
 
รายงานการประชุมสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๑๒ จังหวัดสงขลา 

ครั้งท่ี  2/2561    ประจําเดือนตุลาคม    2561 
ในวันอังคารท่ี   16  ตุลาคม   2561 

ณ ห,องประชุมสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๑๒ จังหวัดสงขลา 

.......................................................... 
ผู,มาประชุม 
1. นายสุวิทย� บุญวิชัย นายช�างเทคนิคอาวุโส  ปฏิบัติหน�าท่ีแทน                 

ผู�อํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ 
ประธาน 

2. นายธีรพัฒน� เต้ียนวล นายช�างเทคนิคชํานาญงาน  
3. นายนิรันดร� จิสวัสด์ิ นายช�างไฟฟ3าชํานาญงาน  
4. นายทวีศักด์ิ   ชัยชนะ นายช�างเทคนิคชํานาญงาน  
5. นางสาวเพียงพร   วรรณนิยม เจ�าพนักงานธุรการชํานาญงาน  
6. นายทวี เสรีรักษ� นายช�างเทคนิคชํานาญงาน  
7. นายการุญ   สุขสุทธิ์ นายช�างไฟฟ3าชํานาญงาน  
8. นายวรวัฒน� แก�วมะแป3น นายช�างไฟฟ3าชํานาญงาน   
9. นายสมเกียรติ   ช�วยเพ็ชร นายช�างไฟฟ3าชํานาญงาน  

10. 
11. 

นายพิเชฎฐ� 
นายอัชมัน 

สุขวรรณ 
วานิ 

นายช�างไฟฟ3าชํานาญงาน 
นายช�างเทคนิคชํานาญงาน 

 

12. นายกรีฑา ขาวศรี นายช�างเทคนิคชํานาญงาน  
13. นางจีรวรรณ   ลัดดาวงศ� เจ�าพนักงานธุรการชํานาญงาน  
14. นางอรทัย เพชรพันธ� เจ�าพนักงานสถิติชํานาญงาน  
15. นายเฉลิมชัย   ศุภศรี วิศวกรไฟฟ3าปฏิบัติการ  
16. นางสาวอนุสรา เจEะสัน นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
17. นางสาวจุฑามาศ   ขวัญแก�ว นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
18. นายธนันวัฒน�  จิตสุคนธ� นายช�างโยธาปฏิบัติงาน  
19. นางวราพรรณ    คงหนู พนักงานธุรการ ส 3  
20. นายอาคม   เปFยกลิ่น พนักงานพัสดุ ส 3  
21. นายอาหมัด   หมัดอะดํ้า นักวิเคราะห�นโยบายและแผน  
22. นายเอกพงษ� แก�วราบ นักวิชาการอุปกรณ�การแพทย�  
23. นางธีรารัตน� แก�วมะแป3น พนักงานการเงินและบัญชี ส 3       ผู�จดรายงานการประชุม 
 

ผู,ไม0มาประชุม 
1. นายจําเริญ   ศิริพร นายช�างไฟฟ3าชํานาญงาน ติดราชการ 
2. นางสาวภาวิน ี ยาวิราช นักวิชาการคอมพิวเตอร� ลาพักผ�อน 
3. นายภาณุพงศ�   ชุมวงค� วิศวกรโยธา ติดราชการ 
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ก0อนระเบียบวาระการประชุม  

ข�อคิดในการปฏิบัติราชการ  “อัญเชิญพระบรมราโชวาท” 

 1. โดย นายธีรพัฒน�  เต้ียนวล 

                 “การคิดก�อนพูด หลักของคุณธรรม คือ  การคิดด�วยจิตใจท่ีเปMนกลาง ก�อนจะพูดจะทําสิ่งไร 
จําเปMนต�อง หยุดคิดเสียก�อน เพ่ือรวบรวมสติให�ตั้งม่ัน และจิตสว�างแจ�มใส ซ่ึงเม่ือฝQกหัดคุ�ยเคยชํานาญแล�ว 
จะกระทําได�คล�องแคล�วช�วยให�สามารถแสดงความรู�ความคิดในเรื่องต�าง ๆ ให�ผู�ฟSงได�เข�าใจได�ง�าย ได�ชัด 
ไม�ผิด ท้ังหลักวิชา ท้ังหลักคุณธรรม” 

พระบรมราโชวาทพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย เม่ือวันท่ี 30 กรกฎาคม  2535 

 2. โดย นายเอกพงษ�  แก�วราบ 

  “งานราชการนั้น คืองานของแผ�นดิน  มีผลเก่ียวเนื่องโดยตรงถึงประโยชน�ของประเทศชาติ
และประชาชนทุกคน ดังนั้น ข�าราชการผู�ปฏิบัติบริหารงานของแผ�นดิน จึงต�องทําความเข�าใจถึง
ความสําคัญในหน�าท่ีและความรับผิดชอบของตนให�ถ�องแท�  แล�วร�วมกันคิดร�วมกันทํา ด�วยความอุตสาหะ 
เสียสละ  และด�วยความสุจริตจริงใจ  โดยถือประโยชน�ท่ีจะเกิดจากงานเปMนหลักใหญ� งานของแผ�นดิน          
ทุกส�วน จักได�ดําเนินก�าวหน�าไปพร�อมกัน และสําเร็จประโยชน�ท่ีพึงประสงค� คือ ยังความเจริญม่ังคงให�
เกิดแก�ประเทศชาติและประชาชนได�แท�จริงและยั่งยืนตลอดไป” 

สมเด็จพระเจ�าอยู�หัวมหาวชิราลงกรณ�บดินทรเทพยวรางกูร  พระราชทานพระราโชวาท                              
แก�ข�าราชการพลเรือน เนื่องในวันข�าราชการพลเรือน ๑ เม.ย. ๒๕๖๐ 

 3. โดย นายอาหมัด  หมัดอะดํ้า 

  “ถ�าทํางานด�วยความต้ังใจท่ีจะเกิดผลอันยิ่งใหญ� คือ ความเปMนปQกแผ�นของประเทศชาติด�วย
ความสุจริตและความรู�ความสามารถด�วยจริงใจ ไม�นึกถึงเงินทองหรือนึกถึงผลประโยชน�ใด ๆ ก็เปMนการ 
ทําหน�าท่ีโดยตรงและได�ทําหน�าท่ีโดยเต็มท่ี” 

พระราชราโชวาทพระราชทานแก� ศึกษาธิการจังหวัดท่ัวประเทศ                                                              
13 ธันวาคม  2511 
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เริ่มประชุมเวลา  09.00 น.  

เข,าสู0ระเบียบวาระการประชุม  
ระเบียบวาระท่ี๑  เรื่องแจ,งเพ่ือทราบ 

-  เรื่องท่ีแจ,งให,ท่ีประชุมทราบ  โดยประธาน 

1. ขอขอบคุณเจ�าหน�าท่ีท่ีให�ความร�วมมือในการเข�าร�วมกิจกรรมรัฐพิธีเนื่องในวันคล�ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   เม่ือวันท่ี 13 ตุลาคม 2561 ซ่ึงการเข�าร�วมรัฐพิธีหรือ
กิจกรรมต�าง ๆ ถือเปMนหน�าท่ีและเจ�าหน�าท่ีทุกคนต�องร�วมมือกัน โดยสํานักงานฯ ได�กําหนดให�เปMนตัวชี้วัด
รายบุคคลไว�ด�วย   

2. ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอนุสรา  เจEะสัน  ได�ปรับตําแหน�งท่ีสูงข้ึนจาก นักวิชาการ
สาธารณสุขปฏิบัติการ  เปMน  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

3. สืบเนื่องจากการประชุมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ครั้งท่ี 6/2561 วันท่ี 27 กันยายน 2561   

   (1) การติดตามการใช�จ�ายงบประมาณ 2561 (จากระบบ  GFMIS) 

 ณ วันท่ี 27 กันยายน 2561 สบส.12 สงขลา มีการใช�จ�ายงบประมาณ ดังนี้ 

- งบดําเนินงาน ได�รับ  6,169,390.-บาท    ใช�จ�ายไป 6,016,580.-บาท   คงเหลือ  
152,809.14 บาท    

- งบรายจ�ายอ่ืน ๆ (งบวิจัย) ได�รับ  255,400.- บาท ใช�จ�ายไป 202,340.- บาท  คงเหลือ  
38,060.- บาท  ซ่ึงตอบตัวชี้วัด KB19  งานวิจัยและพัฒนาของกรมฯ มีจํานวน 5 เรื่อง  ส�วน สบส 12 
สงขลา มีจํานวน 1 เรื่องในจํานวน 5 เรื่อง คือ การศึกษาปSจจัยท่ีส�งผลต�อการเสียชีวิตของผู�ปfวยฉุกเฉินขณะ
นําส�งสถานพยาบาลในเขตพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต� โดยมี นายสมเกียรติ ช�วยเพ็ชร เปMนผู�ทําวิจัย 

 (2) นโยบายเร�งด�วนท่ีอธิบดีกรมสนับสนุนบริการได�มอบหมาย 

      (2.2.1)  บริเวณท่ีต้ังของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพอยู�ใกล�ท่ีประทับของทูลกระหม�อมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประธานโครงการ TO BE  NUMER ONE  อาคารสุขภาพจิต  จึงขอให�
ดูแลความเรียบร�อย โดยให�ความสําคัญเรื่องความสะอาด ดูสวยงาม และไม�ส�งเสียงดัง 

(2.2.2) การตอบสนองต�อข�อร�องเรียนให�เร็วท่ีสุดต�องแสดงให�เห็นว�ากรมฯ มีมาตรการ
ป3องกันท่ีดี เช�น  ข�อร�องเรียนเก่ียวกับมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ การคุ�มครองผู�บริโภค ต�าง ๆ  

(2.2.3)  ปFนี้เปMนครั้งแรกท่ีรัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุข ขอทํา PA  กับผู�ตรวจ
ราชการ และนายแพทย�สาธารณสุขจังหวัด โดยมอบหมายให�กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ดําเนินการควบคุม
กํากับโครงการ 3 ล�าน 3 ปF เลิกบุหรี่ท่ัวไทย โดยให� อสม.3 แสนคนท่ียังสูบบุหรี่ เลิกบุหรี่ให�ได� และเชิญชวน
คนอ่ืนอีก 2 คน ให�เลิกบุหรี่ด�วย 

(2.2.4)  คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) เปMนระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว�าด�วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพ้ืนท่ี พ.ศ. 2561 เน�นการมีส�วนร�วมทุกภาคส�วน 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข เปMนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนระบบ
สุขภาพเชิงบูรณาการระดับอําเภอ กรม สบส. ควรเกาะติดสถานการณ�ความก�าวหน�าของ พชอ. เพ่ือให�กรมฯ 
ได�รับการกล�าวถึงในท่ีประชุมระดับกระทรวง  โดยใช�จุดแข็งเชิงนวัตกรรม ท่ีกรมฯ มีอยู�คือ ตําบลจัดการ
สุขภาพและหมู�บ�านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปรับเปลี่ยนสุขภาพอาจจะยกระดับข้ึนใน โครงการตําบลจัดการ
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คุณภาพชีวิต เป3าหมายคือ ชุมชนสร�างสุข (สุขกาย สุขใจ และสุขเงิน)  Health literacy  - ความฉลาดด�าน
สุขภาพ   Digital – รู�เท�าทันสื่อดิจิทัล   Financial  literacy  รู�เท�าทันเงิน   

 (2.2.5)  เร�งรัดเรื่องปฏิรูปด�านมาตรฐานและแนวทางการดําเนินงานใหม�เพ่ือสนับสนุน
บริการสุขภาพโดยตรง 

4. สืบเนื่องจากการประชุมการวิเคราะห�อัตรากําลัง เม่ือวันท่ี 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 

ตําแหน�งของกรมฯ ท่ีจะจัดสรรในปFงบประมาณ 2562  มีข�าราชการ 20 อัตรา  พนักงานราชการ 11 อัตรา  

ส�วนอัตรากําลังของ สบส.12 สงขลา ได�ขออัตราเร�งด�วนเพ่ือให�งานบรรลุเป3าหมายและความก�าวหนาของ
บุคลากร  ได�แก�  นักวิชาการสาธารณสุข  จํานวน  4 อัตรา  นักวิเคราะห�นโยบายและแผน  นักจัดการงานท่ัวไป 
(ข�าราชการ) 

- คําสั่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 1346/2561 ลงวันท่ี 15 สิงหาคม 2561 เรื่อง การจัด
โครงสร�างแบ�งกลุ�มภายใน มี 6 กลุ�ม ได�แก� กลุ�มบริหารงานท่ัวไปและแผนงาน กลุ�มวิชาการและยุทธศาสตร�
ระบบบริการสุขภาพ กลุ�มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กลุ�มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย�  
กลุ�มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล�อม และกลุ�มคุ�มครองผู�บริโภคด�านบริการสุขภาพ 

 
- เรื่องท่ีแจ,งให,ท่ีประชุมทราบ  โดย  (นายการุญ  สุขสุทธิ์) 
     จากการท่ีได�รับมอบหมายจากผู�อํานวยการฯ เข�าร�วมประชุมคณะกรรมการประสานงาน

ระดับจังหวัด ครั้งท่ี 7/2561 เม่ือวันท่ี 3 ตุลาคม 2561  ณ ห�องประชุมสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา             
โดยมี นายแพทย�สาธารณสุขจังหวัดสงขลา เปMนประธาน 

(1)  ก�อนระเบียบวาระการประชุม ประธานแจ�งว�า นายแพทย�วิ เศษ สิรินทรโสภณ                     
รองนายแพทย�สาธารณสุขจังหวัดสงขลา ไปรับตําแหน�ง  นายแพทย�สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส 

(2)   จากการประชุมหัวหน�าส�วนราชการจังหวัดสงขลา กรมอุตุนิยมวิทยา ได�แจ�งเตือน ในช�วง
เดือน ตุลาคม -  ธันวาคม 2561 จะเข�าสู�ฤดูฝน 

(3)   สถานการณ�ไข�เลือดออกในจังหวัดสงขลาอยู�ในลําดับท่ี 38  
(4)   โครงการหมอชวนวิ่งของจังหวัดสงขลา ในวันท่ี 9 พ.ย.61  จะเริ่มวิ่งไปรับคฑาท่ี          

สี่แยกพระพุทธ อําเภอเทพา  ไปยังจุดรวมพล ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� (มอ.หาดใหญ�) ระยะทาง 73 
กิโลเมตร   เวลา 16.30 น. วิ่งจาก มอ.หาดใหญ�ไปยังสวนสาธารณะอําเภอหาดใหญ� โดยมีผู�ว�าราชการจังหวัด
สงขลา รออยู� โดยมีพิธีการรับมอบคฑา  วันท่ี 10 พ.ย.61 เวลา 05.00 น. เริ่มวิ่งจากสวนสาธารณะอําเภอ
หาดใหญ� ไปทางถนนลพบุรีราเมศ หยุดพักท่ีปS�มพีทีคลองวง ไปอําเภอสิงหนคร พักนอนท่ีโรงพยาบาลสทิงพระ 
ต�อไปอําเภอระโนด เพ่ือให�ทีมจังหวัดนครศรีธรรมราช มารับมอบคฑาต�อไป  
ประธาน :  ขอความร�วมมือเจ�าหน�าท่ีเข�าร�วมกิจกรรมตามโครงการหมอชวนวิ่งของจังหวัดสงขลาด�วย 
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ระเบียบวาระท่ี  ๒  รับรองรายงานการประชุม  ครั้งท่ี  1/2561  เม่ือวันจันทร8ท่ี 23  กรกฎาคม  2561 

ตามท่ีสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 12 จังหวัดสงขลา ได�จัดประชุมสํานักงานฯ ครั้งท่ี  
1/2561 เม่ือวันจันทร�ท่ี 23 กรกฎาคม  2561  ณ ห�องประชุม สบส. 12 สงขลา  มีผู�ร�วมประชุม 26  คน 
รายงานการประชุม จํานวน  13 หน�า โดยได�เผยแพร�รายงานการประชุมฯ ผ�านเว็บไซต�ของสํานักงานฯ 
http://do12.new.hss.moph.go.th  

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมรับรองการประชุมครั้งท่ี  1/2561  เม่ือวันจันทร�ท่ี  23  กรกฎาคม  2561 

ระเบียบวาระท่ี ๓  สืบเนื่องจากการประชุม  ครั้งท่ี  1/2561  เม่ือวันจันทร�ท่ี  23  กรกฎาคม  2561 

- ไม�มี 
มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพ่ือพิจารณา 

(1) ข้ันตอนการรับ-ส�ง หนังสือราชการให�กลุ�มต�าง ๆ เพ่ือให�ผู�อํานวยการฯ พิจารณา  จาก                
กลุ�มวิศวกรรมการแพทย� โดย นายพิเชฎฐ�  สุขวรรณ     

-  จากปSญหาในการรับหนังสือจากภายนอกเข�ามายังในกลุ�มวิศวกรรมการแพทย� จากเดิมการ
ลงรับหนังสือจากภายนอกเม่ือกลุ�มบริหารงานท่ัวไปลงรับแล�ว นํามาให�กลุ�มต�าง ๆ เพ่ือให�หัวหน�ากลุ�มนําเสนอ
ผู�อํานวยการฯ เพ่ือพิจารณา  แต�บางครั้งเจ�าหน�าท่ีติดราชการต�างจังหวัดด�วยความเร�งด�วน จึงทําให�หนังสือไม�
เปMนตามข้ันตอนเนื่องจากผู�อํานวยการฯ ยังไม�พิจารณา จึงทําให�เกิดปSญหาในการทํางาน จึงขอพิจารณาขอให�
กลุ�มบริหารงานท่ัวไป นําเสนอผู�อํานวยการฯ ก�อนจะนําส�งไปยังกลุ�มต�าง ๆ   

หัวหน�ากลุ�มบริหารงานท่ัวไป : แสดงความเห็นว�าหากหนังสือภายนอกเข�ามาแล�วให�กลุ�มบริหารฯ 
นําเสนอเพ่ือให�ผู�อํานวยการฯ โดยตรง จะทําให�เปMนภาระแก�ผู�อํานวยการฯ มากเกินไป  และภารกิจบางอย�างท่ี
จะต�องใช�ความรู�ความสามารถเฉพาะทางในการพิจารณา    

ประธาน :   -  ขอความร�วมมือการกําหนดวันอนุมัติเดินทางไปราชการขอให�ยกเว�นวันจันทร� เพ่ือจะมีเวลาใน
การจัดทําหนังสือราชการ หรือรายงานผลการดําเนินงานต�าง ๆ ได�   และขอให�สับเปลี่ยนหมุนเวียนพนักงาน              
ขับรถยนต�ท่ีจะร�วมเดินทางไปราชการ 

-  ส�วนข้ันตอนการรับ-ส�ง หนังสือราชการให�กลุ�มต�าง ๆ จะนําไปพิจารณากันอีกครั้งหนึ่ง 
มติท่ีประชุม :รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 5  แจ�งเพ่ือทราบแต�ละกลุ�มงาน 

1. กลุ0มบริหารงานท่ัวไป  โดย นางสาวเพียงพร  วรรณนิยม   
(1) จากระบบ  Smart 61  การจ�ายใช�งบประมาณประจําปF 2561 ของ สบส.12 สงขลา ได�

ดําเนินการเสร็จเรียบร�อยทุกโครงการ ยังคงเหลืองบวิจัย  ส�วนปFงบประมาณ 2562 ทุกโครงการจะมีงบ
บริหารเปMนของตัวเอง ซ่ึงยอดงบประมาณจะเปMนยอดค�าใช�จ�ายท่ีชัดเจนข้ึน 

(2) สําหรับการลงรับหนังสือ กลุ�มบริหารฯ จะนําระบบเทคโนโลยีมาช�วยในการลงรับหนังสือ 
(3) พนักงานจ�างเหมาบริการ จะมีการจ�างต�อเนื่องเปMนบางตําแหน�ง  เจ�าหน�าท่ีรักษาความ

ปลอดภัย จํานวน  2  คน  แม�บ�าน จํานวน 1 คน  เจ�าหน�าท่ีโสตทัศนศึกษา จํานวน  1  คน และกําลัง
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ดําเนินการจ�างเพ่ิมอีก 1  ตําแหน�งคือ นักวิชาการคอมพิวเตอร�  โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีนโยบายให�
ดําเนินการทําสัญญาจ�างเหมาบริการ   3 เดือน  หากผ�านการประเมินก็จะทําสัญญาจ�างต�อไปเรื่อยๆ   

 
2. กลุ0มคุณภาพและมาตรฐานการบริการ  โดย นางสาวจุฑามาศ  ขวัญแก�ว 

- กลุ�มคุณภาพและมาตรฐานการบริการ เปลี่ยนชื่อกลุ�มเปMน กลุ�มคุ�มครองผู�บริโภคด�านบริการสุขภาพ 
จะรับผิดชอบเก่ียวกับ งานสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ (ร�านนวด  สปา)  และงานสถานพยาบาล (คลินิก
เอกชน                รพ.เอกชน)  ส�วนแผนและผลการดําเนินงานของกลุ�มจะขอรายงานในการประชุมครั้ง
ต�อไปว�าจะมีกิจกรรมท่ีดําเนินงานใดบ�างในปFงบประมาณ 2562  
  

3. กลุ0มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  โดย นางสาวอนุสรา เจEะสัน   
(1)  สําหรับบทบาทหน�าท่ีรับผิดชอบจะเปMนด�าน อสม. ซ่ึงปFนี้ก็จะมี คณะกรรมการพัฒนา

คุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.)  โดยในปFท่ีผ�านมาทางกลุ�มได�เข�าร�วมประชุมแล�ว 2 ครั้ง โดยหลักๆ แล�ว 
กรม สบส. ยังไม�เห็นบทบาทท่ีชัดเจนส�วนใหญ�จะเปMนบทบาทของกรมควบคุมโรค กรมอนามัย แต�ปFนี้ถ�า
ส�วนกลางมีนโยบายท่ีชัดเจนว�าจะไปส�งเสริมบทบาทของ พชอ. ผ�านการดําเนินงานตําบลจัดการคุณภาพชีวิต  
ฉะนั้นแผนงาน/โครงการปFนี้คิดว�าคงต�องมีกิจกรรมท่ีส�งเสริม พชอ. หากมีการประชุมจะทําให�เรามีบทบาทมาก
ข้ึน เนื่องจากปFท่ีแล�วจะเปMนผู�เข�าร�วมสังเกตการณ� 

(2) กลุ�มสุขภาพภาคประชาชนฯ มีกิจกรรมการคัดเลือก อสม.ดีเด�น ระดับเขตในปFนี้จะมีการ
เปลี่ยนแปลงในการดําเนินเงิน โดยให� สบส.เขต เปMนผู�รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมประกวด อสม.ดีเด�น และ
ต�องจัดภายในเดือนธันวาคม 2561 โดยขอบเขตกิจกรรมมี อสม. 11 สาขาของแต�ละจังหวัด ท่ีเข�าประชุม
จะต�องมีการวางแผนในการดําเนินงานกันอีกครั้ง 

 

4. กลุ0มอาคารและสภาพแวดล,อม  โดย นายการุญ  สุขสุทธิ์     
1. ผลการดําเนินงานปFงบประมาณ 2562 

ลําดับ  ตัวชี้วัด  หน�วยงาน  การ
ดําเนินการ  

ผู�ดําเนินการ  

1. งานท่ีได�รับมอบหมาย รพ.สงขลา 4 ต.ค 61 ภาณุพงศ�  

2. ร�วมประชุมคณะกรรมการกําหนดราคากลางงาน
ปรับปรุงห�องสมุด ตึกศูนย�แพทย� ซ�อมปรับปรุง
ระบบตู�ควบคุมเครื่องกําเนิดไฟฟ3า ขนาด 300 kw 

จ.สงขลา 
รพ. สิเกา  จ.ตรัง 

5 ต.ค.61  จําเริญ 

3. สํารวจเพ่ือออกแบบระบบบําบัดน้ําเสียใหม�  
 

รพ.เทพา       
จ. สงขลา  

8ต.ค. 61 
 

การุญ/ภาณุพงศ�    
 

4. ตรวจสอบและประมาณการราคา ติดต้ังระบบแจ�ง
เหตุเพลิงไหม� อาคารผู�ปfวยนอก 
 

รพ.โรคผิวหนัง
เขตร�อนภาคใต� 

จ. ตรัง  

11-12 
ต.ค. 61  

 

การุญ/จําเริญ/ 
ภาณุพงศ� 
 

5. สํารวจเพ่ือออกแบบการปรับปรุงระบบบําบัด           
น้ําเสีย 

รพ. ตะโหมด  
 จ.พัทลุง  

16-18 
ต.ค.61  

จําเริญ/ภาณุพงศ�  
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รายงานประจําเดือน สิงหาคม 2561 
นายประยุทธ  วรรณกิจ จังหวัดปSตตานี - ยะลา - นราธิวาส 

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

สิ้นสุดสัญญา
จ�าง 

จํานวนงวด
งาน 

ผลการดําเนินงาน 

1 รพส.สายบุรี              
จ.ปSตตานี 

คลอดและพัก
ผู�ปfวยใน 90 เตียง 

17 ตุลาคม 
2560 

13 มิถุนายน 
2561 

3 งวด ดําเนินการ 2/3 งวด      
(ทําสัญญาจ�างใหม�) 

2 รพ.ยะลา จ.ยะลา อุบัติเหตุและ
ฉุกเฉิน 

26 
ธันวาคม 
2557 

5 กันยายน 
2561 

20 งวด ดําเนินการอยู�ในงวด
งานท่ี/17/20 

3 รพ.ยะลา จ.ยะลา ไตเทียม ผู�ปfวย
นอก ผู�ปfวยหนัก
และผู�ปfวยใน 

25 
กันยายน 
2558 

16 มิถุนายน 
2561 

19 งวด ดําเนินการอยู�ในงวด
งานท่ี 6/19 

4 วิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร 
จ.ยะลา 

เรียนและหอนอน 4 ธันวาคม 
2558 

20 เมษายน 
2563 

22 งวด ดําเนินการอยู�ในงวด
งานท่ี 17/22 

5 รพ.ปSตตานี              
จ.ปSตตานี 

ผู�ปfวยนอกและ
อุบัติเหตุ 

13 
กรกฎาคม 
2558 

7 เมษายน 
2561 

35 งวด ดําเนินการอยู�ใน          
งวดงานท่ี 25/35 

6 รพ.นราธิวาสราช
นครินทร� จ.
นราธิวาส 

ส�งเสริมสุขภาพ
และเอนกประสงค� 
(แบบแพทย�แผน
ไทย)   

24 
กุมภาพันธ� 

2559 

 26 สิงหาคม 
2560 

7 งวด ดําเนินการอยู�             
งวดงานท่ี 4/7 

นายโชคชัย  วิยะ จังหวัด สงขลา – สตูล 

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

สิ้นสุดสัญญา
จ�าง 

จํานวนงวด
งาน 

ผลการดําเนินงาน 

1 รพ.สตูล จ.สตูล แฟลตพักแพทย� 
20 ยูนิต 6 ชั้น 

  14 งวด ดําเนินการอยู�ในงวด
งานท่ี1/14 

2 รพ.ละงู จ.สตูล แฟลตพักแพทย�   14 งวด ดําเนินการอยู�ในงวด
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20 ยูนิต 6 ชั้น งานท่ี1/14 

3 รพ.หาดใหญ�  จ.
สงขลา  (สร�างท่ี  
รพ.นาหม�อม)            

อาคารรังสีรักษา 16 
กรกฎาคม 
2557 

3 สิงหาคม 
2559 

19 งวด ดําเนินการอยู�ในงวด
งานท่ี15/19 

4 รพ.หาดใหญ� จ.
สงขลา 

ศูนย�สุขภาพ
ชุมชนเมือง 

  12 งวด ดําเนินการอยู�ในงวด
งานท่ี3/12 

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

6 รพ.ธัญรักษ�สงขลา  
จ.สงขลา 

อาคารพักแพทย�  
20 ยูนิต 6 ชั้น 

  12 งวด ดําเนินการอยู�ใน       
งวดงานท่ี1/12 

7 รพ.จิตเวชสงขลา
ราชนครินทร� 

ผู�ปfวยใน 5 ชั้น   35 งวด ดําเนินการอยู�ใน           
งวดงานท่ี 18/35 

8 รพ.ปาดังเบซาร�    
จ.สงขลา 

ศูนย�สุขภาพ
ชุมชนเมือง 

  12 งวด ดําเนินการอยู�ใน 
งวดงานท่ี  1/12 

9 รพส.นาทวี              
จ.สงขลา 

แฟลตพักแพทย� 
20 ยูนิต 6ชั้น 

  14 งวด ดําเนินการอยู�ใน        
งวดงานท่ี2/14 

นายประกอบ  กิตติคุณ จังหวัด ตรัง-พัทลุง 

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

สิ้นสุดสัญญา
จ�าง 

จํานวนงวด
งาน 

ผลการดําเนินงาน 

1 รพ.พัทลุง จ.พัทลุง แฟลตพักแพทย� 
20 ยูนิต 

  12 งวด ดําเนินการอยู�ในงวด
งานท่ี5/12 งวด  

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

  34 งวด ดําเนินการอยู�ในงวด
งานท่ี1/34 

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

  23 งวด ดําเนินการอยู�ในงวด
งานท่ี6/23 

4 รพ.ตรัง จ.ตรัง พักแพทย�พยาบาล 29 - 18 งวด ดําเนินการอยู�ในงวด
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 เภสัชกร 88 ยูนิต พฤษภาคม
2558 

งานท่ี 17/18 

5 รพ.ตรัง จ.ตรัง 

 

สุขภาพชุมชน
เมือง 

  12 งวด ดําเนินการอยู�ในงวด
งานท่ี 7/12 งวด 

6 รพ.ตรัง จ.ตรัง บริการ จอดรถ 
10ชั้น 

  12 งวด ดําเนินการอยู�ในงวด
งานท่ี6/12 งวด 

7 รพ.ห�วยยอด จ.ตรัง 

 

แฟลตพักแพทย� 
20 ยูนิต 6ชั้น 

  12 งวด ดําเนินการอยู�ในงวด
งานท่ี7/12 งวด 

 

5. กลุ0มวิศวกรรมการแพทย8  โดย นายนิรันดร�  จิสวัสด์ิ     
1. รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปFงบประมาณ 2561 

ตัวชี้วัด  
(1) ร�อยละของสถานพยาบาลภาครัฐกลุ�มเป3าหมายผ�านเกณฑ�มาตรฐานระบบบริการ                   

สุขภาพ (KB4) 
(2) จํานวนสถานพยาบาลภาครัฐได�รับการส�งเสริมและควบคุมกํากับตามมาตรฐานระบบ

บริการสุขภาพ (KB6) 
โครงการ 

(1) กิจกรรม 1 อบรมการบริหารจัดการศูนย�เครื่องมือแพทย�ในโรงพยาบาลเขตพ้ืนท่ีเครือข�าย
เขตบริการสุขภาพท่ี  12  ประจําปF  2561  

            -วัตถุประสงค�   เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรท่ีดูแลรับผิดชอบงานด�านเครื่องมือแพทย�ของ
โรงพยาบาล ให�มีความรู� ความเข�าใจ และเกิดทักษะในการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย�  เพ่ือมุ�งพัฒนาให�
โรงพยาบาล ผ�านเกณฑ�ระดับคุณภาพมาตรฐาน ด�านระบบเครื่องมือแพทย� และมีศูนย�เครื่องมือแพทย�ในการบริหาร
จัดการเครื่องมือแพทย�อย�างมีประสิทธิภาพและเปMนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด 

          -วิธีการดําเนินงาน บรรยายทางวิชาการให�ความรู�ผู� เข�ารับการอบรม  สนับสนุนเอกสาร
ประกอบการฝQกอบรมระยะเวลาการดําเนินงาน  ระหว�างวันท่ี 6 – 8  มีนาคม  2561  

  -ผลการดําเนินงาน  ผู� เข�าร�วมการโครงการอบรมการบริหารจัดการศูนย�เครื่องมือแพทย�ใน
โรงพยาบาลฯ  ประกอบด�วย บุคลากรเจ�าหน�าท่ีโรงพยาบาล  จํานวน  80 คน , คณะทํางาน  จํานวน 12 คน , 
คณะวิทยากร  จํานวน 6 คน 

(2) กิจกรรม 2  ฝQกอบรมพัฒนาบุคลากรภาคีเครือข�ายด�านวิศวกรรมการแพทย� สถานบริการ
สุขภาพ เขตสุขภาพท่ี  12 

-  ผู�เข�ารับการอบรมได�รับความรู�ท่ีจําเปMนในการปฏิบัติงาน  เกิดทักษะในการบริหารจัดการศูนย�
เครื่องมือแพทย�ในโรงพยาบาล ตามหลักเกณฑ�และวิธีการท่ีดีในการจัดทําศูนย�เครื่องมือแพทย�สําหรับโรงพยาบาล  
และตามมาตรฐานกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, HA,  JCI  เพ่ือนําไปสู�การรับรองคุณภาพองค�กร  
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-  เกิดการจัดต้ังเครือข�ายความร�วมมือระหว�างโรงพยาบาลภายในเขตสุขภาพท่ี 12 สู�การพัฒนา
งานด�านเครื่องมือแพทย� 

-วัตถุประสงค�   เพ่ือพัฒนาระบบการควบคุมกํากับมาตรฐานผ�านกลไกการตรวจประเมินมาตรฐาน
ระบบบริการสุขภาพของสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 12 จังหวัดสงขลา   เพ่ือให�สถานบริการสุภาพ
ภาครัฐเป3าหมายผ�านเกณฑ�มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

-ผลการดําเนินงาน  เครื่องมือและอุปกรณ�ทางการแพทย�ท่ีนํามาใช�งานกับผู�ปfวยหรือผู�รับบริการใน
โรงพยาบาล มีความปลอดภัย และมีสภาพพร�อมใช�งานอยู�เสมอ   โรงพยาบาลมีกระบวนการประกันคุณภาพ
เครื่องมือแพทย�ในโรงพยาบาล และช�วยพัฒนาให�โรงพยาบาลมีคุณภาพมาตรฐานด�านบริการทางการแพทย� เพ่ือ
พัฒนาไปสู�มาตรฐานสากล ประชาชนได�รับการคุ�มครองผู�บริโภคด�านระบบบริการสุขภาพ ท่ีมีความปลอดภัย และมี
คุณภาพ   ตามมาตรฐาน 

(3) กิจกรรม 4   ส�งเสริม ควบคุมกํากับ มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด�านวิศวกรรม
การแพทย�  (5 ด�าน) จํานวน 78 แห�ง 

-วัตถุประสงค�  เพ่ือพัฒนาระบบการควบคุมกํากับมาตรฐานผ�านกลไกการตรวจประเมินมาตรฐาน
ระบบบริการสุขภาพของสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 12 จังหวัดสงขลา   เพ่ือให�สถานบริการสุภาพ
ภาครัฐเป3าหมายผ�านเกณฑ�มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

-มาตรฐานวิศวกรรมการแพทย� 5 ด�าน  ด�านสอบเทียบเครื่องมือแพทย�ในสถานพยาบาล  ด�าน
ตรวจสอบระบบวิศวกรรมความปลอดภัยในสถานพยาบาล  ด�านวิศวกรรมสื่อสาร ด�านการจัดระบบวิศวกรรม
การแพทย�ในสถานพยาบาล ด�านสิ่งแวดล�อมในสถานพยาบาล 

-วิธีการดําเนินงาน  ให�ความรู�เจ�าหน�าท่ีโรงพยาบาล ส�งเสริมสนับสนุน  ควบคุมกํากับมาตรฐาน
วิศวกรรมการแพทย�ท้ัง 5 ด�าน  สรุปผลการดําเนินงานให�แก�สถานพยาบาลกลุ�มเป3าหมาย 

-ระยะเวลาการดําเนินงาน  ระหว�าง ตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 2561  

-ผลการดําเนินงาน จํานวนสถานบริการสุขภาพภาครัฐ ได�รับการส�งเสริม ควบคุมกํากับ 78 แห�ง   
จํานวนเครื่องมือแพทย�ท่ีได�รับการสอบเทียบ 21,019 เครื่อง 

-ปSญหาอุปสรรค/ข�อเสนอแนะ  ระยะเวลาในการดําเนินงานค�อนข�างน�อย เนื่องจากต�องเร�งให�ทัน
กับช�วงเวลากําหนดส�งของเครื่องมือมาตรฐาน  ประกอบกับจํานวนสถานบริการสุขภาพภาครัฐ  มีจํานวนมาก 

(4) กิจกรรมท่ี 6 ตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพเขต 12 

- วัตถุประสงค� เพ่ือพัฒนาระบบการควบคุมกํากับมาตรฐานผ�านกลไกการตรวจประเมินมาตรฐาน
ระบบบริการสุขภาพของสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 12 จังหวัดสงขลา  เพ่ือให�สถานบริการสุภาพภาครัฐ
เป3าหมายผ�านเกณฑ�มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
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โครงการวิจัย  
โครงการ การศึกษาปSจจัยท่ีส�งผลต�อการเสียชีวิตของผู�ปfวยฉุกเฉินขณะนําส�งสถานพยาบาลในเขตพ้ืนท่ี 3 จังหวัด
ชายแดนใต� 

-วัตถุประสงค�  เพ่ือศึกษาปSจจัยท่ีมีผลต�อการเสียชีวิตของผู�ปfวยฉุกเฉินขณะนาส�งสถานพยาบาลใน
ด�านต�างๆ   เพ่ือพัฒนาระบบการส�งต�อผู�ปfวยฉุกเฉินในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนใต� 

-ขอบเขตโครงการ   แผนกฉุกเฉินในโรงพยาบาล 3 จังหวัดชายแดนใต� จานวน 32 แห�ง  ศูนย�            
สั่งการการแพทย�ฉุกเฉิน  ประชาชนท่ีได�รับผลกระทบ จานวน 100 คน 

-ผลการดําเนินการ  ปSจจัยท่ีส�งผลกระทบ มีดังนี้  ด�านเครื่องมือแพทย� ด�านรถพยาบาล ด�าน
เจ�าหน�าท่ีผู�ช�วยเหลือ  ด�านเทคโนโลย ี 

-ปSญหา/อุปสรรค  เจ�าหน�าท่ีมีความเสี่ยงในการเดินทางจัดเก็บข�อมูล เนื่องจากพ้ืนท่ี 3 จังหวัด 

ร�วมเปMนคณะกรรมการ  สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ท่ีได�รับการสนับสนุนให�ข�อมูลด�านวิชาการ  
ได�แก�  เข�าร�วมเปMนคณะกรรมการกําหนดราคากลาง เข�าร�วมเปMนคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคา เข�าร�วม
เปMนกรรมการตรวจรับ  ผู�ควบคุมงาน   

โครงการส�งเสริม ควบคุมกํากับ มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ เขต 12 ปF 2562 

1. กิจกรรมท่ี 1 ส�งเสริม ควบคุมกํากับ มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด�านวิศวกรรมการแพทย� (5 ด�าน) 
จํานวน 78 แห�ง งบประมาณ 770,160 บาท  

2. กิจกรรมท่ี 2 จัดอบรมบรรยายให�ความรู�กับผู�รับผิดชอบงานวิศวกรรมความปลอดภัยโรงพยาบาลในเขต
รับผิดชอบของสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๑๒ จํานวน ๗๘ แห�ง (156 คน) งบประมาณ 378,830 
บาท  

3. กิจกรรมท่ี 3 อบรมเชิงปฏิบัติการให�กับผู�รับผิดชอบงานสอบเทียบเครื่องมือแพทย�ในโรงพยาบาลเขต
รับผิดชอบ ของสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๑๒ จํานวน 78 แห�ง (78 คน) งบประมาณ 230,250 บาท 

4. กิจกรรมท่ี 4 จัดอบรมให�ความรู�การบริหารจัดการศูนย�เครื่องมือแพทย� เพ่ือพัฒนาการจัดทําศูนย�
เครื่องมือแพทย�ในโรงพยาบาลต�นแบบ งบประมาณ 120,650 บาท 

6.  กลุ0มยุทธศาสตร8   โดย นายธีรพัฒน�   เต้ียนวล    
(1) รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปFงบประมาณ 

2561 (Sar 12 เดือน) 
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ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ / 
องค8ประกอบ 

หน0วย
วัด 

 
นํ้าหนัก 
(ร,อย
ละ)  

เกณฑ8การให,คะแนน ผลการดําเนินงาน 

1 2 3 4 5 
ผลการ

ดําเนินงาน 

ค0า
คะแนน 

ท่ีได, 

คะแนน 
ถ0วง

นํ้าหนัก 
1. องค8ประกอบท่ี 1 ประเมินผลตัวชี้วัดประสิทธภิาพการดําเนินงานตามภารกิจหลกั/ยุทธศาสตร8 
(กรม/กอง) (Function Base)  ร,อยละ 100 

  - - 

 2. องค8ประกอบท่ี 2 ประเมินผลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
(มาตรา 44 ) / คํารับรองอธิบดี ประกอบด,วย 14 ตัวชี้วัด  ได,แก0 

ผล/แผน 4.62
00 

4.6200 

 2.1) ร�อยละของตําบลเป3าหมาย
สามารถจัดการสุขภาพได�ตาม
มาตรฐาน(ม.44/KB16) 

ร�อยละ 10 65 70 75 80 85 
 

74.87 3 0.3000 

 2.2) ร�อยละของสถานพยาบาล
ภาคเอกชนผ�านเกณฑ�มาตรฐาน
ตามท่ีกฎหมายกําหนด (KB1)  

ร�อยละ 9 80 85 90 95 100 100 5 0.4500 

 2.3) ร�อยละของสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพผ�านเกณฑ�
มาตรฐานตามท่ีกฎหมายกําหนด
(KB2) 

ร�อยละ 9 45 50 55 60 65 294/ 
256 

5 0.4500 

2.4) ร�อยละของสถานพยาบาล
ภาครัฐกลุ�มเป3าหมายผ�านเกณฑ�
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ(KB4) 

ร�อยละ 9 40 45 50 55 60 4 / 4 5 0.4500 

2.5) จํานวนสถานพยาบาลภาครฐั
ได�รับการส�งเสรมิและควบคุมกํากับ
ตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
(KB6) 

จํานวน 9 70 72 74 76 78 78/78 5 0.4500 

2.6) จํานวนสถานพยาบาล
ภาคเอกชนท่ีได�รับการส�งเสริมและ
ควบคุมกํากับให�ผ�านเกณฑ�มาตรฐาน
ตามท่ีกฎหมายกําหนด (KB7) 

จํานวน 9 600 700 800 900 1000 1,277/ 
1,277 

5 0.4500 

2.7) ร�อยละสถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพท่ีได�รับการส�งเสริมและ
ควบคุมกํากับให�ผ�านเกณฑ�มาตรฐาน
ตามท่ีกฎหมายกําหนด (KB8) 

จํานวน 9 340 345 350 355 360 
 

100 5 0.4500 

2.8) ร�อยละครอบครัวท่ีมีศักยภาพ
ในการดูแลสุขภาพตนเองได�ตาม
เกณฑ�ท่ีกําหนด (KB13) 

ร�อยละ 9 49 50 51 53 55 91.52 5 0.4500 

2.9) ร�อยละประชาชน
กลุ�มเป3าหมายมีพฤติกรรมสุขภาพท่ี
ถูกต�องเหมาะสมตามเกณฑ�ท่ี
กําหนด (KB14) 

ร�อยละ 9 50 55 60 65 70 78.13 5 0.4500 

2.10) จํานวนภาคีเครือข�ายระดบั
ตําบลท่ีได�รับการส�งเสรมิพัฒนาและ
สนับสนุนให�สามารถจัดการสุขภาพ

จํานวน 9 545 550 555 560 565 565/565 5 0.4500 
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ด�วยตนเอง (KB15) 

2.11) ร�อยละของประชาชน
กลุ�มเป3าหมายมีความรอบรู�ด�าน
สุขภาพ (KB17) 

ร�อยละ 9 50 55 60 65 70 62 3 0.2700 

3. องค8ประกอบท่ี 3 การพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากร
บุคคลและการให,บรกิารประชาชนและการพัฒนาประสิทธภิาพในการปฏิบัติงาน (Innovation 
Base)  

  5 5.0000 

3.1 ระดับความสาํเร็จของการลด
กระดาษ 

  
25 

            5 1.2500 

  3.1.1  ระดับความสําเรจ็การลด
กระดาษรอบ 6 เดือน 

ระดับ 
12.5 

1 2 3 4 5 ลดลง 
13.99 

5 0.6250 

  3.1.2  ระดับความสําเรจ็การลด
กระดาษรอบ 12 เดือน 

ระดับ 12.5 1 2 3 4 5 ลดลง 
63.63 

5 0.6250 

3.2 ระดับความสาํเร็จของการ
ประหยดังบประมาณ 

  
25 

            5 1.2500 

  3.2.1ระดับความสําเร็จของการ
ประหยดังบประมาณ6เดือน 
 

ระดับ 
12.5 

1 2 3 4 5 5 5 0.6250 

  3.2.2ระดับความสําเร็จของการ
ประหยดังบประมาณ12 เดือน 

ระดับ 
12.5 

1 2 3 4 5 5 5 0.6250 

3.3 ระดับความสาํเร็จของการ
เสรมิสร�างความโปร�งใสในการ
ดําเนินงานของหน�วยงาน (การ
ป3องกันและปราบปรามการทุจริต:
ITA) 

ระดับ 

25 1 2 3 4 5 

5 5 1.2500 

   3.4  จํานวนนวัตกรรมเพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

จํานวน 
25 

ไม�
สําเรจ็ 

- - - สําเรจ็ สําเรจ็ 5 1.2500 

องค8ประกอบท่ี 4 ศักยภาพในการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของ
หน0วยงาน 

100 
            5 5.0000 

4.1 ศักยภาพในการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัตริาชการเทียบกับการ
เบิกจ�ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน 

ร�อย
ละ 50 

ปรับปรุง 
(70-

74.99) 

พอใช�(75-
79.99 

ปานกลาง
(80-

84.99 

ดี(85-     
89.99) 

ดีมาก(90-
100) 

    ดี
มาก   
(94) 

5 2.5000 

4.2 ศักยภาพในการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัตริาชการเทียบกับการ
เบิกจ�ายงบประมาณ รอบ 12 เดือน 

ร�อย
ละ 50 

ปรับปรุง 
(70-

74.99) 

พอใช�
(75-

79.99) 

ปาน
กลาง
(80-

84.99) 

ดี(85-
89.9
9) 

ดีมาก
(90-
100) 

    ดี
มาก   

(100) 

5 2.5000 

นํ้าหนักรวม   300               4.8733 

(2)  แผนการปฏิบัติงานประจําปFงบประมาณ  2562  : นายอาหมัด หมัดอะดํ้า 
- ขอแจ�งแผนงาน/โครงการ ประจําปFงบประมาณ 2562 โครงการไม�ต�องส�งไปให�

กรมฯ พิจารณาเหมือนปFท่ีแล�วเพราะจะใช�ระยะเวลานานในการอนุมัติ  ซ่ึงปFนี้ให�ทําตามข้ันตอนต�าง ๆ ผ�าน 
กลุ�มงาน ให�การเงินตรวจสอบอัตราค�าใช�จ�ายอยู�ในเกณฑ�ท่ีกําหนดแล�วนําเสนอผู�อํานวยการฯ  อนุมัติ   หากได�
งบประมาณและกิจกรรมท่ีชัดเจนแล�วก็จะมีการประชุมกันอีกครั้งหนึ่ง 
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(3) การจัดทําคําของบประมาณประจําปFงบประมาณ 2563  ได�ดําเนินการจัดส�งคํา     
ของบประมาณ (งบลงทุน) ไปเรียบร�อยแล�ว เปMนเงิน 6 ล�านบาท จะเปMนครุภัณฑ�ยานพาหนะและขนส�ง  
ครุภัณฑ� เครื่องมือแพทย� ท่ี ซ้ือมาเพ่ือทดแทน  อ่ืน ๆ ก็จะเปMนครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�     การจัดทําคํา                 
ของบประมาณ  (งบดําเนินงาน) ซ่ึงแต�ละกลุ�มก็ได�เสนอแผนงาน/โครงการท่ีเปMนงบดําเนินงานของปFงบประมาณ 
2563 มาแล�ว และอยู�ระหว�างข้ันตอนการรวบรวมข�อมูลและตรวจสอบความถูกต�องเพ่ือจะได�นําส�งกรมฯ 
ภายในวันท่ี 19 ตุลาคม  2561 ต�อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ    

(1)  นางสาวเพียงพร วรรณนิยม  :  แจ�งข�อกําหนดของสํานักงานการตรวจเงินแผ�นดิน (สตง.)    
- การดําเนินทางไปราชการจากบ�านพักไปสํานักงานฯ เบิกไม�ได�เนื่องจากเปMนการทํางานปกติ 
- การคํานวณการวันในการเดินทางไปราชการประชุมต�างจังหวัดจะเริ่มนับต้ังแต�วัน

ลงทะเบียนในวันท่ีประชุม ให�ทําหนังสือขออนุมัติให�ครอบคลุมเพ่ือสามารถเบิกค�ายานพาหนะได� ส�วนเวลา
กลับให�คํานวณเวลาของวันท่ีเลิกประชุม  

- การเดินทางออกจากสถานท่ีราชการไม�เกิน 90 กิโลเมตร ไม�ให�เบิกค�าท่ีพัก ซ่ึงทาง
สํานักงานฯ ไม�มีการเบิกอยู�แล�ว แต�ก็จะมีการจัดประชุม/อบรม ท่ีหาดใหญ�สามารถเบิกได�แต�ต�องเปMน
คณะทํางานในการจัดประชุม/อบรม 

ซ่ึง สบส.12 สงขลา ถือว�าได�ปฏิบัติได�ถูกต�องตามข�อกําหนดดังกล�าว 

ประธาน :  ตามท่ีข�อกําหนดของ สตง. เก่ียวการเดินทางออกจากสถานท่ีราชการไม�เกิน 90 กิโลเมตร หาก
เปMนพ้ืนท่ีใกล�เคียงซ่ึงไม�แน�ใจว�าจะเกินหรือถึง 90 กิโลเมตรหรือไม� ให�แนบเส�นทางของกรมทางหลวงไว�ด�วย 

(2)  นางสาวเพียงพร วรรณนิยม :  แจ�งเดือนตุลาคมนี้ทุกตําแหน�งจะได�รับเงินเดือนใหม�กันทุกคน 
แต�ต�องรอคําสั่งเลื่อนเงินเดือนจึงจะสามารถดําเนินการแจ�งเปMนหนังสือ    

(3)  นางอรทัย  เพชรพันธ�  :  ขอความร�วมมือเขียนใบใช�รถยนต�ในการเดินทางไปราชการ ให�
ครบถ�วน เช�น  วันท่ี เลขไมล� เติมน้ํามันเท�าไรราคาก่ีบาท      

(4) นายสมเกียรติ  ช�วยเพ็ชร  :  ความคืบหน�าการดําเนินงานของสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขจังหวัดสงขลา  
- เรื่องของคดีความของสหกรณ�ฯ ศาลก็ได�พิพากษาดําเนินคดีตามกฎหมายในความผิดของ

แต�ละบุคคลเรียบร�อยแล�ว   
นายการุญ  สุขสุทธิ์ :  
- ใบเสร็จรับเงินแบบอิเล็กทรอนิกส� สามารถตรวจสอบข�อมูลของสมาชิกท้ังหมดได�ทาง

เว็บไซต�โดยขอรหัสผ�านได�ท่ีสหกรณ�ฯ  ซ่ึงสหกรณ�จะส�งแบบสอบถามเพ่ือให�ตอบรับการยกเว�นการส�ง
ใบเสร็จรับเงินด�วย  

- สมาชิกท่ีเปMนพนักงานราชการซ่ึงเปMนสมาชิกสมทบ ท่ีต�อสัญญาใหม�จะให�เปMนสมาชิกสามัญ 
- สถานท่ีแห�งใหม� ต้ังอยู�แถวถนนลพบุรีราเมศวร�  ขณะนี้อยู�ข้ันตอนประกาศรับออกแบบ

อาคาร ต้ังงบประมาณไว�ประมาณ 20 ล�านบาท หากคณะกรรมการในท่ีประชุมมีมติเห็นด�วยก็จะมีการ
ก�อสร�างอาคารหลังใหม� มีกําหนดแล�วเสร็จภายใน 3 ปF 

(5)   นายธีรพัฒน�  เต้ียนวล 
- จากการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู�กับ สบส.เขต  เก่ียวกับหน�วยงานคุณธรรม เม่ือวันท่ี         

11 ตุลาคม 2561 ณ สบส.11 สุราษฎร�ธานี เปMนเรื่องเก่ียวกับหน�วยงานคุณธรรม เขตใดท่ียังไม�ผ�านก็ให�
หน�วยงานท่ีผ�านแล�วให�คําแนะนํา เปMนท่ีปรึกษาและหน�วยงานท่ีผ�านแล�วก็ให�มีการขับเคลื่อนต�อด�วยโดยให�จัด
กิจกรรมทําให�เกิดความผาสุกโดยอยากแต�ละเขตขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน  เพ่ือให�เกิดความรักสามัคคีใน
องค�กร เช�น มีการกําหนดพบปะพูดคุยกัน  รับประทานอาหารด�วยกัน 
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นางสาวเพียงพร  วรรณนิยม :  ขอความร�วมมือในการกรอกแบบสอบถามเก่ียวกับความผาสุกเพ่ือเก็บข�อมูล
ต�อไป  ส�วนรูปแบบการจัดกิจกรรมไม�จําเปMนต�องเหมือนกัน เช�น  มีการรับประทานเดือนละครั้ง แต�อีกสัปดาห�
ท่ีเหลือก็ให�มีกิจกรรมอย�างอ่ืนด�วย เช�น ออกกําลังกาย 

ประธาน  :    ขอสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสร�างความผาสุก และเพ่ือให�เกิดความรักและสามัคคี  เช�น  มีการ
รับประทานอาหารด�วยกันเดือนละ 1 ครั้ง  นอกเหนือจากวันประชุมสํานักงานฯ ซ่ึงน�าจะเปMนวันจันทร�             
และขอเสนอให�กลุ�มสุขภาพภาคประชาชนฯ เปMนผู�นําในการออกกําลังกาย  พร�อมกันนี้เห็นด�วยท่ีมีกิจกรรม
เพ่ิมเติมนอกจากการรับประทานอาหารด�วยกัน  หรืออ่ืน ๆ ให�พิจารณาตามเห็นสมควร 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา 16.00 น. 
 
 
 
 

                                                                (นางธีรารัตน�   แก�วมะแป3น) 
                                                               ผู�จดรายงานการประชุม 

 

 
 
 
 

               (นายธีรพัฒน�     เต้ียนวล) 
               ผู�ตรวจรายงานการประชุม 
       
 
 


