
รายงานการประชุมสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๑๒ จังหวัดสงขลา 
ครั้งท่ี  1/2561    ประจําเดือนกรกฎาคม    2561 

ในวันจันทร,ท่ี   23   กรกฎาคม   2561 

ณ ห/องประชุมสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๑๒ จังหวัดสงขลา 

.......................................................... 
ผู/มาประชุม 
๑. นายชวลิต ดําเรืองศรี ผู�อํานวยการสบส.12 สงขลา ประธาน 
2. นายสุวิทย# บุญวิชัย นายช&างเทคนิคอาวุโส  
3. นายนิรันดร# จิสวัสด์ิ นายช&างไฟฟ.าชํานาญงาน  
4. นายทวีศักด์ิ   ชัยชนะ นายช&างเทคนิคชํานาญงาน  
5. นายธีรพัฒน# เต้ียนวล นายช&างเทคนิคชํานาญงาน  
6. นางสาวเพียงพร   วรรณนิยม เจ�าพนักงานธุรการชํานาญงาน  
7. นายทวี เสรีรักษ# นายช&างเทคนิคชํานาญงาน  
8. นายการุญ   สุขสุทธิ์ นายช&างไฟฟ.าชํานาญงาน  
9. นายจําเริญ   ศิริพร นายช&างไฟฟ.าชํานาญงาน  

10. นายวรวัฒน# แก�วมะแป.น นายช&างไฟฟ.าชํานาญงาน   
11. นายสมเกียรติ   ช&วยเพ็ชร นายช&างไฟฟ.าชํานาญงาน  
12. 
13. 

นายพิเชฎฐ# 
นายอัชมัน 

สุขวรรณ 
วานิ 

นายช&างไฟฟ.าชํานาญงาน 
นายช&างเทคนิคชํานาญงาน 

 

14. นายกรีฑา ขาวศรี นายช&างเทคนิคชํานาญงาน  
15. นางจีรวรรณ   ลัดดาวงศ# เจ�าพนักงานธุรการชํานาญงาน  
16. นางอรทัย เพชรพันธ# เจ�าพนักงานสถิติชํานาญงาน  
17. นายเฉลิมชัย   ศุภศรี วิศวกรไฟฟ.าปฏิบัติการ  
18. นางสาวอนุสรา เจEะสัน นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
19. นางสาวจุฑามาศ   ขวัญแก�ว นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
20. นางวราพรรณ    คงหนู พนักงานธุรการ ส 3  
21. นายอาคม   เปGยกลิ่น พนักงานพัสดุ ส 3  
22. นายอาหมัด   หมัดอะดํ้า นักวิเคราะห#นโยบายและแผน  
23. นางสาวภาวิน ี ยาวิราช นักวิชาการคอมพิวเตอร#  
24. นายภาณุพงศ#   ชุมวงค# วิศวกรโยธา  
25. นายเอกพงษ# แก�วราบ นักวิชาการอุปกรณ#การแพทย#  
26. นางธีรารัตน# แก�วมะแป.น พนักงานการเงินและบัญชี ส 3     ผู�จดรายงานการประชุม 
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ก2อนระเบียบวาระการประชุม  

ข�อคิดในการปฏิบัติราชการ  “อัญเชิญพระบรมราโชวาท” 

 1. โดยนางสาวเพียงพร  วรรณนิยม 

                 “ผู�มีวิชาต�องใช�วิชาของตนด�วยความสัจจริงและเท่ียงตรง คือ สัจจริงและเท่ียงตรงต&องาน 
ต&อเหตุผล ความถูกต�อง และต&อหลักวิชา ไม&บิดเบือน  ใช�หลักวิชาเพ่ือหาประโยชน#ท่ีมิใช&เป.าหมายของ         
กิจท่ีกระทํา” 

พระบรมราโชวาทพระราชทาน เม่ือวันท่ี  25  กรกฎาคม  2534ส 

 2. โดย นายทวีศักด์ิ  ชัยชนะ 

  “หลักของคุณธรรม คือ การคิดด�วยจิตใจท่ีเปNนกลาง ก&อน จะพูดจะทําสิ่งไร จําเปNนต�อง หยุด
คิดเสียก&อน เพ่ือรวบรวมสติให�ต้ังม่ัน และจิตสว&างแจ&มใส ซ่ึงเม่ือฝRกหัดคุ�นเคยชํานาญแล�ว จะกระทําได�
คล&องแคล&วช&วยให�สามารถแสดงความรู�ความคิดในเรื่องต&างๆ ให�ผู�ฟTงได�เข�าใจได�ง&าย ได�ชัด  ไม&ผิด ท้ังหลัก
วิชา ท้ังหลักคุณธรรม” 

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ#มหาวิทยาลัย                                          
เม่ือวันท่ี ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๓๕ 

 3. โดย นายนิรันดร#  จิสวัสด์ิ 

  “งานราชการนั้น คือ งานของแผ&นดิน ข�าราชการจึงต�องสําเนียกตระหนักอยู&ตลอดเวลา ถึง
ฐานะและหน�าท่ีของตน แล�วต้ังใจปฏิบัติงานทุกอย&างโดยเต็มกําลัง สติปTญญา ความสามารถ ด�วยความ
สุจริตเท่ียงตรง และด�วยความมีสติ ยั้งคิด รู�ว&าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดสิ่งใดควรกระทําสิ่งใดควรงดเว�น เพ่ือให� 
งานท่ีปราศจากโทษเสียหาย และบังเกิดผลเปNนประโยชน#ท่ีแท�คือความเจริญม่ันคงของประเทศชาติและ
ประชาชน” 

พระราชราโชวาทให�แก&ข�าราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันข�าราชการพลเรือน                                            
เม่ือวันท่ี  31  มีนาคม  พ.ศ.  2551ปGพุทธศักราช 2551 

 

 

เริ่มประชุมเวลา  09.00 น.  

 

 

 

 



 - ๓ -

เข/าสู2ระเบียบวาระการประชุม  
ระเบียบวาระท่ี๑  เรื่องแจ/งเพ่ือทราบ 

-  เรื่องท่ีแจ/งให/ท่ีประชุมทราบ โดยประธาน 

1. แจ�งกําหนดการในการเข�าร&วมประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข  
ครั้งท่ี 13 ประจําปG 2561  ระหว&างวันท่ี 15 – 16 สิงหาคม 2561  ณ ห�องมิราเคิล แกรนด# บอลรูม ชั้น 4  
โรงแรมมิราเคิล  แกรนด# คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ  โดย สบส 12 สงขลา ได�รับการคัดเลือกเปNนหน&วยงานดีเด&น
ด�านการพัฒนาธรรมจริยธรรม ประจําปG 2561  ซ่ึงจะต�องดําเนินการจัดบูธนิทรรศการ นําเสนอผลงาน              
เข�ารับมอบเกียรติบัตรหน&วยงานดีเด&น  เข�ารับประทานโล&รางวัล จึงขอให�เจ�าหน�าท่ีทุกคนร&วมมือเพ่ือให�การ
การดําเนินงานฯ ดังกล&าวสําเร็จไปด�วยดี 

2. แจ�งกําหนดการเข�าร&วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ สํานักงานสนับสนุน
บริการสุขภาพเขต 12 จังหวัดสงขลา กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดําเนินงานมาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพและสุขภาพภาคประชาชน ในระหว&างวันท่ี 6 – 8 สิงหาคม 2561  ณ โรงแรมเอวาซี  รีสอร#ท  
ตําบลอ&าวนาง  อําเภอเมือง  จังหวัดกระบ่ี ขอให�เจ�าหน�าท่ีเข�าร&วมโครงการฯ โดยพร�อมเพรียงกัน 

3. โครงสร�างใหม&ของสํานักงานสนับสนุนเขต แบ&งเปNน 6  กลุ&ม ได�แก& กลุ&มบริหารงานท่ัวไปและ
แผนงาน กลุ&มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กลุ&มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย#               
กลุ&มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล�อมกลุ&มคุ�มครองผู�บริโภคด�านบริการสุขภาพ  กลุ&มวิชาการและ
ยุทธศาสตร#ระบบริการสุขภาพ   โดยสํานักงานฯ จะได�มีการพิจารณาปรับเปลี่ยนบุคลากรตามโครงสร�างใหม& 
เพ่ือให�การขับเคลื่อนภารกิจเปNนไปได�อย&างมีประสิทธิภาพ  จากการดําเนินงานท่ีผ&านมาขอชื่นชมเจ�าหน�าท่ี 
สบส.12 สงขลา ทุกท&าน แม�ภารกิจงานท่ีปฏิบัติจะไม&ตรงกับตําแหน&งและสายงาน แต&เจ�าหน�าท่ีก็พยายามหา
องค#ความรู�ต&าง ๆ เพ่ือให�ภารกิจเปNนไปตามเป.าหมายท่ีกําหนดไว� 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  รับรองรายงานการประชุม  ครั้งท่ี  6/2560  เม่ือวันจันทร,ท่ี 4 ธันวาคม 2560 

ตามท่ีสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 12 จังหวัดสงขลา ได�จัดประชุมสํานักงานฯ ครั้งท่ี  
6/2560 เม่ือวันจันทร#ท่ี 4 ธันวาคม 2560  ณ ห�องประชุม สบส 12 สงขลา  มีผู�ร&วมประชุม 26  คน 
รายงานการประชุม จํานวน 17 หน�า โดยได�เผยแพร&รายงานการประชุมฯ ผ&านเว็บไซต#ของสํานักงานฯ 
http://do12.new.hss.moph.go.th 

มติท่ีประชุมท่ีประชุมรับรองการประชุมครั้งท่ี  6/2560  เม่ือวันจันทร#ท่ี 4 ธันวาคม 2560 

ระเบียบวาระท่ี ๓  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ี  6/2560  เม่ือวันจันทร#ท่ี 4 ธันวาคม 2560 

- ไม&มี 
มติท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพ่ือพิจารณา 

- ไม&มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  แจ�งเพ่ือทราบแต&ละกลุ&มงาน 
1. กลุ2มบริหารงานท่ัวไป  โดย นางสาวเพียงพร  วรรณนิยม หัวหน�ากลุ&มฯ 



หน2วยงาน 612               

รหัสงบประมาณ รายละเอียดกจิกรรม งบประมาณที่ได/รับ เบิกจ2าย เงินยืม รวมใช/ไป 
รวมผลเบิกจ2าย 

GFMIS 
PO ค/าง
ชําระ 

คงเหลือรวม 
PO ค/างชําระ 

814-112-P041-M5139-01โครงการยกระดับพัฒนาการประเมนิคุณธรรมและความโปร&งใสในการดําเนินงานของหน&วยงานภาครัฐกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

 

9,000.00 9,000.00 0 9,000.00 9,000.00 0 0 
612-112-P021-M5135-01โครงการ ส&งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 

144,020.00 144,020.00 0 144,020.00 144,020.00 0 0 
612-112-P021-M5135-02โครงการส&งเสรมิ ควบคุม กํากับ พัฒนาสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ให�มีคุณภาพมาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนด เขต 12 ปG 2561 

244,050.00 243,696.02 0 243,696.02 243,696.02 0 353.98 
612-112-P031-M5137-03ส&งเสริม พัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู&บ�านและภาคีเครือข&ายในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพภาคประชาชนเขตสุขภาพที่ 12 ปGงบประมาณ 2561 (1) 

385,140.00 362,811.00 0 362,811.00 362,811.00 0 22,329.00 
612-112-P021-M5135-04โครงการส&งเสรมิ ควบคุมกํากับ มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ เขต 12 ปG 2561 

1,645,128.00 1,606,647.71 0 1,606,647.71 1,606,647.71 0 38,480.29 
612-112-P011-M5134-05รายการค&าใช�จ&ายบุคลากรภาครัฐ 

222,000.00 220,480.00 0 220,480.00 220,480.00 0 1,520.00 
612-112-P021-M5135-06งบบริหาร ค&าใช�สอย 

304,192.00 304,192.00 0 304,192.00 304,192.00 0 0 

612-112-P031-M5137-07โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 12 จังหวัดสงขลา 

2,421,460.00 1,704,670.73 0 1,704,670.73 1,704,670.73 0 716,789.27 

612-112-P071-M5133-08ส&งเสริม พัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู&บ�านและภาคีเครือข&ายในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพภาคประชาชนเขตสุขภาพที่ 12 ปGงบประมาณ 2561 (2) 
524,400.00 517,400.00 0 517,400.00 517,400.00 0 7,000.00 

612-112-P021-M5135-09โครงการสํารวจและบันทึกข�อมูลงานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เขต 12 ปG 2561 
70,000.00 0 0 0 0 42,200.00 70,000.00 

  
 

รวมทั้งสิ้น 
 

5,969,390.00 5,112,917.46 0 5,112,917.46 5,112,917.46 42,200.00 856,472.54 



1. กลุ2มสุขภาพภาคประชาชน กลุ2มคุณภาพและมาตรฐานการบริการ โดย นางสาวอนุสรา เจEะสัน  
ตามท่ี สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 12 จังหวัดสงขลา ได�กําหนดการจัดงานประกวด

และคัดเลือกพ้ืนท่ีต�นแบบตําบลจัดการสุขภาพดีเด&น หมู&บ�านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โรงเรียนสุขบัญญัติ
แห&งชาติ และองค#กร อสม. ท่ีมีผลการเฝ.าระวัง การสร�างสุขภาพ รู�ตน ลดเสี่ยง ลดโรค  ปรับพฤติกรรมดีเด&น 
ระดับเขต 12 ปG 2561 วัตถุประสงค#เพ่ือให�ภาคีเครือข&ายสุขภาพในพ้ืนท่ีได�แลกเปลี่ยนเรียนรู�การดําเนินงาน
สุขภาพภาคประชาชนและ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู� ในการ
พัฒนาและต&อยอดความสําเร็จการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนในระหว&างวันท่ี 25 - 26 กรกฎาคม 2561ณ 
โรงแรมบีพี แกรนด#ทาวเวอร# หาดใหญ& อําเภอหาดใหญ& จังหวัดสงขลา  ดังนั้น เพ่ือให�การดําเนินการบรรลุตาม
วัตถุประสงค#ของการจัดงานประกวดฯ จึงขอแต&งต้ังคณะทํางาน  และแจ�งกําหนดการการจัดงาน              
ประกวดฯ  (ตามเอกสารแนบ) 

2. กลุ2มวิศวกรรมการแพทย,โดย นายสุวิทย#    บุญวิชัย  หัวหน�ากลุ&มฯ 
รายงานผลการปฏิบัติงานกลุ&มวิศวกรรมการแพทย# 

มาตรฐานวิศวกรรมการแพทย# 5 ด�าน   1. ด�านสอบเทียบเครื่องมือแพทย#ในสถานพยาบาล   2. ด�าน
ตรวจสอบระบบวิศวกรรมความปลอดภัยในสถานพยาบาล   3. ด�านวิศวกรรมสื่อสาร    4. ด�านการจัดระบบ
วิศวกรรมการแพทย#ในสถานพยาบาล    5. ด�านสิ่งแวดล�อมในสถานพยาบาล 

ผลการดําเนินงาน (ด�านสอบเทียบและจัดระบบเครื่องมือแพทย#)- เป.าหมาย  78  แห&ง  ดําเนินการได�  
78  แห&ง เครื่องมือแพทย#ท้ังหมด   เครื่องมือความเสี่ยงสูง 7 รายการ 

ผลการดําเนินงาน (ด�านวิศวกรรมความปลอดภัย , สิ่งแวดล�อมและสื่อสาร)-  เป.าหมาย  78  แห&ง  
ดําเนินการได�  56  แห&ง   (จ.ยะลา เหลือ 2 แห&ง)   (จ.ปTตตานี เหลือ 5 แห&ง)   (จ.นราธิวาส เหลือ 2 แห&ง)
(จ.สตูล เหลือ 2 แห&ง)   (จ.พัทลุง เหลือ 2 แห&ง)  (จ.สงขลา เหลือ 9 แห&ง) 

สรุปงาน-  ด�านวิศวกรรมความปลอดภัย(ห�องแยกโรคไม&สามารถใช�งานได� 3 แห&ง คือ รพ.ไม&แก&น , 
รพ.ศรีสาคร , รพ.ตรัง)   (ไม&มีห�องแยกโรค 2 แห&ง คือ รพ.กรงปnนัง, รพ.หาดสําราญฯ)-  ด�านสิ่งแวดล�อม(มี
การจัดทําแผนปรับปรุงระบบใหม&)-  ด�านสื่อสาร(ระบบวิทยุสื่อสารไม&สามารถใช�งานได� 3 แห&ง คือ รพ.สุไหง
ปาดี , รพ.ไม�แก&น , รพ.ท&าแพ)   (ไม&มีระบบวิทยุสื่อสาร 1 แห&ง คือ รพ.หาดสําราญฯ) 

งานวิจัย-  ได�ดําเนินการตามแผนท่ีวางไว�   มีการจัดประชุมสรุปผลการวิจัย ในระหว&างวันท่ี 8 - 9 
สิงหาคม 2561  งบประมาณ 130,000 บาท 

งานอ่ืนๆตามท่ีได�รับมอบหมาย                                                                                              
1) เข�าร&วมเปNนคณะกรรมการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง เครื่องกําเนิด 
ไฟฟ.า 1 แห&ง                                                                                                           
2) เข�าร&วมเปNนคณะกรรมการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง  และกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ ห�องแยกโรค  4  แห&ง                                                                                               
3. ให�การอบรมความรู�ด�านความปลอดภัยในรถตู�พยาบาลฉุกเฉิน ให�กับ อบจ.สงขลา                                          
4. เข�าร&วมประชุมเปnดศูนย#กายอุปกรณ#คนพิการ ณ วท.หาดใหญ& 
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3. กลุ2มอาคารและสภาพแวดล/อมโดย นายการุญ  สุขสุทธิ์  หัวหน�ากลุ&มฯ 
(1) รายงานผลการดําเนินงานรอบ ไตรมาสท่ี 1   กรกฎาคม  2561 

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 

ลําดับ ตัวชี้วัด เป.าหมาย ผล หมายเหตุ 

1 KB4 ร�อยละของสถานพยาบาลภาครัฐ
กลุ&มเป.าหมายผ&านเกณฑ#มาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพ (ร�อยละ 60 ท่ีอยู&ในระดับพ้ืนฐานในปG 
2560 ผ&านเกณฑ# มาตรฐานระดับพัฒนาข้ึนไป) 
 

78 แห&ง -ดําเนินการตรวจ
ประเมินเสร็จสิ้น
เม่ือวันท่ี 5 
มิ.ย.2561 
- ประชุมรับรองผล
การตรวจประเมิน
รอบท่ี 1 วันท่ี 9 
ก.ค. 2561 

บู ร ณ ก า ร  ก ลุ& ม 
คม. กลุ&ม วศ.  

2 งานอ่ืนๆท่ีได�รับมอบหมาย 
1. ร&วมเปNนคณะกรรมการกําหนดราคากลาง

พร�อม งวดงานงวดเงิน ในการจ�างเหมา
ปรับปรุงห�องบัตรอาคาร  ผู�ปrวยนอก 

 
รพ.สงขลา 
 

 
12 ธ.ค. 2560 
 

 
ภาณุพงศ# 
 
 

 2. ออกแบบห�องแยกควบคุมโรคผู�ปrวยแพร&เชื้อ
ทางอากาศ 

รพ.รัตภูมิ 27 ธ.ค. 2560 การุญ  
ภาณุพงศ# 

 3. ออกแบบ กําหนดรายการวัสดุและประมาณ
ราคาค&าก&อสร�างแก�ไขความกระด�างของน้ํา 
4. จัดทําแผนผังระบบไฟฟ.าและระบบประปา 
5. ร&วมเปNนคณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส# อาคารพักแพทย# 
44 ยูนิต 
6. ร&วมตรวจสอบและวางแผนปรับปรุงระบบ
บําบัดน้ําเสีย 
7. ร&วมเปNนคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
ปรับปรุงห�องสมุด ตึกศูนย#แพทย# 
8. ร&วมตรวจสอบและวางแผนปรับปรุงระบบ
บําบัดน้ําเสียและ ประเมินราคา 
9.รับรองแบบรูปรายการงานก&อสร�างปรับปรุง,
ลานจอดรถ,ห�องปฐมพยาบาล ,ห�องฉุกเฉิน 
10. สํารวจตรวจสอบระบบบําบัดน้ําเสีย จําทํา
ผังท&อรวบรวมมายังระบบบําบัดน้ําเสีย 
11.สํารวจ ออกแบบ และประเมินราคาค&า
ก&อสร�างปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสีย 

รพ.กงหรา 
 
รพ.ศรีสาคร 
รพ.สงขลา 
 
 
รพ.ตากใบ 
 
รพ.สงขลา 
 

รพ.นราธิวาสฯ 
 

รพ.มะนัง 
 
รพ.ละงู 
 
รพ.รือเสาะ 
 

28-29 ธ.ค.60 
 
24-26 ม.ค. 60 
13 มี.ค.61 
 
 
6-8มี.ค.61 
 
21มิ.ย.61 
 
28-30มี.ค.61 
 
3 เม.ย. 61 
 
17-18 เม.ย. 61 
 
28- 30มิ.ย.61 
 

การุญ/ 
ภาณุพงศ# 
จําเริญ / 
ภาณุพงศ#  
 
 
ภาณุพงศ# 
 
จําเริญ/ 
ภาณุพงศ#  
ก า รุ ญ / จํ า เ ริ ญ /
ภาณุพงศ#     
ภาณุพงศ# 
 
การุญ/ภาณุพงศ# 
 
ก า รุ ญ / จํ า เ ริ ญ /
ภาณุพงศ#  
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12.แนะนําเก่ียวกับการปรับปรุงด�านสิ่งแวดล�อม
และปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสีย 
13. ร&วมตรวจรับห�องผ&าตัด/ออกแบบ เขียน
แบบต&อเติมห�องเตรียมยาเคมีบําบัด 
14.สํารวจ ตรวจสอบระบบไฟฟ.า เขียนแบบผัง
วงจรไฟฟ.าและผังแนวสายไฟฟ.า 
15.สํารวจตรวจสอบถังเก็บน้ําเนื่องจากมีสภาพ
เก&า ชํารุด 
16. ควบคุมงานจ�างปรับปรุงห�องแยกโรคฯ 
17. ร&วมเปNนคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
งานปรับปรุงทาสีภายนอก อาคาร 508 
18. ร&วมเปNนคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
งานปรับปรุงทาสีภายใน ห�องพิเศษ 81 ห�อง 
19. ตรวจสอบแก�ปTญหาระบบไฟฟ.าภายใน
อาคาร 
20. ร&วมเก็บข�อมูลงานวิจัย 
(การศึกษาปTจจัยท่ีส&งผลกระทบต&อการเสียชีวิต
ของผู�ปrวยฉุกเฉินขณะนําส&งสถานพยาบาลใน
เขตพ้ืนท่ี 3จังหวัดชายแดนภาคใต�)  
21.วิทยากรบรรยายวิศวกรรมความปลอดภัย
การใช�รถพยาบาล  
22. วิทยากรบรรยายวิศวกรรมความปลอดภัย
ในโรงพยาบาล  
23. วิทยากรบรรยายวิศวกรรมความปลอดภัย
ในโรงพยาบาล  

รพ.ปาดังเบซาร# 
 
รพ.สตูล 
 
รพ.จะแนะ 
 
รพ.เมือง

สงขลา 
รพ.กันตัง 
รพ.สงขลา 
 
รพ.สงขลา 

 
รพ.ควนขนุน 

 
รพ.ในเขต  จ.
ปTตตานียะลา 

นราธิวาส 
อบจ.สงขลา 
 

รพ.สิเกา  
 

รพ.ห�วยยอด 

13-14มิ.ย.61 
 
11มิ.ย.61 
 
11-13 พ.ค.61 
 
18ก.ค.61 
 
16 ก.ค.61 
19 ก.ค.61 
 
19 ก.ค.61 
 
1-4 พ.ค. 61 
 
8-11 พ.ค.61 
15-18 พ.ค.61 
5-8มิ.ย. 61 
12-15 มิ.ย.61 
21-30 พ.ค. 61 
 
19-20 เม.ย.61 
 
5-6 ก.ค.61  
 

การุญ /ภาณุพงศ#  
 
การุญ /ภาณุพงศ# 
 
จําเริญ/ภาณุพงศ# 
 
จําเริญ/ภาณุพงศ# 
 
การุญ 
ภาณุพงศ# 
 
ภาณุพงศ# 
 
จําเริญ 
 
จําเริญ 
 
 
 
จําเริญ 
 
การุญ/ภาณุพงศ# 
 
การุญ/ภาณุพงศ# 
 

รายงานผลการควบคุมงานประจําเดือน ตุลาคม 2560 
นายประยุทธวรรณกิจ จังหวัดปTตตานี - ยะลา – นราธิวาส 

ลําดับ สถานท่ีก&อสร�าง ชื่ออาคาร เริ่มต�นสัญญา
จ�าง 

สิ้นสุดสัญญา
จ�าง 

จํานวน
งวดงาน 

ผลการดําเนินงาน 

1 รพส.สายบุรี จ.
ปTตตานี 

คลอดและพักผู�ปrวย
ใน 90 เตียง 

17 ตุลาคม
2560 

13มิถุนายน 
2561 

3งวด ดําเนินการ1/3งวด 
(ทําสัญญาจ�างใหม&) 

2 รพส.สายบุรี จ.
ปTตตานี 

พักพยาบาล 32 
หน&วย 

12 มีนาคม 2559

 

4 มิถุนายน 
2560 

10 งวด ดําเนินการเสร็จ
แล�ว 
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3 รพ.ยะลา จ.
ยะลา 

อุบัติเหตุและฉุกเฉิน 26 ธันวาคม 
2557 

5 กันยายน 
2561 

20 งวด ดําเนินการอยู&ใน
งวดงานท่ี14/20 

4 รพ.ยะลา จ.
ยะลา 

ไตเทียม ผู�ปrวยนอก 
ผู�ปrวยหนักและผู�ปrวย
ใน 

25 กันยายน 
2558 

16 มิถุนายน 
2561 

19 งวด ดําเนินการอยู&ใน
งวดงานท่ี6/19 

5 วิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิริน
ธร จ.ยะลา 

เรียนและหอนอน 4 ธันวาคม 
2558 

20 เมษายน 
2563 

22 งวด ดําเนินการอยู&ใน
งวดงานท่ี17/22 

6 รพ.ปTตตานี จ.
ปTตตานี 

ผู�ปrวยนอกและ
อุบัติเหตุ 

13 กรกฎาคม 
2558 

7 เมษายน 
2561 

35 งวด ดําเนินการอยู&ในงวดงาน
ท่ี23/35 

7 รพ.นราธิวาส
ราชนครินทร# จ.
นราธิวาส 

ส&งเสริมสุขภาพและ
เอนกประสงค# (แบบ
แพทย#แผนไทย) 

24 
กุมภาพันธ# 

2559 

26 สิงหาคม 
2560 

7 งวด ดําเนินการอยู&ในงวดงาน
ท่ี 3/7 

นายโชคชัย  วิยะ จังหวัด สงขลา–สตูล 

ลําดับ สถานท่ีก&อสร�าง ชื่ออาคาร เริ่มต�น
สัญญาจ�าง 

สิ้นสุดสัญญา
จ�าง 

จํานวน
งวดงาน 

ผลการดําเนินงาน 

1 รพ.สตูลจ.สตูล แฟลตพักแพทย# 20 
ยูนิต6ชั้น 

- - 14งวด ดําเนินการอยู&ในงวด
งานท่ี1/14 

2 รพ.ละงูจ.สตูล แฟลตพักแพทย# 20 
ยูนิต6ชั้น 

  14 งวด ดําเนินการอยู&ในงวด
งานท่ี1/14 

3 รพ.หาดใหญ&จ.สงขลา 

(สร�างท่ี รพ.นาหม&อม)            

อาคารรังสีรักษา 16 ก.ค.
2557 

3 ส.ค.
2559 

19งวด ดําเนินการอยู&ในงวด
งานท่ี12/19 

4 รพ.หาดใหญ&จ.สงขลา ศูนย#สุขภาพชุมชน
เมือง 

- - 12 งวด ดําเนินการอยู&ในงวด
งานท่ี1/12 

5 รพ.สะดา จ.สงขลา อาคารอุบัติเหตุ - - 15 งวด ดําเนินการอยู&ในงวด
งานท่ี1/15 

6 รพ.ธัญรักษ#สงขลาจ. อาคารพักแพทย#  - - 12 งวด ดําเนินการอยู&ในงวด
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สงขลา 20 ยูนิต6ชั้น งานท่ี1/12 

7 รพ.จิตเวชสงขลาราช
นครินทร# 

ผู�ปrวยใน 5 ชั้น - - 35 งวด ดําเนินการอยู&ในงวดงานท่ี
18/35 

8 รพ.ปาดังเบซาร#จ.
สงขลา 

ศูนย#สุขภาพชุมชน
เมือง 

- - 12งวด ดําเนินการอยู&ในงวดงานท่ี
1/12 

9 รพส.นาทวีจ.สงขลา 

 

แฟลตพักแพทย# 20 
ยูนิต6ชั้น 

- - 14 งวด ดําเนินการอยู&ในงวด
งานท่ี1/14 

นายประกอบ  กิตติคุณ จังหวัด ตรัง-พัทลุง 

ลําดับ สถานท่ีก&อสร�าง ชื่ออาคาร เริ่มต�น
สัญญาจ�าง 

สิ้นสุด
สัญญาจ�าง 

จํานวน
งวดงาน 

ผลการดําเนินงาน 

1 รพ.พัทลุง  จ.พัทลุง แฟลตพักแพทย# 20 
ยูนิต 

- - 12งวด ดําเนินการอยู&ในงวด
งานท่ี5/12งวด  

2 รพ.พัทลุง  จ.พัทลุง พักคนไข� 298   8
ชั้น 

12 มี.ค.29 4 มิ.ย.
2560 

34 งวด ดําเนินการอยู&ในงวด
งานท่ี1/34 

3 รพ.ตรัง จ.ตรัง อํานวยการ อุบัติเหตุ-
ฉุกเฉิน 7ชั้น 

8 
พ.ย.2559 

5
มิ.ย.2562 

23งวด ดําเนินการอยู&ในงวด
งานท่ี6/23 

4 รพ.ตรัง จ.ตรัง พักแพทย# พยาบาล 
เภสัชกร 88 ยูนิต 

29 
พ.ค.2558 

- 18งวด ดําเนินการอยู&ในงวด
งานท่ี17/18 

5 รพ.ตรัง จ.ตรัง ศูนย#สุขภาพชุมชน
เมือง 

- - 12 งวด ดําเนินการอยู&ในงวด
งานท่ี6/12 งวด 

6 รพ.ตรัง จ.ตรัง อาคารบริการ จอด
รถ 10ชั้น 

- - 12 งวด ดําเนินการอยู&ในงวด
งานท่ี6/12 งวด 

7 รพ.ห�วยยอด จ.ตรัง แฟลตพักแพทย# 20 
ยูนิต6ชั้น 

1เม.ย.
2560 

26 ธ.ค.
2562 

12 งวด ดําเนินการอยู&ในงวด
งานท่ี2/12 งวด 
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4. กลุ2มยุทธศาสตร,โดยนายธีรพัฒน#   เต้ียนวล  หวัหน�ากลุ&ม 
(1) ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปGงบประมาณ 2560               

ได� 4.9000  คะแนน  โดย สบส.12 สงขลา ได�พิจารณาแล�วจึงเห็นควรยื่นอุทธรณ#ผลคะแนนดังกล&าว  ซ่ึง
คณะกรรมการปรับลดค&าคะแนน ดังนี้ 

- ตัวชี้วัดท่ี 4 ปรับลดคะแนน 1.0000 คะแนน เนื่องจาก ไม&พบเอกสารผลการดําเนินงาน  
- ตัวชี้วัดท่ี 6.1 ปรับลดคะแนน 1.000 คะแนน เนื่องจาก ไม&พบเอกสารหลักฐานประกอบ

ผลการดําเนินงานในข้ันตอนท่ี 5 
- ตัวชี้วัดท่ี 6.3  ปรับลดคะแนน 2.000 คะแนน เนื่องจาก ไม&พบเอกสารหลักฐานประกอบ

ผลการดําเนินงานในข้ันตอนท่ี 1 และ 3 
- ตัวชี้วัดท่ี 7 ปรับลดคะแนน 0.1000 คะแนน  เนื่องจากหน&วยงานจัดส&งข�อมูลล&าช�าใน

ข้ันตอนท่ี 4  
(2)  ผลจากการอุทธรณ#การปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปG

งบประมาณ 2560   ได�  4.9375  คะแนน 
(3) ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด พรบ.งบประมาณรายจ&าย ประจําปG 2561  โดย                  

นายอาหมัด  หมัดอะดํ้า 

เปGาหมายการให/บริการ ผลผลิต โครงการ และ ตัวชี้วัด รหัส 
หน2วยงาน

หลัก 
หน2วยงาน

ร2วม 
เปGาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน
30 มิ.ย. 

หมายเหตุ 

เปGาหมายท่ี 1 สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ และ ผู/ประกอบโรคศิลปะ มีคุณภาพตามมาตรฐาน
และประชาชนผู/รับบรกิารในระบบบริการสขุภาพได/รับการคุ/มครอง 
 - ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร�อยละของสถานพยาบาลภาคเอกชน
ผ&านเกณฑ#มาตรฐานตามท่ีกฎหมายกําหนด (ร�อยละ 100) 

KB1 สพรศ. สบส.1-12  แห&ง 101 แห&ง  

 - ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร�อยละของสถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพผ&านเกณฑ#มาตรฐานตามท่ีกฎหมายกําหนด (ร�อยละ 
60) 

KB2 กสพส. สบส.1-12   แห&ง 588  แห&ง  

 - ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ร�อยละของสถานพยาบาลภาครัฐ
กลุ&มเป.าหมายผ&านเกณฑ#มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ (ร�อย
ละ 60) 

KB4 วศ.,บ.,ส. สบส.1-12 ร�อยละ 
60 

71/30 
ร�อยละ 
42.25 

ผลการ
รับรอง
ครั้งท่ี 1  
เป.า 71 
ผ&าน 30 

แห&ง 
ผลผลิตท่ี 1 : สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพ่ือสขุภาพ และผู/ประกอบโรคศิลปะ ได/รับการส2งเสริมสนับสนุน 
พัฒนา ควบคุม กํากับ มีมาตรฐานตามท่ีกฎหมายกําหนด และยกระดับคุณภาพบรกิารสู2สากล 
 - ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จํานวนสถานพยาบาลภาครัฐได�รับการ
ส&งเสริมและควบคุมกํากับตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ (896 
แห&ง) 

KB6 วศ.,บ.,ส. สบส.1-12 78  แห&ง 78  แห&ง  

 - ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จํานวนสถานพยาบาลภาคเอกชน (ท่ัว
ประเทศ) ท่ีได�รับการส&งเสริมและควบคุมกํากับให�ผ&านเกณฑ#
มาตรฐานตามท่ีกฎหมายกําหนด (19,000 แห&ง) 

KB7 สพรศ. สบส.1-12 1,286  
แห&ง 

1,286  
แห&ง 

 

 - ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จํานวนสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ
ท่ีได�รับการส&งเสรมิและควบคุมกํากับให�ผ&านเกณฑ#มาตรฐาน
ตามท่ีกฎหมายกําหนด (5,000 แห&ง) 

KB8 กสพส. สบส.1-12   แห&ง  360  แห&ง  

เปGาหมายท่ี 2 ประชาชนกลุ2มเปGาหมายสามารถดูแลสุขภาพตนเองและชมุชนจัดการสขุภาพเพ่ือการพ่ึงตนเองด/านสุขภาพได/ 
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เปGาหมายการให/บริการ ผลผลิต โครงการ และ ตัวชี้วัด รหัส 
หน2วยงาน

หลัก 
หน2วยงาน

ร2วม 
เปGาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน
30 มิ.ย. 

หมายเหตุ 

- ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร�อยละครอบครัวท่ีมีศักยภาพในการ
ดูแลสุขภาพตนเองได�ตามเกณฑ#ท่ีกําหนด (ร�อยละ 55) 

KB13 สช. สบส.1-12 ร�อยละ 
55 

31,302 

9,736 ข�อมูลเปNน
จํานวน 
อสค. 
ท่ีได�รับการ
อบรม 
และ
ประเมิน 
ไตรมาส 4 

- ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร�อยละประชาชนกลุ&มเป.าหมายมี
พฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกต�องเหมาะสมตามเกณฑ#ท่ีกําหนด (ร�อย
ละ 70)  
 

KB14 ส. สบส.1-12 ร�อยละ 
70 

N/A ประเมิน
ไตรมาส 4 

ผลผลิตท่ี 2 : ประชาชนและชมุชนสามารถจัดการสขุภาพเพ่ือการพ่ึงตนเอง    

 - ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จํานวนภาคีเครือข&ายระดับตําบลท่ี
ได�รับการส&งเสรมิพัฒนาและสนับสนุนให�สามารถจัดการ
สุขภาพด�วยตนเอง (7,255 ตําบล) 

KB15 สช. สบส.1-12 565 
ตําบล 

565  ตําบล  

 - ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร�อยละของตําบลเป.าหมายสามารถ
จัดการสุขภาพได�ตามมาตรฐาน 
 (ร�อยละ 75) 

KB16 สช. สบส.1-12 ร�อยละ 
75 

 

165 ตําบล 
ร�อยละ 
29.20 

ใช�ข�อมูล
ตาม อสม. 
นักจัดการ  
ประเมิน
ไตรมาส 
4 

 - ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร�อยละของประชาชนกลุ&มเป.าหมายมี
ความรอบรู�ด�านสุขภาพ (ร�อยละ 70) 

KB17 ส. สบส.1-12 ร�อยละ 
70 

N/A ประเมิน
ไตรมาส 

4 
โครงการตามแผนงานบูรณาการ    

โครงการท่ี 1 : โครงการยกระดับพัฒนาการประเมิน
คุณธรรมและความโปร2งใสในการดําเนินงานของหน2วยงาน
ภาครัฐ 

         

โครงการท่ี 4 : โครงการเสริมสร/างความเข/มแข็งตําบล
จัดการสขุภาพแบบบูรณาการ เพ่ือสร/างเสรมิสขุภาพและ
ลดพฤติกรรมเสี่ยงในวัยทํางาน 

         

 - ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จํานวนกิจกรรม/บริการสร�างเสริม
สุขภาพและลดพฤติกรรมเสี่ยงสําหรับวัยทํางาน (ร�อยละ 
100) 

KB23 สช. สบส.1-12 ร�อยละ 
100 

100  

โครงการท่ี 5 : โครงการเสริมสร/างความเข/มแข็งตําบล
จัดการสขุภาพแบบบูรณาการ เพ่ือสร/างเสรมิสขุภาพและ
ลดพฤติกรรมเสี่ยงในวัยผู/สูงอายุ 

         

 - ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จํานวนกิจกรรม/บริการสร�างเสริม
สุขภาพและลดพฤติกรรมเสี่ยงสําหรับวัยผู�สูงอาย ุ(ร�อยละ 
100) 

KB24 สช. สบส.1-12 ร�อยละ 
100 

100  
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(4) ตามตัวชี้วัดท่ี 3.4  จํานวนนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  ซ่ึงมี
การวัดความสําเร็จของการพัฒนานวัตกรรมของหน&วยงาน  โดยลักษณะของนวัตกรรม เปNนข�อเสนอการพัฒนา
ขีดความสามารถของหน&วยงานในด�านต&าง ๆ เช&น การพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน 
งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล ความผูกพันของบุคลากรต&อองค#กร เทคโนโลยี ฐานข�อมูล กฎหมาย การ
พัฒนาการบริหารจัดการองค#กรตามหลักธรรมาภิบาล   

- ตามมติท่ีประชุมได�มีการพิจารณาให�ดําเนินการจัดทํานวัตกรรมเพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  เรื่อง  “การจัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจต&อรูปแบบการเยี่ยมประเมิน
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด�วย Google Form”  โดยมีรายละเอียดดังนี้   

วัตถุประสงค# 
- เพ่ือให�ผู�รับการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพของโรงพยาบาล มีความ

สะดวก รวดเร็ว ในการทําแบบสํารวจ ผู�เยี่ยมประเมินสามารถนําข�อมูลไปใช�ประโยชน#ได�ทันที   
- เพ่ือประหยัดงบประมาณและลดการใช�กระดาษในการพิมพ#แบบสํารวจความ          

พึงพอใจ  
- เพ่ือจัดเก็บข�อมูลให�เปNนระเบียบและสามารถนําผลลัพธ#จากการทําแบบสํารวจ

ออนไลน#ไปใช�ได�อย&างสะดวก รวดเร็ว   
- เพ่ือลดระยะเวลาในการบันทึกวิเคราะห#และสรุปผลการสํารวจความพึงพอใจ   
กลุ&มเป.าหมาย 
  เจ�าหน�าท่ีผู�รับการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพของโรงพยาบาลจํานวน 

213 คน ประกอบด�วย หัวหน�ากลุ&มงานบริหารโรงพยาบาล  รพ.ละ  1  คน  รวม  71  คน , ผู�แทน
คณะกรรมการด�านอาคารและสภาพแวดล�อม และ ด�านวิศวกรรมการแพทย#ของโรงพยาบาล 1 คน          
รวม  71  คน ,   ผู�แทนคณะกรรมการสุขศึกษาของโรงพยาบาล   รพ.ละ  1  คน  รวม 71  คน  และ              
การเก็บรวบรวมข�อมูลในช&วงท่ีดําเนินการตรวจเยี่ยมประเมิน 

(5) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร IT โดย นางสาวภาวินี  ยาวริาช                              
1)  การเปลี่ยนรหัสอินเตอร#เน็ต   

- ควรกําหนดให�รหัสผ&านมีความยาวพอสมควร ซ่ึงมาตรฐานสากลโดยส&วนใหญ&
แนะนําให�มีความยาวข้ันตํ่า 8 ตัวอักษร 

- ควรใช�อักขระพิเศษประกอบ เช&น ! @ :  ;  <> เปNนต�น 
- สําหรับผู�ใช�งานท่ัวไป ควรเปลี่ยนรหัสผ&านอย&างน�อยทุกๆ 6 เดือน ส&วนผู�ใช�งานท่ี

มีสิทธิพิเศษ เช&น ผู�ดูแลระบบ (System Administrator) และผู�ใช�งานท่ีติดมากับระบบ (Default User) เปNน
ต�น ควรเปลี่ยนรหัสผ&านอย&างน�อยทุกๆ 3 เดือน 

- ในการเปลี่ยนรหัสผ&านแต&ละครั้ง ไม&ควรกําหนดรหัสผ&านใหม&ให�ซํ้าของเดิม 
- ไม&ควรกําหนดรหัสผ&านอย&างเปNนแบบแผน เช&น “abcdef”  “aaaaaa”  

“123456”  เปNนต�น 
- ไม&ควรกําหนดรหัสผ&านท่ีเก่ียวข�องกับผู�ใช�งาน เช&น ชื่อ นามสกุล วัน เดือน ปGเกิด 

ท่ีอยู& เปNนต�น 
- ไม&ควรกําหนดรหัสผ&านเปNนคําศัพท#ท่ีอยู&ในพจนานุกรม 
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2) การสํารองข�อมูล   
- สํารองอย&างน�อยปGละ 1 ครั้ง แต&ละกลุ&มงานต�องสํารองข�อมูลด�วยตนเอง ยกเว�น

กลุ&มงานบริหารงานท่ัวไป งาน It จะดําเนินการจัดเก็บให�ทุกๆ 1 เดือน 
3) การประชาสัมพันธ# One page 

- ก&อนแจ�งให�ประชาสัมพันธ#วันเพจ ให�ส&งข�อมูล วัตถุประสงค#งาน วันเวลา สถานท่ี 
ให�ทางงาน IT เพ่ือนํามาเรียบเรียงข�อมูลให�ถูกต�อง 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ    

(1)  แนะนําพนักงานจ�างเหมา  จํานวน  1  ราย   นายอัครพล  อินทรอาภรณ#   ตําแหน&ง  เจ�าหน�าท่ี
โสตทัศนศึกษา   

 (2) นายเอกพงษ#  แก�วราบ  ตําแหน&ง  นักวิชาการอุปกรณ#การแพทย#  :  คาดว&าดําเนินการยื่นของ
รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 กับสํานักงานมาตรฐานห�องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร#การแพทย#  โดย
จะต�องดําเนินการต&อโดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เช&น การอบรมข�อกําหนด การอบรมทดสอบ
เครื่องวัดความดันโลหิต การทดสอบความชํานาญห�องปฏิบัติการ เปNนต�น และพัฒนากระบวนการทํางาน        
การเตรียมความพร�อมด�านทรัพยากร เช&น สถานท่ี เครื่องมือ อุปกรณ# ให�เปNนไปตามมาตรฐานกําหนดต&อไป
ประธาน :  แนะนําให�ติดต&อประสานงานเพ่ือขอคําแนะนําจากศูนย#วิทยาศาสตร#การแพทย#สงขลา  ซ่ึงหลังจาก
การยื่นขอรับรอง ทางกรมวิทยาศาสตร#การแพทย#จะพิจารณาเอกสาร และเข�าตรวจรับรองอีกครั้ง จึงจะทราบ
ผลการรับรองว&าผ&านหรือไม& 

ประธาน  :  เสนอแนะให�ติดต&อประสานงานเพ่ือขอคําแนะนําจากศูนย#วิทยาศาสตร#การแพทย#สงขลา 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา 16.00 น. 
 
 
 

                                                                (นางธีรารัตน#   แก�วมะแป.น) 
                                                               ผู�จดรายงานการประชุม 

 
 
 
 

                (นายธีรพัฒน#    เต้ียนวล) 
                ผู�ตรวจรายงานการประชุม 
       
 
 


