
 รายงานการประชุมสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๑๒ จังหวัดสงขลา 
ครั้งท่ี  1/2562    ประจําเดือนมกราคม  2562 

ในวันจันทร+ท่ี  14  มกราคม   2562 
 ณ ห.องประชุมสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๑๒ จังหวัดสงขลา 

.......................................................... 
ผู.มาประชุม 
1. นายสุวิทย� บุญวิชัย ผู�อํานวยการ สบส.12 สงขลา ประธาน 
2. นายธีรพัฒน� เต้ียนวล นายช%างเทคนิคชํานาญงาน  
3. นายนิรันดร� จิสวัสด์ิ นายช%างไฟฟ-าชํานาญงาน  
4. นายทวีศักด์ิ   ชัยชนะ นายช%างเทคนิคชํานาญงาน  
5. นางสาวเพียงพร   วรรณนิยม เจ�าพนักงานธุรการชํานาญงาน  
6. นายการุญ  สุขสุทธิ์ นายช%างไฟฟ-าชํานาญงาน  
7. นายจําเริญ ศิริพร นายช%างไฟฟ-าชํานาญงาน  
8. นายวรวัฒน� แก�วมะแป-น นายช%างไฟฟ-าชํานาญงาน   
9. นายสมเกียรติ   ช%วยเพ็ชร นายช%างไฟฟ-าชํานาญงาน  

10. นายพิเชฎฐ� สุขวรรณ นายช%างไฟฟ-าชํานาญงาน  
11. นายกรีฑา ขาวศรี นายช%างเทคนิคชํานาญงาน  
12. นางจีรวรรณ   ลัดดาวงศ� เจ�าพนักงานธุรการชํานาญงาน  
13. นางอรทัย เพชรพันธ� เจ�าพนักงานสถิติชํานาญงาน  
14. นายเฉลิมชัย   ศุภศรี วิศวกรไฟฟ-าปฏิบัติการ  
15. นางสาวอนุสรา เจAะสัน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  
16. นางวราพรรณ    คงหนู พนักงานธุรการ ส 3  
17. นายอาคม   เปCยกลิ่น พนักงานพัสดุ ส 3  
18. นายอาหมัด  หมัดอะดํ้า นักวิเคราะห�นโยบายและแผน  
19. นายภาณุพงศ�   ชุมวงค� วิศวกรโยธา  
20. นางธีรารัตน� แก�วมะแป-น พนักงานการเงินและบัญชี ส 3     ผู�จดรายงานการประชุม 
 
ผู.ไม2มาประชุม 
1. นายทวี เสรีรักษ� นายช%างเทคนิคชํานาญงาน ลาปGวย 
2. นายอัชมัน วานิ นายช%างเทคนิคชํานาญงาน ลาปGวย 
3. นางสาวจุฑามาศ ขวัญแก�ว นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ลาพักผ%อน 
4. นางสาวภาวิน ี ยาวิราช นักวิชาการคอมพิวเตอร� ติดราชการ 
5. นายเอกพงษ� แก�วราบ นักวิชาการอุปกรณ�การแพทย� ลาพักผ%อน 
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ก2อนระเบียบวาระการประชุม  

เคารพธงชาติ 

1. พิธีลงนามตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับบุคคล ประจําปCงบประมาณ  2562 (ตามลําดับพิธีการฯ) 

2.  อัญเชิญพระบรมราโชวาท 

1. โดย นายภาณุพงศ�  ชุมวงค� 

  “ความสามัค คีนี้  เปN น คุณ ธรรมสํ า คัญ ประการหนึ่ ง  ซ่ึ งห มู% ชนอยู% รวม กันจํ า เปN นต� อง มี                     
ต�องถนอมรักษาและ ต�องนํ ามาใช�อยู%ส มํ่าเสมอ ถ�าแต%ละฝGายเข�ามาร%วมกันทํางานด�วยความ ต้ังใจดี                      
ด�วยความสามัคคี ความรู�ความสามารถ และด�วยความคิดดีท่ีสร�างสรรค� งานก็สําเร็จสมบูรณ�งดงามตามประสงค�
ทุกอย%าง” 

พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู%หัวรัชกาลท่ี  9                                                                      
ในการเสด็จออกมหาสมาคมงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา   5  ธันวาคม  2530 

 

1. โดย นายอาคม  เปCยกลิ่น 

                 “ความซ่ือสัตย� สุจริต เปNนพ้ืนฐานของความดีทุกอย%างจึงต�องฝUกฝนอบรมให�เกิดในตัวเองเพ่ือจักได�
เปNนคนดีมีประโยชน� และมีชีวิตท่ีสะอวดท่ีเจริญม่ันคง” 

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู%หัวรัชกาลท่ี  9                                                                        
พระราชทาน ณ ตําหนักจิตรลดารโหฐาน    18 พฤศจิกายน 2530 

  

 3. โดย นางสาวอนุสรา  เจAะสัน 

  “งานราชการนั้น คืองานของแผ%นดิน มีผลเก่ียวเนื่องโดยตรงถึงประโยชน�ของประเทศชาติและ
ประชาชนทุกคน ดังนั้น ข�าราชการผู�ปฏิบัติบริหารงานของแผ%นดิน จึงต�องทําความเข�าใจถึงความสําคัญในหน�าท่ี
และความรับผิดชอบของตนให�ถ%องแท� แล�วร%วมกันคิดร%วมกันทําด�วยความอุตสาหะ เสียสละ และด�วยความสุจริต
จริงใจ โดยถือประโยชน�ท่ีจะเกิดจากงานเปNนหลักใหญ% งานของแผ%นดินทุกส%วน จักได�ดําเนินก�าวหน�าไปพร�อมกัน 
และสําเร็จประโยชน�ท่ีพึงประสงค� คือ ยังความเจริญม่ันคงให�เกิดแก%ประเทศชาติและประชาชนได�แท�จริงและ
ยั่งยืนตลอดไป” 

พระราโชวาท สมเด็จพระเจ�าอยู%หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร                                           
พระราชทานพระราโชวาทแก%ข�าราชการพลเรือนเนื่องในวันข�าราชการพลเรือน 
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เริ่มประชุมเวลา  09.00 น.  

เข.าสู2ระเบียบวาระการประชุม  
ระเบียบวาระท่ี๑  เรื่องแจ.งเพ่ือทราบ 

-  เรื่องท่ีแจ.งให.ท่ีประชุมทราบ  โดยประธาน 
1. จากการประชุมร%วมต�อนรับ ศาสตราจารย�คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย� ปXยะสกล สกลสัตยาทร 

รัฐมนตรีว%าการกระทรวงสาธารณสุข เม่ือวันท่ี 9 มกราคม 2562  โดยท%านรัฐมนตรีฯ ได�รับทราบนโยบายของกรมฯ 
พร�อมให�ข�อเสนอแนะในการดําเนินงานตามภารกิจของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

2. อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได�ฝากเรื่องการดําเนินตามโครงการ 3 ล�าน 3 ปC เลิกบุหรี่เทิดไท�
องค�ราชัน  สําหรับสํานักงานฯ ได�แจ�งรายชื่อผู�ท่ีสูบหรี่แล�ว บุคลากรของกรมฯ/สํานักงานฯ/ศสม.  ต�องเปNนแบบอย%าง
ห�ามมีการสูบบุหรี่ในสถานท่ีทํางานหรือปฏิบัติงาน  จึงขอมอบ นายทวีศักด์ิ  ชัยชนะ  ท่ีปรึกษาผู�อํานวยการฯ เปNน              
ผู�ควบคุม ดูแลในเรื่องนี้ด�วย 

 

- เรื่องท่ีแจ.งให.ท่ีประชุมทราบ  จากการประชุมหัวหน�าส%วนราชการจังหวัดสงขลา   
 (1)  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา นําเสนอเก่ียวกับการระบาดของโรคชิกุนคุนยา โดยจังหวัดสงขลา
ติดอันดับ 1 ซ่ึงเปNนเด็กในโรงเรียน จึงขอให�ช%วยกันรณรงค�ดูแล กําจัดแหล%งเพาะพันธุ�และแพร%เชื้อของยุง 

 (2)  ขอขอบคุณหน%วยงานท่ีช%วยเหลือบริจาคของขวัญเนื่องในการจัดกิจกรรมวันเด็กของจังหวัดสงขลา 

 (3)  การร%วมกันแยกขยะก%อนท้ิง ซ่ึงเปNนตัวชี้วัดระดับประเทศ โดยมีการแนะนําการแยกขยะก%อนท้ิงท่ีถูกวิธี 

(4)  ขอความร%วมมือหน%วยงานราชการในการเข�าร%วมรัฐพิธีตามท่ีจังหวัดได�กําหนด 
             

ระเบียบวาระท่ี  ๒  รับรองรายงานการประชุม  ครั้งท่ี  3/2561  เม่ือวันจันทร+ท่ี  3 ธันวาคม  2561 

ตามท่ีสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 12 จังหวัดสงขลา ได�จัดประชุมสํานักงานฯ   ครั้งท่ี  3/2561    
เม่ือวันจันทร�ท่ี 3 ธันวาคม 25621  ณ ห�องประชุม สบส. 12 สงขลา  มีผู�ร%วมประชุม 23  คน รายงานการประชุม 
จํานวน  22 หน�า โดยได�เผยแพร%รายงานการประชุมฯ ผ%านเว็บไซต�ของสํานักงานฯ 
http://do12.new.hss.moph.go.th  

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมรับรองการประชุมครั้งท่ี  ครั้งท่ี  3/2561  เม่ือวันจันทร�ท่ี  3 ธนัวาคม  2561 

ระเบียบวาระท่ี ๓  สืบเนื่องจากการประชุม  ครั้งท่ี  3/2561  เม่ือวันจันทร�ท่ี  3 ธันวาคม  2561  

-ไม%มี 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
                       ไม%มี 
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ระเบียบวาระท่ี 5  แจ�งเพ่ือทราบแต%ละกลุ%มงาน 
1. กลุ2มบริหารงานท่ัวไปและแผนงาน  โดย นางสาวเพียงพร  วรรณนิยม   

(1) การเบิกจ%ายงบประมาณประจําปCงบประมาณ 2562  
- งบดําเนินงาน 

ลําดับ โครงการ งบประมาณ          
ท่ีได�รับ 

เบิกจ%าย คงเหลือ เบิกจ%าย % 

1  ค%าใช�จ%ายบุคลากรภาครัฐ  296,000.00 54,292.00  241,708.00  18.34%  

2  โครงการส%งเสริม สนับสนุน การ
ดําเนินงานสุขภาพภาคประชาชน
และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  เขต 
๑๒ ปC ๒๕๖๒  

345,000.00 -  345,000.00  0%  

3  โครงการส%งเสริม สนับสนุน พัฒนา 
ควบคุม กํากับ สถานพยาบาล
เอกชน สถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ ผู�ประกอบโรคศิลปะ เขต 
๑๒ ปC ๒๕๖๒ 

245,300.00  169,650.00  75,650.00  69.16%  

4  โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการ  สํานักงานสนับสนุน
บริการสุขภาพ เขต ๑๒ จังหวัด
สงขลา  

3,319,180.00 683,746.38  2,635,433.62  20.60%  

5  โครงการส% งเสริม ควบคุมกํากับ 
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ เขต 
๑๒ ปC ๒๕๖๒  

699,525.00 267,187.95 432,337.05 38.20%

6  โครงการส%งเสริม  ควบคุม กํากับ
ติดตามประเมินผลคุณภาพระบบ
มาตรฐานวิศวกรรมการแพทย�ใน
สถานบริการสุขภาพภาครัฐ เขต
สุขภาพท่ี ๑๒ ประจําปCงบประมาณ 
๒๕๖๒  

1,059,075.00 500,971.60 558,103.40 47.30%

 รวมท้ังสิ้น 5,964,080.00 1,675,847.93 4,288,232.07 28.09%

- งบลงทุน 
ลําดับ  โครงการ  งบประมาณท่ีได�รับ เบิกจ%าย  คงเหลือ  เบิกจ%าย %  

1  เครื่องวัดกAาซเอธทิลีนอAอกไซด� 96,000.00 96,000.00 0.00  100%  
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(EO)  

2  เค รื่ อ งวั ด คุ ณ ภ าพ อ าก าศ 
(ปริมาณฝุGน)  

790,000.00 790,000.00 0.00  100%  

3  เครื่องวัดอนุภาคฝุGน ในห�อง
สะอาด 

767,000.00 767,000.00 0.00  100%  

 รวมท้ังสิ้น  1,653,000.00  1,653,000.00   

-  รายละเอียดค%าใช�จ%ายงบดําเนินงาน ต้ังแต%วันท่ี 1 ตค. 61– 11 มค. 62 
ลําดับ รายการ จํานวนเงิน 

1  ค%าเช%าบ�าน  45,200.00 

2  เงินสมทบประกันสังคม  9,092.00  

3  ค%าใช�จ%ายไปราชการ + ฝUกอบรม 337,974.55  

4  ค%าวัสดุ + จ�างเหมาบริการอ่ืน  147,425.18  

5  ค%าจ�างเหมาประจําสํานักงาน 186,900.00  

6  ค%าสาธารณูปโภค  86,913.20  

7  ค%าใช%จ%ายฝUกอบรมบุคคลภายนอก  848,473.00  

8  ค%าใช�จ%ายในการประชุม 13,870.00  

 รวมท้ังสิ้น 1,675,847.93  

 

 (2)  การพัฒนาบุคลากรประจํา กลุ%มบริหารงานท่ัวไปและแผนงาน 

      -  โครงการอบรมหลักสูตรการทําสัญญา การบริหารสัญญา ตาม พรบ.การจัดซ้ือจัดจ�างฯ                
ผู� เข�าร%วมอบรม นางจีรวรรณ  ลัดดาวงศ�   วันท่ี 12 – 14 ธันวาคม  2561   ณ บ�านอัมพวา  อ.อัมพวา                         
จ.สุมทุรสงคราม  จัดโดย กองกฎหมาย กรม สบส.  

      -  โค ร งก า ร ฝU ก อ บ ร ม ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น  KTB CORPORATE ONLINE     ผู� เข� า ร% ว ม อ บ ร ม                     
นางอรทัย  เพชรพันธ�     วันท่ี 17 ธันวาคม  2561    ณ ห�องประชุมศาลากลางจังหวัดสงขลา  จัดโดย สํานักงานคลัง
จังหวัดสงขลา 
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      -  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทํารายงานทางราชการและการัดทําต�นทุนผลผลิตของหน%วย
เบิกจ%ายในสังกัดกรม สบส.      ผู�เข�าร%วมอบรม   นางอรทัย  เพชรพันธ�  วันท่ี 8 – 10    ธันวาคม  2561    ณ ห�อง
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 สุราษฎร�ธานี พัทลุง สุราษฎร�ธานี 

ภูมิปzญญาท�องถ่ินด�านสุขภาพ นครศรีธรรมราช สงขลา นครศรีธรรมราช 

การบริการในศูนย�สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) 
และการสร�างหลักประกันสุขภาพ 

นครศรีธรรมราช สงขลา นครศรีธรรมราช 

การคุ�มครองผู�บริโภคสุขภาพ ระนอง ยะลา ยะลา 

การป-องกันและแก�ไขเอดส�ในชุมชน นครศรีธรรมราช ตรัง นครศรีธรรมราช 

การป-องกันและแก�ไขปzญหายาเสพติดในชุมชน ชุมพร สงขลา สงขลา 

ทันตสุขภาพ กระบ่ี ตรัง ตรัง 

การส%งเสริมสุขภาพ สุราษฎร�ธานี พัทลุง พัทลุง 

การจัดการสุขภาพชุมชน สุราษฎร�ธานี ตรัง สุราษฎร�ธานี 

สุขภาพจิตชุมชน ระนอง ตรัง ตรัง 

การเฝ-าระวัง ป-องกัน  และควบคุมโรคติดต%อ สุราษฎร�ธานี ตรัง ตรัง 

 
3. กลุ2มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย+   โดย นายธีรพัฒน�  เต้ียนวล  

(1) แผนกิจกรรมการดําเนินงาน 
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(2)  งานมาตรฐานเครื่องมือทางการแพทย� 
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4. กลุ2มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล.อม  โดย นายเฉลิมชัย  ศุภศรี   
1. ผลการดําเนินงานอาคารและสภาพแวดล�อม 

ควบคุมงานก%อสร�าง จ.สตูล 
ลําดับ สถานท่ี สิ่งก%อสร�าง ราคา 

(ล�านบาท) 

อยู%ระหว%าง
ก%อสร�าง 

ระยะ
ดําเนินการ(วัน) 

ผู�ควบคุม
งาน 

1.  รพ.สตูล  แฟลตพักแพทย�    
20 ยูนิต 6 ชั้น  

38.676  (3/14) 

4/14  

400  โชคชัย , 
สุทัศน�  

2.  รพ.ละงู  แฟลตพักแพทย� 20 
ยูนิต 6 ชั้น 

39.54  1/14  460  โชคชัย , 
สุทัศน�  
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ควบคุมงานก%อสร�าง จ.สงขลา 
ลําดับ สถานท่ี สิ่งก%อสร�าง ราคา 

(ล�านบาท) 

อยู%ระหว%าง
ก%อสร�าง 

ระยะ
ดําเนินการ

(วัน) 

ผู�ควบคุมงาน 

1.  รพ.นาหม%อม  อาคารังสีรักษา 6 ชั้น  142.10  15/19  750  ประยุทธ , 
โชคชัย  

2.  รพ.หาดใหญ%  อ าค าร ศู น ย� สุ ข ภ าพ
ชุมชนเมือง 

38.70  3/12  355  โชคชัย , 
สุทัศน�  

3.  รพ.สะเดา  อาคารอุบัติเหตุ 4 ชั้น 88.48  1/15  800  โชคชัย  

4.  รพ.ธัญญารักษ�
สงขลา  

อาคารพักแพทย�  

20 ยูนิต 6 ชั้น  

28.63  1/12  600  โชคชัย  

5.  รพ.จิตเวช
สงขลานครินทร�  

อาคารผู�ปGวยใน 5 ชั้น  74.90  (1/12) 

3/12  

600  โชคชัย , 
สุทัศน�  

6.  รพ.ปาดังเบซาร�  อ าค าร ศู น ย� สุ ข ภ าพ
ชุมชนเมือง 

39.55  (2/12) 

5/12  

355  โชคชัย  

7.  รพ.สมเด็จพระ
บรมราชินีนาท 
ณ อําเภอนาทวี  

แฟลตพักแพทย�  20             
ยูนิต 6 ชั้น 

38.50  (2/14) 

4/14  

460  โชคชัย  

8.  รพ.หาดใหญ%  อาคารพักแพทย�  98.00  1/17  800  โชคชัย  

ควบคุมงานก%อสร�าง จ.พัทลุง 
ลําดับ สถานท่ี สิ่งก%อสร�าง ราคา 

(ล�านบาท) 

อยู%ระหว%าง
ก%อสร�าง 

ระยะ
ดําเนินการ

(วัน) 

ผู�ควบคุมงาน 

1.  รพ.พัทลุง  อาคารแฟลตพักแพทย� 
20 ยูนิต  

26.99  (5/12) 

12/12  

400  ประกอบ , 
อนุกูล  

2.  รพ.พัทลุง  อาคารพักคนไข� 298 
เตียง 8 ชั้น  

299.40  (1/34) 

3/34  

430  ประกอบ , 
อนุกูล  
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3.  รพ.พัทลุง  ระบบบําบัดน้ําเสีย 1 
ระบบ 

28.95  1/8  360  อนุกูล  

ควบคุมงานก%อสร�าง จ.ปzตตานี 
ลําดับ สถานท่ี สิ่งก%อสร�าง ราคา 

(ล�านบาท) 

อยู%ระหว%าง
ก%อสร�าง 

ระยะ
ดําเนินการ

(วัน) 

ผู�ควบคุมงาน 

1.  รพร.สายบุรี  อาคารคลอดและพัก
ผู�ปGวย 90 เตียง  

28.00  2/3  240  ประยุทธ  

2.  รพ.ปzตตานี  อาคารผู�ปGวยนอกและ
อุบัติเหตุ 9 ชั้น  

484.00  25/35  1,000  ประยุทธ  

3.  สสจ.ปzตตานี  อาคารจอดรถ 7 ชั้น 78.00  2/30  450  ประยุทธ  

 
 

ควบคุมงานก%อสร�าง จ.ยะลา 
ลําดับ สถานท่ี สิ่งก%อสร�าง ราคา 

(ล�านบาท) 

อยู%ระหว%าง
ก%อสร�าง 

ระยะ
ดําเนินการ

(วัน) 

ผู�ควบคุมงาน 

1.  รพ.ยะลา  อาคารอุ บั ติ เห ตุและ
ฉุกเฉิน 10 ชั้น  

391.75  17/20  1,350  ประยุทธ  

2.  รพ.ยะลา  อาคารไตเทียม ผู�ปGวน
อกหนัก 5 ชั้น 

178.80  9/19  990  ประยุทธ  

3.  รพ.ยะลา  อ าค าร ศู น ย� สุ ข ภ าพ
ชุมชนเมือง 

46.00  2/12  360  ประยุทธ  

4.  วสส.ยะลา  อ า ค า ร เ รี ย น แ ล ะ          
หอนอน  11 ชั้น 

116.90  19/22  1,200  ประยุทธ  

5.  รพ.สมเด็จพระ
ยุพราชยะหา  

อาคารผู�ปGวยในและห�อง
พิเศษ 

31.34  2/8  500  ประยุทธ  

6.  สสจ.ยะลา  อาคาร สสจ.ยะลา  32.43  3/9  365  ประยุทธ  
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ควบคุมงานก%อสร�าง จ.นราธิวาส 
ลําดับ สถานท่ี สิ่งก%อสร�าง ราคา 

(ล�านบาท) 

อยู%ระหว%าง
ก%อสร�าง 

ระยะ
ดําเนินการ

(วัน) 

ผู�ควบคุมงาน 

1.  รพ .น ราธิ ว าส
ราชนครินทร�  

อาคารเอนกประสงค� 
(แพทย�แผนไทย)  

12.40  (4/7) 

6/7  

540  ประยุทธ  

2.  ผลการดําเนินงานวิศวกรรมความปลอดภัย 

ลําดับ  กิจกรรม  หน%วยงาน  การดําเนินการ  ผู�ดําเนินการ  

1.  ตรวจสอบวิศวกรรมความ
ปลอดภัย , สิ่งแวดล�อมและ
สื่อสาร 

รพ.คลองหอยโข%ง 
จ.สงขลา 

6-7 ธ.ค. 61 วรวัฒน� , เฉลิมชัย  

2.  ตรวจสอบวิศวกรรมความ
ปลอดภัย , สิ่งแวดล�อมและ
สื่อสาร 

รพ.ปาดังเบซาร�  
  จ.สงขลา  

6-7 ธ.ค. 61 ทวีศักด์ิ , จําเริญ  

3.  ตรวจสอบวิศวกรรมความ
ปลอดภัย , สิ่งแวดล�อมและ
สื่อสาร 

รพ.โคกโพธิ์ ,  
รพ.กะพ�อ 
จ.ปzตตานี 

11-14 ธ.ค. 61 ทวีศักด์ิ , วรวัฒน�  

4.  ตรวจสอบวิศวกรรมความ
ปลอดภัย , สิ่งแวดล�อมและ
สื่อสาร 

รพ.ปะนาเระ ,  
รพ.ยะหริ่ง 
จ.ปzตตานี 

24-27 ธ.ค. 61 วรวัฒน� , จําเริญ  

3. งานท่ีได�รับมอบหมาย  
ลําดับ  กิจกรรม  หน%วยงาน  การดําเนินการ  ผู�ดําเนินการ  

1. ตรวจสอบสภาพความชํารุดของ
ตัวบ�านพักข�าราชการ 

ศูนย�วิทยาศาสตร�
การแพทย�ท่ี 12 
สงขลา จ.สงขลา 

20 ธ.ค. 61 ภาณุพงศ� 

2. เข�าร%วมประชุมจัดทําแบบรูป
รายการงานก%อสร�างและราคา
กลาง  งานปรับปรุงต%อเติมห�อง
เตรียมยาเคมีบําบัด  

รพ.สตูล    จ.สตูล  21 ธ.ค. 61 ภาณุพงศ� 

3. เข� าร% วมส% ง เสริมการจัดการ
ระบบวิศวกรรมสิ่งแวดล�อมใน
สถานบริการสุขภาพภาครัฐ  

รพ.สงขลา จ.สงขลา 

รพ.ห�วยอด จ.ตรัง  

24-25 ธ.ค. 61 เฉลิมชัย , ทวี  
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4. ต ร ว จ ส อ บ ระ บ บ กA า ซ ท า ง
การแพทย� (อาคารใหม%) 

รพ.รัตภูมิ 

จ.สงขลา 

27-28 ธ.ค. 61 ภาณุพงศ� , ทวีศักด์ิ 

 

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 
 กิจกรรมท่ี 1 ชี้แจงมาตรฐานฯและอบรมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข%าย ด�านวิศวกรรมการแพทย�  

อาคารสภาพแวดล�อม สุขศึกษาและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
197,960 

 กิจกรรมท่ี 2 ประชุมชี้แจงแผนการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ เขต 12ปC 2562 
แก%คณะกรรมการ จํานวน 18 คน (2วัน) สถานท่ีราชการ 

33,420 

 กิจกรรมท่ี 3 ตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพเขต 12ปC 2562 438,920 
 กิจกรรมท่ี 4 ประชุมสรุป รับรองผลตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพเขต 12ปC 

2562 ครั้งท่ี 1 
14,353 

 กิจกรรมท่ี 5 ประชุมสรุป รับรองผลตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพเขต 12ปC 
2562 ครั้งท่ี 2 

14,690 

2 โครงการส2งเสริม ควบคุมกํากับติดตามประเมินผลคุณภาพระบบมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย+
ในสถานบริการสุขภาพภาครฐั เขตสุขภาพท่ี ๑๒ ประจําปEงบประมาณ ๒๕๖๒ 

1,059,075 

 กิจกรรมท่ี 1 ส%งเสริม  พัฒนามาตรฐานระบบสนับสนุนบริการสุขภาพด�านวิศวกรรมการแพทย�  ใน
สถานบริการสุขภาพภาครัฐ เขตสุขภาพท่ี ๑๒ 

 

              กิจกรรมท่ี 1.1 ส%งเสริม พัฒนามาตรฐานระบบสนับสนุนบริการสุขภาพด�านวิศวกรรม
การแพทย�งานการสอบเทียบเครื่องมือแพทย� วิศวกรรมความปลอดภัย และงานวิศวกรรมสื่อสารใน
สถานบริการสุขภาพภาครัฐ 

374,880 

              กิจกรรมท่ี 1.2 กิจกรรมส%งเสริม พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคีเครือข%ายด�านวิศวกรรม
ความปลอดภัย 

432,940 

 กิจกรรมท่ี 2  ส%งเสริม พัฒนาปรับปรุงงานด�านวิศวกรรมสิ่งแวดล�อมในสถานพยาบาลภาครัฐ 8,120 
 กิจกรรมท่ี 3  ส%งเสริม มาตรฐานระบบการจัดการศูนย�เครื่องมือแพทย�  
             กิจกรรมท่ี 3.1 ส%งเสริม สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรด�านมาตรฐานระบบการจัดการ

ศูนย�เครื่องมือแพทย�ในโรงพยาบาลจังหวัดพ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี 12 
121,650 

             กิจกรรมท่ี 3.2 ส%งเสริม สนับสนุน พัฒนา ติดตาม ควบคุม กํากับ และประเมินผลการ
บริหารการจัดต้ังศูนย�เครื่องมือแพทย�โรงพยาบาลจังหวัด 

18,360 

 กิจกรรมท่ี 4  ส%งเสริม และพัฒนาห�องปฏิบัติการทดสอบเครื่องมือแพทย� 
สู%การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017 

 

            กิจกรรมท่ี 4.1 พัฒนาทรัพยากรห�องปฏิบัติการทดสอบของสํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต ๑๒   

20,305 

            กิจกรรมท่ี 4.2 การขอรับรองห�องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 77,300 
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
 กิจกรรมท่ี  5 พัฒนาห�องให�บริการทางการแพทย� (ห�องผ%าตัด/ห�องผู�ปGวยหนัก/ห�องอุบัติเหตุและ

ฉุกเฉิน/ ห�องไตเทียม)     
5,520 

 รหัสกิจกรรม P041  ด.านคุ.มครองผู.บริโภค 245,300 
3 โครงการส2งเสริม สนับสนุน พัฒนา  ควบคุม กํากับสถานพยาบาลภาคเอกชน สถาน

ประกอบการเพ่ือสุขภาพ ผู.ประกอบโรคศิลปะ เขต 12 ปE 2562 
245,300 

 กิจกรรมท่ี 1 อบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ�าหน�าท่ีในการตรวจมาตรฐานสถานพยาบาล  ให�
ดําเนินการตามท่ีกฎหมายกําหนด เขต 12 ปC 2562 

192,380 

 กิจกรรมท่ี 2 ติดตาม เฝ-าระวัง สถานพยาบาล และสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ  และควบคุม 
กํากับ สถาบันการศึกษา หน%วยงานหรือองค�กรเอกชนท่ีได�รับรองหลักสูตร จากกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ ในเขต 12  ให�ดําเนินการตามท่ีกฎหมายกําหนด 

37,460 

 กิจกรรมท่ี 3 จัดทําสื่อประชาสัมพันธ� งานสถานพยาบาล และ สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 15,460 
 รหัสกิจกรรม P031  ภาคประชาชน 345,300 

4 โครงการส2งเสริม สนับสนุน การดําเนินงานสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
เขต 12 

345,300 

 กิจกรรมท่ี 1 จัดประชุมพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนงานสุขภาพภาคประชาชนและพฤติกรรม
สุขภาพ เขต 12 ครั้งท่ี 1 

38,940 

 กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมจัดประชุมพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนงานสุขภาพภาคประชาชนและ
พฤติกรรมสุขภาพ เขต 12 ครั้งท่ี 2 

38,940 

 กิจกรรมท่ี 3 ติดตามกํากับ การดําเนินงานสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมภาพ เขต 
12 ปC 2562 

89,600 

 กิจกรรมท่ี 4 การคัดเลือกพ้ืนท่ีต�นแบบตําบลจัดการสุขภาพดีเด%น หมู%บ�านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ โรงเรียนสุขบัญญัติแห%งชาติ และองค�กร อสม.ท่ีมีผลการเฝ-าระวัง การสร�างสุขภาพ รู�ตน 
ลดเสี่ยง ลดโรค ปรับพฤติกรรมดีเด%น ระดับเขต 12 ปC 2562  (คัดเลือกในพ้ืนท่ี) 

177,520 

 รหัสกิจกรรม P061 P071 งบบริหารจัดการ 4,103,500 
5 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 4,103,500 
 กิจกรรมท่ี 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ และปรับแผนปฏิบัติราชการ ประจําปC

งบประมาณ พ.ศ.2562 
22,500 

 กิจกรรมท่ี 2 ประชุมประจําเดือนติดตามความก�าวหน�าและสรุปผลการดําเนินงาน 72,000 
 กิจกรรมท่ี 3 นิเทศ ตรวจราชการและติดตามการดําเนินงานด�านระบบบริการสุขภาพ การคุ�มครอง

ผู�บริโภค และสุขภาพภาคประชาชน 
79,240 

 กิจกรรมท่ี 4 พัฒนาองค�กรคุณธรรม และเสริมสร�างศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติราชการ 175,800 
 กิจกรรมท่ี 5 ประชุมเชิงปฏิบัติการการดําเนินงานพัฒนาองค�กร ตามเกณฑ�มาตรฐาน PMQA 78,200 
 กิจกรรมท่ี 6 ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดําเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพและ

สุขภาพภาคประชาชน ประจําปCงบประมาณ พ.ศ.2562 
174,800 

 กิจกรรมท่ี 7 ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพ ปC 2562 

181,780 

 กิจกรรมท่ี 8 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค�กร 3,319,180 
6 รหัสกิจกรรม P011  ค2าใช.จ2ายประจํา 296,000 



 - ๑๔ -

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
     - ค2าเช2าบ.าน  เงินสมทบประกันสังคม 296,000 

2. ตัวชี้วัดเป-าหมายการบริการ ผลผลิต/โครงการ ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปCงบประมาณ 2562  
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 - ๑๕ -

-  ตัวชี้วัดท่ี สบส.เขต รับผิดชอบ  ได�แก%  KB1   KB2   KB3  KB5  KB6  KB13  KB17  KB18  KB19  
KB20  KB21   KB22   กรมฯ จะมีการชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัด (Template)  ให�ทราบอีกครั้ง 
 



 - ๑๖ -

3. ขอเผยแพร% ประกาศสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๑๒ จังหวัดสงขลา  เรื่อง การแสดงเจตจํานงสุจริต  
เสริมสร�างคุณธรรม และความโปร%งใสในการบริหารงาน  โดยได�ประกาศ เผยแพร%  การแสดงเจตจํานง เสริมสร�าง
คุณธรรม และความโปร%งใสในการบริหารงาน และบอร�ดประชาสัมพันธ�ของ สบส.12 สงขลา 

4.  ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปCงบประมาณ 2562 ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ มิติ
ภายใน การประเมินประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดท่ี 4 ร�อยละความสําเร็จของการดําเนินการด�านคุณธรรมและความโปร%งใส
ของหน%วยงาน  ซ่ึงมีเรื่องท่ีต�องดําเนินการตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน มีการวิเคราะห� ทบทวนกระบวนงานท่ี
ครอบคลุมภารกิจหลักของหน%วยงาน  ซ่ึงกลุ%มฯ จึงขอให�กลุ%มทุกกลุ%มดําเนินการทบทวนและวิเคราะห�กระบวนงาน
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของกลุ%ม เพ่ือให�เปNนตามแนวทางการประเมินผลฯ ต%อไป  

 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ 
-   ไม%มี 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 
รับชมวิดิทัศน� 
เคารพเพลงสรรเสริญพระบารมี 
 
เลิกประชุมเวลา 16.00 น. 
 
 
 
 
 

                                                                (นางธีรารัตน�   แก�วมะแป-น) 
                                                               ผู�จดรายงานการประชุม 

 

 
 
  
 

                   (นายการุญ    สุขสุทธิ์) 
                   ผู�ตรวจรายงานการประชุม 
       
 
 


