รายงานการประชุมสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๑๒ จังหวัดสงขลา
ครั้งที่ 1/2562 ประจําเดือนมกราคม 2562
ในวันจันทร+ที่ 14 มกราคม 2562
ณ ห.องประชุมสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๑๒ จังหวัดสงขลา
..........................................................
ผู.มาประชุม
1. นายสุวิทย
2. นายธีรพัฒน
3. นายนิรันดร
4. นายทวีศักดิ์
5. นางสาวเพียงพร
6. นายการุญ
7. นายจําเริญ
8. นายวรวัฒน
9. นายสมเกียรติ
10. นายพิเชฎฐ
11. นายกรีฑา
12. นางจีรวรรณ
13. นางอรทัย
14. นายเฉลิมชัย
15. นางสาวอนุสรา
16. นางวราพรรณ
17. นายอาคม
18. นายอาหมัด
19. นายภาณุพงศ
20. นางธีรารัตน

บุญวิชัย
เตี้ยนวล
จิสวัสดิ์
ชัยชนะ
วรรณนิยม
สุขสุทธิ์
ศิริพร
แกวมะแป-น
ช%วยเพ็ชร
สุขวรรณ
ขาวศรี
ลัดดาวงศ
เพชรพันธ
ศุภศรี
เจAะสัน
คงหนู
เปCยกลิ่น
หมัดอะด้ํา
ชุมวงค
แกวมะแป-น

ผูอํานวยการ สบส.12 สงขลา
นายช%างเทคนิคชํานาญงาน
นายช%างไฟฟ-าชํานาญงาน
นายช%างเทคนิคชํานาญงาน
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
นายช%างไฟฟ-าชํานาญงาน
นายช%างไฟฟ-าชํานาญงาน
นายช%างไฟฟ-าชํานาญงาน
นายช%างไฟฟ-าชํานาญงาน
นายช%างไฟฟ-าชํานาญงาน
นายช%างเทคนิคชํานาญงาน
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจาพนักงานสถิติชํานาญงาน
วิศวกรไฟฟ-าปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
พนักงานธุรการ ส 3
พนักงานพัสดุ ส 3
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
วิศวกรโยธา
พนักงานการเงินและบัญชี ส 3

ประธาน

ผู.ไม2มาประชุม
1. นายทวี
2. นายอัชมัน
3. นางสาวจุฑามาศ
4. นางสาวภาวินี
5. นายเอกพงษ

เสรีรักษ
วานิ
ขวัญแกว
ยาวิราช
แกวราบ

นายช%างเทคนิคชํานาญงาน
นายช%างเทคนิคชํานาญงาน
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร
นักวิชาการอุปกรณการแพทย

ลาปGวย
ลาปGวย
ลาพักผ%อน
ติดราชการ
ลาพักผ%อน

ผูจดรายงานการประชุม
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ก2อนระเบียบวาระการประชุม
เคารพธงชาติ
1. พิธีลงนามตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับบุคคล ประจําปCงบประมาณ 2562 (ตามลําดับพิธีการฯ)
2. อัญเชิญพระบรมราโชวาท
1. โดย นายภาณุพงศ ชุมวงค
“ความสามั ค คี นี้ เปN น คุ ณ ธรรมสํ า คั ญ ประการห นึ่ ง ซึ่ ง ห มู% ช นอยู% ร วมกั น จํ า เปN นตองมี
ตองถนอมรั ก ษาและ ตองนํ า มาใชอยู% ส ม่ํ า เสมอ ถาแต% ล ะฝG า ยเขามาร% ว มกั น ทํ า งานดวยความ ตั้ ง ใจดี
ดวยความสามัคคี ความรูความสามารถ และดวยความคิดดีที่สรางสรรค งานก็สําเร็จสมบูรณงดงามตามประสงค
ทุกอย%าง”
พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยู%หัวรัชกาลที่ 9
ในการเสด็จออกมหาสมาคมงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2530

1. โดย นายอาคม เปCยกลิ่น
“ความซื่อสัตย สุจริต เปNนพื้นฐานของความดีทุกอย%างจึงตองฝUกฝนอบรมใหเกิดในตัวเองเพื่อจักได
เปNนคนดีมีประโยชน และมีชีวิตที่สะอวดที่เจริญมั่นคง”
พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยู%หัวรัชกาลที่ 9
พระราชทาน ณ ตําหนักจิตรลดารโหฐาน 18 พฤศจิกายน 2530

3. โดย นางสาวอนุสรา เจAะสัน
“งานราชการนั้ น คื องานของแผ%น ดิ น มี ผ ลเกี่ย วเนื่ องโดยตรงถึ งประโยชนของประเทศชาติ และ
ประชาชนทุกคน ดังนั้น ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผ%นดิน จึงตองทําความเขาใจถึงความสําคัญในหนาที่
และความรับผิดชอบของตนใหถ%องแท แลวร%วมกันคิดร%วมกันทําดวยความอุตสาหะ เสียสละ และดวยความสุจริต
จริงใจ โดยถือประโยชนที่จะเกิดจากงานเปNนหลักใหญ% งานของแผ%นดินทุกส%วน จักไดดําเนินกาวหนาไปพรอมกัน
และสําเร็จประโยชนที่พึงประสงค คือ ยังความเจริญมั่นคงใหเกิดแก%ประเทศชาติและประชาชนไดแทจริงและ
ยั่งยืนตลอดไป”
พระราโชวาท สมเด็จพระเจาอยู%หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
พระราชทานพระราโชวาทแก%ขาราชการพลเรือนเนื่องในวันขาราชการพลเรือน
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
เข.าสู2ระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่๑ เรื่องแจ.งเพื่อทราบ
- เรื่องที่แจ.งให.ที่ประชุมทราบ โดยประธาน
1. จากการประชุ ม ร%ว มตอนรับ ศาสตราจารยคลิ นิ ก เกี ย รติ คุณ นายแพทย ปX ย ะสกล สกลสั ต ยาทร
รัฐมนตรีว%าการกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 โดยท%านรัฐมนตรีฯ ไดรับทราบนโยบายของกรมฯ
พรอมใหขอเสนอแนะในการดําเนินงานตามภารกิจของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
2. อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ไดฝากเรื่องการดําเนินตามโครงการ 3 ลาน 3 ปC เลิกบุหรี่เทิดไท
องคราชัน สําหรับสํานักงานฯ ไดแจงรายชื่อผูที่สูบหรี่แลว บุคลากรของกรมฯ/สํานักงานฯ/ศสม. ตองเปNนแบบอย%าง
หามมีการสูบบุหรี่ในสถานที่ทํางานหรือปฏิบัติงาน จึงขอมอบ นายทวีศักดิ์ ชัยชนะ ที่ปรึกษาผูอํานวยการฯ เปNน
ผูควบคุม ดูแลในเรื่องนี้ดวย
- เรื่องที่แจ.งให.ที่ประชุมทราบ จากการประชุมหัวหนาส%วนราชการจังหวัดสงขลา
(1) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา นําเสนอเกี่ยวกับการระบาดของโรคชิกุนคุนยา โดยจังหวัดสงขลา
ติดอันดับ 1 ซึ่งเปNนเด็กในโรงเรียน จึงขอใหช%วยกันรณรงคดูแล กําจัดแหล%งเพาะพันธุและแพร%เชื้อของยุง
(2) ขอขอบคุณหน%วยงานที่ช%วยเหลือบริจาคของขวัญเนื่องในการจัดกิจกรรมวันเด็กของจังหวัดสงขลา
(3) การร%วมกันแยกขยะก%อนทิ้ง ซึ่งเปNนตัวชี้วัดระดับประเทศ โดยมีการแนะนําการแยกขยะก%อนทิ้งที่ถูกวิธี
(4) ขอความร%วมมือหน%วยงานราชการในการเขาร%วมรัฐพิธีตามที่จังหวัดไดกําหนด
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันจันทร+ที่ 3 ธันวาคม 2561
ตามที่สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 12 จังหวัดสงขลา ไดจัดประชุมสํานักงานฯ ครั้งที่ 3/2561
เมื่อวันจันทรที่ 3 ธันวาคม 25621 ณ หองประชุม สบส. 12 สงขลา มีผูร%วมประชุม 23 คน รายงานการประชุม
จํานวน 22 หนา โดยไดเผยแพร%รายงานการประชุมฯ ผ%านเว็บไซตของสํานักงานฯ
http://do12.new.hss.moph.go.th
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันจันทรที่ 3 ธันวาคม 2561
ระเบียบวาระที่ ๓ สืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันจันทรที่ 3 ธันวาคม 2561
-ไม%มี
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
ไม%มี
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ระเบียบวาระที่ 5 แจงเพื่อทราบแต%ละกลุ%มงาน
1. กลุ2มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน โดย นางสาวเพียงพร วรรณนิยม
(1) การเบิกจ%ายงบประมาณประจําปCงบประมาณ 2562
- งบดําเนินงาน
ลําดับ
โครงการ
งบประมาณ
เบิกจ%าย
ที่ไดรับ

คงเหลือ

เบิกจ%าย %

1

ค%าใชจ%ายบุคลากรภาครัฐ

296,000.00

54,292.00

2

โครงการส% ง เสริ ม สนั บ สนุ น การ 345,000.00
ดํ า เนิ น งานสุ ข ภาพภาคประชาชน
และพั ฒ นาพฤติกรรมสุขภาพ เขต
๑๒ ปC ๒๕๖๒

-

3

โครงการส%งเสริม สนับสนุน พัฒนา
ควบคุม กํากับ สถานพยาบาล
เอกชน สถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพ ผูประกอบโรคศิลปะ เขต
๑๒ ปC ๒๕๖๒

245,300.00 169,650.00

75,650.00 69.16%

4

โครงการพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการ 3,319,180.00 683,746.38
ปฏิบัติราชการ สํานักงานสนับสนุน
บริ ก ารสุ ข ภาพ เขต ๑๒ จั ง หวั ด
สงขลา

2,635,433.62 20.60%

5

โครงการส% ง เสริ ม ควบคุ ม กํ า กั บ
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ เขต
๑๒ ปC ๒๕๖๒

699,525.00 267,187.95

432,337.05

38.20%

6

โครงการส% งเสริ ม ควบคุ ม กํ า กั บ 1,059,075.00 500,971.60
ติ ด ตามประเมิ น ผลคุ ณ ภาพระบบ
มาตรฐานวิ ศ วกรรมการแพทยใน
สถานบริ ก ารสุ ข ภาพภาครั ฐ เขต
สุขภาพที่ ๑๒ ประจําปCงบประมาณ
๒๕๖๒

558,103.40

47.30%

4,288,232.07

28.09%

รวมทั้งสิ้น
- งบลงทุน
ลําดับ โครงการ
1

5,964,080.00 1,675,847.93
งบประมาณที่ไดรับ เบิกจ%าย

เครื่องวัดกAาซเอธทิลีนอAอกไซด 96,000.00

96,000.00

241,708.00 18.34%
345,000.00

0%

คงเหลือ

เบิกจ%าย %

0.00

100%

-๕-

(EO)
2

เค รื่ อ งวั ด คุ ณ ภ าพ อ าก าศ 790,000.00
(ปริมาณฝุGน)

790,000.00

0.00

100%

3

เครื่ อ งวั ด อนุ ภ าคฝุG น ในหอง 767,000.00
สะอาด

767,000.00

0.00

100%

รวมทั้งสิ้น

1,653,000.00 1,653,000.00

- รายละเอียดค%าใชจ%ายงบดําเนินงาน ตั้งแต%วันที่ 1 ตค. 61– 11 มค. 62
ลําดับ
รายการ
จํานวนเงิน
1

ค%าเช%าบาน

45,200.00

2

เงินสมทบประกันสังคม

3

ค%าใชจ%ายไปราชการ + ฝUกอบรม

337,974.55

4

ค%าวัสดุ + จางเหมาบริการอื่น

147,425.18

5

ค%าจางเหมาประจําสํานักงาน

186,900.00

6

ค%าสาธารณูปโภค

7

ค%าใช%จ%ายฝUกอบรมบุคคลภายนอก

8

ค%าใชจ%ายในการประชุม
รวมทั้งสิ้น

9,092.00

86,913.20
848,473.00
13,870.00
1,675,847.93

(2) การพัฒนาบุคลากรประจํา กลุ%มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน
- โครงการอบรมหลั ก สู ต รการทํ า สั ญ ญา การบริ ห ารสั ญ ญา ตาม พรบ.การจั ด ซื้ อ จั ด จางฯ
ผู เขาร% ว มอบรม นางจี ร วรรณ ลั ด ดาวงศ วั น ที่ 12 – 14 ธั น วาคม 2561 ณ บานอั ม พวา อ.อั ม พวา
จ.สุมทุรสงคราม จัดโดย กองกฎหมาย กรม สบส.
- โค ร งก า ร ฝU ก อ บ ร ม ก า ร ป ฏิ บั ติ งา น KTB CORPORATE ONLINE ผู เข า ร% ว ม อ บ ร ม
นางอรทัย เพชรพันธ วันที่ 17 ธันวาคม 2561 ณ หองประชุมศาลากลางจังหวัดสงขลา จัดโดย สํานักงานคลัง
จังหวัดสงขลา
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- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทํารายงานทางราชการและการัดทําตนทุนผลผลิตของหน%วย
เบิกจ%ายในสังกัดกรม สบส. ผูเขาร%วมอบรม นางอรทัย เพชรพันธ วันที่ 8 – 10 ธันวาคม 2561 ณ หอง
ประชุม 3 กรม สบส. จัดโดย สํานักบริหาร กรม สบส.
2. กลุ2มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กลุ2มคุ.มครองผู.บริโภคด.านบริการสุขภาพ
โดย นางสาวอนุสรา เจAะสัน
(1) ผลการคัดเลือก อสม.ระดับเขต ระดับภาค ปC 2562 (ไม%เปNนทางการ)
สาขา
ระดับเขต 11 ระดับเขต 12
ระดับภาค
นมแม% และอนามัยแม%และเด็ก

สุราษฎรธานี

พัทลุง

สุราษฎรธานี

ภูมิปzญญาทองถิ่นดานสุขภาพ

นครศรีธรรมราช

สงขลา

นครศรีธรรมราช

การบริการในศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) นครศรีธรรมราช
และการสรางหลักประกันสุขภาพ

สงขลา

นครศรีธรรมราช

การคุมครองผูบริโภคสุขภาพ

ระนอง

ยะลา

ยะลา

นครศรีธรรมราช

ตรัง

นครศรีธรรมราช

การป-องกันและแกไขปzญหายาเสพติดในชุมชน

ชุมพร

สงขลา

สงขลา

ทันตสุขภาพ

กระบี่

ตรัง

ตรัง

การส%งเสริมสุขภาพ

สุราษฎรธานี

พัทลุง

พัทลุง

การจัดการสุขภาพชุมชน

สุราษฎรธานี

ตรัง

สุราษฎรธานี

ระนอง

ตรัง

ตรัง

สุราษฎรธานี

ตรัง

ตรัง

การป-องกันและแกไขเอดสในชุมชน

สุขภาพจิตชุมชน
การเฝ-าระวัง ป-องกัน และควบคุมโรคติดต%อ

3. กลุ2มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย+ โดย นายธีรพัฒน เตี้ยนวล
(1) แผนกิจกรรมการดําเนินงาน

-๗-

(2) งานมาตรฐานเครื่องมือทางการแพทย

-๘-

4. กลุ2มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล.อม โดย นายเฉลิมชัย ศุภศรี
1. ผลการดําเนินงานอาคารและสภาพแวดลอม
ควบคุมงานก%อสราง จ.สตูล
ลําดับ
สถานที่
สิ่งก%อสราง
ราคา
อยู%ระหว%าง
ก%อสราง
(ลานบาท)
1.

2.

รพ.สตูล

รพ.ละงู

แฟลตพักแพทย
20 ยูนิต 6 ชั้น

38.676

แฟลตพักแพทย 20
ยูนิต 6 ชั้น

39.54

(3/14)

ระยะ
ดําเนินการ(วัน)
400

โชคชัย ,
สุทัศน

460

โชคชัย ,
สุทัศน

4/14
1/14

ผูควบคุม
งาน

-๙-

ลําดับ

สถานที่

ควบคุมงานก%อสราง จ.สงขลา
สิ่งก%อสราง
ราคา
อยู%ระหว%าง
ก%อสราง
(ลานบาท)

ผูควบคุมงาน

15/19

750

ประยุทธ ,
โชคชัย

1.

รพ.นาหม%อม

อาคารังสีรักษา 6 ชั้น

2.

รพ.หาดใหญ%

อ าค ารศู น ย สุ ข ภ าพ 38.70
ชุมชนเมือง

3/12

355

โชคชัย ,
สุทัศน

3.

รพ.สะเดา

อาคารอุบัติเหตุ 4 ชั้น

88.48

1/15

800

โชคชัย

4.

รพ.ธั ญ ญารั ก ษ อาคารพักแพทย
สงขลา
20 ยูนิต 6 ชั้น

28.63

1/12

600

โชคชัย

5.

รพ.จิตเวช
สงขลานครินทร

อาคารผูปGวยใน 5 ชั้น

74.90

(1/12)

600

โชคชัย ,
สุทัศน

รพ.ปาดังเบซาร

อ าค ารศู น ย สุ ข ภ าพ 39.55
ชุมชนเมือง

(2/12)

355

โชคชัย

รพ.สมเด็ จ พระ แฟลตพั ก แพทย 2 0 38.50
บรมราชิ นี น าท ยูนิต 6 ชัน้
ณ อําเภอนาทวี

(2/14)

460

โชคชัย

รพ.หาดใหญ%

1/17

800

โชคชัย

ระยะ
ดําเนินการ
(วัน)

ผูควบคุมงาน

400

ประกอบ ,
อนุกูล

430

ประกอบ ,
อนุกูล

6.

7.

8.
ลําดับ

1.

2.

สถานที่

รพ.พัทลุง

รพ.พัทลุง

142.10

ระยะ
ดําเนินการ
(วัน)

3/12

อาคารพักแพทย

98.00

5/12

4/14

ควบคุมงานก%อสราง จ.พัทลุง
สิ่งก%อสราง
ราคา
อยู%ระหว%าง
ก%อสราง
(ลานบาท)
อาคารแฟลตพั กแพทย 26.99
20 ยูนิต

(5/12)

อาคารพั ก คนไข 298 299.40
เตียง 8 ชั้น

(1/34)

12/12

3/34

- ๑๐ -

3.

ลําดับ

รพ.พัทลุง

สถานที่

ระบบบํ า บั ด น้ํ า เสี ย 1 28.95
ระบบ

1/8

ควบคุมงานก%อสราง จ.ปzตตานี
สิ่งก%อสราง
ราคา
อยู%ระหว%าง
ก%อสราง
(ลานบาท)

360

อนุกูล

ระยะ
ดําเนินการ
(วัน)

ผูควบคุมงาน

1.

รพร.สายบุรี

อาคารคลอดและพั ก 28.00
ผูปGวย 90 เตียง

2/3

240

ประยุทธ

2.

รพ.ปzตตานี

อาคารผู ปG ว ยนอกและ 484.00
อุบัติเหตุ 9 ชั้น

25/35

1,000

ประยุทธ

3.

สสจ.ปzตตานี

อาคารจอดรถ 7 ชั้น

2/30

450

ประยุทธ

ระยะ
ดําเนินการ
(วัน)

ผูควบคุมงาน

ลําดับ

สถานที่

78.00

ควบคุมงานก%อสราง จ.ยะลา
สิ่งก%อสราง
ราคา
อยู%ระหว%าง
ก%อสราง
(ลานบาท)

1.

รพ.ยะลา

อาคารอุ บั ติ เ ห ตุ แ ล ะ 391.75
ฉุกเฉิน 10 ชั้น

17/20

1,350

ประยุทธ

2.

รพ.ยะลา

อาคารไตเที ย ม ผู ปG ว น 178.80
อกหนัก 5 ชั้น

9/19

990

ประยุทธ

3.

รพ.ยะลา

อ าค ารศู น ย สุ ข ภ าพ 46.00
ชุมชนเมือง

2/12

360

ประยุทธ

4.

วสส.ยะลา

อ า ค า ร เ รี ย น แ ล ะ 116.90
หอนอน 11 ชั้น

19/22

1,200

ประยุทธ

5.

รพ.สมเด็ จ พระ อาคารผูปGวยในและหอง 31.34
ยุพราชยะหา
พิเศษ

2/8

500

ประยุทธ

6.

สสจ.ยะลา

3/9

365

ประยุทธ

อาคาร สสจ.ยะลา

32.43

- ๑๑ -

ลําดับ

1.

สถานที่

ควบคุมงานก%อสราง จ.นราธิวาส
สิ่งก%อสราง
ราคา
อยู%ระหว%าง
ก%อสราง
(ลานบาท)

รพ .น ราธิ ว าส อาคารเอนกประสงค 12.40
ราชนครินทร
(แพทยแผนไทย)

ลําดับ

2. ผลการดําเนินงานวิศวกรรมความปลอดภัย
กิจกรรม
หน%วยงาน

(4/7)

ระยะ
ดําเนินการ
(วัน)

ผูควบคุมงาน

540

ประยุทธ

6/7
การดําเนินการ

ผูดําเนินการ

1.

ตรวจสอบวิศวกรรมความ
ปลอดภัย , สิ่งแวดลอมและ
สื่อสาร

รพ.คลองหอยโข%ง
จ.สงขลา

6-7 ธ.ค. 61

วรวัฒน , เฉลิมชัย

2.

ตรวจสอบวิศวกรรมความ
ปลอดภัย , สิ่งแวดลอมและ
สื่อสาร

รพ.ปาดังเบซาร
จ.สงขลา

6-7 ธ.ค. 61

ทวีศักดิ์ , จําเริญ

3.

ตรวจสอบวิศวกรรมความ
ปลอดภัย , สิ่งแวดลอมและ
สื่อสาร

รพ.โคกโพธิ์ ,
รพ.กะพอ
จ.ปzตตานี

11-14 ธ.ค. 61

ทวีศักดิ์ , วรวัฒน

ตรวจสอบวิศวกรรมความ
ปลอดภัย , สิ่งแวดลอมและ
สื่อสาร
3. งานที่ไดรับมอบหมาย
ลําดับ กิจกรรม

รพ.ปะนาเระ ,
รพ.ยะหริ่ง
จ.ปzตตานี

24-27 ธ.ค. 61

วรวัฒน , จําเริญ

4.

หน%วยงาน

การดําเนินการ

ผูดําเนินการ

1.

ตรวจสอบสภาพความชํารุดของ ศูนยวิทยาศาสตร
ตัวบานพักขาราชการ
การแพทยที่ 12
สงขลา จ.สงขลา

20 ธ.ค. 61

ภาณุพงศ

2.

เขาร% ว มประชุ ม จั ด ทํ า แบบรู ป รพ.สตูล จ.สตูล
รายการงานก% อ สรางและราคา
กลาง งานปรับปรุงต%อเติมหอง
เตรียมยาเคมีบําบัด

21 ธ.ค. 61

ภาณุพงศ

3.

เขาร% ว มส% ง เสริ ม การจั ด การ รพ.สงขลา จ.สงขลา
ระบบวิ ศวกรรมสิ่ งแวดลอมใน
รพ.หวยอด จ.ตรัง
สถานบริการสุขภาพภาครัฐ

24-25 ธ.ค. 61

เฉลิมชัย , ทวี

- ๑๒ -

4.

ต ร ว จ ส อ บ ร ะ บ บ กA าซ ท า ง รพ.รัตภูมิ
การแพทย (อาคารใหม%)
จ.สงขลา

27-28 ธ.ค. 61

ภาณุพงศ , ทวีศักดิ์

5. กลุ2มวิชาการและยุทธศาสตร+ระบบบริการสุขภาพ โดย นายการุญ สุขสุทธิ์
1. แผนงาน/โครงการ ประจําปCงบประมาณ พ.ศ. 2562
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
รหัสกิจกรรม P071 ด.านมาตรฐาน
1,758,600
1 โครงการส2งเสริม ควบคุมกํากับมาตรฐานระบบบริการสุขภาพเขต 12 ปE 2562
699,525
กิจกรรมที่ 1 ชี้แจงมาตรฐานฯและอบรมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข%าย ดานวิศวกรรมการแพทย
197,960
อาคารสภาพแวดลอม สุขศึกษาและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
กิจกรรมที่ 2 ประชุมชี้แจงแผนการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ เขต 12ปC 2562
33,420
แก%คณะกรรมการ จํานวน 18 คน (2วัน) สถานที่ราชการ
กิจกรรมที่ 3 ตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพเขต 12ปC 2562
438,920
กิจกรรมที่ 4 ประชุมสรุป รับรองผลตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพเขต 12ปC
14,353
2562 ครั้งที่ 1
กิจกรรมที่ 5 ประชุมสรุป รับรองผลตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพเขต 12ปC
14,690
2562 ครั้งที่ 2
2 โครงการส2งเสริม ควบคุมกํากับติดตามประเมินผลคุณภาพระบบมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย+ 1,059,075
ในสถานบริการสุขภาพภาครัฐ เขตสุขภาพที่ ๑๒ ประจําปEงบประมาณ ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ 1 ส%งเสริม พัฒนามาตรฐานระบบสนับสนุนบริการสุขภาพดานวิศวกรรมการแพทย ใน
สถานบริการสุขภาพภาครัฐ เขตสุขภาพที่ ๑๒
กิจกรรมที่ 1.1 ส%งเสริม พัฒนามาตรฐานระบบสนับสนุนบริการสุขภาพดานวิศวกรรม
374,880
การแพทยงานการสอบเทียบเครื่องมือแพทย วิศวกรรมความปลอดภัย และงานวิศวกรรมสื่อสารใน
สถานบริการสุขภาพภาครัฐ
กิจกรรมที่ 1.2 กิจกรรมส%งเสริม พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคีเครือข%ายดานวิศวกรรม
432,940
ความปลอดภัย
กิจกรรมที่ 2 ส%งเสริม พัฒนาปรับปรุงงานดานวิศวกรรมสิ่งแวดลอมในสถานพยาบาลภาครัฐ
8,120
กิจกรรมที่ 3 ส%งเสริม มาตรฐานระบบการจัดการศูนยเครื่องมือแพทย
กิจกรรมที่ 3.1 ส%งเสริม สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรดานมาตรฐานระบบการจัดการ
121,650
ศูนยเครื่องมือแพทยในโรงพยาบาลจังหวัดพื้นที่เขตสุขภาพที่ 12
กิจกรรมที่ 3.2 ส%งเสริม สนับสนุน พัฒนา ติดตาม ควบคุม กํากับ และประเมินผลการ
18,360
บริหารการจัดตั้งศูนยเครื่องมือแพทยโรงพยาบาลจังหวัด
กิจกรรมที่ 4 ส%งเสริม และพัฒนาหองปฏิบัติการทดสอบเครื่องมือแพทย
สู%การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017
กิจกรรมที่ 4.1 พัฒนาทรัพยากรหองปฏิบัติการทดสอบของสํานักงานสนับสนุนบริการ
20,305
สุขภาพเขต ๑๒
กิจกรรมที่ 4.2 การขอรับรองหองปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017
77,300

- ๑๓ -

ลําดับ

3

4

5

6

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
กิจกรรมที่ 5 พัฒนาหองใหบริการทางการแพทย (หองผ%าตัด/หองผูปGวยหนัก/หองอุบัติเหตุและ
5,520
ฉุกเฉิน/ หองไตเทียม)
รหัสกิจกรรม P041 ด.านคุม. ครองผู.บริโภค
245,300
โครงการส2งเสริม สนับสนุน พัฒนา ควบคุม กํากับสถานพยาบาลภาคเอกชน สถาน
245,300
ประกอบการเพื่อสุขภาพ ผู.ประกอบโรคศิลปะ เขต 12 ปE 2562
กิจกรรมที่ 1 อบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานเจาหนาที่ในการตรวจมาตรฐานสถานพยาบาล ให
192,380
ดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนด เขต 12 ปC 2562
กิจกรรมที่ 2 ติดตาม เฝ-าระวัง สถานพยาบาล และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และควบคุม
37,460
กํากับ สถาบันการศึกษา หน%วยงานหรือองคกรเอกชนที่ไดรับรองหลักสูตร จากกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ ในเขต 12 ใหดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนด
กิจกรรมที่ 3 จัดทําสื่อประชาสัมพันธ งานสถานพยาบาล และ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
15,460
รหัสกิจกรรม P031 ภาคประชาชน
345,300
โครงการส2งเสริม สนับสนุน การดําเนินงานสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 345,300
เขต 12
กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนงานสุขภาพภาคประชาชนและพฤติกรรม
38,940
สุขภาพ เขต 12 ครั้งที่ 1
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมจัดประชุมพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนงานสุขภาพภาคประชาชนและ
38,940
พฤติกรรมสุขภาพ เขต 12 ครั้งที่ 2
กิจกรรมที่ 3 ติดตามกํากับ การดําเนินงานสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมภาพ เขต
89,600
12 ปC 2562
กิจกรรมที่ 4 การคัดเลือกพื้นที่ตนแบบตําบลจัดการสุขภาพดีเด%น หมู%บานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
177,520
สุขภาพ โรงเรียนสุขบัญญัติแห%งชาติ และองคกร อสม.ที่มีผลการเฝ-าระวัง การสรางสุขภาพ รูตน
ลดเสี่ยง ลดโรค ปรับพฤติกรรมดีเด%น ระดับเขต 12 ปC 2562 (คัดเลือกในพื้นที่)
รหัสกิจกรรม P061 P071 งบบริหารจัดการ
4,103,500
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
4,103,500
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ และปรับแผนปฏิบัติราชการ ประจําปC 22,500
งบประมาณ พ.ศ.2562
กิจกรรมที่ 2 ประชุมประจําเดือนติดตามความกาวหนาและสรุปผลการดําเนินงาน
72,000
กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ตรวจราชการและติดตามการดําเนินงานดานระบบบริการสุขภาพ การคุมครอง 79,240
ผูบริโภค และสุขภาพภาคประชาชน
กิจกรรมที่ 4 พัฒนาองคกรคุณธรรม และเสริมสรางศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติราชการ
175,800
กิจกรรมที่ 5 ประชุมเชิงปฏิบัติการการดําเนินงานพัฒนาองคกร ตามเกณฑมาตรฐาน PMQA
78,200
กิจกรรมที่ 6 ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดําเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพและ
174,800
สุขภาพภาคประชาชน ประจําปCงบประมาณ พ.ศ.2562
กิจกรรมที่ 7 ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการ
181,780
สุขภาพ ปC 2562
กิจกรรมที่ 8 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร
3,319,180
รหัสกิจกรรม P011 ค2าใช.จ2ายประจํา
296,000

- ๑๔ -

ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
- ค2าเช2าบ.าน เงินสมทบประกันสังคม
296,000
2. ตัวชี้วัดเป-าหมายการบริการ ผลผลิต/โครงการ ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปCงบประมาณ 2562

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

- ๑๕ -

ตัวชี้วัดที่ สบส.เขต รับผิดชอบ ไดแก% KB1 KB2 KB3 KB5 KB6 KB13 KB17 KB18 KB19
KB20 KB21 KB22 กรมฯ จะมีการชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัด (Template) ใหทราบอีกครั้ง

- ๑๖ -

3. ขอเผยแพร% ประกาศสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๑๒ จังหวัดสงขลา เรื่อง การแสดงเจตจํานงสุจริต
เสริมสรางคุณธรรม และความโปร%งใสในการบริหารงาน โดยไดประกาศ เผยแพร% การแสดงเจตจํานง เสริมสราง
คุณธรรม และความโปร%งใสในการบริหารงาน และบอรดประชาสัมพันธของ สบส.12 สงขลา
4. ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปCงบประมาณ 2562 ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ มิติ
ภายใน การประเมินประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดที่ 4 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการดานคุณธรรมและความโปร%งใส
ของหน% วยงาน ซึ่ งมี เรื่ องที่ ต องดํ าเนิ น การตามมาตรฐานการปฏิ บั ติ งาน มี การวิ เคราะห ทบทวนกระบวนงานที่
ครอบคลุมภารกิจหลักของหน%วยงาน ซึ่งกลุ%มฯ จึงขอใหกลุ%มทุกกลุ%มดําเนินการทบทวนและวิเคราะหกระบวนงาน
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของกลุ%ม เพื่อใหเปNนตามแนวทางการประเมินผลฯ ต%อไป
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
ไม%มี
มติที่ประชุม รับทราบ
รับชมวิดิทัศน
เคารพเพลงสรรเสริญพระบารมี
เลิกประชุมเวลา 16.00 น.

(นางธีรารัตน แกวมะแป-น)
ผูจดรายงานการประชุม

(นายการุญ สุขสุทธิ์)
ผูตรวจรายงานการประชุม

