
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

ครั้งที่ ๔/2564 วันจันทร์ ที ่31 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.๓0 น. เป็นต้นไป 
ณ ห้องประชุมชั้น ๕ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

รายช่ือคณะกรรมการผู้มาประชุม 

ลำดับ ชื่อ  - สกุล ตำแหน่ง 
1. นางสาวอภิญญา  เพ็ชรศรี  รก. นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
2. นายสุนทร  คงทองสังข์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ                   
3. นายธีรยุทธ  คงทองสังข์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.พัทลุง 
4. นางสาวสาคร  ชูภักด ี แทน หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

  5. นายสมใจ  หนูฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
6. นายบุญเลิศ  ศรีรัตนพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
7. นายเจริญ  ปราบปรี หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
8. นายสมคิด  ฤทธิศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
9. นายนฤพงศ์  ภักดี หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 

10. นายณัษฐ์พงษ์  พัฒนพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
11. นายกิติศักดิ์  เมืองหนู หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
12. นางอารีย์  ชูแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
13. นายสุพร  พรหมมาศ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
14. นายมานพ  รามทอง หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
15. นายพินิจสินธุ์  เพชรมณี หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
16. นางสาวอรกวี  ข้องรัก หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย 
17. นายโชติ  ชว่ยเนียม หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน 
18. นายกวิน  กลับคุณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกงหรา 
19. นายวิชัย  สว่างวัน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตะโหมด 
20. นายพิพัฒน์  พิพัฒน์รัตนเสรี  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพะยูนและ รก.ผู้อำนวยการ 

  โรงพยาบาลป่าบอน 
21. นายสัมพันธ์  ทองหนูนุ้ย แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลควนขนุน 
22. นายชุติมันต์  พงศ์ไตรภูมิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีบรรพต 
23. นายสุนทร  อรุณโณ แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางแก้ว 
24. นางสาวธัญลักษณ์  คงฤทธิ์   รก.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าพะยอม 
25. นางสาววสี  หวานแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ) 
26. นายบุญชู  คงเรือง สาธารณสุขอำเภอเมืองพัทลุง 
27. นายประจวบ  รามณีย์ สาธารณสุขอำเภอกงหรา 
28. นายวสันติ์  ยังสังข ์ สาธารณสุขอำเภอเขาชัยสน 
29. นายพิลือ  เขียวแก้ว สาธารณสุขอำเภอตะโหมด 
30. นายวัชรินทร์  ศรีสมโภชน ์ สาธารณสุขอำเภอควนขนุน 
31. นายสมนึก  จันทร์เหมือน สาธารณสุขอำเภอปากพะยูน 
32. นายศรชัย  สมแก้ว สาธารณสุขอำเภอศรีบรรพต 

   



-๒- 
ลำดับ ชื่อ  - สกุล ตำแหน่ง 
33. นายสายัญ  ศรีนาค   สาธารณสุขอำเภอป่าบอน 
34. นายสุชาติ  ฉิมรักษ์ สาธารณสุขอำเภอบางแก้ว 
35. นายชลิต  เกตุแสง   สาธารณสุขอำเภอศรีนครินทร์ 
36. นายจิรพงษ์  แสงทอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
37. นายสุชาติวิทยา  ขวัญแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

   
รายช่ือคณะกรรมการผู้ไม่มาประชุม 

 ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 
1. 
2. 

นางสวาท  รามทิพย์ 
นางเสริมศรี  ปฐมพานิชรัตน์ 

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) 
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านปฐมภูมิและทุติยภูมิ รพ.พัทลุง 

ติดราชการ 
ติดราชการ 

3. นายสมศักดิ์  สังสุวรรณ์ หัวหน้าหน่วยควบคุมโรคติดต่อโดยแมลงที่ ๕ จ.พัทลุง ติดราชการ 
4. นายศราวุธ  สายสิงห์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาล

เมืองพัทลุง 
ติดราชการ 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

         ลำดับ   ชื่อ - สกุล                       ตำแหน่ง 
 1.      นางจุรินทร์  เจริญผล           นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
 2.      นางสาวสศิริ ดิลกธราดล       นายแพทย์ชำนาญการ ศูนย์ Refer โรงพยาบาลพัทลุง 
 3.      นางสาวกฤษติยา ทองขุนดำ   นวัตกรชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ   

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น.  

ก่อนวาระการประชุม 
1. ประธานจุดธูปเทียน สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย โดยกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
2. อัญเชิญพระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพิตร โดยงานตรวจสอบและควบคุมภายใน 
“บ้านเมืองจะวัฒนาถาวรอยู่ได้ ย่อมอาศัยความสัตย์สุจริตเป็นพ้ืนฐาน ขอให้มั่นอยู่ในคุณธรรมทั้ง 3 ประการ คือ 

สุจริตต่อบ้านเมือง สุจริตต่อประชาชน และสุจริตต่อหน้าที่” 
       พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 12 มิถุนายน พ.ศ. 2497 

3. บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี โดยกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
4. เปิดบรรเลง เพลงจำขึ้นใจ เพลงเทิดพระบิดา วีดิโอสื่อสารค่านิยม M O P H และวิดีโอให้กำลังใจ

บุคลากรทางการแพทย์ สู้ภัย covid-19 โดยกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  
5. การมอบประกาศเกียรติคุณของกลุ่มงานต่าง ๆ 
 5.1 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด โดยนายเจริญ ปราบปรี 
      5.1.1 มอบประกาศนียบัตรพื้นที ่ต้นแบบดูแลกลุ่มเสี่ยงจากการคัดกรองสุขภาพจิต                     

ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโรค covid-19 ผ่าน อสม. ออนไลน์ ประจำปี 2564 จำนวน 1 แห่ง คือ  
  ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลปากพะยูน 

 
 
 



-๓- 
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด มอบหมายให้ นางสาวอภิญญา เพ็ชรศรี รก. นายแพทย์เชี่ยวชาญ 
(ด้านเวชกรรมป้องกัน) เป็นประธานในการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
1.1 เรื่องท่ีประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

1.1.1 ให้แต่ละพ้ืนที่ทบทวนบทบาทหน้าที่การทำงานของคณะกรรมการ EOC ในแต่ละพ้ืนที ่ 
  1.1.2 ให้แต่ละพื้นที่ ตรวจสอบมาตรการควบคุมและเฝ้าระวังโรค covid-19 ของโรงงาน                
และแคมป์คนงานก่อสร้าง โดยประสานกับหน่วยงานต่างๆหรือหน่วยงานควบคุมโรคในพื้นที่ 
  1.1.3 การรับถุงยังชีพเพิ่มเติมจากนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง เน้นย้ำให้กระจายไปยังพื้นที่
ต่างๆอย่างทั่วถึง หากไม่เพียงพอ สามารถขอรับเพ่ิมเติมได้ โดยแจ้งมายังเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง 
 มติที่ประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2564 วันพุธที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 13.30 น.                   

ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว                
มีจำนวน 6 วาระ 8 หน้า กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้ดำเนินการ
จัดทำและนำเสนอไว้ ในเว็ปไซต์ระเบียบวาระการประชุม กวป. แล้ว และให้คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบหรือเสนอ
แก้ไขต่อไป  

มติที่ประชุม  รับรอง   

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๓/256๔   
๓.๑ รายงานสถานการณ์โรคจังหวัดพัทลุง โดยนายบุญเลิศ ศรีรัตนพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงาน  

ควบคุมโรคติดต่อ นำเสนอ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
    1) สถานการณ์ไวรัสโคโรนา (covid-19) (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ค. 64) ทั่วโลก มีผู้ป่วยประมาณ 
170 ล้านคน จากประชากร 7,000 กว่าล้านคน ประเทศสหรัฐอเมริกา พบผู้ป่วยรายใหม่ สูงที่สุดในโลก มีจำนวน               
ถึง 12,661 ราย รองลงมาคือประเทศอินเดีย และประเทศบราซิล ตามลำดับ สำหรับประเทศไทย พบผู้ป่วยรายใหม่ 
จำนวน 4,528 ราย เสียชีวิตรายใหม่ 24 ราย จังหวัดพัทลุงยังไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่  
    ผู้ติดเชื้อ covid-19 ระลอกเมษายน 2564 ที่กำลังรักษาในโรงพยาบาล จังหวัดพัทลุง
(ข้อมูล ณ วันที่ 27 พ.ค.64) กำลังรักษาทั้งหมด 42 ราย ผู้ป่วยสะสมทั้งหมด 411 ราย หายป่วยสะสมทั้งหมด 
353 ราย และเสียชีวิตสะสม 4 ราย     
           มติที่ประชุม รับทราบ  

 2) โรคติดต่อที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับ ปี 256๔  
 - โรคติดต่อที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับ ปี 256๔ (1 ม.ค.6๔-27 พ.ค. 64) 

คือ โรคอุจจาระร่วง คิดเป็นอัตราป่วยมากที่สุด คือ 407.3 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ โรคปอดอักเสบ คิดเป็น  
อัตราป่วย 102.3 ต่อประชากรแสนคน และโรค มือ เท้า ปาก คิดเป็นอัตราป่วย 59.8 ต่อประชากรแสนคน 
                               ๓) สถานการณ์ การเฝ้าระวังป้องกันไข้เลือดออกของจังหวัดพัทลุง  

 - จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกที่ใช้ในการดำเนินงานควบคุมเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกใน
ภาพรวมของจังหวัดพัทลุง ผู ้ป่วยสะสม ปี พ.ศ. 2564 (1 ม.ค.64-27 พ.ค.64) จำนวน 21 ราย อัตราป่วย 4.0                          
ต่อประชากรแสนคน อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงกว่าอัตราป่วยในระดับจังหวัดสะสม คือ อำเภอเขาชัยสน รองลงมา
อำเภอป่าพะยอม, อำเภอศรีบรรพต ซึ ่งมีอัตราป่วยที่เท่ากัน และอำเภอกงกรา ตามลำดับ ผู ้ป่วยสะสม                 
เดือนพฤษภาคม (1 ม.ค.-27 พ.ค.64) จำนวน 3 ราย อัตราป่วย 0.6 ต่อประชากรแสนคน อัตราป่วยตาม
กลุ่มอายุ มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ช่วงอายุ 15-24 ปี, ช่วงอายุ 0-4 ปี และช่วงอายุ 10-14 ปี   



-๔- 
 สถานการณ์โรค มือ เท้า ปาก จังหวัดพัทลุง ปี พ.ศ. 2564  ตั ้งแต่วันที่ 1  มกราคม – 27  

พฤษภาคม 2564 จำนวนผู้ป่วยโรค มือ เท้า ปาก ทั้งหมด 314 ราย อัตราป่วย 59.8 ต่อประชากรแสนคน 
ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต 

 เพศชายมากกว่าเพศหญิง (ชาย 178 ราย หญิง 136 ราย) อัตราส่วนเพศชายต่อเพศ
หญิง 1.3:1 

 กลุ่มอายุ 0-4 ปี จำนวน 276 ราย อัตราป่วย 994.4 ต่อประชากรแสนคน (ร้อยละ 87.9) 
 กลุ่มอายุ 5-9 ปี จำนวน 36 ราย อัตราป่วย 111.8 ต่อประชากรแสนคน (ร้อยละ 11.5) 
            กลุ่มอายุ 10-14 ปี จำนวน 2 ราย อัตราป่วย 6.1 ตอ่ประชากรแสนคน (ร้อยละ 0.6) 

  มติที่ประชุม รับทราบ 
3.2 สถานการณ์ทางการเงินและการประเมินภาวะวิกฤติของโรงพยาบาล  

   1) สถานการณ์การเงินหน่วยบริการ จังหวัดพัทลุง เดือน เมษายน ๒๕๖๔ สถานบริการทุกแห่ง             
มีค่า Risk Score อยู่ในระดับ 0 ยกเว้น โรงพยาบาลปากพะยูน อยู่ในระดับ 1  
   2) ประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง (7 plus efficiency) ไตรมาส 2 ปี 2564 
   ประเด็นระยะเวลาถัวเฉลี่ย ในการชำระหนี้กำไรค้ากลุ่มบริการ (ค่ายา เวชภัณฑ์ ไม่ใช่ยา ฯลฯ) 
และระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้ หน่วยบริการส่วนใหญ่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด 
   3) ผลการประเมินต้นทุนหน่วยบริการแบบ Quick Method ไตรมาส 2/2564 ไม่เกินค่า
กลางของหน่วยบริการในกลุ่มบริการในกลุ่มระดับเดียวกัน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 
   ผลการประเมินแยกรายหน่วยบริการ ที่ยังไม่ผ่านคือ โรงพยาบาลศรีบรรพต  
   ๔) ผลการประเมินร้อยละของหน่วยบริการมีผลต่างของแผนประมาณการายได้และผลการ
ดำเนินงานด้านรายได้(ไม่รวมงบลงทุน)/ รายจ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย) ไม่เกินร้อยละ +/-5 เดือน
เมษายน 2564  
   ผลการประเมินแยกรายหน่วยบริการ ที่ยังไม่ผ่านคือ โรงพยาบาลเขาชัยสน 
   ๕) ยอดการจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ กองทุน IP ของหน่วยบริการในจังหวัดพัทลุง 
สะสมเดือน ตุลาคม 63-เมษายน 64  
   ผลการประเมินประเด็นปรับลดค่าแรงรวม แยกรายหน่วยบริการ ที ่ยังไม่ผ่าน                      
คือ โรงพยาบาลกงหรา, โรงพยาบาลตะโหมด,โรงพยาบาลศรีบรรพต, โรงพยาบาลป่าบอน, โรงพยาบาล                   
บางแก้ว, โรงพยาบาลป่าพะยอม และโรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ)  
   ผลการประเมินประเด็นปรับลดค่าแรงรวม แยกรายหน่วยบริการ ที ่ผ ่านคือ                           
โรงพยาบาลพัทลุง, โรงพยาบาลเขาชัยสน, โรงพยาบาลควนขนุน และโรงพยาบาลปากพะยูน 
   6) ให้ทุกหน่วยบริการในจังหวัดพัทลุง ส่งผลการเบิกจ่ายกรณี covid-19 

 มติที่ประชุม รับทราบ  
   ๓.๓ ประชากรที ่ถูกขึ ้นทะเบียนเป็นคนของหน่วยบริการในจังหวัดแต่ไม่อยู ่ในจังหวัด  

เขตสุขภาพท่ี 12 จังหวัดพัทลุง  
     หน่วยงานที่มีการดำเนินการได้ดี คืออำเภอกงหรา, อำเภอศรีนครินทร์ และอำเภอปากพะยูน 
    มติที่ประชุม รับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี๔ เรื่องเพื่อทราบ 
 ๔.๑ โรงพยาบาลพัทลุง   
  ไม่มี 
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  4.2 นางสาวอภิญญา เพ็ชรศรี รก.นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)  
   4.2.1 แผนการจัดสรรวัคซีนโควิด-19 
    จำนวนวัคซีน covid-19 ที่มาแล้วในเดือน มิ.ย.64 ได้แก่ SV จำนวน 1,200 โดส         
(31 พ.ค.64), SV จำนวน 5000 โดส(1 มิ .ย.64), AZ 3600 โดส(2 มิ .ย.64) และ SV 2400 โดส(3 มิ .ย.64)                           
รวม 12,200 โดส ซึ่งจะจัดสรรให้บุคคลที่จองวัคซีนผ่านแอปหมอพร้อม และจองผ่านเจ้าหน้าที่ ในวันที่                  
7-11 มิถุนายน 2564 จำนวนทั้งหมด 8664 ราย  
      ในวันที่ 7-11 มิถุนายน 2564 จะมีวัคซีน 2 ชนิดรวมกันทั้ง AZ และSV ซึ่งจะจัดสรร
วัคซีนเป็น 2 กลุ่ม สำหรับ กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มโรคประจำตัว 7 โรค ดังนั้น ต้องมีแพทย์ 1 คน 
ประจำจุดบริการฉีดวัคซีน เพ่ือชี้แจงหรือใหข้้อมูลแก่ผู้รับวัคซีน กรณีท่ีมีการปฏิเสธชนิดของวัคซีน   
     บุคลากรทางการศึกษา และอสม. จะได้รับวัคซีนเป็นกลุ่มถัดไปในสัปดาห์ต่อไป
หลังจากฉีดให้แก่ผู้ที่จองผ่านแอปหมอพร้อม และจองผ่านเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้ว  
    สถานที่ในการฉีดวัคซีน ต้องมีการเว้นระยะห่าง สร้างบรรยากาศที่ดี เพื่อลดความ               
ตึงเครียดแก่ผู้มารับวัคซีน และเคร่งครัดเรื่อง จุดสังเกตอาการ 30 นาท ีอย่างใกล้ชิด  
    มติที่ประชุม รับทราบ 
 ๔.๓ นางสวาท  รามทิพย์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)   
   ไม่มี 
 ๔.๔ นายสุนทร  คงทองสังข์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
   ไม่มี   
 ๔.๕ โรงพยาบาลชุมชน 
   ไม่มี 
 ๔.๖ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 
  ไม่มี 
 4.7 การติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มงานต่างๆ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ                  
พ.ศ. 256๔ 
  4.7.1 กลุ่มงานประกันสุขภาพ โดยนายกิติศักดิ์  หนูเมือง 

๑) สถานการณ์การใช้เงินกองทุนตำบลจังหวัดพัทลุง 
 พัทลุงมีการเบิกจ่ายเป็นอันดับ 1 ของเขตสุขภาพ อำเภอศรีบรรพต มีการเบิกจ่าย
มากที่สุด รองลงมาคือ อำเภอกงหรา และอำเภอเขาชัยสนตามลำดับ 
 สปสช. ให้ทุกหน่วยบริการ ดำเนินการจัดโครงการเกี่ยวกับโรค covid-19 ซ่ึงแต่ละ
โครงการ ใช้งบประมาณไม่เกินหนึ่งแสนบาท  
 2) หลักการช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโรค covid-19 
 แนวทางการขอรับเงินช่วยเหลือ มีดังนี ้
  1. ผู้ยื ่นคำร้อง: ผู้รับบริการที่ได้รับความเสียหาย/ ทายาท/ ผู้อุปการะ, 
หน่วยบริการ รายบุคคล / รายกลุ่ม  
  2. สถานที่ยื ่นคำร้อง: 1. โรงพยาบาลที่รับผิดชอบในการฉีด 2. สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) 3. สปสช. เขต 
  3. ระยะเวลาการยื่นคำร้อง: ภายใน 2 ปี นับจากวันที่ทราบความเสียหาย 
  4. เอกสารประกอบการยื่นคำร้อง: 
    - แบบคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื ้องต้น กรณีได้รับความเสียหาย                     
จากการรับวัคซีนป้องกันโรค covid-19  
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   - สำเนาบัตรประชาชนของผู้เสียหาย 
   - สำเนาใบมรณะบัตรของผู้รับบริการ กรณีท่ีเสียชีวิต 
   - สำเนาเอกสารผลการสอบสวนโรคของกระทรวงสาธารณสุข (AEFI) 
   - ความเห็นแพทย์ผู้ให้การรักษา ที่ให้หยุดพักงาน 
   - สำเนาหน้าสมุดธนาคาร 
   - เอกสารอ่ืน ๆที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ในการพิจารณาความเสียหาย 
  5. คำร้องที่ยื ่นมาแล้ว: สปสช.เขต ต้องดำเนินการพิจารณาให้แล้วเสร็จ 
ภายใน 5 วันทำการ (นับจากวันที่ได้รับคำร้อง) 
  6. หลังจากพิจารณาเสร็จ: สปสช. เขต จะแจ้งผลแก่ผู้ยื่นคำร้อง และดำเนินการ                 
เบิกจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ให้กับผู้ยื่นคำร้องให้แล้วเสร็จ ภายใน 5 วัน (สปสช. เขต 2 วัน – สบก. 3 วัน) 
  7. การอุทรณ์: หากผู้รับบริการหรือทายาทที่ยื่นคำร้องไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัย
ของคณะกรรมการ สามารถยื่นอุทรณ์ได้ภายใน 30 วัน หลังได้รับการแจ้งผล จาก สปสช.เขต โดยสามารถยื่นคำร้อง                   
ได้ที่ หน่วยบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือ สปสช. เขต (การพิจารณาผลอุทรณ์ ดำเนินการโดย คกก. 
ระดับประเทศ) 
  8. การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื ้องต้น : สปสช. จ่ายเงินช่วยเหลือเบื ้องต้น                    
ตามมติ คกก.เขต โดยวิธีโอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้เสียหายหรือผู้ยื่นคำร้อง ที่ได้ส่งสำเนาหน้าสมุดธนาคาร          
มาพร้อมแบบยื่นคำร้อง  

มติที่ประชุม รับทราบ 
    4.7.2 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข โดยนายสมใจ หนูฤทธิ์ 

    1) กำหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ จังหวัดพัทลุง 
รอบท่ี 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระหว่างวันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2564  

    คณะกรรมการตรวจราชการ ได้เลือกพ้ืนที่รับการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ คือ  
     - คปสอ. ควนขนุน และรพ.สต.ปันแต อ.ควนขนุน 
     - คปสอ. ป่าพะยอม และรพ.สต.บ้านบ่อทราย อ.ป่าพะยอม                                   

     คปสอ. /รพ.สต. ที่รับการตรวจเยี่ยม ส่งเอกสารให้ สสจ.พัทลุง ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2564 
  มติที่ประชุม รับทราบ 

 2) งบค่าบริการทางการแพทย์ ที ่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื ่อม) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำ เดือนพฤษภาคม 2564 ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2564  
    1) การก่อหนี้(เงิน)สาธารณสุขอำเภอ ที ่ดำเนินการได้ร้อยละ 100 ได้แก่ 
อำเภอเมือง, อำเภอกงหรา, อำเภอเขาชัยสน, อำเภอตะโหมด, อำเภอควนขนุน, อำเภอปากพะยูน, อำเภอป่าบอน, 
อำเภอป่าพะยอม และอำเภอศรีนครินทร์ นอกจากนั ้นยังก่อหนี ้ไม่ถึงร้อยละ ๘0 โดยภาพรวมการก่อหนี ้(เงิน)               
ของสาธารณสุขอำเภอ ดำเนินการได้ร้อยละ 94.86 
    โรงพยาบาลการก่อหนี้(เงิน)ท่ีดำเนินการได้ร้อยละ 100 ได้แก่ โรงพยาบาล
พัทลุง, โรงพยาบาลตะโหมด, โรงพยาบาลปากพะยูน , โรงพยาบาลศรีบรรพตและโรงพยาบาลป่าบอน                     
ส่วนโรงพยาบาลบางแก้ว ร้อยละ 94.6๗ และโรงพยาบาลควนขนุน ร้อยละ 97.77 นอกจากนั้นยังก่อหนี้                
ไม่ถึงร้อยละ 80  
   2)  การเบิกจ่าย(เงิน)สาธารณสุขอำเภอ ที่ดำเนินการได้ร้อยละ 100 ได้แก่ 
อำเภอเมือง, อำเภอกงหรา, อำเภอเขาชัยสน, อำเภอตะโหมด, อำเภอควนขนุน, อำเภอป่าบอน, อำเภอ                     
ป่าพะยอม และอำเภอศรีนครินทร์ นอกจากนั้นยังเบิกจ่าย(เงิน)ไม่ถึงร้อยละ 80 โดยภาพรวมการเบิกจ่าย(เงิน)                  
ของสาธารณสุขอำเภอ ดำเนินการได้ร้อยละ 83.62   
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  โรงพยาบาล การเบิกจ่าย(เงิน)ส่วนใหญ่ยังมีการเบิกจ่ายได้น้อยกว่าร้อยละ 80 

    สาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลที่ดำเนินการได้ร้อยละ 100 ได้แก่                
ตะโหมดและป่าบอน   

  มติที่ประชุม รับทราบ 
  สรุปความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตำบลสุขภาวะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
    9/ประเด็นที่ต้องมีการติดตามและยังไม่ผ่านเกณฑ์ คือ การแพทย์ฉุกเฉิน ,                      
ผ.ป DM/HT ที่ควบคุมได ้และLong Term Care  
  มติที่ประชุม รับทราบ 
  4.7.3 กลุ ่มงานกฎหมาย โดย นางสาวอรกวี ข้องรัก เรื ่อง การดำเนินการชี ้แจงข้อเท็จจริง                       
เรื่องร้องเรียน มีรายละเอียดดังนี้ 
   1. ขอความร่วมมือให้หน่วยงานย่อย ที่เกี่ยวข้องในการร้องเรียนที่ผ่านศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดพัทลุง ชี้แจงข้อเท็จจริงภายในกำหนดเวลา ตามที่ สสจ.พัทลุง แจ้งไป (เนื่องจากที่ผ่านมาหน่วยงานย่อยชี้แจง
ข้อเท็จจริงล่าช้า ทำให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพัทลุง ต้องเร่งรัดมายัง สสจ.พัทลุงบ่อยครั้ง)  
   2. กรณีหน่วยงานย่อยไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่ สสจ.พัทลุง  
กำหนด ให้ขอขยายเวลาชี้แจงข้อเท็จจริงเป็นลายลักษณ์อักษร มายัง สสจ.พัทลุง เพ่ือจะได้ขอขยายระยะเวลาไปยัง
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพัทลุง ต่อไป (โดยให้แจ้งผลการดำเนินการข้อร้องเรียน ด้วยว่าอยู่ในขั้นตอนใด) 
   3. แจ้งการดำเนินงาน ITA ในปี งบประมาณ 2564 สสจ.พัทลุง ได้รับแจ้งการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามแผนงานบูรณาการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ             
เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ทั้งสิ้น 43,000 บาท โดยแบ่งเป็น 2 งวด                 
โดยกำหนดเงื่อนไขการใช้ดังนี้ 
    1) ใช้ในการตรวจราชการและนิเทศงานของผู้นิเทศงานระดับจังหวัด 
    2) ใช้ในการกำกับติดตามการดำเนินงานของผู ้ตรวจประเมินแบบสำรวจ
หลักฐานเชิงประจักษ์ ระดับจังหวัด และระดับเขตสุขภาพ 
    3) ใช้ในการดำเนินงานตามตัวชี ้ว ัดที ่ 61 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขผ่านการประเมิน ITA ร้อยละ 92 โดยงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวให้ใช้จ่ายตามภารกิจ                     
ที่กำหนดไว้ในแผนงานบูรณาการ ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบเท่านั้น ห้ามมิให้นำไปใช้สำหรับแผนงาน
พ้ืนฐาน แผนงานบุคลากร หรือแผนงานอ่ืนใด  
   งวดที่ 1 ดำเนินการโอนงบประมาณร้อยละ 55 ในเดือนเมษายน 2564 เป็นเงิน 23,650 บาท 
ซึ่งได้รับแจ้งการจัดสรรมาแล้วเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ซึ่ง สสจ.พัทลุง ได้กำหนดแผนการดำเนินงานบริหาร
จัดการโดยจัดสรรให้แต่ละอำเภอเป็นเงิน จำนวน 2,150 บาท เพื ่อใช้จ่าย โดยกำหนดให้จัดทำป้ายไวนิล
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบอาจกำหนดรูปแบบข้อความและรูปภาพตามความเหมาะสม 
                                  งวดที่ 2 ดำเนินการโอนงบประมาณร้อยละ 45 ในเดือนกรกฎาคม 2564 ซึ่ง สสจ. พัทลุง 
จะดำเนินการจัดประชุมในภาพรวม เมื่อได้รับการจัดสรรเงินมาแล้วจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบในโอกาสต่อไป  
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 กรณีการส่งหนังสือล่าช้า ของ สสอ.ควนขนุน ซึ่ง สสอ.ควนขนุน ได้มีการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง และรายงานมายังจังหวัดแล้ว  
 กลุ่มกฎหมายได้ชี้แจงว่า เนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดในการส่งตอบรับการลงเบียน EMS 
และได้รับเอกสารทาง สสอ.ควนขนุนเรียบร้อยแล้ว แต่ยังขาดในส่วนของพยานหลักฐานที่จะนำมาอ้างอิงหรือ
สนับสนุน และจะดำเนินการส่งหนังสือให้กับศูนย์ดำรงธรรมต่อไป  
  มติที่ประชุม รับทราบ 



-๘- 
 ๔.3.4 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล โดย นางสุพร พรหมมาศ 
   1) การมอบอำนาจ พตส.  
   การตรวจสอบสิทธิ์ พตส.ใหม ่
    - เริ่มใช้แนวทางใหม่ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป 
    - ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงิน พตส. ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 
    - ปลัดกระทรวง มอบอำนาจให้ นพ.สสจ. อนุมติั 
    - นพ.สสจ. มอบอำนาจให้ ผอ.รพช./สสอ. อนุมัต ิ
    - การตรวจสอบคุณสมัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
(สสจ.)/หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปของโรงพยาบาล/ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ 
    - การตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายตามคุณสมบัติในหลักเกณฑ์ที่กำหนด 
หัวหน้าการเงินของ สสจ./รพช./สสอ. 
    - หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน ให้ความเห็นชอบ 
    - สำหรับ ผอ.รพช. ส่งมาให้ นพ.สสจ. อนุมัต ิ 
  มติที่ประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา  
 ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
                 ไม่มี 
เลิกประชุมเวลา ๑๕.38 น.  
   
 

                   
 

                                                
 
 

(นางสาวกฤษติยา ทองขุนดำ) 
นวัตกรชุมชน 

ผู้จดรายงานการประชุม 

(นายสมใจ หนูฤทธิ์) 
  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


