รายงานการประชุมสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๑๒ จังหวัดสงขลา
ครั้งที่ 2/2561 ประจําเดือนตุลาคม 2561
ในวันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561
ณ ห,องประชุมสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๑๒ จังหวัดสงขลา
..........................................................
ผู,มาประชุม
1. นายสุวิทย

บุญวิชัย

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

เตี้ยนวล
จิสวัสดิ์
ชัยชนะ
วรรณนิยม
เสรีรักษ
สุขสุทธิ์
แกวมะแป3น
ชวยเพ็ชร
สุขวรรณ
วานิ
ขาวศรี
ลัดดาวงศ
เพชรพันธ
ศุภศรี
เจEะสัน
ขวัญแกว
จิตสุคนธ
คงหนู
เปFยกลิ่น
หมัดอะด้ํา
แกวราบ
แกวมะแป3น

นายชางเทคนิคอาวุโส ปฏิบัติหนาที่แทน
ประธาน
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
นายชางเทคนิคชํานาญงาน
นายชางไฟฟ3าชํานาญงาน
นายชางเทคนิคชํานาญงาน
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
นายชางเทคนิคชํานาญงาน
นายชางไฟฟ3าชํานาญงาน
นายชางไฟฟ3าชํานาญงาน
นายชางไฟฟ3าชํานาญงาน
นายชางไฟฟ3าชํานาญงาน
นายชางเทคนิคชํานาญงาน
นายชางเทคนิคชํานาญงาน
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจาพนักงานสถิติชํานาญงาน
วิศวกรไฟฟ3าปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นายชางโยธาปฏิบัติงาน
พนักงานธุรการ ส 3
พนักงานพัสดุ ส 3
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
นักวิชาการอุปกรณการแพทย
พนักงานการเงินและบัญชี ส 3
ผูจดรายงานการประชุม

ศิริพร
ยาวิราช
ชุมวงค

นายชางไฟฟ3าชํานาญงาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร
วิศวกรโยธา

นายธีรพัฒน
นายนิรันดร
นายทวีศักดิ์
นางสาวเพียงพร
นายทวี
นายการุญ
นายวรวัฒน
นายสมเกียรติ
นายพิเชฎฐ
นายอัชมัน
นายกรีฑา
นางจีรวรรณ
นางอรทัย
นายเฉลิมชัย
นางสาวอนุสรา
นางสาวจุฑามาศ
นายธนันวัฒน
นางวราพรรณ
นายอาคม
นายอาหมัด
นายเอกพงษ
นางธีรารัตน

ผู,ไม0มาประชุม
1. นายจําเริญ
2. นางสาวภาวินี
3. นายภาณุพงศ

ติดราชการ
ลาพักผอน
ติดราชการ
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ก0อนระเบียบวาระการประชุม
ขอคิดในการปฏิบัติราชการ “อัญเชิญพระบรมราโชวาท”
1. โดย นายธีรพัฒน เตี้ยนวล
“การคิดกอนพูด หลักของคุณธรรม คือ การคิดดวยจิตใจที่เปMนกลาง กอนจะพูดจะทําสิ่งไร
จําเปMนตอง หยุดคิดเสียกอน เพื่อรวบรวมสติใหตั้งมั่น และจิตสวางแจมใส ซึ่งเมื่อฝQกหัดคุยเคยชํานาญแลว
จะกระทําไดคลองแคลวชวยใหสามารถแสดงความรูความคิดในเรื่องตาง ๆ ใหผูฟSงไดเขาใจไดงาย ไดชัด
ไมผิด ทั้งหลักวิชา ทั้งหลักคุณธรรม”
พระบรมราโชวาทพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2535
2. โดย นายเอกพงษ แกวราบ
“งานราชการนั้น คืองานของแผนดิน มีผลเกี่ยวเนื่องโดยตรงถึงประโยชนของประเทศชาติ
และประชาชนทุ ก คน ดั ง นั้ น ขาราชการผู ปฏิ บั ติ บ ริ ห ารงานของแผนดิ น จึ ง ตองทํ า ความเขาใจถึ ง
ความสําคัญในหนาที่และความรับผิดชอบของตนใหถองแท แลวรวมกันคิดรวมกันทํา ดวยความอุตสาหะ
เสียสละ และดวยความสุจริตจริงใจ โดยถือประโยชนที่จะเกิดจากงานเปMนหลักใหญ งานของแผนดิน
ทุกสวน จักไดดําเนินกาวหนาไปพรอมกัน และสําเร็จประโยชนที่พึงประสงค คือ ยังความเจริญมั่งคงให
เกิดแกประเทศชาติและประชาชนไดแทจริงและยั่งยืนตลอดไป”
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานพระราโชวาท
แกขาราชการพลเรือน เนื่องในวันขาราชการพลเรือน ๑ เม.ย. ๒๕๖๐
3. โดย นายอาหมัด หมัดอะด้ํา
“ถาทํางานดวยความตั้งใจที่จะเกิดผลอันยิ่งใหญ คือ ความเปMนปQกแผนของประเทศชาติดวย
ความสุจริตและความรูความสามารถดวยจริงใจ ไมนึกถึงเงินทองหรือนึกถึงผลประโยชนใด ๆ ก็เปMนการ
ทําหนาที่โดยตรงและไดทําหนาที่โดยเต็มที่”
พระราชราโชวาทพระราชทานแก ศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศ
13 ธันวาคม 2511
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
เข,าสู0ระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่๑ เรื่องแจ,งเพื่อทราบ
- เรื่องที่แจ,งให,ที่ประชุมทราบ โดยประธาน
1. ขอขอบคุณเจาหนาที่ที่ใหความรวมมือในการเขารวมกิจกรรมรัฐพิธีเนื่องในวันคลายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 ซึ่งการเขารวมรัฐพิธีหรือ
กิจกรรมตาง ๆ ถือเปMนหนาที่และเจาหนาที่ทุกคนตองรวมมือกัน โดยสํานักงานฯ ไดกําหนดใหเปMนตัวชี้วัด
รายบุคคลไวดวย
2. ขอแสดงความยิ น ดี กั บ นางสาวอนุ ส รา เจE ะสั น ไดปรั บ ตํ า แหนงที่ สู งขึ้ น จาก นั ก วิ ช าการ
สาธารณสุขปฏิบัติการ เปMน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
3. สืบเนื่องจากการประชุมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 27 กันยายน 2561
(1) การติดตามการใชจายงบประมาณ 2561 (จากระบบ GFMIS)
ณ วันที่ 27 กันยายน 2561 สบส.12 สงขลา มีการใชจายงบประมาณ ดังนี้
- งบดํ า เนิ น งาน ไดรั บ 6,169,390.-บาท ใชจายไป 6,016,580.-บาท คงเหลื อ
152,809.14 บาท
- งบรายจายอื่น ๆ (งบวิจัย) ไดรับ 255,400.- บาท ใชจายไป 202,340.- บาท คงเหลือ
38,060.- บาท ซึ่งตอบตัวชี้วัด KB19 งานวิจัยและพัฒ นาของกรมฯ มีจํานวน 5 เรื่อง สวน สบส 12
สงขลา มีจํานวน 1 เรื่องในจํานวน 5 เรื่อง คือ การศึกษาปSจจัยที่สงผลตอการเสียชีวิตของผูปfวยฉุกเฉินขณะ
นําสงสถานพยาบาลในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต โดยมี นายสมเกียรติ ชวยเพ็ชร เปMนผูทําวิจัย
(2) นโยบายเรงดวนที่อธิบดีกรมสนับสนุนบริการไดมอบหมาย
(2.2.1) บริเวณที่ตั้งของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพอยูใกลที่ประทับของทูลกระหมอมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประธานโครงการ TO BE NUMER ONE อาคารสุขภาพจิต จึงขอให
ดูแลความเรียบรอย โดยใหความสําคัญเรื่องความสะอาด ดูสวยงาม และไมสงเสียงดัง
(2.2.2) การตอบสนองตอขอรองเรี ย นใหเร็ วที่ สุ ด ตองแสดงใหเห็ น วากรมฯ มี มาตรการ
ป3องกันที่ดี เชน ขอรองเรียนเกี่ยวกับมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ การคุมครองผูบริโภค ตาง ๆ
(2.2.3) ปF นี้ เปM น ครั้ งแรกที่ รั ฐ มนตรี ว าการกระทรวงสาธารณสุ ข ขอทํ า PA กั บ ผู ตรวจ
ราชการ และนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด โดยมอบหมายใหกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ดําเนินการควบคุม
กํากับโครงการ 3 ลาน 3 ปF เลิกบุหรี่ทั่วไทย โดยให อสม.3 แสนคนที่ยังสูบบุหรี่ เลิกบุหรี่ใหได และเชิญชวน
คนอื่นอีก 2 คน ใหเลิกบุหรี่ดวย
(2.2.4) คณะกรรมการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ระดั บ อํ า เภอ (พชอ.) เปM น ระเบี ย บสํ า นั ก
นายกรั ฐ มนตรี ว าดวยการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ระดั บ พื้ น ที่ พ.ศ. 2561 เนนการมี ส วนรวมทุ ก ภาคสวน
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึ กษาธิการ กระทรวงสาธารณสุ ข เปM น กลไกสํ าคั ญ ในการขั บ เคลื่ อนระบบ
สุขภาพเชิงบูรณาการระดับอําเภอ กรม สบส. ควรเกาะติดสถานการณความกาวหนาของ พชอ. เพื่อใหกรมฯ
ไดรับ การกลาวถึงในที่ป ระชุมระดับ กระทรวง โดยใชจุด แข็งเชิงนวัต กรรม ที่ กรมฯ มีอยูคือ ตําบลจัดการ
สุขภาพและหมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปรับเปลี่ยนสุขภาพอาจจะยกระดับขึ้นใน โครงการตําบลจัดการ
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คุณภาพชีวิต เป3าหมายคือ ชุมชนสรางสุข (สุขกาย สุขใจ และสุขเงิน) Health literacy - ความฉลาดดาน
สุขภาพ Digital – รูเทาทันสื่อดิจิทัล Financial literacy รูเทาทันเงิน
(2.2.5) เรงรัด เรื่องปฏิ รูป ดานมาตรฐานและแนวทางการดํ าเนิ น งานใหมเพื่ อสนั บ สนุ น
บริการสุขภาพโดยตรง
4. สืบเนื่องจากการประชุมการวิเคราะหอัตรากําลัง เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561
- กรอบอัตรากําลังของ สบส.12 สงขลา ในปSจจุบัน
Full Time Equivalent สบส.12 สงขลา ขนาด M (48 อัตรา)
FTE

ขรก.

ลจป.

พรก.

จม.

รวม

RISK

48 M
20
3
4
7
34
สูง 3
ตําแหนงของกรมฯ ที่จะจัดสรรในปFงบประมาณ 2562 มีขาราชการ 20 อัตรา พนักงานราชการ 11 อัตรา
สวนอั ตรากํา ลังของ สบส.12 สงขลา ไดขออั ต ราเรงดวนเพื่ อใหงานบรรลุ เป3 าหมายและความกาวหนาของ
บุคลากร ไดแก นักวิชาการสาธารณสุข จํานวน 4 อัตรา นักวิเคราะหนโยบายและแผน นักจัดการงานทั่วไป
(ขาราชการ)
- คําสั่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1346/2561 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เรื่อง การจัด
โครงสรางแบงกลุมภายใน มี 6 กลุม ไดแก กลุมบริหารงานทั่วไปและแผนงาน กลุมวิชาการและยุทธศาสตร
ระบบบริการสุขภาพ กลุมสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กลุมมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย
กลุมมาตรฐานอาคารและสภาพแวดลอม และกลุมคุมครองผูบริโภคดานบริการสุขภาพ
เรื่องที่แจ,งให,ที่ประชุมทราบ โดย (นายการุญ สุขสุทธิ์)
จากการที่ไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการฯ เขารวมประชุมคณะกรรมการประสานงาน
ระดับจังหวัด ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 ณ หองประชุมสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
โดยมี นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสงขลา เปMนประธาน
(1) กอนระเบี ย บวาระการประชุ ม ประธานแจงวา นายแพทยวิ เ ศษ สิ ริ น ทรโสภณ
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ไปรับตําแหนง นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
(2) จากการประชุมหัวหนาสวนราชการจังหวัดสงขลา กรมอุตุนิยมวิทยา ไดแจงเตือน ในชวง
เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2561 จะเขาสูฤดูฝน
(3) สถานการณไขเลือดออกในจังหวัดสงขลาอยูในลําดับที่ 38
(4) โครงการหมอชวนวิ่ งของจั ง หวั ด สงขลา ในวั น ที่ 9 พ.ย.61 จะเริ่ ม วิ่ ง ไปรั บ คฑาที่
สี่แยกพระพุทธ อําเภอเทพา ไปยังจุดรวมพล ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (มอ.หาดใหญ) ระยะทาง 73
กิโลเมตร เวลา 16.30 น. วิ่งจาก มอ.หาดใหญไปยังสวนสาธารณะอําเภอหาดใหญ โดยมีผูวาราชการจังหวัด
สงขลา รออยู โดยมีพิธีการรับมอบคฑา วันที่ 10 พ.ย.61 เวลา 05.00 น. เริ่มวิ่งจากสวนสาธารณะอําเภอ
หาดใหญ ไปทางถนนลพบุรีราเมศ หยุดพักที่ปSƒมพีทีคลองวง ไปอําเภอสิงหนคร พักนอนที่โรงพยาบาลสทิงพระ
ตอไปอําเภอระโนด เพื่อใหทีมจังหวัดนครศรีธรรมราช มารับมอบคฑาตอไป
ประธาน : ขอความรวมมือเจาหนาที่เขารวมกิจกรรมตามโครงการหมอชวนวิ่งของจังหวัดสงขลาดวย
-

-๕-

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันจันทร8ที่ 23 กรกฎาคม 2561
ตามที่ สํ า นั ก งานสนั บ สนุ น บริ ก ารสุ ข ภาพเขต 12 จั งหวั ด สงขลา ไดจั ด ประชุ ม สํ า นั ก งานฯ ครั้ ง ที่
1/2561 เมื่อวันจันทรที่ 23 กรกฎาคม 2561 ณ หองประชุม สบส. 12 สงขลา มีผูรวมประชุม 26 คน
รายงานการประชุ ม จํ า นวน 13 หนา โดยไดเผยแพรรายงานการประชุ ม ฯ ผานเว็ บ ไซตของสํ านั ก งานฯ
http://do12.new.hss.moph.go.th
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันจันทรที่ 23 กรกฎาคม 2561
ระเบียบวาระที่ ๓ สืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันจันทรที่ 23 กรกฎาคม 2561
-

ไมมี
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
(1) ขั้ น ตอนการรั บ -สง หนั งสื อ ราชการใหกลุ มตาง ๆ เพื่ อ ใหผู อํ า นวยการฯ พิ จ ารณา จาก
กลุมวิศวกรรมการแพทย โดย นายพิเชฎฐ สุขวรรณ
- จากปSญหาในการรับหนังสือจากภายนอกเขามายังในกลุมวิศวกรรมการแพทย จากเดิมการ
ลงรับหนังสือจากภายนอกเมื่อกลุมบริหารงานทั่วไปลงรับแลว นํามาใหกลุมตาง ๆ เพื่อใหหัวหนากลุมนําเสนอ
ผูอํานวยการฯ เพื่อพิจารณา แตบางครั้งเจาหนาที่ติดราชการตางจังหวัดดวยความเรงดวน จึงทําใหหนังสือไม
เปMนตามขั้นตอนเนื่องจากผูอํานวยการฯ ยังไมพิจารณา จึงทําใหเกิดปSญหาในการทํางาน จึงขอพิจารณาขอให
กลุมบริหารงานทั่วไป นําเสนอผูอํานวยการฯ กอนจะนําสงไปยังกลุมตาง ๆ
หัวหนากลุมบริหารงานทั่วไป : แสดงความเห็นวาหากหนังสือภายนอกเขามาแลวใหกลุมบริหารฯ
นําเสนอเพื่อใหผูอํานวยการฯ โดยตรง จะทําใหเปMนภาระแกผูอํานวยการฯ มากเกินไป และภารกิจบางอยางที่
จะตองใชความรูความสามารถเฉพาะทางในการพิจารณา
ประธาน : - ขอความรวมมือการกําหนดวันอนุมัติเดินทางไปราชการขอใหยกเวนวันจันทร เพื่อจะมีเวลาใน
การจัดทําหนังสือราชการ หรือรายงานผลการดําเนินงานตาง ๆ ได และขอใหสับเปลี่ยนหมุนเวียนพนักงาน
ขับรถยนตที่จะรวมเดินทางไปราชการ
- สวนขั้นตอนการรับ-สง หนังสือราชการใหกลุมตาง ๆ จะนําไปพิจารณากันอีกครั้งหนึ่ง
มติที่ประชุม :รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 แจงเพื่อทราบแตละกลุมงาน
1. กลุ0มบริหารงานทั่วไป โดย นางสาวเพียงพร วรรณนิยม
(1) จากระบบ Smart 61 การจายใชงบประมาณประจําปF 2561 ของ สบส.12 สงขลา ได
ดําเนิ น การเสร็จ เรียบรอยทุ กโครงการ ยังคงเหลืองบวิจัย สวนปF งบประมาณ 2562 ทุกโครงการจะมีงบ
บริหารเปMนของตัวเอง ซึ่งยอดงบประมาณจะเปMนยอดคาใชจายที่ชัดเจนขึ้น
(2) สําหรับการลงรับหนังสือ กลุมบริหารฯ จะนําระบบเทคโนโลยีมาชวยในการลงรับหนังสือ
(3) พนักงานจางเหมาบริการ จะมีการจางตอเนื่ องเปM น บางตํ าแหนง เจาหนาที่ รักษาความ
ปลอดภั ย จํานวน 2 คน แมบาน จํ านวน 1 คน เจาหนาที่ โสตทั ศนศึ กษา จํานวน 1 คน และกํ าลั ง

-๖-

ดําเนินการจางเพิ่มอีก 1 ตําแหนงคือ นักวิชาการคอมพิวเตอร โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีนโยบายให
ดําเนินการทําสัญญาจางเหมาบริการ 3 เดือน หากผานการประเมินก็จะทําสัญญาจางตอไปเรื่อยๆ
2. กลุ0มคุณภาพและมาตรฐานการบริการ โดย นางสาวจุฑามาศ ขวัญแกว
- กลุมคุณภาพและมาตรฐานการบริการ เปลี่ยนชื่อกลุมเปMน กลุมคุมครองผูบริโภคดานบริการสุขภาพ
จะรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (รานนวด สปา) และงานสถานพยาบาล (คลินิก
เอกชน
รพ.เอกชน) สวนแผนและผลการดําเนินงานของกลุมจะขอรายงานในการประชุมครั้ง
ตอไปวาจะมีกิจกรรมที่ดําเนินงานใดบางในปFงบประมาณ 2562
3. กลุ0มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ โดย นางสาวอนุสรา เจEะสัน
(1) สําหรับ บทบาทหนาที่ รับ ผิ ด ชอบจะเปM น ดาน อสม. ซึ่ งปF นี้ ก็จะมี คณะกรรมการพั ฒ นา
คุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) โดยในปFที่ผานมาทางกลุมไดเขารวมประชุมแลว 2 ครั้ง โดยหลักๆ แลว
กรม สบส. ยังไมเห็ น บทบาทที่ ชั ด เจนสวนใหญจะเปM น บทบาทของกรมควบคุ มโรค กรมอนามั ย แตปF นี้ ถา
สวนกลางมีนโยบายที่ชัดเจนวาจะไปสงเสริมบทบาทของ พชอ. ผานการดําเนินงานตําบลจัดการคุณภาพชีวิต
ฉะนั้นแผนงาน/โครงการปFนี้คิดวาคงตองมีกิจกรรมที่สงเสริม พชอ. หากมีการประชุมจะทําใหเรามีบทบาทมาก
ขึ้น เนื่องจากปFที่แลวจะเปMนผูเขารวมสังเกตการณ
(2) กลุมสุขภาพภาคประชาชนฯ มีกิจกรรมการคัดเลือก อสม.ดีเดน ระดับเขตในปFนี้จะมีการ
เปลี่ยนแปลงในการดําเนินเงิน โดยให สบส.เขต เปMนผูรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมประกวด อสม.ดีเดน และ
ตองจัดภายในเดือนธันวาคม 2561 โดยขอบเขตกิจกรรมมี อสม. 11 สาขาของแตละจังหวัด ที่เขาประชุม
จะตองมีการวางแผนในการดําเนินงานกันอีกครั้ง
4. กลุ0มอาคารและสภาพแวดล,อม โดย นายการุญ สุขสุทธิ์
1. ผลการดําเนินงานปFงบประมาณ 2562
ลําดับ
ตัวชี้วัด
หนวยงาน
1.

งานที่ไดรับมอบหมาย

2.

รพ.สงขลา

การ
ดําเนินการ

ผูดําเนินการ

4 ต.ค 61

ภาณุพงศ

รวมประชุมคณะกรรมการกําหนดราคากลางงาน
จ.สงขลา
รพ. สิเกา จ.ตรัง
ปรับปรุงหองสมุด ตึกศูนยแพทย ซอมปรับปรุง
ระบบตูควบคุมเครื่องกําเนิดไฟฟ3า ขนาด 300 kw

5 ต.ค.61

จําเริญ

3.

สํารวจเพื่อออกแบบระบบบําบัดน้ําเสียใหม

รพ.เทพา
จ. สงขลา

8ต.ค. 61

การุญ/ภาณุพงศ

4.

ตรวจสอบและประมาณการราคา ติดตั้งระบบแจง
เหตุเพลิงไหม อาคารผูปfวยนอก

รพ.โรคผิวหนัง
เขตรอนภาคใต
จ. ตรัง

11-12
ต.ค. 61

การุญ/จําเริญ/
ภาณุพงศ

5.

สํารวจเพื่อออกแบบการปรับปรุงระบบบําบัด
น้ําเสีย

รพ. ตะโหมด
จ.พัทลุง

16-18
ต.ค.61

จําเริญ/ภาณุพงศ

-๗-

รายงานประจําเดือน สิงหาคม 2561
นายประยุทธ วรรณกิจ จังหวัดปSตตานี - ยะลา - นราธิวาส
ลําดับ

สถานที่กอสราง

ชื่ออาคาร

เริ่มตน
สัญญาจาง

สิ้นสุดสัญญา
จาง

จํานวนงวด
งาน

ผลการดําเนินงาน

1

รพส.สายบุรี
จ.ปSตตานี

คลอดและพัก
17 ตุลาคม 13 มิถุนายน
ผูปfวยใน 90 เตียง 2560
2561

3 งวด

ดําเนินการ 2/3 งวด
(ทําสัญญาจางใหม)

2

รพ.ยะลา จ.ยะลา

อุบัติเหตุและ
ฉุกเฉิน

26
ธันวาคม
2557

5 กันยายน
2561

20 งวด

ดําเนินการอยูในงวด
งานที่/17/20

3

รพ.ยะลา จ.ยะลา

ไตเทียม ผูปfวย
นอก ผูปfวยหนัก
และผูปfวยใน

25
กันยายน
2558

16 มิถุนายน
2561

19 งวด

ดําเนินการอยูในงวด
งานที่ 6/19

4

วิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร
จ.ยะลา

เรียนและหอนอน 4 ธันวาคม
2558

20 เมษายน
2563

22 งวด

ดําเนินการอยูในงวด
งานที่ 17/22

5

รพ.ปSตตานี
จ.ปSตตานี

ผูปfวยนอกและ
อุบัติเหตุ

7 เมษายน
2561

35 งวด

ดําเนินการอยูใน
งวดงานที่ 25/35

6

รพ.นราธิวาสราช
นครินทร จ.
นราธิวาส

สงเสริมสุขภาพ
24
และเอนกประสงค กุมภาพันธ
(แบบแพทยแผน
2559
ไทย)

26 สิงหาคม
2560

7 งวด

ดําเนินการอยู
งวดงานที่ 4/7

13
กรกฎาคม
2558

นายโชคชัย วิยะ จังหวัด สงขลา – สตูล
ลําดับ

สถานที่กอสราง

ชื่ออาคาร

เริ่มตน
สัญญาจาง

สิ้นสุดสัญญา
จาง

จํานวนงวด
งาน

ผลการดําเนินงาน

1

รพ.สตูล จ.สตูล

แฟลตพักแพทย
20 ยูนิต 6 ชั้น

14 งวด

ดําเนินการอยูในงวด
งานที่1/14

2

รพ.ละงู จ.สตูล

แฟลตพักแพทย

14 งวด

ดําเนินการอยูในงวด

-๘-

20 ยูนิต 6 ชั้น
3

รพ.หาดใหญ จ.
สงขลา (สรางที่
รพ.นาหมอม)

อาคารรังสีรักษา

4

รพ.หาดใหญ จ.
สงขลา

5

งานที่1/14
16
กรกฎาคม
2557

3 สิงหาคม
2559

19 งวด

ดําเนินการอยูในงวด
งานที่15/19

ศูนยสุขภาพ
ชุมชนเมือง

12 งวด

ดําเนินการอยูในงวด
งานที่3/12

รพ.สะดา จ.สงขลา

อาคารอุบัติเหตุ

15 งวด

ดําเนินการอยูในงวด
งานที่1/15

6

รพ.ธัญรักษสงขลา
จ.สงขลา

อาคารพักแพทย
20 ยูนิต 6 ชั้น

12 งวด

ดําเนินการอยูใน
งวดงานที่1/12

7

รพ.จิตเวชสงขลา
ราชนครินทร

ผูปfวยใน 5 ชั้น

35 งวด

ดําเนินการอยูใน
งวดงานที่ 18/35

8

รพ.ปาดังเบซาร
จ.สงขลา

ศูนยสุขภาพ
ชุมชนเมือง

12 งวด

ดําเนินการอยูใน
งวดงานที่ 1/12

9

รพส.นาทวี
จ.สงขลา

แฟลตพักแพทย
20 ยูนิต 6ชั้น

14 งวด

ดําเนินการอยูใน
งวดงานที่2/14

นายประกอบ กิตติคุณ จังหวัด ตรัง-พัทลุง
ลําดับ

สถานที่กอสราง

ชื่ออาคาร

1

รพ.พัทลุง จ.พัทลุง

2

เริ่มตน
สัญญาจาง

จํานวนงวด
งาน

ผลการดําเนินงาน

แฟลตพักแพทย
20 ยูนิต

12 งวด

ดําเนินการอยูในงวด
งานที่5/12 งวด

รพ.พัทลุง จ.พัทลุง

พักคนไข 298
8 ชั้น

34 งวด

ดําเนินการอยูในงวด
งานที่1/34

3

รพ.ตรัง จ.ตรัง

อํานวยการ
อุบัติเหตุฉุกเฉิน 7 ชั้น

23 งวด

ดําเนินการอยูในงวด
งานที่6/23

4

รพ.ตรัง จ.ตรัง

พักแพทยพยาบาล

18 งวด

ดําเนินการอยูในงวด

29

สิ้นสุดสัญญา
จาง

-

-๙-

เภสัชกร 88 ยูนิต พฤษภาคม
2558

งานที่ 17/18

5

รพ.ตรัง จ.ตรัง

สุขภาพชุมชน
เมือง

12 งวด

ดําเนินการอยูในงวด
งานที่ 7/12 งวด

6

รพ.ตรัง จ.ตรัง

บริการ จอดรถ
10ชั้น

12 งวด

ดําเนินการอยูในงวด
งานที่6/12 งวด

7

รพ.หวยยอด จ.ตรัง แฟลตพักแพทย
20 ยูนิต 6ชั้น

12 งวด

ดําเนินการอยูในงวด
งานที่7/12 งวด

5. กลุ0มวิศวกรรมการแพทย8 โดย นายนิรันดร จิสวัสดิ์
1. รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปFงบประมาณ 2561
ตัวชี้วัด
(1) รอยละของสถานพยาบาลภาครั ฐ กลุ มเป3 า หมายผานเกณฑมาตรฐานระบบบริ ก าร
สุขภาพ (KB4)
(2) จํานวนสถานพยาบาลภาครัฐไดรับการสงเสริมและควบคุมกํากับตามมาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพ (KB6)
โครงการ
(1) กิจกรรม 1 อบรมการบริหารจัดการศูนยเครื่องมือแพทยในโรงพยาบาลเขตพื้นที่เครือขาย
เขตบริการสุขภาพที่ 12 ประจําปF 2561
-วั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรที่ ดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบงานดานเครื่ อ งมื อ แพทยของ
โรงพยาบาล ใหมี ค วามรู ความเขาใจ และเกิ ด ทั ก ษะในการบริ ห ารจั ด การเครื่ อ งมื อ แพทย เพื่ อ มุ งพั ฒ นาให
โรงพยาบาล ผานเกณฑระดับคุณภาพมาตรฐาน ดานระบบเครื่องมือแพทย และมีศูนยเครื่องมือแพทยในการบริหาร
จัดการเครื่องมือแพทยอยางมีประสิทธิภาพและเปMนไปตามมาตรฐานที่กําหนด
-วิ ธี ก ารดํ า เนิ น งาน บรรยายทางวิ ช าการใหความรู ผู เขารั บ การอบรม สนั บ สนุ น เอกสาร
ประกอบการฝQกอบรมระยะเวลาการดําเนินงาน ระหวางวันที่ 6 – 8 มีนาคม 2561
-ผลการดํ า เนิ น งาน ผู เขารวมการโครงการอบรมการบริ ห ารจั ด การศู น ยเครื่ อ งมื อ แพทยใน
โรงพยาบาลฯ ประกอบดวย บุคลากรเจาหนาที่โรงพยาบาล จํานวน 80 คน , คณะทํางาน จํานวน 12 คน ,
คณะวิทยากร จํานวน 6 คน
(2) กิจกรรม 2 ฝQกอบรมพัฒนาบุคลากรภาคีเครือขายดานวิศวกรรมการแพทย สถานบริการ
สุขภาพ เขตสุขภาพที่ 12
- ผูเขารับการอบรมไดรับความรูที่จําเปMนในการปฏิบัติงาน เกิดทักษะในการบริหารจัดการศูนย
เครื่องมือแพทยในโรงพยาบาล ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ดีในการจัดทําศูนยเครื่องมือแพทยสําหรับโรงพยาบาล
และตามมาตรฐานกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, HA, JCI เพื่อนําไปสูการรับรองคุณภาพองคกร

- ๑๐ -

- เกิดการจัดตั้งเครือขายความรวมมือระหวางโรงพยาบาลภายในเขตสุขภาพที่ 12 สูการพัฒนา
งานดานเครื่องมือแพทย
-วัตถุประสงค เพื่อพัฒนาระบบการควบคุมกํากับมาตรฐานผานกลไกการตรวจประเมินมาตรฐาน
ระบบบริการสุ ขภาพของสํานั กงานสนั บสนุ น บริการสุ ขภาพเขต 12 จังหวัดสงขลา เพื่ อใหสถานบริการสุภ าพ
ภาครัฐเป3าหมายผานเกณฑมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
-ผลการดําเนินงาน เครื่องมือและอุปกรณทางการแพทยที่นํามาใชงานกับผูปfวยหรือผูรับบริการใน
โรงพยาบาล มี ความปลอดภั ย และมี ส ภาพพรอมใชงานอยู เสมอ โรงพยาบาลมี กระบวนการประกั น คุ ณ ภาพ
เครื่องมือแพทยในโรงพยาบาล และชวยพัฒนาใหโรงพยาบาลมีคุณภาพมาตรฐานดานบริการทางการแพทย เพื่อ
พัฒนาไปสูมาตรฐานสากล ประชาชนไดรับการคุมครองผูบริโภคดานระบบบริการสุขภาพ ที่มีความปลอดภัย และมี
คุณภาพ ตามมาตรฐาน
(3) กิจกรรม 4 สงเสริม ควบคุมกํากับ มาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานวิศวกรรม
การแพทย (5 ดาน) จํานวน 78 แหง
-วัตถุประสงค เพื่อพัฒนาระบบการควบคุมกํากับมาตรฐานผานกลไกการตรวจประเมินมาตรฐาน
ระบบบริการสุ ขภาพของสํานั กงานสนั บสนุ น บริการสุ ขภาพเขต 12 จังหวัดสงขลา เพื่ อใหสถานบริการสุภ าพ
ภาครัฐเป3าหมายผานเกณฑมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
-มาตรฐานวิศวกรรมการแพทย 5 ดาน ดานสอบเทียบเครื่องมือแพทยในสถานพยาบาล ดาน
ตรวจสอบระบบวิศวกรรมความปลอดภั ย ในสถานพยาบาล ดานวิศวกรรมสื่อสาร ดานการจัดระบบวิ ศวกรรม
การแพทยในสถานพยาบาล ดานสิ่งแวดลอมในสถานพยาบาล
-วิธีการดําเนินงาน ใหความรูเจาหนาที่โรงพยาบาล สงเสริมสนับสนุน ควบคุมกํากับมาตรฐาน
วิศวกรรมการแพทยทั้ง 5 ดาน สรุปผลการดําเนินงานใหแกสถานพยาบาลกลุมเป3าหมาย
-ระยะเวลาการดําเนินงาน ระหวาง ตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 2561
-ผลการดําเนินงาน จํานวนสถานบริการสุขภาพภาครัฐ ไดรับการสงเสริม ควบคุมกํากับ 78 แหง
จํานวนเครื่องมือแพทยที่ไดรับการสอบเทียบ 21,019 เครื่อง
-ปSญหาอุปสรรค/ขอเสนอแนะ ระยะเวลาในการดําเนินงานคอนขางนอย เนื่องจากตองเรงใหทัน
กับชวงเวลากําหนดสงของเครื่องมือมาตรฐาน ประกอบกับจํานวนสถานบริการสุขภาพภาครัฐ มีจํานวนมาก
(4) กิจกรรมที่ 6 ตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพเขต 12
- วัตถุประสงค เพื่อพัฒนาระบบการควบคุมกํากับมาตรฐานผานกลไกการตรวจประเมินมาตรฐาน
ระบบบริการสุขภาพของสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 12 จังหวัดสงขลา เพื่อใหสถานบริการสุภาพภาครัฐ
เป3าหมายผานเกณฑมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

- ๑๑ -

โครงการวิจัย
โครงการ การศึกษาปSจจัยที่สงผลตอการเสียชีวิตของผูปfวยฉุกเฉินขณะนําสงสถานพยาบาลในเขตพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนใต
-วัตถุประสงค เพื่อศึกษาปSจจัยที่มีผลตอการเสียชีวิตของผูปfวยฉุกเฉินขณะนาสงสถานพยาบาลใน
ดานตางๆ เพื่อพัฒนาระบบการสงตอผูปfวยฉุกเฉินในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต
-ขอบเขตโครงการ แผนกฉุกเฉินในโรงพยาบาล 3 จังหวัดชายแดนใต จานวน 32 แหง ศูนย
สั่งการการแพทยฉุกเฉิน ประชาชนที่ไดรับผลกระทบ จานวน 100 คน
-ผลการดําเนินการ ปSจจัยที่สงผลกระทบ มีดังนี้ ดานเครื่องมือแพทย ดานรถพยาบาล ดาน
เจาหนาที่ผูชวยเหลือ ดานเทคโนโลยี
-ปSญหา/อุปสรรค เจาหนาที่มีความเสี่ยงในการเดินทางจัดเก็บขอมูล เนื่องจากพื้นที่ 3 จังหวัด
รวมเปMนคณะกรรมการ สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ที่ไดรับการสนับสนุนใหขอมูลดานวิชาการ
ไดแก เขารวมเปMนคณะกรรมการกําหนดราคากลาง เขารวมเปMนคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคา เขารวม
เปMนกรรมการตรวจรับ ผูควบคุมงาน
โครงการสงเสริม ควบคุมกํากับ มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ เขต 12 ปF 2562
1. กิจกรรมที่ 1 สงเสริม ควบคุมกํากับ มาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานวิศวกรรมการแพทย (5 ดาน)
จํานวน 78 แหง งบประมาณ 770,160 บาท
2. กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมบรรยายใหความรูกับผูรับผิดชอบงานวิศวกรรมความปลอดภัยโรงพยาบาลในเขต
รับผิดชอบของสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๑๒ จํานวน ๗๘ แหง (156 คน) งบประมาณ 378,830
บาท
3. กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการใหกับผูรับผิดชอบงานสอบเทียบเครื่องมือแพทยในโรงพยาบาลเขต
รับผิดชอบ ของสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๑๒ จํานวน 78 แหง (78 คน) งบประมาณ 230,250 บาท
4. กิ จ กรรมที่ 4 จั ด อบรมใหความรู การบริ ห ารจั ด การศู น ยเครื่ อ งมื อ แพทย เพื่ อ พั ฒ นาการจั ด ทํ า ศู น ย
เครื่องมือแพทยในโรงพยาบาลตนแบบ งบประมาณ 120,650 บาท
6. กลุ0มยุทธศาสตร8 โดย นายธีรพัฒน เตี้ยนวล
(1) รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปFงบประมาณ
2561 (Sar 12 เดือน)

- ๑๒ เกณฑ8การให,คะแนน
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัตริ าชการ /
องค8ประกอบ

หน0วย น้ําหนัก
วัด (ร,อย
1
2
3
4
5
ละ)
1. องค8ประกอบที่ 1 ประเมินผลตัวชี้วัดประสิทธิภาพการดําเนินงานตามภารกิจหลัก/ยุทธศาสตร8
(กรม/กอง) (Function Base) ร,อยละ 100

ผลการดําเนินงาน
ค0า คะแนน
ผลการ
คะแนน ถ0วง
ดําเนินงาน
ที่ได, น้ําหนัก
-

2. องค8ประกอบที่ 2 ประเมินผลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
(มาตรา 44 ) / คํารับรองอธิบดี ประกอบด,วย 14 ตัวชี้วัด ได,แก0

ผล/แผน 4.62
00

4.6200

2.1) รอยละของตําบลเป3าหมาย
สามารถจัดการสุขภาพไดตาม
มาตรฐาน(ม.44/KB16)
2.2) รอยละของสถานพยาบาล
ภาคเอกชนผานเกณฑมาตรฐาน
ตามที่กฎหมายกําหนด (KB1)
2.3) รอยละของสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพผานเกณฑ
มาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนด
(KB2)
2.4) รอยละของสถานพยาบาล
ภาครัฐกลุมเป3าหมายผานเกณฑ
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ(KB4)
2.5) จํานวนสถานพยาบาลภาครัฐ
ไดรับการสงเสริมและควบคุมกํากับ
ตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
(KB6)
2.6) จํานวนสถานพยาบาล
ภาคเอกชนที่ไดรับการสงเสริมและ
ควบคุมกํากับใหผานเกณฑมาตรฐาน
ตามที่กฎหมายกําหนด (KB7)
2.7) รอยละสถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพที่ไดรับการสงเสริมและ
ควบคุมกํากับใหผานเกณฑมาตรฐาน
ตามที่กฎหมายกําหนด (KB8)
2.8) รอยละครอบครัวทีม่ ีศักยภาพ
ในการดูแลสุขภาพตนเองไดตาม
เกณฑที่กําหนด (KB13)
2.9) รอยละประชาชน
กลุมเป3าหมายมีพฤติกรรมสุขภาพที่
ถูกตองเหมาะสมตามเกณฑที่
กําหนด (KB14)
2.10) จํานวนภาคีเครือขายระดับ
ตําบลที่ไดรับการสงเสริมพัฒนาและ
สนับสนุนใหสามารถจัดการสุขภาพ
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- ๑๓ ดวยตนเอง (KB15)
2.11) รอยละของประชาชน
รอยละ
9
50
55
60 65 70
กลุมเป3าหมายมีความรอบรูดาน
สุขภาพ (KB17)
3. องค8ประกอบที่ 3 การพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากร
บุคคลและการให,บริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (Innovation
Base)
3.1 ระดับความสําเร็จของการลด
25
กระดาษ
3.1.1 ระดับความสําเร็จการลด ระดับ
1
2
3
4
5
12.5
กระดาษรอบ 6 เดือน
3.1.2 ระดับความสําเร็จการลด ระดับ 12.5
1
2
3
4
5
กระดาษรอบ 12 เดือน
3.2 ระดับความสําเร็จของการ
25
ประหยัดงบประมาณ
3.2.1ระดับความสําเร็จของการ
ระดับ
1
2
3
4
5
ประหยัดงบประมาณ6เดือน
12.5

62

ลดลง
13.99
ลดลง
63.63
5

3.2.2ระดับความสําเร็จของการ
ระดับ
1
2
3
4
5
5
12.5
ประหยัดงบประมาณ12 เดือน
3.3 ระดับความสําเร็จของการ
ระดับ
5
เสริมสรางความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงาน (การ
25
1
2
3
4
5
ป3องกันและปราบปรามการทุจริต:
ITA)
3.4 จํานวนนวัตกรรมเพื่อพัฒนา จํานวน
ไม
- สําเร็จ สําเร็จ
25
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
สําเร็จ
องค8ประกอบที่ 4 ศักยภาพในการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของ
100
หน0วยงาน
ปรับปรุง พอใช(75- ปานกลาง ดี(85- ดีมาก(904.1 ศักยภาพในการดําเนินงานตาม รอย
ดี
(7079.99
(8089.99)
100)
แผนปฏิบัตริ าชการเทียบกับการ
ละ
50
มาก
74.99)
84.99
เบิกจายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
(94)
ปรับปรุง พอใช
ปาน ดี(85- ดีมาก
4.2 ศักยภาพในการดําเนินงานตาม รอย
ดี
(70(75กลาง
89.9
(90แผนปฏิบัตริ าชการเทียบกับการ
ละ
มาก
50
74.99) 79.99) (809)
100)
เบิกจายงบประมาณ รอบ 12 เดือน
(100)

3

0.2700

5

5.0000

5

1.2500

5

0.6250

5

0.6250

5

1.2500

5

0.6250

5

0.6250

5

1.2500

5

1.2500

5

5.0000

5

2.5000

5

2.5000

84.99)

น้ําหนักรวม

300

(2) แผนการปฏิบัติงานประจําปFงบประมาณ 2562 : นายอาหมัด หมัดอะด้ํา
- ขอแจงแผนงาน/โครงการ ประจําปFงบประมาณ 2562 โครงการไมตองสงไปให
กรมฯ พิ จารณาเหมือนปFที่แลวเพราะจะใชระยะเวลานานในการอนุมัติ ซึ่งปFนี้ใหทําตามขั้นตอนตาง ๆ ผาน
กลุมงาน ใหการเงินตรวจสอบอัตราคาใชจายอยูในเกณฑที่กําหนดแลวนําเสนอผูอํานวยการฯ อนุมัติ หากได
งบประมาณและกิจกรรมที่ชัดเจนแลวก็จะมีการประชุมกันอีกครั้งหนึ่ง

4.8733

- ๑๔ -

(3) การจั ด ทํ าคํ าของบประมาณประจํ าปF งบประมาณ 2563 ไดดํ าเนิ น การจั ด สงคํ า
ของบประมาณ (งบลงทุ น ) ไปเรี ย บรอยแลว เปM น เงิน 6 ลานบาท จะเปM น ครุ ภั ณ ฑยานพาหนะและขนสง
ครุ ภั ณ ฑเครื่ อ งมื อ แพทยที่ ซื้ อ มาเพื่ อ ทดแทน อื่ น ๆ ก็ จ ะเปM น ครุ ภั ณ ฑคอมพิ ว เตอร การจั ด ทํ า คํ า
ของบประมาณ (งบดําเนินงาน) ซึ่งแตละกลุมก็ไดเสนอแผนงาน/โครงการที่เปMนงบดําเนินงานของปFงบประมาณ
2563 มาแลว และอยูระหวางขั้น ตอนการรวบรวมขอมูล และตรวจสอบความถูกตองเพื่ อจะไดนําสงกรมฯ
ภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ตอไป
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
(1) นางสาวเพียงพร วรรณนิยม : แจงขอกําหนดของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.)
- การดําเนินทางไปราชการจากบานพักไปสํานักงานฯ เบิกไมไดเนื่องจากเปMนการทํางานปกติ
- การคํ า นวณการวั น ในการเดิ น ทางไปราชการประชุ ม ตางจั ง หวั ด จะเริ่ ม นั บ ตั้ ง แตวั น
ลงทะเบียนในวันที่ประชุม ใหทําหนังสือขออนุมัติใหครอบคลุมเพื่อสามารถเบิกคายานพาหนะได สวนเวลา
กลับใหคํานวณเวลาของวันที่เลิกประชุม
- การเดิ น ทางออกจากสถานที่ ร าชการไมเกิ น 90 กิ โลเมตร ไมใหเบิ ก คาที่ พั ก ซึ่ งทาง
สํ า นั ก งานฯ ไมมี ก ารเบิ ก อยู แลว แตก็ จ ะมี ก ารจั ด ประชุ ม /อบรม ที่ ห าดใหญสามารถเบิ ก ไดแตตองเปM น
คณะทํางานในการจัดประชุม/อบรม
ซึ่ง สบส.12 สงขลา ถือวาไดปฏิบัติไดถูกตองตามขอกําหนดดังกลาว
ประธาน : ตามที่ขอกําหนดของ สตง. เกี่ยวการเดินทางออกจากสถานที่ราชการไมเกิน 90 กิโลเมตร หาก
เปMนพื้นที่ใกลเคียงซึ่งไมแนใจวาจะเกินหรือถึง 90 กิโลเมตรหรือไม ใหแนบเสนทางของกรมทางหลวงไวดวย
(2) นางสาวเพียงพร วรรณนิยม : แจงเดือนตุลาคมนี้ทุกตําแหนงจะไดรับเงินเดือนใหมกันทุกคน
แตตองรอคําสั่งเลื่อนเงินเดือนจึงจะสามารถดําเนินการแจงเปMนหนังสือ
(3) นางอรทั ย เพชรพั น ธ : ขอความรวมมื อเขี ย นใบใชรถยนตในการเดิ น ทางไปราชการ ให
ครบถวน เชน วันที่ เลขไมล เติมน้ํามันเทาไรราคากี่บาท
(4) นายสมเกียรติ ชวยเพ็ชร : ความคืบหนาการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
- เรื่องของคดีความของสหกรณฯ ศาลก็ไดพิพากษาดําเนินคดีตามกฎหมายในความผิดของ
แตละบุคคลเรียบรอยแลว
นายการุญ สุขสุทธิ์ :
- ใบเสร็ จ รั บ เงิน แบบอิ เล็ กทรอนิ ก ส สามารถตรวจสอบขอมู ล ของสมาชิ กทั้ งหมดไดทาง
เว็ บ ไซตโดยขอรหั ส ผานไดที่ ส หกรณฯ ซึ่ งสหกรณจะสงแบบสอบถามเพื่ อ ใหตอบรั บ การยกเวนการสง
ใบเสร็จรับเงินดวย
- สมาชิกที่เปMนพนักงานราชการซึ่งเปMนสมาชิกสมทบ ที่ตอสัญญาใหมจะใหเปMนสมาชิกสามัญ
- สถานที่แหงใหม ตั้งอยูแถวถนนลพบุ รีราเมศวร ขณะนี้อยูขั้นตอนประกาศรับ ออกแบบ
อาคาร ตั้ งงบประมาณไวประมาณ 20 ลานบาท หากคณะกรรมการในที่ ป ระชุ มมี มติ เห็ น ดวยก็ จ ะมี การ
กอสรางอาคารหลังใหม มีกําหนดแลวเสร็จภายใน 3 ปF
(5) นายธีรพัฒน เตี้ยนวล
- จากการประชุ มแลกเปลี่ ยนเรีย นรูกั บ สบส.เขต เกี่ ย วกั บ หนวยงานคุ ณ ธรรม เมื่ อวัน ที่
11 ตุลาคม 2561 ณ สบส.11 สุราษฎรธานี เปMนเรื่องเกี่ยวกับหนวยงานคุณธรรม เขตใดที่ยังไมผานก็ให
หนวยงานที่ผานแลวใหคําแนะนํา เปMนที่ปรึกษาและหนวยงานที่ผานแลวก็ใหมีการขับเคลื่อนตอดวยโดยใหจัด
กิจกรรมทําใหเกิดความผาสุกโดยอยากแตละเขตขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อใหเกิดความรักสามัคคีใน
องคกร เชน มีการกําหนดพบปะพูดคุยกัน รับประทานอาหารดวยกัน

- ๑๕ -

นางสาวเพียงพร วรรณนิยม : ขอความรวมมือในการกรอกแบบสอบถามเกี่ยวกับความผาสุกเพื่อเก็บขอมูล
ตอไป สวนรูปแบบการจัดกิจกรรมไมจําเปMนตองเหมือนกัน เชน มีการรับประทานเดือนละครั้ง แตอีกสัปดาห
ที่เหลือก็ใหมีกิจกรรมอยางอื่นดวย เชน ออกกําลังกาย
ประธาน : ขอสนับ สนุนกิจกรรมเพื่ อสรางความผาสุก และเพื่อใหเกิดความรักและสามัคคี เชน มีการ
รับ ประทานอาหารดวยกั น เดื อนละ 1 ครั้ ง นอกเหนื อจากวัน ประชุ ม สํ านั กงานฯ ซึ่ งนาจะเปM น วัน จั น ทร
และขอเสนอใหกลุมสุขภาพภาคประชาชนฯ เปMนผูนําในการออกกําลังกาย พรอมกันนี้เห็นดวยที่มีกิจกรรม
เพิ่มเติมนอกจากการรับประทานอาหารดวยกัน หรืออื่น ๆ ใหพิจารณาตามเห็นสมควร
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 16.00 น.

(นางธีรารัตน แกวมะแป3น)
ผูจดรายงานการประชุม

(นายธีรพัฒน เตี้ยนวล)
ผูตรวจรายงานการประชุม

