
ฉบับที่ 3775 
วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 

ปีกุน แรม 9 ค่่า เดือน 10 

วิสัยทัศน์ 
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

อัตลักษณ์ รพ.อย. “ซื่อสัตย์ สามัคคี มีน ้าใจ” 

สาระน่ารู ้

ใครที่เกิด .. วันนี้ .. โชคดีนัก 
ขอได้รับ .. อั่งเปา .. เช้ายันค่่า 
น้่าใจดี .. สุขศรี .. มีคุณธรรม 
เป็นผู้น่า .. ร่่ารวย .. ขออวยพร 

“โรงพยาบาลคุณภาพ คู่คุณธรรม  

เป็นศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน บริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย” 

เมนูวนันี ้

ชมรมจริยธรรมขอเชิญร่วมท าบุญ 
   ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมท าบุญใส่บาตรในวันนี้ ตั้งแต่ 
- เวลา 08.00 น. อาคารพุทไธศวรรย์ ชั้น 1  
- เวลา 08.30 น. โรงอาหาร อาคารสวนอุตสาหกรรม      
  โรจนะ ชั้น 1  
- เวลา 08.50 น. หอผู้ป่วยพิเศษ 1, 2, 5 และอายุรกรรม 
  หญิง 1 อาคารศรีสรรเพชญ์ 

หน่วยงาน 

เทพประชา, ไตเทียม, หน่วยส่องกระเพาะอาหาร, เคมีบ าบัด, 
แพทย,์ องค์กรแพทย์ ,โภชนาการ, แพทย์ศาสตร์ศึกษา,  
เวชกรรมฟื้นฟู 

ตารางการตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่ประจ าปี  2563 
ประจ าวันที่ 8-11 ก.ย.63 

ความต้องการวัสดุการแพทย์นอกสต๊อคประจ า

ปีงบประมาณ 2564 
   ด้วยกลุ่มงานพัสดุ จะด าเนินการจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เงินบ ารุงประจ าปี 2564 และต้องการประมาณการค่าใช้จ่าย
ของความต้องการวัสดุท่ีอยู่นอกสต๊อคของกลุ่มงานต่างๆ ซึ่งจะ
น าความต้องการท้ังสิ้นส่งให้คณะกรรมการบริหารวัสดุการ 
แพทย์ พิจารณาอนุมัติรายการต่อไป ซึ่งได้จัดท าแบบฟอร์ม
เบื้องต้น Microsoft office (excel file) วางไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
แบบฟอร์มเบื้องต้นดังกล่าวไว้ให้ในระบบ INTRENET ในหมวด
ดาวน์โหลดเอกสารของหน่วยงานพัสดุ 
    ในการนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อราชการและเป็นการประเมิน
ค่าใช้จ่ายวัสดุการแพทย์นอกสต๊อคของโรงพยาบาลท่ีจะเกิดขึ้น
ในปี 2564 จึงขอให้น าส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ Microsoft office 
(excel file) แบบความต้องการดังกล่าว ประจ าปีงบประมาณ 
2564 ท้ังนี้ขอให้ส่งข้อมูลภายในวันท่ี 15 ก.ย.63 ท่ีกลุ่มงาน
พัสดุ (oorwas@hotmail.com) เพื่อส่งข้อมูลให้คณะกรรมการ 
บริหารวัสดุการแพทย์พิจารณาอนุมัติรายการต่อไป 

ขอแจ้งก าหนดการปิดคลังเวชภัณฑ์ 
    ด้วยงานคลังภัณฑ์ กลุ่มงานเภสัชกรรม จะด าเนินการปิด
คลังเวชภัณฑ์เพื่อด าเนินกาตรวจสอบเวชภัณฑ์ประจ าปี
งบประมาณ 2563 โดยมีก าหนดการเบิกจ่ายดังต่อไปนี้ 
1.คลังเวชภัณฑ์ปิดให้บริการในวันท่ี 21 ก.ย.-2ต.ค.63 
2.การเบิกยาเสพติดและวัคซีนสามารถเบิกจ่ายได้ตามปกติ 
3.เปิดเวชภัณฑ์ในวันท่ี 5 ต.ค.63 

ขอเชิญ เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยประจ าหน่วยงาน 
เข้าร่วมประชุม โครงการพัฒนาศักยภาพคลินิกอาชีวเวชศาสตร์ 
ส าหรับบริการทุติยภูมิในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข : คลินิกโรคจากการท างานระยะท่ี 14 
เข้าร่วมประชุมในวันที่ 29 ก.ย.63 (เลื่อนจากวันท่ี 24 ก.ย.63)
เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมอู่ทอง ชั้น 5  
อาคารเฉลิมพระเกียรติ    

              ขอเชิญ หัวหน้าหน่วยงาน/หัวหน้าหอผู้ป่วย 
/หัวหน้าศูนย์แพทย์ ทุกท่าน เข้าร่วมประชุม โครงการพัฒนา
ศักยภาพคลินิกอาชีวเวชศาสตร์ ส าหรับบริการทุติยภูมิใน
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาสังกัดกระทรวงสาธารณสุข : 
คลินิกโรคจากการท างานระยะท่ี 14 ในวันท่ี 22 ก.ย.63  
เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมอู่ทอง ชั้น 5 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ (แจ้งชื่อมายังกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากร
บุคคลภายในวันท่ี 14 ก.ย.63)  

แจ้งการเบิกพัสดุระหว่างด าเนินการตรวจสอบ

พัสดุประจ าประงบประมาณ 2563 
    ด้วยงานคลัง กลุ่มงานพัสดุจะท าการตรวจสอบพัสดุจึงมี
ความจ าเป็นต้องปิดคลัง โดยงดการเบิกจ่ายพัสดุเป็นการ
ชั่วคราว จึงขอให้ทุกหน่วยเบิก ด าเนินการเบิกพัสดุส าหรับ
เดือนกันยายน 63 ให้เพียงพอโดยส่งใบเบิกในวันท่ี 8-9 ก.ย. 
63  รับพัสดุในวันท่ี 14-16 ก.ย.63 และเปิดท าการเบิกพัสดุ
งวดแรกของปีงบประมาณ 63 โดยส่งใบเบิกในวันท่ี 5-6 
ต.ค.63 รับพัสดุวันท่ี 8-9 ต.ค.63 

คุณเอกสิทธิ์ จันทนิตย์ พนักงานบริการ/ศกช 
คุณกัลยกร โทนะบุตร นักวิชาการเงินและบัญชี/ฝ่ายการเงิน 
คุณจิราพร หลาวเพ็ชร พนักงานประจ าห้องยา/เภสัชกรรม 

จริงหรือไม่? ใส่หมวกแล้วหัวล้าน 

รายนามผู้บริจาคประจ าวันที่ 9-10 ก.ย. 2563  
1.คุณฉาบ-คุณสุนทร เอี่ยมเส็ง บริจาคเงินสด จ านวน 10,000 บาท 
2.พระใกสิทธิ์ ละอองศรี (สารดิใก) บริจาคเงินสดจ านวน 500 บาท 
3.คุณนภาพร คงธรรม บริจาคเงิน 3,000 บาท 
4.คุณพิมพ์ประไพ พิศาลบุตร บริจาคเงิน 5,000 บาท 
5.คุณกิ่งกาญจน์ จันทรา บริจาคสบู่เหลว จ านวน 19 แกลลอน 
และเงินจ านวน 2,000 บาท 
ภาพ/ข่าว ศูนย์ข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

mailto:oorwas@hotmail.com


ฉบับที่ 3775 วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 

  ศุกร์สุขภาพ 


