
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยบริการของโรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) 
ครั้งที่ 6/๒๕64 เมื่อวันจันทร์ ที่ 27 ธันวาคม  ๒๕64   

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

ผู้มาประชุม 
๑. นางสาววสี  หวานแก้ว  ผอ.รพ.ศรีนครินทร์   ประธานกรรมการ 
๒. นางทิวาพร ศิลปเจริญ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๓. นายชัยเมศวร์  ซุ่นอื้อ  ทันตแพทย์ช านาญการ   กรรมการ 
๔. นางสมจริง   เอกผักนาก   เภสัชกรช านาญการพิเศษ            กรรมการ      
๕. นางธนิษฐ์นันท์  รัตนพันธ์ แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ   กรรมการ 
๖. นางสาวศิริกานต์  หนูแก้ว เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรรมการ 
๗. นางสุวรรณดา  สงธนู       นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ   กรรมการ 
๘.  นางประภาพร  เส้งสุ้น         นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ           กรรมการ      
๙.  นายบริพนธ์ เรืองอินทร์  นักกายภาพบ าบัดปฎิบัติการ  กรรมการ  
๑๐.  นางสาวทวินันท์ ยกฉวี  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ            กรรมการ 
๑๑. นางสุวันทนีย์  ทวีตา  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ           กรรมการ 
๑๒. นางละออทิพย์ แสงทอง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ         
13. นางสาววิมลทิพย์ ไชยณรงค์ นักวิชาการพัสดุ             กรรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
      1. นางพัชนี  อนุมณี  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   กรรมการ     ติดราชการ 

     
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
 เมื่อที่ประชุมพร้อม นางสาววสี  หวานแก้ว ผอ.รพ.ศรีนครินทร์ ท าหน้าที่เป็นประธาน กล่าวเปิดประชุม 
และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
  1.1 หลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 
  ผู้อ านวยการโรงพยาบาล นางสาววสี  หวานแก้ว : จากค าสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง  
แจ้งปรับเปลี่ยนการเลื่อนขั้นเงินเดือน ในรอบ 6 เดือน (ครึ่งปีงบประมาณ) หากเกินกว่าหลักเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้
จะไม่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน ซ่ึงหลักเกณ์ในการลา มีดังนี้  
    -ลากิจ+ ลาป่วยได้ ไม่เกิน 16 ครั้งหรือ 23 วันท าการ 
   - มาสายได้ ไม่เกิน 13 ครั้ง 
   มติที่ประชุม : รับทราบ 
   

  1.2 การลงเวลาการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
  ผู้อ านวยการโรงพยาบาล นางสาววสี  หวานแก้ว : จะด าเนินการขีดเส้นใต้สีแดง ณ เวลา 8.45 น.
หลังจากนั้นถือว่ามาสาย โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565  
   มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
 
 
 
 

/ระเบียบวาระท่ี ๒... 
 
 



๒ 

 

  

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที ่5/๒๕64 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน ๒๕64 
 มีการแก้ไข 1. หน้าที่ 2 ข้อ 1.4 แก้ไขข้อมูลโดยการตัดข้อความ กลุ่มการพยาบาล ออก 

       2. หน้าที่ 5 ข้อ 4.8 บรรทัดที่ 4 จาก ค่าใช้จ่าย แก้ไขเป็น รายการ  
       3. หน้าที่ 6 ข้อ 4.8.2 บรรทัดที่ 3 ในการตรวจสอบรายการที่สามารถเบิกค่า

รักษาพยาบาลได้ แก้ไขเป็น เพ่ือเพ่ิมค่ารักษาพยาบาล HI/CI  
      4. หน้าที่ 6 ข้อ 4.8.3 กรณีผู้ป่วย PUI  ในกรณีเคสลูกเป็นโควิด 19 โดยมีมารดามา
ดูแล และทางโรงพยาบาลคีย์ข้อมูลมารดาเป็น PUI เป็นระยะเวลา 10 วัน ซึ่งมีการตรวจสอบข้อมูลแล้วไม่
สมเหตุสมผลในการเบิกจ่าย โดยให้เปลี่ยนแนวทางในการเบิกจ่ายเป็นลงข้อมูลของมารดาเป็น PUI 1 วัน และหาก
ประสงค์จะดูแลบุตร ซึ่งไม่สามารถเบิกค่าอาหารได้ ต้องคุยรายละเอียดนอกรอบในการจ่ายค่าอาหารกับผู้ป่วย  
และทาง สปสช.เน้นย้ าในการซักประวัติผู้ป่วยให้มีการคัดกรองผู้ป่วยก่อน หากตรวจสอบเบื้องต้นเข้าเกณฑ์ข้อใด
ในการตรวจ ATK จะต้องมีใบสอบสวนโรค หรือไม่ก็ต้องระบุข้อมูลให้ชัดเจน   แก้ไขข้อมูลเป็น ในกรณีที่มารดา
หรือญาติ ต้องการมาดูแลผู้ป่วยโควิด 19 ในตึกผู้ป่วยเฉพาะกิจ ที่ผ่านมามีการท าเป็นผู้ป่วย Admit PUI ซึ่งบางเคส
เป็น PUI นาน ระยะเวลา 10 วัน ก็มี ซึ่งจากข้อมูลมีความไม่สมเหตุสมผลในการเบิกจ่าย  หากมีความจ าเป็นต้อง 
Admit เป็นผู้ป่วย PUI ก็ไม่ควรจะ Admit นาน อาจจะ 1 วัน เพ่ือประเมินอาการ แต่ถ้าหากมีความประสงค์จะ
ดูแลบุตรหรือญาติ ที่เป็นผู้ป่วยโควิด 19 จะไม่สามารถเบิกค่าอาหารได้ ต้องคุยรายละเอียดนอกรอบในการจ่าย
ค่าอาหารกับญาติผู้ป่วย  โดยทาง สปสช.เน้นย้ าในการซักประวัติผู้ป่วยให้มีการคัดกรองผู้ป่วยก่อน หากตรวจสอบ
เบื้องต้นเข้าเกณฑ์ข้อใดในการตรวจ ATK จะต้องมีใบสอบสวนโรค/ค าสั่งแพทย์ และต้องระบุข้อมูลให้ชัดเจน    
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
  3.1 สืบเนื่องจาก ข้อ 4.8.1 การพิสูจน์ตัวตนเพื่อเข้ารับบริการ (Authen code)  
    นางสุวรรณดา  สงธนู : สปสช.ได้ก าหนดรายการบริการที่ก าหนดให้ใช้ระบบ 
Authentication ประกอบการจ่ายชดเชยปี 2565 จากเดิม 16 รายการ ปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็น 10 รายการ  
(ดังรายละเอียดแนบ 1) และในส่วนของการเบิกค่าชดเชย (Description) ได้ก าหนดรายละเอียดที่สามารถเบิก
ชดเชยค่าบริการต่างๆได้ (ดังรายละเอียดแนบ 2)     
   มติที่ประชุม : รับทราบ 
   

  3.2 สืบเนื่องจากข้อ 3.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ 2564  
   น.ส.วิมลทิพย์  ไชยณรงค์ : จากการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
2564 จากเดิมในส่วนของชุดคณะกรรมการตรวจสอบครุภัณฑ์(ฝ่ายการพยาบาล) ไม่ด าเนินการจัดส่งข้อมูลมายัง
งานพัสดุ จึงท าให้ไม่สามารถรายงานผลต่อไปได้ ซึ่งปัจจุบันทางงานพัสดุได้รับรายงานการตรวจเช็คข้อมูลครุภัณฑ์
จากคณะกรรมการชุดดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2564  โดยงานพัสดุจะเร่ง
ด าเนินการตรวจสอบ และด าเนินการตามขั้นตอนตามระเบียบพัสดุฯต่อไป 
   มติที่ประชุม : รับทราบ 
   

  3.3 สืบเนื่องจาก ข้อ 5.5 การขออนุมัติจ้างต าแหน่งแพทย์แผนไทย 
   นางธนิษฐ์นันท์  รัตนพันธ์ : ได้ด าเนินการสอบคัดเลือกต าแหน่งแพทย์แผนไทยเมื่อวันที่
3 ธันวาคม 2564 และได้ประกาศผลการสอบคัดเลือกเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2554 ซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือก  
คือ น.ส.วีรภัทรา  นุ่นคง โดยเริ่มจ้างตั้งแต่ 21 ธันวาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
   มติที่ประชุม : รับทราบ  
 

/ระเบียบวาระท่ี ๔... 
 



๓ 

 

  

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  ๔.๑ เรื่องจากการประชุมภายนอก 
            4.1.1 จากการประชุม กวป./คณะกรรมการด้านบริหาร สสจ.พัทลุง 
    -ไม่มีข้อมูล-   
                                       4.2 เรื่องของกลุ่มงานบริหารทั่วไป  

   4.2.1 รายงานสถานะทางการเงิน  

  นางสาวศิริกานต์  หนูแก้ว : รายงานสถานะทางการเงินคงเหลือ ประจ าวันที่ 17 
ธันวาคม 2564 (ดังรายละเอียดแนบ 3) 

  มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

  4.3 เรื่องของกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ 
  นางสาวทวินันท์ ยกฉวี : ก าหนดการตรวจราชการและนิเทศงานของกระทรวง

สาธารณสุข รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์  2565 โดยในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 
จะลงสุ่มตรวจหน่วยงานสาธารณสุขในจังหวัดพัทลุงจ านวน 2 แห่ง แต่ยังไม่ระบุหน่วยงานที่เลือกตรวจ  จึงขอความ
ร่วมมือแต่ละกลุ่มงานของโรงพยาบาลเตรียมความพร้อมในส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้ก่อน  

  มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

  4.4 เรื่องของกลุ่มงานการพยาบาล  
  4.4.1 ค่าตอบแทน 1.5 เท่าในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
  นางทิวาพร  ศิลปเจริญ : เนื่องจากปัจจุบันยังไม่ได้รับหนังสือค่าตอบแทน 

จาก สสจ.พัทลุง  และจากมติคณะกรรมการบริหารจากกการประชุมครั้งที่แล้ว  ให้จ่ายค่าตอบแทนตั้งแต่วันที่ 30 
ธันวาคม 2564 เวรบ่าย ถึง 2 มกราคม 2565 เวรบ่าย  

  มติที่ประชุม : รับทราบ/อนุมัติ  โดยให้รอหนังสือสั่งการจนถึงวันที่ 15 มกราคม 
2565  และจะจ่ายช้าออกไปถึงวันที่ 20 มกราคม 2565  หากไม่มีหนังสือดังกล่าวแจ้งมา และให้ได้รับอัตรา
ค่าตอบแทนเดิม  โดยให้แต่ละหน่วยงานจัดส่งเอกสารให้งานการเงินภายในวันที่ 5 มกราคม 2565 เหมือนเดิม ซึ่งหาก
มีค าสั่งแจ้งมาจึงจะให้เปลี่ยนเป็น 1.5 เท่า 

   

   4.4.2 การย้ายของเจ้าหน้าที่ 
  นางทิวาพร  ศิลปเจริญ : เนื่องจาก น.ส.สุรีวัลย์  พงษ์นวล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

ปฎิบัติงานผู้ป่วยนอก  มีความประสงค์ขอย้ายการปฎิบัติงานไปยัง สสจ.พัทลุง ในขั้นตอนการด าเนินการของ
โรงพยาบาลได้อนุมัติให้ย้ายได้  และท าหนังสือไปยัง สสจ.พัทลุงเป็นทีเรียบร้อยแล้ว  ซึ่งอยู่ระหว่างขั้นตอน 
การพิจารณาของ สสจ.พัทลุง 

  มติที่ประชุม : รับทราบ 
   

   4.4.3 Cohort ward 
  นางละออทิพย์  แสงทอง : ปัจจุบันมีผู้ป่วยโควิดจ านวน 17 เตียง เปิดให้บริการเฉพาะ

ฝั่งเดียวในส่วนของสามัญหญิงและห้องแยกโรค  หากกลางเดือนมกราคม 2565 ไม่มีผู้ป่วยเพ่ิมขึ้น  
จะขอด าเนินการย้ายผู้ป่วยสามัญท่ีปัจจุบันใช้พ้ืนที่ห้องรอคลอด กลับยังตึกผู้ป่วยใน 

  มติที่ประชุม : ในวันที่ 15 มกราคม 2565 หากผู้ป่วยโควิดมีจ านวนน้อยกว่า 20 ราย  
และไม่มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน เตรียมเปิดผู้ป่วยสามัญยังตึกผู้ป่วยใน ในวันที่ 25 มกราคม 2565 

 

/4.4.4 สถานการณ์…  
 



๔ 

 

  

  4.4.4 สถานการณ์และป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
  นางทิวาพร  ศิลปเจริญ : เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่กลุ่มเสี่ยงเกิดขึ้นในโรงพยาบาล  จึงขอ

ความร่วมมือเจ้าหน้าที่ทุกคนในการปฎิบัติงานให้ใช้หลัก DMHCI ในการบริหารจัดการในการท างาน 
  มติที่ประชุม : รับทราบ  
 

 4.5 เรื่องของกลุ่มงานปฐมภูมิและองค์รวม 
 

   4.5.1 แนวทางการฉีดวัคซีน Covid 19 ปี 2565 
  นางอรวรรณ์  ทวีโชติ : แนวทางการฉีดวัคซีนเดิมใช้บริเวณพ้ืนที่ด้านหน้าเป็นสถานที่

ให้บริการ  แต่เนื่องจากเดือนมกราคม 2565  เป็นต้นไป กลุ่มเป้าหมายในการฉีดมีแค่เข็ม 2  เข็มกระตุ้น และ 
walk in ซ่ึงให้บริการเฉพาะในวันพุธช่วงเช้า เดือนละ 4 ครั้ง จึงขอย้ายสถานที่ให้บริการ 

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

 

  4.6 เรื่องของกลุ่มงานชันสูตรสาธารณสุข 
  -  ไม่มีข้อมูล - 

  4.7 เรื่องของกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค 
  -  ไม่มีข้อมูล – 
 

  4.8 เรื่องของกลุ่มงานประกัน 
  4.8.1 การเปลี่ยนแปลงระบบการส่งเบิก eclaim จากระบบ offline เป็นระบบ online  
  นางสุวรรณดา  สงธนู :  เนื่องจากโรงพยาบาลได้เปลี่ยนแปลงระบบการส่งเบิก eclaim 

จากระบบ offline เป็นระบบ online  แต่ด้วยระบบอินเตอร์เน็ตค่อนข้างช้า อยากให้ปรับระบบอินเตอร์เน็ตให้เร็วขึ้น
เพ่ือการส่งต่อข้อมูลได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

  มติที่ประชุม : รับทราบ/โดยมอบงานพัสดุและงานสารสนเทศด าเนินการตรวจสอบและ 
ด านเนินการ 

   

   4.8.2 การช่วยเหลือเยียวยากรณีเสียชีวิตในการฉีดวัคซีน 
  นางสุวรรณดา  สงธนู : การรับเงินช่วยเหลือกรณีฉีดวัคซีนแล้วเสียชีวิต  ซึ่งมีเคสในส่วน

ของโรงพยาบาลคือได้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลศรีบรรพต แต่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ฯ โดยทาง
โรงพยาบาลได้ยื่นเรื่องเพ่ือขอเบิกค่าเยียวยาให้แก่รายดังกล่าว ซึ่งได้รับความช่วยเหลือเป็นเงินจ านวน 400,000  บาท  
    มติที่ประชุม : รับทราบ 

  

  4.9 เรื่องของกลุ่มงานทันตกรรม 
  4.9.1 การตรวจ ATK ก่อนการท าหัตถการทันตกรรม 
  นายชัยเมศวร์  ซุ่นอ้ือ : เดือนมกราคม 2565 งานทันตกรรมจะเปิดบริการขูดกับอุด  

วันละ 12 คน โดยผู้รับการบริการต้องมายื่นบัตรก่อนเวลา 08.30 น.และต้องมีคุณสมบัติดังนี้  
  - ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม 
  - ตรวจ atk และต้องท าการยืนยันผลเป็นลบ ก่อนท าหัตถการทางทันตกรรม 
  - ได้รับวัคซีนจ านวน 1 เข็ม กรณีผู้ป่วยที่เป็นแล้วหาย และต้องมีผลยืนยันที่ชัดเจน 
  มติที่ประชุม : รับทราบ 

/4.10 เรื่องของกลุ่มงาน… 
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 4.10 เรื่องของกลุ่มงานรังสีการแพทย์ 
  -  ไม่มีข้อมูล – 
  

  4.11  เรื่องของกลุ่มงานกายภาพบ าบัด 
  นางบริพนธ์  เรืองอินทร์ : เปิดบริการงานกายภาพบ าบัด ตั้งแต่ 4 มกราคม 2565  

โดยในช่วงเช้าเปิดให้บริการเฉพาะผู้ป่วยนอกจ านวน 6 เคส/วัน  ส่วนเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลที่จะใช้บริการ
แนะน าให้ท ากายภาพบ าบัดในช่วงบ่าย 

  มติที่ประชุม : รับทราบ 
  

  4.12 เรื่องของกลุ่มงานแพทย์แผนไทย 
  นางธนิษฐ์นันท์  รัตพันธ์ : เปิดคลินิกแพทย์แผนไทยนอกเวลาราชการ ตั้งแต่ 4 มกราคม 

2565 เวลา 16.30- 20.00 น. โดยผู้ที่จะเข้ารับบริการแพทย์แผนไทยจะต้องฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม และไม่เป็น 
ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 

  มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  5.1 การจัดท า MOU และการก าหนด KPI 
   ผู้อ านวยการโรงพยาบาล นางสาววสี  หวานแก้ว : ให้จัดท า MOU เสนอผู้อ านวยการ 
ลงนาม โดยก าหนดให้มีตัวชี้วัดร่วม 3 ข้อ ประกอบด้วย 
   - การบันทึกรายงานความเสี่ยง 2 เรื่อง/คน /เดือน คิดเป็น 5 % (เริ่มเดือนมกราคม 2565) 
   - การส่ง 12 กิจกรรมทบทวน 1  เรื่อง/หนวยงาน/เดือน คิดเป็น 5 %  
   - การเข้าร่วมกิจกรรมที่ก าหนด  คิดเป็น 5 %  
ในกรณีมีผลงานเด่นทางวิชาการให้เจ้าตัวจัดท าone page summery เสนอผู้อ านวยการพิจารณาเป็นรายๆ ไป 
   มติที่ประชุม : อนุมัติ/รับทราบ 
   

  5.2 การเบิกค่าตอบแทน เวร oncall บ่าย 
   นางทิวาพร  ศิลปเจริญ : จากข้อมูลเดิมได้จัดเวร oncall ของพยาบาลเฉพาะเวรดึก  
ซึ่งช่วงเวลาที่ผ่านมาเรียกให้ขึ้นปฎิบัติงานนอกเวลาราชการในช่วงเวรบ่ายและวันหยุดราชการ ประมาณ 13-15 เวร/เดือน 
โดยเบิกค่าตอบแทนเป็น OT จึงขอพิจารณาเพ่ิมในส่วนของการตั้งเวร oncall เวรบ่ายและเช้าวันหยุดราชการ 
   มติที่ประชุม : อนุมัติให้จัดตารางเวร oncall เวรบ่ายและเช้าวันหยุดราชการ โดยให้จัด
ตารางเวรไว้เพียง 1 คน ให้ขึ้นปฎิบัติงานในส่วนของ oncall ER Ward และ Coward เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2565  
   นางสุวันทนีย์  ทวีตา : กรณีมีผู้ป่วย Refer ส่งต่อผู้ป่วยในจังหวัดและต่างจังหวัด  ท าให้
พนักงานขับรถยนต์ไม่มีส ารอง ณ โรงพยาบาล  ซึ่งถ้าหากมีเคสต่อเนื่องจะด าเนินการเรียก oncall พนักงานขับรถยนต์
ส ารองขึ้นปฎิบัติงาน  เดิมให้พนักงานขับรถยนต์เตรียมความพร้อมอยู่ที่บ้าน  แต่ต้องมาปฎิบัติหน้าที่ได้ภายใน 15 นาท ี 
หากมีเคส 1 เคสหรือไม่มีได้รับค่าตอบแทน 150 บาท หากมี 2 เคสขึ้นไปได้รับค่าตอบแทน 300 บาท   
    มติที่ประชุม : เพ่ือป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น  ให้งานอุบัติเหตุฉุกเฉินหรือผู้ป่วยใน
ด าเนินการเรียกพนักงานขับรถยนต์ส ารองได้ทันทีหากเห็นสมควรหรือเหมาะสมในการขึ้นปฎิบัติงาน  โดยไม่ต้องรอให้ 
มีเคสเกิดขึ้นก่อน  รวมทั้งกรณีการเรียกพนักงานขับรถยนต์ในการขึ้นปฎิบัติหน้าที่ในการรับ-ส่งผู้ป่วยโควิด โดยให้ได้รับ
ค่าตอบแทนเต็มเวร   
   

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

  5.4 แนวทางสิทธิในการลา 
   ผู้อ านวยการโรงพยาบาล นางสาววสี  หวานแก้ว : แจ้งแนวปฎิบัติในการใช้สิทธิวันลา
ประเภทต่างๆ ดังนี้ 
   - การลาพักผ่อน  ให้ส่งใบลาล่วงหน้าก่อน 3 วันท าการ  (ยกเว้นฝ่ายการพยาบาลล่วงหน้า  
2 สัปดาห์) และในกรณีการลาพักผ่อนหัวหน้างานมีสิทธิไม่อนุญาตให้ลาได้ และหากมีเหตุจ าเป็นสามารถเรียกกลับมา
ปฎิบัติหน้าที่ได ้
   - การลากิจ  กรณีเป็นกิจธรรมดา ให้ส่งล่วงหน้า 2 วันท าการ ส่วนการลากิจฉุกเฉินที่ไม่
สามารถทราบเหตุการณ์ได้ล่วงหน้า  สามารถลาได้ทันที แต่ต้องแจ้งให้หัวหน้างานรับทราบ  และเขียนใบลาหลังจาก
การมาปฎิบัติงานโดยทันที 
   - ลาป่วย หากเป็นกรณีการลาล่วงหน้า(มีใบนัด) ต้องแนบเอกสารใบนัดด้วย  
   มติที่ประชุม : อนุมัต ิ
   

  5.5 แนวทางในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเครื่องมืออุปกรณ์เสียนอกเวลาราชการ 
   มติที่ประชุม :   ในกรณีงานช่างซ่อมบ ารุงให้แจ้ง  นายสันติ  คล้ายแก้ว หมายเลขโทรศัพท์  
080-7054270 และรายงานหัวหน้ากลุ่มงาบริหารทั่วไปรับทราบด้วย 
   - กรณีงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ แจ้ง น.ส.สุนีพร เพชรจันทร์  
หมายเลขโทรศัพท์ 083-6553552 และรายงานหัวหน้ากลุ่มงานงานยุทธศาสตร์สารสนเทศทราบด้วย 
   

  5.7 รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบประจ าปีงบยุทธศาสตร์ 2553-2561 
   น.ส.วิมลทิพย์  ไชยณรงค์ : เนื่องจาก สสจ.พัทลุงได้แจ้งขอรายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ
พัสดุประจ าปีงบประมาณ 2564 (งบยุทธศาสตร์ 2553-2561)  แต่ทางโรงพยาบาลศรีนครินทร์ฯ ยังไม่ได้จัดส่ง
รายชื่อเพ่ือจัดท าค าสั่งดังกล่าว  จึงขอพิจารณารายชื่อข้าราชการที่มิใช่ผู้ที่ปฎิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อ 
     มติที่ประชุม :   อนุมัติให้แต่งตั้งข้าราชการ 3 ราย  ประกอบด้วย 
    -  นายชัยเมศวร์  ซุ่นอ้ือ    ต าแหน่ง  ทันตแพทย์ช านาญการ 
    - นางพัชนี  อนุมณ ี ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
    - นายสิทธิชัย  พันเศษ ต าแหน่ง นักรังสีการแพทย์ปฎิบัติการ 
   

  5.8 การขอใบรับรองแพทย ์
   มติที่ประชุม : ในกรณีที่มีการ Atk เพ่ือขอใบรับรองแพทย์ ให้ท าหัตถการในตอนเช้า  
โดยให้ท าการ Swab บริเวณด้านหน้า  หากเป็นเคสกรณวีันหยุดสามารถนัดท าการ Swab ได้ แต่ต้องขึ้นอยู่กับเหตุผล
และความจ าเป็น ยกเว้น การสอบใบขับขี ่
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 ระเบียบวาระท่ี 6 วาระทีมคร่อมสายงาน 
  6.1 รายงานความเสี่ยง 
  นายชัยเมศวร์  ซุ่นอ้ือ : เริ่มรายงานความเสี่ยงและคิดเป็นคะแนนรายบุคคล ได้ตั้งแต่ 

มกราคม 2565 และหากพบรายงานระดับ E-I ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดท า root cause analysis ให้เป็น
ปัจจุบันเพื่อเป็นข้อมูลการพัฒนา  และเพ่ือใช้เป็นข้อมูลส่งผู้ตรวจที่จะลงเยี่ยม 

  มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

  ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืนๆ 
    

   7.1 ปรับปรุงพืน้ที่ฉีดวัคซีน 
   มติที่ประชุม : หากต้องการปรับปรุงพ้ืนที่ฉีดวัคซีน  ซึ่งต้องใช้งบประมาณ โดยให้น าเข้า
แผนเงินบ ารุงครึ่งปีหลัง 
    

   7.2 การเตรียมความพร้อมเทศการณ์วันปีใหม่ 
   นางสุวันทนีย์  ทวีตา : มีนโยบายจากผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง  ให้มีการรณรงค์ในการ
ตรวจปริมาณแฮลกอฮอร์ในเลือดทุกราย  
   มติที่ประชุม :  เจาะเลือดทุกเคสที่เป็น NCD ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป  ซึ่งตรวจเฉพาะคนขับ  
ส่วนการเบิกจ่ายให้ประสานข้อมูลกับงานประกันก่อน   
   ผู้อ านวยการโรงพยาบาล นางสาววสี  หวานแก้ว : ขอความร่วมมือให้พนักงานขับรถยนต์
ของโรงพยาบาลขับรถไม่เกิน 90 กม./ชม. ห้ามผ่าไฟแดง  ไม่เปิดไฟและเสียงฉุกเฉิน  ยกเว้นการขอทางในพ้ืนที่คับขัน  
   มติที่ประชุม : รับทราบ 
   7.3 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

นางสาววิมลทิพย์  ไชยณรงค์ : จากกรณีที่จะมีการจัดซื้อจัดจ้างบค่าเสื่อมประจ าปีงบประมาณ 
2565 ผู้เกี่ยวข้องในการการด าเนินการต้องค านึงถึงข้อกฎหมายในหลักการปฎิบัติ และต้องมีความสุจริต และ
ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และสิ่งส าคัญอีกอย่างอีก เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการที่เจ้าหน้าที่
ของรัฐกระท าการใดๆ ตามอ านาจหน้าที่เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม แต่กลับเข้า ไปมีส่วนได้เสียกับกิจกรรมหรือ 
การด าเนินการที่เอ้ือผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง ท าให้การใช้อ านาจหน้าที่เป็นไปโดยไม่สุจริต 
ก่อให้เกิดผลเสียต่อภาครัฐ โดยการกระท าที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งรายละเอียดดังกล่าวได้จัดท าคู่มือ
เพ่ือให้ศึกษาและท าความเข้าใจ โดยได้แจ้งเวียนหน่วยงานและน าขึ้นเว็บไซต์โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว ซึ่งความ
เสี่ยงอันจะมีโอกาสและผลกระทบที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ทับซ้อน คือ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เป็นไปตาม
ระเบียบด้านพัสด ุและการใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/การให้และการรับของขวัญ สินน้ าใจ เพ่ือหวังความก้าวหน้า 

มติที่ประชุม :  รับทราบ 

   เลิกประชุมเวลา 16.25 น. 
 
 

           (นางสาววิมลทิพย์  ไชยณรงค์)                                  (นางทิวาพร  ศิลปเจริญ) 
         นักวิชาการพัสดุ              พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ      
                ผู้จดรายงานการประชุม                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
                                                     (นางสาววสี  หวานแก้ว) 

นายแพทย์ช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง   
    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) 

                                                  ผู้รับรองรายงานการประชุม 


