
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยบริการของโรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) 
คร้ังที่ 6/๒๕64 เม่ือวันจันทร ์ท่ี 27 ธันวาคม  ๒๕64   

ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) 
------------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
๑. นางสาววสี  หวานแก้ว  ผอ.รพ.ศรีนครินทร์   ประธานกรรมการ 
๒. นางทิวาพร ศิลปเจริญ  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๓. นายชัยเมศวร์  ซุ่นอื้อ  ทันตแพทย์ชำนาญการ   กรรมการ 
๔. นางสมจริง   เอกผักนาก   เภสัชกรชำนาญการพิเศษ            กรรมการ      
๕. นางธนิษฐ์นันท์  รัตนพันธ์ แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ   กรรมการ 
๖. นางสาวศิริกานต์  หนูแก้ว เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรรมการ 
๗. นางสุวรรณดา  สงธนู       นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ   กรรมการ 
๘.  นางประภาพร  เส้งสุ้น         นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ           กรรมการ      
๙.  นายบริพนธ์ เรืองอินทร์  นักกายภาพบำบัดปฎิบัติการ  กรรมการ  
๑๐.  นางสาวทวินันท์ ยกฉวี  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ            กรรมการ 
๑๑. นางสุวันทนีย์  ทวีตา  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ           กรรมการ 
๑๒. นางละออทิพย์ แสงทอง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  กรรมการ         
13. นางสาววิมลทิพย์ ไชยณรงค์ นักวิชาการพัสดุ             กรรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
      1. นางพัชนี  อนุมณี  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ   กรรมการ     ติดราชการ 

     
เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น. 
 เมื่อท่ีประชุมพร้อม นางสาววสี  หวานแก้ว ผอ.รพ.ศรีนครินทร์ ทำหน้าท่ีเป็นประธาน กล่าวเปิดประชุม 
และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
  1.1 หลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 
  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล นางสาววสี  หวานแก้ว : จากคำส่ังผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง  
แจ้งปรับเปล่ียนการเล่ือนขั้นเงินเดือน ในรอบ 6 เดือน (ครึ่งปีงบประมาณ) หากเกินกว่าหลักเกณฑ์ตามท่ีกำหนดไว้
จะไม่ได้รับการเล่ือนขั้นเงินเดือน ซึ่งหลักเกณ์ในการลา มีดังนี้  
    -ลากิจ+ ลาป่วยได้ ไม่เกิน 16 ครั้งหรือ 23 วันทำการ 
   - มาสายได้ ไม่เกิน 13 ครั้ง 
   มติที่ประชุม : รับทราบ 
   

  1.2 การลงเวลาการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล นางสาววสี  หวานแก้ว : จะดำเนินการขีดเส้นใต้สีแดง ณ เวลา 8.45 น.
หลังจากนั้นถือว่ามาสาย โดยเริ่มต้ังแต่วันท่ี 4 มกราคม 2565  
   มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
 
 
 
 

/ระเบียบวาระที่ ๒... 
 
 



๒ 

 

  

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 5/๒๕64 เม่ือวันท่ี 15 พฤศจิกายน ๒๕64 
 มีการแก้ไข 1. หน้าท่ี 2 ข้อ 1.4 แก้ไขข้อมูลโดยการตัดข้อความ กลุ่มการพยาบาล ออก 

       2. หน้าท่ี 5 ข้อ 4.8 บรรทัดท่ี 4 จาก ค่าใช้จ่าย แก้ไขเป็น รายการ  
       3. หน้าท่ี 6 ข้อ 4.8.2 บรรทัดท่ี 3 ในการตรวจสอบรายการท่ีสามารถเบิกค่า

รักษาพยาบาลได้ แก้ไขเป็น เพื่อเพิ่มค่ารักษาพยาบาล HI/CI  
      4. หน้าท่ี 6 ข้อ 4.8.3 กรณีผู้ป่วย PUI  ในกรณีเคสลูกเป็นโควิด 19 โดยมีมารดามา
ดูแล และทางโรงพยาบาลคีย์ข้อมูลมารดาเป็น PUI เป็นระยะเวลา 10 วัน ซึ่งมีการตรวจสอบข้อมูลแล้วไม่
สมเหตุสมผลในการเบิกจ่าย โดยให้เปล่ียนแนวทางในการเบิกจ่ายเป็นลงข้อมูลของมารดาเป็น PUI 1 วัน และหาก
ประสงค์จะดูแลบุตร ซึ่งไม่สามารถเบิกค่าอาหารได้ ต้องคุยรายละเอียดนอกรอบในการจ่ายค่าอาหารกับผู้ป่วย  
และทาง สปสช.เน้นย้ำในการซักประวัติผู้ป่วยให้มีการคัดกรองผู้ป่วยก่อน หากตรวจสอบเบื้องต้นเข้าเกณฑ์ข้อใด
ในการตรวจ ATK จะต้องมีใบสอบสวนโรค หรือไม่ก็ต้องระบุข้อมูลให้ชัดเจน   แก้ไขข้อมูลเป็น ในกรณีท่ีมารดา
หรือญาติ ต้องการมาดูแลผู้ป่วยโควิด 19 ในตึกผู้ป่วยเฉพาะกิจ ท่ีผ่านมามีการทำเป็นผู้ป่วย Admit PUI ซึ่งบางเคส
เป็น PUI นาน ระยะเวลา 10 วัน ก็มี ซึ่งจากข้อมูลมีความไม่สมเหตุสมผลในการเบิกจ่าย  หากมีความจำเป็นต้อง 
Admit เป็นผู้ป่วย PUI ก็ไม่ควรจะ Admit นาน อาจจะ 1 วัน เพื่อประเมินอาการ แต่ถ้าหากมีความประสงค์จะ
ดูแลบุตรหรือญาติ ท่ีเป็นผู้ป่วยโควิด 19 จะไม่สามารถเบิกค่าอาหารได้ ต้องคุยรายละเอียดนอกรอบในการจ่าย
ค่าอาหารกับญาติผู้ป่วย  โดยทาง สปสช.เน้นย้ำในการซักประวัติผู้ป่วยให้มีการคัดกรองผู้ป่วยก่อน หากตรวจสอบ
เบื้องต้นเข้าเกณฑ์ข้อใดในการตรวจ ATK จะต้องมีใบสอบสวนโรค/คำส่ังแพทย์ และต้องระบุข้อมูลให้ชัดเจน    
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่แล้ว 
  3.1 สืบเนื่องจาก ข้อ 4.8.1 การพิสูจน์ตัวตนเพื่อเข้ารับบริการ (Authen code)  
    นางสุวรรณดา  สงธนู  : สปสช.ได้กำหนดรายการบริการท่ีกำหนดให้ ใช้ระบบ 
Authentication ประกอบการจ่ายชดเชยปี 2565 จากเดิม 16 รายการ ปัจจุบันได้เปล่ียนเป็น 10 รายการ  
(ดังรายละเอียดแนบ 1) และในส่วนของการเบิกค่าชดเชย (Description) ได้กำหนดรายละเอียดท่ีสามารถเบิก
ชดเชยค่าบริการต่างๆได้ (ดังรายละเอียดแนบ 2)     
   มติที่ประชุม : รับทราบ 
   

  3.2 สืบเนื่องจากข้อ 3.3 การแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2564  
   น.ส.วิมลทิพย์  ไชยณรงค์ : จากการแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 
2564 จากเดิมในส่วนของชุดคณะกรรมการตรวจสอบครุภัณฑ์(ฝ่ายการพยาบาล) ไม่ดำเนินการจัดส่งข้อมูลมายัง
งานพัสดุ จึงทำให้ไม่สามารถรายงานผลต่อไปได้ ซึ่งปัจจุบันทางงานพัสดุได้รับรายงานการตรวจเช็คข้อมูลครุภัณฑ์
จากคณะกรรมการชุดดังกล่าวเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2564  โดยงานพัสดุจะเร่ง
ดำเนินการตรวจสอบ และดำเนินการตามข้ันตอนตามระเบียบพัสดุฯต่อไป 
   มติที่ประชุม : รับทราบ 
   

  3.3 สืบเนื่องจาก ข้อ 5.5 การขออนุมัติจ้างตำแหน่งแพทย์แผนไทย 
   นางธนิษฐ์นันท์  รัตนพันธ์ : ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกตำแหน่งแพทย์แผนไทยเมื่อวันท่ี
3 ธันวาคม 2564 และได้ประกาศผลการสอบคัดเลือกเมื่อวันท่ี 7 ธันวาคม 2554 ซึ่งผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก  
คือ น.ส.วีรภัทรา  นุ่นคง โดยเริ่มจ้างต้ังแต่ 21 ธันวาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
   มติที่ประชุม : รับทราบ  
 

/ระเบียบวาระที่ ๔... 
 



๓ 

 

  

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  ๔.๑ เร่ืองจากการประชุมภายนอก 
            4.1.1 จากการประชุม กวป./คณะกรรมการด้านบริหาร สสจ.พัทลุง 
    -ไม่มีข้อมูล-   
                                       4.2 เร่ืองของกลุ่มงานบริหารท่ัวไป  

   4.2.1 รายงานสถานะทางการเงิน  

  นางสาวศิริกานต์  หนูแก้ว : รายงานสถานะทางการเงินคงเหลือ ประจำวันท่ี 17 
ธันวาคม 2564 (ดังรายละเอียดแนบ 3) 

  มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

  4.3 เร่ืองของกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ 
  นางสาวทวินันท์ ยกฉวี : กำหนดการตรวจราชการและนิเทศงานของกระทรวง

สาธารณสุข รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ 2565 ในวันท่ี 9-11 กุมภาพันธ์  2565 โดยในวันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2565 
จะลงสุ่มตรวจหน่วยงานสาธารณสุขในจังหวัดพัทลุงจำนวน 2 แห่ง แต่ยังไม่ระบุหน่วยงานท่ีเลือกตรวจ  จึงขอความ
ร่วมมือแต่ละกลุ่มงานของโรงพยาบาลเตรียมความพร้อมในส่วนข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องไว้ก่อน  

  มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

  4.4 เร่ืองของกลุ่มงานการพยาบาล  
  4.4.1 ค่าตอบแทน 1.5 เท่าในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
  นางทิ วาพร  ศิลป เจริญ  : เนื่ องจากปัจจุบั นยั ง ไม่ ได้ รับหนั ง สือ ค่าตอบแทน 

จาก สสจ.พัทลุง  และจากมติคณะกรรมการบริหารจากกการประชุมครั้งท่ีแล้ว  ให้จ่ายค่าตอบแทนต้ังแต่วันท่ี 30 
ธันวาคม 2564 เวรบ่าย ถึง 2 มกราคม 2565 เวรบ่าย  

  มติที่ประชุม : รับทราบ/อนุมัติ  โดยให้รอหนังสือส่ังการจนถึงวันท่ี 15 มกราคม 
2565  และจะจ่ายช้าออกไปถึงวันท่ี 20 มกราคม 2565  หากไม่มีหนังสือดังกล่าวแจ้งมา และให้ได้รับอัตรา
ค่าตอบแทนเดิม  โดยใหแ้ต่ละหน่วยงานจัดส่งเอกสารให้งานการเงินภายในวันท่ี 5 มกราคม 2565 เหมือนเดิม ซึ่งหาก
มีคำส่ังแจ้งมาจึงจะให้เปล่ียนเป็น 1.5 เท่า 

   

   4.4.2 การย้ายของเจ้าหน้าที่ 
  นางทิวาพร  ศิลปเจริญ : เนื่องจาก น.ส.สุรีวัลย์  พงษ์นวล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

ปฎิบัติงานผู้ป่วยนอก  มีความประสงค์ขอย้ายการปฎิบัติงานไปยัง สสจ.พัทลุง ในขั้นตอนการดำเนินการของ
โรงพยาบาลได้อนุมั ติให้ย้ายได้  และทำหนังสือไปยัง สสจ.พัทลุงเป็นทีเรียบร้อยแล้ว  ซึ่งอยู่ระหว่างขั้นตอน 
การพิจารณาของ สสจ.พัทลุง 

  มติที่ประชุม : รับทราบ 
   

   4.4.3 Cohort ward 
  นางละออทิพย์  แสงทอง : ปัจจุบันมีผู้ป่วยโควิดจำนวน 17 เตียง เปิดให้บริการเฉพาะ

ฝ่ังเดียวในส่วนของสามัญหญิ งและห้องแยกโรค  หากกลางเดือนมกราคม 2565 ไม่มี ผู้ป่วยเพิ่ มขึ้น  
จะขอดำเนินการย้ายผู้ป่วยสามัญท่ีปัจจุบันใช้พื้นท่ีห้องรอคลอด กลับยังตึกผู้ป่วยใน 

  มติที่ประชุม : ในวันท่ี 15 มกราคม 2565 หากผู้ป่วยโควิดมีจำนวนน้อยกว่า 20 ราย  
และไม่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เตรียมเปิดผู้ป่วยสามัญยังตึกผู้ป่วยใน ในวันท่ี 25 มกราคม 2565 

 

/4.4.4 สถานการณ์…  
 



๔ 

 

  

  4.4.4 สถานการณ์และป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
  นางทิวาพร  ศิลปเจริญ : เนื่องจากมีเจ้าหน้าท่ีกลุ่มเส่ียงเกิดขึ้นในโรงพยาบาล  จึงขอ

ความร่วมมือเจ้าหน้าท่ีทุกคนในการปฎิบัติงานให้ใช้หลัก DMHCI ในการบริหารจัดการในการทำงาน 
  มติที่ประชุม : รับทราบ  
 

 4.5 เร่ืองของกลุ่มงานปฐมภูมิและองค์รวม 
 

   4.5.1 แนวทางการฉีดวัคซีน Covid 19 ปี 2565 
  นางอรวรรณ์  ทวีโชติ : แนวทางการฉีดวัคซีนเดิมใช้บริเวณพื้นท่ีด้านหน้าเป็นสถานท่ี

ให้บริการ  แต่เนื่องจากเดือนมกราคม 2565  เป็นต้นไป กลุ่มเป้าหมายในการฉีดมีแค่เข็ม 2  เข็มกระตุ้น และ 
walk in ซึ่งให้บริการเฉพาะในวันพุธช่วงเช้า เดือนละ 4 ครั้ง จึงขอย้ายสถานท่ีให้บริการ 

  มติที่ประชุม :  ย้ายมาให้บริการฉีดวัคซีน ณ โดมระหว่างกลุ่มงานกายภาพกับกลุ่ม 
งานจ่ายกลาง สัปดาห์ละประมาณ 1 ครั้ง โดยยืมโต๊ะ จาก สสอ.ศรีนครินทร์  โดยมีทีมขนย้ายและจัดเก็บนำโดย 
คุณสิทธิชัย  พันเศษ  

 

  4.6 เร่ืองของกลุ่มงานชันสูตรสาธารณสุข 
  -  ไม่มีข้อมูล - 

  4.7 เร่ืองของกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค 
  -  ไม่มีข้อมูล – 
 

  4.8 เร่ืองของกลุ่มงานประกัน 
  4.8.1 การเปลี่ยนแปลงระบบการส่งเบิก eclaim จากระบบ offline เป็นระบบ online  
  นางสุวรรณดา  สงธนู :  เนื่องจากโรงพยาบาลได้เปล่ียนแปลงระบบการส่งเบิก eclaim 

จากระบบ offline เป็นระบบ online  แต่ด้วยระบบอินเตอร์เน็ตค่อนข้างช้า อยากให้ปรับระบบอินเตอร์เน็ตให้เร็วขึ้น
เพื่อการส่งต่อข้อมูลได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

  มติที่ประชุม : รับทราบ/โดยมอบงานพัสดุและงานสารสนเทศดำเนินการตรวจสอบและ 
ดำนเนินการ 

   

   4.8.2 การช่วยเหลือเยียวยากรณีเสียชีวิตในการฉีดวัคซีน 
  นางสุวรรณดา  สงธนู : การรับเงินช่วยเหลือกรณีฉีดวัคซีนแล้วเสียชีวิต  ซึ่งมีเคสในส่วน

ของโรงพยาบาลคือได้เสียชีวิตท่ีโรงพยาบาลศรีบรรพต แต่เข้ารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลศรีนครินทร์ฯ โดยทาง
โรงพยาบาลได้ยื่นเรื่องเพื่อขอเบิกค่าเยียวยาให้แก่รายดังกล่าว ซึ่งได้รับความช่วยเหลือเป็นเงินจำนวน 400,000  บาท  
    มติที่ประชุม : รับทราบ 

  

  4.9 เร่ืองของกลุ่มงานทันตกรรม 
  4.9.1 การตรวจ ATK ก่อนการทำหัตถการทันตกรรม 
  นายชัยเมศวร์  ซุ่นอื้อ : เดือนมกราคม 2565 งานทันตกรรมจะเปิดบริการขูดกับอุด  

วันละ 12 คน โดยผู้รับการบริการต้องมายื่นบัตรก่อนเวลา 08.30 น.และต้องมีคุณสมบัติดังนี้  
  - ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม 
  - ตรวจ atk และต้องทำการยืนยันผลเป็นลบ ก่อนทำหัตถการทางทันตกรรม 
  - ได้รับวัคซีนจำนวน 1 เข็ม กรณีผู้ป่วยท่ีเป็นแล้วหาย และต้องมีผลยืนยันท่ีชัดเจน 
  มติที่ประชุม : รับทราบ 

/4.10 เร่ืองของกลุ่มงาน… 
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 4.10 เร่ืองของกลุ่มงานรังสีการแพทย์ 
  -  ไม่มีข้อมูล – 
  

  4.11  เร่ืองของกลุ่มงานกายภาพบำบัด 
  นางบริพนธ์  เรืองอินทร์ : เปิดบริการงานกายภาพบำบัด ต้ังแต่ 4 มกราคม 2565  

โดยในช่วงเช้าเปิดให้บริการเฉพาะผู้ป่วยนอกจำนวน 6 เคส/วัน  ส่วนเจ้าหน้าท่ีของโรงพยาบาลท่ีจะใช้บริการ
แนะนำให้ทำกายภาพบำบัดในช่วงบ่าย 

  มติที่ประชุม : รับทราบ 
  

  4.12 เร่ืองของกลุ่มงานแพทย์แผนไทย 
  นางธนิษฐ์นันท์  รัตพันธ์ : เปิดคลินิกแพทย์แผนไทยนอกเวลาราชการ ต้ังแต่ 4 มกราคม 

2565 เวลา 16.30- 20.00 น. โดยผู้ท่ีจะเข้ารับบริการแพทย์แผนไทยจะต้องฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม และไม่เป็น 
ผู้สัมผัสเส่ียงสูง 

  มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  5.1 การจัดทำ MOU และการกำหนด KPI 
   ผู้อำนวยการโรงพยาบาล นางสาววสี  หวานแก้ว : ให้จัดทำ MOU เสนอผู้อำนวยการ 
ลงนาม โดยกำหนดให้มีตัวชี้วัดร่วม 3 ข้อ ประกอบด้วย 
   - การบันทึกรายงานความเส่ียง 2 เรื่อง/คน /เดือน คิดเป็น 5 % (เริ่มเดือนมกราคม 2565) 
   - การส่ง 12 กิจกรรมทบทวน 1  เรื่อง/หนวยงาน/เดือน คิดเป็น 5 %  
   - การเข้าร่วมกิจกรรมท่ีกำหนด  คิดเป็น 5 %  
ในกรณีมีผลงานเด่นทางวิชาการให้เจ้าตัวจัดทำone page summery เสนอผู้อำนวยการพิจารณาเป็นรายๆ ไป 
   มติที่ประชุม : อนุมัติ/รับทราบ 
   

  5.2 การเบิกค่าตอบแทน เวร oncall บ่าย 
   นางทิวาพร  ศิลปเจริญ : จากข้อมูลเดิมได้จัดเวร oncall ของพยาบาลเฉพาะเวรดึก  
ซึ่งช่วงเวลาท่ีผ่านมาเรียกให้ขึ้นปฎิบัติงานนอกเวลาราชการในช่วงเวรบ่ายและวันหยุดราชการ ประมาณ 13-15 เวร/เดือน 
โดยเบิกค่าตอบแทนเป็น OT จึงขอพิจารณาเพิ่มในส่วนของการต้ังเวร oncall เวรบ่ายและเช้าวันหยุดราชการ 
   มติที่ประชุม : อนุมัติให้จัดตารางเวร oncall เวรบ่ายและเช้าวันหยุดราชการ โดยให้จัด
ตารางเวรไว้เพียง 1 คน ใหข้ึ้นปฎิบัติงานในส่วนของ oncall ER Ward และ Coward เริ่มต้ังแต่ 1 มกราคม 2565  
   นางสุวันทนีย์  ทวีตา : กรณีมีผู้ป่วย Refer ส่งต่อผู้ป่วยในจังหวัดและต่างจังหวัด  ทำให้
พนักงานขับรถยนต์ไม่มีสำรอง ณ โรงพยาบาล  ซึ่งถ้าหากมีเคสต่อเนื่องจะดำเนินการเรียก oncall พนักงานขับรถยนต์
สำรองขึ้นปฎิบัติงาน  เดิมใหพ้นักงานขับรถยนต์เตรียมความพร้อมอยู่ท่ีบ้าน  แต่ต้องมาปฎิบัติหน้าท่ีได้ภายใน 15 นาที  
หากมีเคส 1 เคสหรือไม่มีได้รับค่าตอบแทน 150 บาท หากมี 2 เคสขึ้นไปได้รับค่าตอบแทน 300 บาท   
    มติที่ประชุม : เพื่อป้องกันความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้น  ให้งานอุบัติเหตุฉุกเฉินหรือผู้ป่วยใน
ดำเนินการเรียกพนักงานขับรถยนต์สำรองได้ทันทีหากเห็นสมควรหรือเหมาะสมในการขึ้นปฎิบัติงาน  โดยไม่ต้องรอให้ 
มีเคสเกิดขึ้นก่อน  รวมท้ังกรณีการเรียกพนักงานขับรถยนต์ในการขึ้นปฎิบัติหน้าท่ีในการรับ-ส่งผู้ป่วยโควิด โดยให้ได้รับ
ค่าตอบแทนเต็มเวร   
   

/5.3 ค่าใช้จ่าย... 
 



๖ 

 

  

  5.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
   น.ส.ศิริกานต์  หนูแก้ว : จากข้อมูลเดิม  โรงพยาบาลระบุแผนไว้ทั้งหมด 300,000 บาท 
โดยให้ ข้าราชการ พนักงานราชการ และพนักงานกระทรวง (เฉพาะวิชาชีพ)  ซึ่งงานการเงินคิดค่าเฉล่ียรายหัวๆ ละ 
4225.35 บาท  ยกเว้นกรณีระบุตัวบุคคลในการเข้าร่วมประชุม/อบรม (ดังรายละเอียดแนบ 4) 
   มติที่ประชุม : อนุมัติ/รับทราบ 
   

  5.4 แนวทางสิทธิในการลา 
   ผู้อำนวยการโรงพยาบาล นางสาววสี  หวานแก้ว : แจ้งแนวปฎิบัติในการใช้สิทธิวันลา
ประเภทต่างๆ ดังนี้ 
   - การลาพักผ่อน  ให้ส่งใบลาล่วงหน้าก่อน 3 วันทำการ  (ยกเว้นฝ่ายการพยาบาลล่วงหน้า  
2 สัปดาห์) และในกรณีการลาพักผ่อนหัวหน้างานมีสิทธิไม่อนุญาตให้ลาได้ และหากมีเหตุจำเป็นสามารถเรียกกลับมา
ปฎิบัติหน้าท่ีได้ 
   - การลากิจ  กรณีเป็นกิจธรรมดา ให้ส่งล่วงหน้า 2 วันทำการ ส่วนการลากิจฉุกเฉินท่ีไม่
สามารถทราบเหตุการณ์ได้ล่วงหน้า  สามารถลาได้ทันที แต่ต้องแจ้งให้หัวหน้างานรับทราบ  และเขียนใบลาหลังจาก
การมาปฎิบัติงานโดยทันที 
   - ลาปว่ย หากเป็นกรณีการลาล่วงหน้า(มีใบนัด) ต้องแนบเอกสารใบนัดด้วย  
   มติที่ประชุม : อนุมัติ 
   

  5.5 แนวทางในการแก้ปัญหาเก่ียวกับเคร่ืองมืออุปกรณ์เสียนอกเวลาราชการ 
   มติที่ประชุม :   ในกรณีงานช่างซ่อมบำรุงให้แจ้ง  นายสันติ  คล้ายแก้ว หมายเลขโทรศัพท์  
080-7054270 และรายงานหวัหน้ากลุ่มงาบริหารท่ัวไปรับทราบด้วย 
   - กรณีงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ แจ้ง น.ส.สุนีพร เพชรจันทร์  
หมายเลขโทรศัพท์ 083-6553552 และรายงานหวัหน้ากลุ่มงานงานยุทธศาสตร์สารสนเทศทราบด้วย 
   

  5.7 รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบประจำปีงบยุทธศาสตร์ 2553-2561 
   น.ส.วิมลทิพย์  ไชยณรงค์ : เนื่องจาก สสจ.พัทลุงได้แจ้งขอรายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบ
พัสดุประจำปีงบประมาณ 2564 (งบยุทธศาสตร์ 2553-2561)  แต่ทางโรงพยาบาลศรีนครินทร์ฯ ยังไม่ได้จัดส่ง
รายช่ือเพื่อจัดทำคำส่ังดังกล่าว  จึงขอพิจารณารายช่ือข้าราชการท่ีมิใช่ผู้ท่ีปฎิบัติหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อ 
     มติที่ประชุม :   อนุมัติให้แต่งต้ังข้าราชการ 3 ราย  ประกอบด้วย 
    -  นายชัยเมศวร์  ซุ่นอื้อ    ตำแหน่ง  ทันตแพทย์ชำนาญการ 
    - นางพัชนี  อนุมณี ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
    - นายสิทธิชัย  พันเศษ ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ปฎิบัติการ 
   

  5.8 การขอใบรับรองแพทย์ 
   มติที่ประชุม : ในกรณีท่ีมีการ Atk เพื่อขอใบรับรองแพทย์ ให้ทำหัตถการในตอนเช้า  
โดยให้ทำการ Swab บริเวณด้านหน้า  หากเป็นเคสกรณีวันหยุดสามารถนัดทำการ Swab ได้ แต่ต้องขึ้นอยู่กับเหตุผล
และความจำเป็น ยกเว้น การสอบใบขับขี ่
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 ระเบียบวาระที่ 6 วาระทีมคร่อมสายงาน 
  6.1 รายงานความเสี่ยง 
  นายชัยเมศวร์  ซุ่นอื้อ : เริ่มรายงานความเส่ียงและคิดเป็นคะแนนรายบุคคล ได้ต้ังแต่ 

มกราคม 2565 และหากพบรายงานระดับ E-I ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จัดทำ root cause analysis ให้เป็น
ปัจจุบันเพื่อเป็นข้อมูลการพัฒนา  และเพื่อใช้เป็นข้อมูลส่งผู้ตรวจท่ีจะลงเย่ียม 

  มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

  ระเบียบวาระที่ 7 เร่ืองอื่นๆ 
    

   7.1 ปรับปรุงพืน้ที่ฉีดวัคซีน 
   มติที่ประชุม : หากต้องการปรับปรุงพื้นท่ีฉีดวัคซีน  ซึ่งต้องใช้งบประมาณ โดยให้นำเข้า
แผนเงินบำรุงครึ่งปีหลัง 
    

   7.2 การเตรียมความพร้อมเทศการณ์วันปีใหม่ 
   นางสุวันทนีย์  ทวีตา : มีนโยบายจากผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง  ให้มีการรณรงค์ในการ
ตรวจปริมาณแฮลกอฮอร์ในเลือดทุกราย  
   มติที่ประชุม :  เจาะเลือดทุกเคสท่ีเป็น NCD ท่ีมีอายุ 15 ปีขึ้นไป  ซึ่งตรวจเฉพาะคนขับ  
ส่วนการเบิกจ่ายให้ประสานข้อมูลกับงานประกันก่อน   
   ผู้อำนวยการโรงพยาบาล นางสาววสี  หวานแก้ว : ขอความร่วมมือให้พนักงานขับรถยนต์
ของโรงพยาบาลขับรถไม่เกิน 90 กม./ชม. ห้ามผ่าไฟแดง  ไม่เปิดไฟและเสียงฉุกเฉิน  ยกเว้นการขอทางในพื้นท่ีคับขัน  
   มติที่ประชุม : รับทราบ 
   7.3 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

นางสาววิมลทิพย์  ไชยณรงค์ : จากกรณีท่ีจะมีการจัดซื้อจัดจ้างบค่าเส่ือมประจำปีงบประมาณ 
2565 ผู้เกี่ยวข้องในการการดำเนินการต้องคำนึงถึงข้อกฎหมายในหลักการปฎิบัติ และต้องมีความสุจริต และ
ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และส่ิงสำคัญอีกอย่างอีก เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการท่ีเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐกระทำการใดๆ ตามอำนาจหน้าท่ีเพื่อประโยชน์ส่วนรวม แต่กลับเข้า ไปมีส่วนได้เสียกับกิจกรรมหรือ 
การดำเนินการท่ีเอื้อผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง ทำให้การใช้อำนาจหน้าท่ีเป็นไปโดยไม่สุจริต 
ก่อให้เกิดผลเสียต่อภาครัฐ โดยการกระทำท่ีเข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งรายละเอียดดังกล่าวได้จัดทำคู่มือ
เพื่อให้ศึกษาและทำความเข้าใจ โดยได้แจ้งเวียนหน่วยงานและนำขึ้นเว็บไซต์โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว ซึ่งความ
เส่ียงอันจะมีโอกาสและผลกระทบท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์ทับซ้อน คือ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างท่ีไม่เป็นไปตาม
ระเบียบด้านพัสดุ และการใช้อำนาจหน้าท่ีเรียกรับผลประโยชน์/การให้และการรับของขวัญ สินน้ำใจ เพื่อหวังความก้าวหน้า 

มติที่ประชุม :  รับทราบ 

   เลิกประชุมเวลา 16.25 น. 
 
 

           (นางสาววิมลทิพย์  ไชยณรงค์)                                  (นางทิวาพร  ศิลปเจริญ) 
         นักวิชาการพัสดุ              พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ      
                ผู้จดรายงานการประชุม                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
                                                     (นางสาววสี  หวานแก้ว) 

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง   
    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) 

                                                  ผู้รับรองรายงานการประชุม 


