบรม   ประจํา เดือน  

● ๒   -   ๒๕   พ . ค .2562 นักศึกษา แพทย   ป   4   รพ . รามาธิบดี   9   คน   ( ชาย   5   หญิง   4)  

3.   รับ ศึกษา ดู งาน   ประจํา เดือน  

● 24   พ . ค .2562   โรง พยาบาล สมเด็จ พระ ยุพราช ตะพานหิน   ศึกษา ดู งาน สารสนเทศ 

ดาน เภสัชกรรม   จํานวน    10   คน  

มติ ที่ ประชุม     รับ ทราบ  

3.3.2 งาน ศูนย ประกัน สุขภาพ  แจง เพ่ือ ทราบ  เรื่อง การ ปรับ กระบวนการ ทํางาน  ใน ชวง เปลี่ยน ผาน บุคลากร ลา      

ออก  ซึ่ง ไมมี การ จัด แบง เวลา พัก กลาง วัน  ( ลง พัก  ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐  น .  พรอม กัน )  เพราะ บาง ขั้น ตอน การ            

ทํางาน  ยัง ตอง เรียน รู กระบวนการ ทํางาน รวม กัน  มี กระบวนการ ทํางาน ที่ ตอง ดําเนิน การ หลักๆ  ๒  ประเด็น          

ใน ชวง   พัก กลาง วัน   คือ   

1. เรง ดวน  ไดแก  การ ตรวจ สอบ สิทธิ การ รักษา พยาบาล กอน การ สง ตอ  (Refer)  รพท . เลย  ได กําหนด ให          

งาน เวช ระเบียน  ( มี การ ลง พัก  ๑๑.๐๐  น . และ  ๑๑.๓๐  น .)  ชวย ดําเนิน การ แทน  และ การ ลง              

ทะเบียน รับ เปน ผู ปวย ใน  ได รองขอ ให หนวย งาน ท่ี ส่ัง  admit  เปน ผู ลง ทะเบียน เบื้อง ตน ให กอน  สวน        

การ ตรวจ สอบ สิทธิ เจา หนาท่ี งาน ศูนย ประกัน จะ ดําเนิน การ ให ใน ภาย หลัง  

2. ไม เรง ดวน  ไดแก  การ ตรวจ สอบ สิทธิ การ รักษา พยาบาล และ การ ขอ เลข ที่ อนุมัติ จาก  รพท . เลย  กอน        

การ สง ตอ  (Refer)  รพ . ตาง จังหวัด  ซึ่ง สวน ใหญ ไป รับ บริการ ตาม นัด  โดย  รพท . เลย  แจง เร่ือง ชวง เวลา              

๑๑.๐๐ - ๑๓.๐๐  น .  เปน ชวง เวลา ที่ มี ความ ยุง ยาก ใน การ ให บริการ ไม สามารถ ออก เลข ที่ อนุมัติ ได  ( ขอ      

ให รอ  ๑๓.๐๐  น .)  สวน การ ขึ้น ทะเบียน - การ ปรับ เปล่ียน บัตร ประกัน สุขภาพ  การ ให บริการ ประกัน        

สังคม ตาง สถาน พยาบาล  ( กรณี  ๗๒  ชม .)  การ รับ - สง เอกสาร ประกอบ การ เบิก  พรบ . ( ตอง มี การ ตรวจ          

สอบ เอกสาร ให ถูก ตอง   ครบ ถวน )   การ ขอรับ คืน เงิน   เปนก ระ บวน การ ที่ ผูรับ บริการ สามารถ รอ ได  

มติ ที่ ประชุม     รับ ทราบ  

3.3.3 งาน ขอมูล  ๔๓  แฟม มาตรฐาน  แจง เพ่ือ ทราบ  เรื่อง การ สง ตรวจ ผูรับ บริการ กรณี หลาย แผนก ใน  ๑  วัน              



/

สามารถ ให บริการ ได ใน กรณี ที่ ไมมี ผล ตอ งาน สง เสริมสุข ภาพ  เชน  รับ บริการ ใน คลินิก โรค เร้ือรัง และ    

ตองการ ไป รับ บริการ งาน แพทย ทาง เลือก  ( เชน  นวด )  สามารถ สง ตรวจ เพิ่ม  Visit  บริการ ได  แต หาก มา รับ            

บริการ สง เส ริมฯ  ไดแก  ฝาก ครรภ หรือ วางแผน ครอบครัว  ควร ตอง ดําเนิน การ บันทึก ขอมูล ใน งาน สง เส ริมฯ        

ให แลว เสร็จ กอน ท่ี จะ เพ่ิม   Visit   การ ตรวจ แผน กอื่นๆ  

มติ ที่ ประชุม     รับ ทราบ  
 

3.4   กลุม การ พยาบาล  

3.4.1   การ อบรม เชิง ปฏิบัติ การ โครงการ พัฒนา คุณภาพ บริการ พยาบาล  เพื่อ การ รับรอง คุณภาพ ภายนอก  
ระหวาง วัน ท่ี   21-22   มิถุนายน   2562   ณ   หอง ประชุม หนอ ไม หวาน  
เนื้อหา การ อบรม  
วิทยากร  
     1.   ดร .   อรุณี   ไพศาล พาณิชย กุล  
     2.   อ .   ชุ ติ กาญ จน   หฤทัย  
  วัน ที่   21   มิถุนายน   2562  

      1 . หลัก การ   และ แนวคิด   การ ประเมิน คุณภาพ กา รพ ยา บาลฯ  

     2 . การ เขียน รายงาน การ ประเมิน ตน เองฯ   ( องค ประกอบ ของ   SAR,   หมวด   1-2   และ7.6,7.3 )  

     3 . การ เขียน รายงาน การ ประเมิน ตน เองฯ   ( หมวด   3   และ7.2 )  

     4 . การ เขียน รายงาน การ ประเมิน ตนเอง ตาม เกณฑ การ ประเมิน คุณภาพ การ พยาบาล ใน โรง พยาบาล ( หมวด   4-6  

และ   7.5,7.4,7.1)  

  วัน ที่   22   มิถุนายน   2562  
1.      การ เขียน รายงาน ประเมิน ตนเอง ตาม เกณฑ การ ประเมิน คุณภาพ การ พยาบาล ใน โรง พยาบาล ( ตอ )  

2. อภิปราย ผล การ ประเมิน คุณภาพ การ พยาบาล ใน โรง พยาบาล  

3. การ วางแผน พัฒนา องคกร เพ่ือ เตรียม รับ การ ประ เมินฯ  

4. ซัก ถาม และ อภิปราย ท่ัวไป  

กลุม เปา หมาย    หัวหนา และ รอง หัวหนา งาน บริการ พยาบาล ทุก งาน   ตัวแทน ผู ปฏิบัติ การ พยาบาล   จํานวน   45   คน  
                   มติ ที่ ประชุม    รับ ทราบ  

3.4.2   สรุป การ ตรวจ แปลง ปลูก ของ สมาชิก ดาน ซาย กรี นเนท   
รอบ ที่   1/2562  

1. แปลง คุณ พัช รี    เอี่ยม ประชา ( สํารวย ฟารม )     กลุม พืช ผัก ปลอดภัย บานนา เจียง    ผล การ ตรวจ แปลง ผาน    มี 
การ ถาย รูป ทํา ปาย    DGN / มอบ ผา กัน เปอน   และ นํา ผลผลิต ขาย ใน ตลาด หนา รพร . ดานซาย เรียบรอย แลว  
(20/4/2562)  

2. แปลง คุณ กัญ จนา    ตัว สะ เกตุ ( สังเกต ฟารม )   กลุม พืช ผัก ปลอดภัย บานนา เจียง    ผล การ ตรวจ แปลง ผาน    ยัง 
ไม ได ถาย รูป ทํา ปาย    เจาของ ฟารม ไม ประสงค ขาย สินคา ใน ตลาด มี ตลาด หลัก เปน ของ ญี่ปุน อยู แลว  
วางแผน ทํา เกียรติ บัตร การ ตรวจ เยี่ยม ฟารม ให ตอ ไป (20/4/2562)  

3. แป ลงพ . ท . ประพันธศักดิ์    สิงห พันธ ( ไร ผู พัน แดง ) กลุม พืช ผัก ปลอดภัย บานนา เจียง    ผล การ ตรวจ แปลง ผาน  
มี การ ถาย รูป ทํา ปาย    DGN / มอบ ผา กัน เปอน และ นํา ผลผลิต ขาย ใน ตลาด หนา รพร . ดานซาย เรียบรอย แลว 
(20/4/2562)    

4. แปลง คุณ ธงชัย    บุญธรรม ( ไร รวม ฝน   ปน สุข )    กลุม พืช ผัก ปลอดภัย บาน หวย ออย    จาก การ ตรวจ แปลง มี 
ท้ังหมด   2   แปลง   ผาน   1    แปลง อีก   1   แปลง ไม ผาน ให ปรับปรุง การ ผลิ ด ให ได มาตรฐาน    DGN    สวน แปลง 
ท่ี ผาน รอ ผล ตรวจ หา สาร ปน เปอน ยา ฆา แมลง (26/4/2562)   

                   รอบ ท่ี   2/2562  



/

1. แปลง คุณ บุญ เสริม     ทอง ปก ( วาสนา ฟารม )   กลุม พืช ผัก ปลอดภัย บาน หนาม แทง   จาก ผล การ ตรวจ เยี่ยม 
ฟารม ดู จาก กระบวนการ ผลิต พืช ผัก ปลอดภัย ยัง ไม ให ผาน แนะนํา อยู ใน ชวง ของ การ ปรับ เปลี่ยน วิธี การ ผลิต 
พืช ผัก ปลอดภัย ให อยู ใน มาตรฐาน   DGN    จาก นั้น มี การ ลง ตรวจ เยี่ยม ฟารม อีก ครั้ง เพื่อ ประเมิน 
(5/4/2562)  

2. แปลง คุณ สมพร    น นทะ โครต ( สวน เหนือ เพ่ือ สุขภาพ ) กลุม พืช ผัก ปลอดภัย บาน หนาม แทง   จาก การ ตรวจ 
เยี่ยม ฟารม โดย ภาพ รวม ถือวา ผาน แนะนํา และ ให ปรับ เปลี่ยน รูป แบบ การ ทํา แปลง และ กระบวนการ 
วางแผน การ ผลิต      รวม ถึง การ ทํา แนว กั้น พ้ืนท่ี พืช ผัก ปลอดภัย จาก พื้นที่ อื่น รวม ทั้ง รอ ผล ตรวจ หา สาร ปน 
เปอน ยา ฆา แมลง (24/4/2562)  

3. แปลง คุณ วรรณ ชัย    น นทะ โคตร ( สวน กลวย อารมณ ดี ) กลุม พืช ผัก ปลอดภัย บาน หนาม แทง    จาก การ ตรวจ 
เยี่ยม ฟารม โดย ภาพ รวม ถือวา ผาน ขอ เสนอ แนะ ปรับปรุง การ ดูแล บริเวณ ตน กลวย ให สะอาด และ โลง     มี 
การ ตัด หญา และ บํารุง ดิน ดวย รวม ทั้ง รอ ผล ตรวจ หา สาร ปน เปอน ยา ฆา แมลง    นอกจาก น้ี ยัง ให คิด ตอย อด 
การ แปรรูป ชวง ราคา กลวย ตกตํ่า (24/4/256)  

4. แปลง คุณ ประเสริฐ     อยู ยอด ( ฟารม รัก    ฟารม ผัก ปลอดภัย ) กลุม พืช ผัก ปลอดภัย บาน หนาม แทง    จาก การ 
ตรวจ เยี่ยม ฟารม กระวน การ การ ผลิต ถือวา ผาน มาตรฐาน    DGN    แนะนํา ให มี การ ปรับ เปลี่ยน ใน เร่ือง ของ 
การ ปลูก พืช เปน แนว กัน ลม และ ปรุง ฟารม ให ดู สะอาด รวม ท้ัง แนะนํา ใน เร่ือง การ ทํา   Packaging     ของ น้ํา 
ฟกทอง รวม ทั้ง รอ ผล ตรวจ หา สาร ปน เปอน ยา ฆา แมลง (24/4/2562)  

3.4..3   สรุป ผล การ ตรวจ หา สาร เคมี ตกคาง  
เม่ือ วัน ที่   2   เมษายน   2562   ได ตรวจ หา ยา ฆา แมลง ใน ผัก ผล ไม    ดวย ชุด ทดสอบ   เอ็ม เจ พีเค (MJPK)  

ของ สมาชิก กลุม บาน   นา เจียง   หวย ออย   และ กาง ปลา   จํานวน   36   ตัวอยาง   โดย ทีม ตรวจ จาก   รพร . 
ดานซาย และ กลุม   จํานวน   12   คน   ผล การ ตรวจ พบ วา   ปลอดภัย   จํานวน   32   ตัวอยาง   ไม ปลอดภัย  
จํานวน   4   ตัวอยาง   ( กะหล่ํา ปลี   กุย ฉาย   ผักชี ไทย   และ มะเขือ เครือ )   และ ไม ปลอดภัย มาก   0   ตัวอยาง   ทั้งนี้ 
ได ให เจาของ ทั้ง   4   ตัวอยาง ได นํา มา ตรวจ ใน รอบ ถัด ไป   วัตถุประสงค ของ การ ตรวจ นี้   เพื่อ กระตุน ให กลุม ไม 
ใช ยา ฆา แมลง และ หา วิธี ทาง ธรรมชาติ ใน การ กําจัด แมลง แทน   และ เพื่อ ให ประชาชน ได รับ ประทาน ผัก ผล ไม 
ท่ี ปลอดภัย   จาก การ ตรวจ สังเกตุ การ ตรวจ ยา ฆา แมลง ได วา   ชุด ตรวจ นี้ ไม ได มี ความ ยุง ยาก ใน การ ตอน การ 
ตรวจ มาก นัก   เกษตรกร อาจ จะ นํา ไป ตรวจ เบ้ือง ตน ได เอง ที่ แปลง ของ ตนเอง   แต หาก เปนการ รับรอง   ตอง ให 
นํา มา ตรวจ กับ กลุม   จาก ผล การ ตรวจ รอบ นี้ ผัก ปลอดภัย ถึง   รอย ละ   89   แสดง ให เห็น วา   เกษตรกร ได ใช วิธี 
การ ปลูก ผัก ผล ไม ที่ ปลอดภัย   ไม ใช ยา ฆา แมลง   ซึ่ง เปน เปา หมาย ของ โครงการ  

เม่ือ วัน ที่   11   เมษายน   2562   ได ตรวจ หา ยา ฆา แมลง ใน ผัก ผล ไม   ดวย ชุด ทดสอบ   เอ็ม เจ พีเค   ของ 
สมาชิก กลุม บาน   หนาม แทง   นา เจียง   และ หวย ออย   จํานวน   18   ตัวอยาง   โดย ทีม ตรวจ จาก   รพร . ดานซาย 
และ กลุม   จํานวน   4   คน   ผล การ ตรวจ พบ วา   ปลอดภัย   จํานวน   15   ตัวอยาง   ไม ปลอดภัย   0   ตัวอยาง   ไม 
ปลอดภัย มาก   จํานวน   1   ตัวอยาง   ( คะนา )   และ แปล ผล ไม ได   2   ตัวอยาง   โดย ได ตรวจ ผัก ที่ ไม ปลอดภัย จาก 
ครั้ง ท่ี ผาน มา   3   ตัวอยาง ผล การ ตรวจ ครั้ง นี้ ปลอดภัย ทั้ง   3   ตัวอยาง   สวน อีก   1   ตัวอยาง   ไมมี ผัก แลว จึง 
ตรวจ ไม ได   ใน การ ตรวจ ครั้ง นี้ ทีม ตรวจ ได เรียน รู เรื่อง การ แปล ผล ของ การ ตรวจ   และ การ มี สวน รวม ของ การ 
ตรวจ  

ตรวจ วัน ท่ี   1   พ . ค .2562   ของ บาน หนาม แทง   บานนา เจียง และ บาน หวย ออย   รอบ ที่   2   จํานวน   45  
ตัวอยาง   ผล การ ตรวจ   ผาน แบบ ปลอดภัย   43   ตย .   / ไม ปลอดภัย   1   ตย . ( หอม แบง บาน หนาม แทง ) และ / ไม 
ปลอดภัย มาก   1   ตย . ( หนอ ขา ออน   บาน หนาม แทง )   ทีม ให ผู ผลิต   ไป ทบทวน กระบวนการ ผลิต อีก ครั้ง หนึ่ง  
จึง จะ ตรวจ ซํ้า ได  

 
 

3.5   ฝาย เภสัชกรรม ชุมชน  

3.5.1 รายงาน บริหาร เวชภัณฑ ประจํา เดือน เมษายน   2562  

● บัญชี รายการ ยา โรง พยาบาล   ท้ังหมด    418    รายการ   



/

สัดสวน   ED:NED   =   93.8   :   6.2    ( เกณฑ   90   :   10)   

● มูลคา คงคลัง   ณ   สิ้น ไตรมาส    4,606,981.10   บาท   คิด เปน   1.9    เดือน   ( เกณฑ   2-3   เดือน )  

● มูลคา การ จัด ซื้อ  

○ สัดสวน การ จัด ซื้อ ยา   ED:NED   =   95.3:4.7   ( เกณฑ   90:10)  

○ รอย ละ การ จัด ซื้อ รวม   =   37.2   ( เกณฑ รอย ละ   30)  

○ รอย ละ การ จัด ซื้อ จาก องคการ เภสัชกรรม   =   17   ( เกณฑ รอย ละ   20)  

 

● มูลคา รับ สนับสนุน จาก หนวย งา นอื่นๆ   252,596.97    บาท  

● มูลคา การ เบิก จาย   

○ โรง พยาบาล สมเด็จ พระ ยุพราช ดานซาย   1,831,455.53 บาท   (88.7%)  

○ โรง พยาบาล สง เสริมสุข ภาพ ตําบล 231,537.27 บาท   (11.2%)  

○ หนวย งาน ภายนอก 2,774.00 บาท   (0.1%)  

  มติ ที่ ประชุม     รับ ทราบ  

3.5.2 รายงาน ตัว ชี้ วัด   RDU   Hospital   ( การ ใช ยา ปฏิชีวนะ )   ประจํา เดือน เมษายน   2562  

● ตัว ชี้ วัด อัตรา การ ใช ยา ปฏิชีวนะ ใน  3  กลุม โรค  สูง กวา เปา หมาย ทั้ง  3  ตัว  เมื่อ วิเคราะห ขอมูล หนวย            

งาน ท่ี เกี่ยวของ พบ วา   สูง กวา เปา หมาย ทุก หนวย งาน   

● ใน   URI   พบ มี การ สั่ง ใช ใน    Acute   Brochitis   สูง ถึง   44.1%  

● ให หนวย งาน ท่ี เกี่ยวของ ทบทวน การ สั่ง ใช ยา ปฏิชีวนะ ใน  3  กลุม โรค น้ี ใน ที่ ประชุม หนวย งาน  โดย      

สามารถ ดู ขอมูล ดิบ ไดท่ี    RDU   Report   62_Dansai   Hospital_Shared  

   

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LOGJjSvGMqUyHbrThiFRYs6lRSrBgH-0iWoEqhFDhxk/edit#gid=1239292118


/

              

  มติ ที่ ประชุม     รับ ทราบ  
 

3.6    กลุม งาน บริการ ดาน ปฐม ภูมิ และ องค รวม  

3.6.1   รายงาน สถานการณ โรค ไข เลือด ออก อําเภอ ดานซาย  ตั้งแต เดือน มกราคม - เมษายน  ๒๕๖๒  มี ผู ปวย      

ท้ังหมด  ๔๙  ราย โดย ติด เชื้อ โรค และ เริ่ม ปวย มา จาก ตาง จังหวัด  6  ราย  และ เริ่ม ปวย ใน พื้นที่ อําเภอ            

ดานซาย  43  ราย  โดย ท้ัง  43  ราย  ปวย ใน ชวง เดือน มกราคม  2562  จํานวน  14  ราย  เดือน กุมภาพันธ                        

2562  จํานวน  2  ราย  เดือน มีนาคม  2562  จํานวน  3  ราย  และ เดือน เมษายน  2562  จํานวน  24                          

ราย   ใน พ้ืนท่ี   16   หมูบาน   8   ตําบล   คือ  

ตําบล ปาก หมัน   บานนา ทอง ( 4ราย )   บานนา ขา ( 2ราย )  

ตําบล นาดี   บานนา ดี ( 1ราย )   บาน แกง มวง ( 2ราย )  

ตําบล โคก งาม   บาน ชั่ง ส่ี ( 1ราย )  

ตําบล โพน สูง   บาน หวย ทอง ( 9ราย )   บาน กก โพธ วัง คํา ( 1ราย )  

ตําบล อิ ปุม   บาน ปา มวง ( 1ราย )   บาน หวย ไผ ( 3ราย )  

ตําบล กก สะ ทอน  บานนา หวา นอย ( 1ราย )  บาน หมาก แขง ( 1ราย )  บาน แกง ครก ( 2ราย )  บาน หัว นา          

1ราย )   หมัน ขาว ( 1ราย )  

ตําบล โปง   บาน ทุง นํ้า ใส (2   ราย )  

ตําบล นาหอ   บาน เกา ( 11ราย )  

ใน เดือน เมษายน  2562  หมูบาน ท่ี โรค ไข เลือด ออก กําลัง ระบาด มี  8  หมูบาน  คือ  บาน เกา  หวย              

ทอง   นา ขา   แกง มวง ( ต . นาดี )   กก โพธิ์ วัง คํา   หวย ไผ   แกง ครก   และ ทุง น้ํา ใส    

การก ระ จา ยการ เกิด โรค ไข เลือด ออก ตาม กลุม อายุ  ผู ปวย โรค ไข เลือด ออก  อายุ เฉลี่ย  26  ป  สวน          

ใหญ พบ ใน กลุม อายุ  15 - 34ป  จํานวน  9  ราย  มี อัตรา ปวย สูงสุด  คือ  154.2  ตอ ประชากร แสน คน  รอง                  

ลง มา ไดแก  กลุม อายุ  5 - 14ป  จํานวน  21  ราย  ( อัตรา ปวย  147.2)  กลุม อายุ  35 - 59ป  จํานวน  12                        

ราย   ( อัตรา ปวย   57.5)   และ อายุ   0-4   ป   จํานวน   1   ราย   ( อัตรา ปวย   36.23)  
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ป  2562  หลาย หมูบาน มี การ ระบาด ท่ี ตอ เนื่อง  ถึง แมวา ยัง อยู ใน ชวง ฤดู รอน  อาจ จะ มา จาก        

หลาย สาเหตุ  เชน  ประชาชน มี การ เดิน ทาง เขา และ ออก หมูบาน เปน ประจํา  หลาย หมูบาน มี การ ไป ขาย      

ลอตเตอรี่ ที่ ตาง จังหวัด  ก็ มี โอกาส นํา เชื้อ โรค ไข เลือด ออก จาก ตาง ถิ่น เขา มา ใน เขต อําเภอ ดานซาย ได งาย    

และ จาก การ สอบถาม ผู ปวย ไข เลือด ออก ทําให ทราบ วา  ยัง พบ ยุง จํานวน มาก ใน บริเวณ บาน ของ ผู ปวย    

แสดง ให เห็น วา ประชาชน บาง สวน  ยัง ไม คอย ความ ตระหนัก  เร่ือง การ ปองกัน ไม ให มี ลูกน้ํา ยุง ลาย ใน    

บริเวณ บาน เรือน ของ ตนเอง  จึง อาจ เปน สาเหตุ หลัก ของ การ แพร ระบาด โรค ไข เลือด ออก ใน อําเภอ  

ดานซาย ใน ป นี้  

จึง ได ประสาน งาน กับ นาย อําเภอ ดานซาย ใน การ การ ดําเนิน การ  ให กํานัน  ผูใหญ บาน  ผู ชวย      

ผูใหญ บาน  คณะ กรรมการ หมูบาน  อสม .  มีหนา ท่ี ใน การ ปองกัน โรค ไข เลือด ออก  โดย กระตุน ให        

ประชาชน ใน หมูบาน  สํารวจ และ กําจัด ลูกนํ้า ยุง ลาย ใน ครัว เรือน ของ ตนเอง  โดย มี คณะ กรรมการ หมูบาน    

ทํา หนาที่ ตรวจ สอบ และ ให คํา แนะนํา เรื่อง การ กําจัด ลูกนํ้า ยุง ลาย  หาก ยัง พบ การ ระบาด ของ โรค ไข เลือด  

ออก  หมูบาน ตอง มี การ ประชาคม และ หา มาตรการ การ ปองกัน และ ควบคุม โรค ที่ เหมาะ สม กับ หมูบาน    

และ รายงาน ผล การ ควบคุม โรค ใน ที่ ประชุม ประจํา เดือน  และ ให  อบต .  เทศบาล  มีหนา ที่ ใน การ สนับสนุน        

การ ควบคุม และ ปองกัน โรค ใน หมูบาน  และ กลุม ผู ขาย ลอตเตอรี่ ใน อําเภอ ดานซาย ที่ มี ประมาณ  1000      

กวา คน  ควร ให  อบต . และ  รพ . สต .  จัด อบรม ความ รู เรื่อง การ ปองกัน โรค ติดตอ ที่ สําคัญ  และ การ ดูแล          

สุขภาพ ดวย ตนเอง   โดย ใช งบ ประมาณ จาก   อบต .  

   มติ ที่ ประชุม    รับ ทราบ  

3.7   งาน เทคนิค การ แพทย และ งาน รังสีวิทยา  

3.7.1   เรื่อง ขอ อัตรา กําลัง นัก รังสี การ แพทย   ทดแทน บุคลากร เกษียณ อายุ เพื่อ เตรียม ความ พรอม  

มติ ที่ ประชุม    รับ ทราบ และ อนุมัติ  

 

วาระ ที่   4    เร่ือ งอื่นๆ  

4.1 การ บริหาร จัดการ คา สาธารณูปโภค   ใน สวน ของ บาน พัก  

1.1. คา กําจัด สิ่ง ปฏิกูล   บาน พัก   และ แฟลต   ( ตอ หอง )  

1.2. คาน้ํา ประปา  

1.3. คา ไฟฟา   ให จาย ตาม จริง  

1.4. แฟลต   มี คา ทําความ สะอาด สวน กลาง  

      มติ ที่ ประชุม    รับ ทราบ   ให ฝาย บริหาร พิจารณา และ นํา เสนอ ใน ที่ ประชุม บาน พัก   

ปด ประชุม      เวลา   16.20   น .  
 

วัน ประชุม คร้ัง ตอ ไป     วัน ท่ี   
 

………………………………………..  

           ( วาที่   ร . ต . เดชา   สาย บุญ ต้ัง )  

                                    ผู บันทึก การ ประชุม    
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แนว ปฏิบัติ การ ยืม เงิน ทดรอง ราชการ    กระบวนการ / ขั้น ตอน / วิธี การ ดําเนิน การ   

กอน ดําเนิน การ ยืม เงิน ทดรอง จาย   

1. กรณี ยืม เงิน ทดรอง จาย ใน การ เดิน ทาง ไป ราชการ   ผู ยืม เงิน ตอง คํานวณ   คา ใช จาย คาที่ พัก   คา เบี้ย เลี้ยง   คา พาหนะ   และ 

คา ใช จา ยอ่ืนๆ   ท่ี เกี่ยวของ โดย ประมาณ การ  

2. กรณี ยืม เงิน เพื่อ ดําเนิน การ จัด โครงการ   ผู ยืม เงิน ตอง คํานวณ คา ใช จาย โดย   แยก รายการ   คา อาหาร กลาง วัน   คา อาหาร 

วาง และ เครื่อง ด่ืม   คา ตอบแทน วิทยากร   คาที่ พัก   และ คา ใช จา ยอื่นๆ   ท่ี เกี่ยวของ กับ การ จัด โครงการ   

3. ยื่น สัญญา ยืม เงิน ตาม รายการ ที่ คํานวณ ไว   กอน วัน ไป ราชการ หรือ จัด   โครงการ   อยาง นอย   3   วัน ทําการ   

 

เอกสาร หลัก ฐาน ที่ ใช ประกอบ การ ยืม เงิน ทดรอง ราชการ   

กรณี ยืม เงิน เปน คา ใช จาย ใน การ เดิน ทาง ไป ราชการ   

1. สัญญา เงิน ยืม จํานวน   2   ฉบับ    ( พิมพ ใน โปรแกรม   HOSOFFCIE)  

2. หนังสือ ตน เรื่อง ท่ี ได รับ มอบ หมาย จาก ผู บังคับ บัญชา อยาง ชัดเจน   หรือ บันทึก   ขอ อนุมัติ เขา รวม ประชุม   อบรม   สัมมนา  

ท่ี ได รับ อนุมัติ เรียบรอย แลว   

3. คํา ส่ัง   หนังสือ ให ไป ราชการ   

กรณี ยืม เงิน เพ่ือ จัด โครงการ   

1. สัญญา ยืม เงิน จํานวน   2   ฉบับ   

2. บันทึก ขอความ ขอ อนุมัติ ยืม เงิน ทดรอง จาย   โดย ผาน ความ เห็น ชอบ จาก   ผู บังคับ บัญชา   

3. บันทึก ขอความ ขอ อนุมัติ โครงการ และ งบ ประมาณ ( ฉบับ จริง )   

4. โครงการ ท่ี จะ ดําเนิน การ   ตอง ได รับ อนุมัติ เรียบรอย แลว ( ฉบับ จริง )   โดย ใน   สวน ของ งบ ประมาณ   ให แจง ราย ละเอียด ให 

ครบ ถวน   ชัดเจน   

การ ลาง เงิน ยืม หรือ เบิก คา ใช จาย ไป ราชการ   

กรณี ยืม เงิน ไป ราชการ โดย ใช รถยนต สวน ตัว   หลัก ฐาน ที่ ตอง ใช ใน การ ลาง เงิน ยืม   

1. รายงาน การ เดิน ทาง   ( แบบ ใบเบิก คา ใช จาย ใน การ เดิน ทาง ไป ราชการ   แบบ   8708   สวน ที่   1)   

2. กรณี เดิน ทาง เปน คณะ   ให แนบ แบบ เบิก จาย ใน การ เดิน ทาง ไป ราชการ   แบบ   8708   สวน ที่   1   และ สวน ที่   2   

3. กรอก ราย ละเอียด ราย จาย   ใน ใบรับ รอง แทน ใบ เสร็จ รับ เงิน   ( แบบ   บก .111)   พรอม แนบ ระยะ ทาง ประกอบ การ เบิก 

จาย   

4. ใบ เสร็จ รับ เงิน และ / หรือ   ใบ แจง รายการ ที่พัก   (Folio)   โดย ออก ใบ เสร็จ รับ เงิน   

กรณี ยืม เงิน ไป ราชการ โดย ใช รถยนต โดยสาร   หลัก ฐาน ที่ ตอง ใช ใน การ ลาง เงิน ยืม   

1. รายงาน การ เดิน ทาง   ( แบบ ใบเบิก คา ใช จาย ใน การ เดิน ทาง ไป ราชการ   แบบ   8708   สวน ที่   1)   

2. กรณี เดิน ทาง เปน คณะ   ให แนบ แบบ เบิก จาย ใน การ เดิน ทาง ไป ราชการ   แบบ   8708   สวน ที่   1   และ สวน ที่   2   

3. กรอก ราย ละเอียด ราย จาย   ใน ใบรับ รอง ใบ เสร็จ รับ เงิน   ( แบบ   บก .111)   

4. ใบ เสร็จ รับ เงิน และ / หรือ   ใบ แจง รายการ ที่พัก   (Folio)   โดย ออก ใบ เสร็จ รับ เงิน   ใน นาม ผู พัก   กรณี พัก หอง คู จะ ตอง มีช่ือ 

ใน ใบ เสร็จ รับ เงิน   และ / หรือ   ใบ แจง คาที่ พัก ทั้ง สอง ราย   

5. หนังสือ ตน เรื่อง ใน การ ไป ราชการ   

6. อ่ืนๆ   ท่ี เกี่ยวของ   

 



/

กรณี ลาง เงิน ยืม ใน การ จัด โครงการ   หลัก ฐาน ที่ ตอง ใช ใน การ ลาง เงิน ยืม   การ เบิก คา อาหาร   

1. โครงการ ท่ี ได รับ อนุมัติ   พรอม ก   า หน ดการ   หนังสือ อนุมัติ การ เบิก จาย   

2. ใบ ราย ชื่อ ผู เขา รับ การ อบรม   ( ฉบับ จริง )   

3. หลัก ฐาน การ รับ เงิน ของ ผูรับ จาง ทํา อาหาร   ( ใบ สําคัญ รับ เงิน   สําเนา บัตร   ประชาชน   พรอม รับรอง สําเนา ถูก ตอง )   

4. เอก สา รอื่นๆ   ท่ี ประกอบ เปน หลัก ฐาน การ ดําเนิน โครงการ   

 

การ เบิก คา ตอบแทน วิทยากร   

1. โครงการ ท่ี ได รับ อนุมัติ   พรอม กําหนดการ   หนังสือ อนุมัติ การ เบิก จาย   

2. ตาราง กําหนดการ   โดย ระบุ ชื่อ วิทยากร อยาง ชัดเจน   

3. หนังสือ เชิญ วิทยากร   

4. หลัก ฐาน การ รับ เงิน ของ วิทยากร   ( ใบ สําคัญ รับ เงิน   สําเนา บัตร ประชาชน   พรอม รับรอง สําเนา ถูก ตอง )   

5. เอก สา รอื่นๆ   ท่ี ประกอบ เปน หลัก ฐาน การ ดําเนิน โครงการ   

การ เบิก คา วัสดุ ใน โครงการ   

เอกสาร หลัก ฐาน ใน การ เบิก คา วัสดุ ท่ี ใช ใน การ จัด โครงการ   จะ ตอง ได รับ การ ดําเนิน การ จาก แผนก งาน พัสดุ   ตาม 

ระเบียบ สํานัก นายก รัฐมนตรี วา ดวย เรื่อง พัสดุ   พ . ศ .   2561   ท่ี ถูก ตอง สมบูรณ   

1. มี การ ขอ ซื้อ / ขอ จาง ท่ี อนุมัติ แลว   และ ปฏิบัติ ตาม ระเบียบ   

2. มี เอกสาร หลัก ฐาน   ใบ รายงาน การ ซื้อ การ จาง   ใบ สง ของ   สัญญา จาง   

3. มี คณะ กรรมการ ตรวจ รับ งาน   รับ ของ   ตาม รายการ และ สัญญา จาง   

4. ระบุ จํานวน เงิน ท่ี ถูก ตอง สมบูรณ   

5. เอกสาร ได รับ การ อนุมัติ เปน ท่ี เรียบรอย สมบูรณ แลว  
 


