
รายงานการประชุมศูนย�สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 12  
ครั้งท่ี  2/2562ประจําเดือนตุลาคม  2562 

ในวันจันทร�ท่ี  7  ตุลาคม  2562 
ณ ห.องประชุมศูนย�สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 12 

.......................................................... 
ผู.มาประชุม 
1. นายสุวิทย� บุญวิชัย ผู�อํานวยการ ศบส.12  ประธาน 
2. นายธีรพัฒน� เต้ียนวล นายช$างเทคนิคอาวุโส  
3. นายนิรันดร� จิสวัสด์ิ นายช$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. นายอัชมัน วานิ นายช$างเทคนิคชํานาญงาน  
13. นางอรทัย เพชรพันธ� เจ�าพนักงานสถิติชํานาญงาน  
14. นางสาวอนุสรา เจ?ะสัน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  
15. นายเฉลิมชัย   ศุภศรี วิศวกรไฟฟ.าปฏิบัติการ  
16. นางสาวโรสลิน มามะ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
17. นางสาวภาวิน ี ยาวิราช นักวิชาการคอมพิวเตอร�  
18. นายเอกพงษ� แก�วราบ นักวิชาการอุปกรณ�การแพทย�  
19. นายภาณุพงศ�   ชุมวงค� วิศวกรโยธา  
20. นายอัครพล อินทรอาภรณ� เจ�าหน�าท่ีโสตทัศนศึกษา  
21. นายปGยะวัฒน� ขนานขาว นักวิชาการคอมพิวเตอร�  
22. นางธีรารัตน� แก�วมะแป.น พนักงานการเงินและบัญชี ส 3     ผู�จดรายงานการประชุม 
 
ผู.ไม1มาประชุม 
1. นางจีรวรรณ   ลัดดาวงศ� เจ�าพนักงานธุรการชํานาญงาน ลาพักผ$อน 
2. นายอาคม   เปHยกลิ่น พนักงานพัสดุ ส 3 ลาพักผ$อน 
3. นายอาหมัด  หมัดอะดํ้า นักวิเคราะห�นโยบายและแผน ลาพักผ$อน 
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ก1อนระเบียบวาระการประชุม  

เคารพธงชาติ 

1.  อัญเชิญพระบรมราโชวาท 

(1) โดย นายกรีฑา  ขาวศรี 

  “การใช�จ$ายอย$างประหยัดนั้นจะเปOนหลักประกันความสมบูรณ�พูนสุขของผู�ประหยัดเองและ
ครอบครัวช$วยป.องกันความขาดแคลนในวันข�างหน�าการประหยัดดังกล$าวนี้จะมีผลดีไม$เฉพาะแก$ผู�ท่ี
ประหยัดเท$านั้นยังเปOนประโยชน�แก$ประเทศชาติด�วย” 

พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู$หัวรัชกาลท่ี  9                                                                       
เนื่องในวันข้ึนปHใหม$  31 ธันวาคม  2502 

(2) โดยนายอัชมัน  วานิ 

                 “คนเราต�องมีความสบายใจ  ความสบายใจของคนเปOนของหายาก  คนเราต�องมีความสบาย
ใจจึงจะมีชีวิตท่ีราบรื่นได�” 

พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู$หัวรัชกาลท่ี  9                                                                       
พระราชทานแก$คณะกรรมการจัดงาน 5 ธันวา วันมหาราช ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน                   

5 เมษายน  2521 

(3)โดย นายพิเชฎฐ�สุขวรรณ 

  “ฉันถือว$า ฉันเปOนพลเมืองคนหนึ่งซ่ึงมีตําแหน$ง ตราบใดท่ียังอยู$ในตําแหน$งนี้ ตราบนั้นฉัน
ต�องปฏิบัติหน�าท่ีท่ีได�รับมอบหมายให�สมบูรณ�” 

พระราโชวาท สมเด็จพระเจ�าอยู$หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรพระราชทานพระราโชวาทแก$
ข�าราชการพลเรือนเนื่องในวันข�าราชการพลเรือน 

 

2.  แนะนําข�าราชการใหม$ จํานวน 1 ราย  คือ  นางสาวโรสลิน  มามะ  ตําแหน$ง  นักวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติการ 
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เริ่มประชุมเวลา  09.00 น.  

เข.าสู1ระเบียบวาระการประชุม  
ระเบียบวาระท่ี๑  เรื่องแจ.งเพ่ือทราบ 

-  เรื่องท่ีแจ.งให.ท่ีประชุมทราบโดยประธาน 

(1)  ร$วมต�อนรับ นายสาธิต  ปGตุเตชะรัฐมนตรีช$วยว$าการกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ  โดยมีนโยบายให�มีการขับเคลื่อน อสม. เพราะ อสม.เปOนจิตอาสา สนับสนุนให�มีการ
จัดซ้ือจัดจ�างเปOนอย$างรวดเร็วเพ่ือไม$ให�เกิดความล$าช�า   

(2)  แผนงาน/โครงการ ประจําปHงบประมาณ 2563  ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีโครงการ
ท้ังหมด  5  โครงการ 

-  โครงการพระราชดําริ  พัฒนาสุขศาลาพระราชทาน ซ่ึงมีท้ังหมด 22 แห$ง  10  จังหวัด  17 
อําเภอ  20 ตําบล  ประชาชนท่ีต�องดูแล 17,087 คน 

-  ยุทธศาสตร�ท่ี 2 ด�านสุขภาพภาคประชาชน จะมีการพัฒนา อสม. ในส$วนของ อสม.หมอประจํา
บ�าน  ตําบลจัดการคุณภาพชีวิต  รพ.สต.ติดดาว 

-  ด�านการคุ�มครองผู�บริโภคด�านบริการสุขภาพ ปHนี้จะเร$งรัดในการปรับปรุงกฎหมาย สถานพยาบาล
ท้ังภาครัฐและเอกชน  สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ การดูแลผู�สูงอายุ การนวดเพ่ือสุขภาพ  สปา  การข้ึน
ทะเบียนออนไลน�  การพัฒนากลไกเฝ.าระวังกลไกต$าง ๆ  

-  ด�านมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ท่ีจะเปOนมาตรฐานการออกแบบ อาคารและสภาพแวดล�อม   
มาตรฐานวิศวกรรมการแพทย� เปOนการพัฒนาศูนย�เครื่องมือแพทย�  จัดสเปคกลางของเครื่องมือ   สอบ
เครื่องมือวัดความดันให�กับ รพ.สต.  ศสมช. 

-  ด�านการพัฒนาองค�กร ในส$วนของ PMQA  องค�กรแห$งความสุข พัฒนาให�เปOนหน$วยงาน Digital  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  รับรองรายงานการประชุม  ครั้งท่ี  1/2562  เม่ือวันจันทร�ท่ี 14 มกราคม  2562 

ตามท่ีสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 12 จังหวัดสงขลา ได�จัดประชุมสํานักงานฯ ครั้งท่ี  
1/2561 เม่ือวันจันทร�ท่ี 14 มกราคม  2562 ณ ห�องประชุม ศบส. 12 สงขลา  มีผู�ร$วมประชุม 20  คน 
รายงานการประชุม จํานวน  18 หน�า โดยได�เผยแพร$รายงานการประชุมฯ ผ$านเว็บไซต�ของศบส.
12http://do12.new.hss.moph.go.th 

มติท่ีประชุมท่ีประชุมรับรองการประชุมครั้งท่ี1/2562  เม่ือวันจันทร�ท่ี14 มกราคม  2562 

ระเบียบวาระท่ี ๓  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ี1/2562  เม่ือวันจันทร�ท่ี 14 มกราคม  2562 

-ไม$มี 

มติท่ีประชุมรับทราบ 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
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- นายสมเกียรติ  ช$วยเพ็ชรขอเสนอเพ่ือพิจารณาสถานท่ีในการจัดกิจกรรมโครงการ  
สบส. รวมใจ ปnoนออกกําลังกาย สร�างเสริมสุขภาพป.องกันโรค  เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก และปลูกจิตสํานึกรักษ�สิ่งแวดล�อม (ครั้งท่ี 4 ) ณ ชายหาดบ$ออิฐ  ตําบลเกาะแต�ว  
อําเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  

:  มติในท่ีประชุม มีความเห็นด�วยให� ชาดหาดบ$ออิฐตําบลเกาะแต�ว  อําเภอเมือง จังหวัด
สงขลา เปOนสถานท่ีจัดกิจกรรมฯ ดังกล$าว 
 

ระเบียบวาระท่ี 5แจ.งเพ่ือทราบแต1ละกลุ1ม 
 

1. กลุ1มบริหารงานท่ัวไปและแผนงานโดย นางสาวเพียงพร  วรรณนิยม  
(1) ปHงบประมาณ 2563 ได�รับงบประมาณค$าสาธารณูปโภค(ค$าน้ําประปา/ค$าไฟฟ.า/ค$า

โทรศัพท�) เปOนเงิน  320,000.-บาท) 
ลําดับ รายการ จํานวนเงิน 

ค$าสาธารณูปโภค ประจําปHงบประมาณ  2562  (ใช�จ$ายจริงแล�ว)  

1 ค$าไฟฟ.า 292,040.59  

2 ค$าน้ําประปา 26,018.88  

3 ค$าโทรศัพท� 16,840.76  

4 ค$าไปรษณีย� 20,087.00  

 รวมท้ังสิ้น 354,987.23  

 
- ค$าใช�จ$าย Fix cost  ปHงบประมาณ 2563  ได�รับ 1,000,000.-บาท 

ลําดับ  รายการ  จํานวนเงิน 

1 ค$าจ�างเหมาบริการท้ังหมด (ประมาณการตามจริง)  

  -พนักงานขับรถยนต� (2 คน * 9,000 บาท * 12  เดือน)  216,000.00   

  -ยาม (2 คน * 9,000 บาท  * 12  เดือน)  216,000.00   

  -แม$บ�าน (1 คน * 8,000 บาท *12  เดือน)  96,000.00   

  -นวก.คอมพิวเตอร� (1 คน*15,000 บาท *12  เดือน)  180,000.00   
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  -พนักงานโสตฯ (1 คน*10,200 บาท *12  เดือน)  122,400.00   

  -ค$าจ�างเหมาปรับแต$งภูมิทัศน� (2,5000 บาท *12  เดือน)  30,000.00   

 รวม 860,400.00  

 คงเหลือ 139,600.00  

 

2. กลุ1มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ  โดย นายการุญ  สุขสุทธิ์  หัวหน.ากลุ1ม 
(1) แจ�งผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ ประจําปHงบประมาณ 2562   

-กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กลุ$มพัฒนาระบบบริหาร ได�แจ�งผลการประเมินการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรอง ระดับหน$วยงาน ประจําปHงบประมาณ พ.ศ. 2562  ซ่ึงศบส.12 ได� 
4.9800  คะแนน 

(2) ตัวชี้วัดตามคําของบประมาณ ประจําปHงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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(3) รายงานการจัดกิจกรรมโครงการ สบส. รวมใจ ปnoนออกําลังกาย  สร�างเสริมสุขภาพ  ป.องกัน
โรค  เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีรบรมราชาภิเษก 

-  ครั้งท่ี  1   สถานท่ีจัดกิจกรรม  :  บริเวณรอบสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 12  
จังหวัดสงขลาวันท่ี   26   กรกฎาคม   2562จํานวนผู�ร$วมกิจกรรม  จํานวน   18  คน 

-  ครั้งท่ี  2   สถานท่ีจัดกิจกรรม  ณ อนุสาวรีย�กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักด์ิ  ตําบลบ$อยาง   
อําเภอเมือง  จังหวัดสงขลา วันท่ี   26   สิงหาคม   2562  จํานวนผู�เข�าร$วมกิจกรรม จํานวน   30  คน 

-  ครั้งท่ี  3   สถานท่ีจัดกิจกรรม  ณ  สวนประวัติศาสตร� พลเอกเปรม ติณสูลานนท� ตําบลพะวง 
อําเภอเมือง  จังหวัดสงขลาวันท่ีจัดกิจกรรม   :   วันท่ี   26  กันยายน  2562จํานวนผู�ร$วม จํานวน   25  
คน 

ซ่ึงได�รายงานผลการจัดกิจกรรมฯ ให�กับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเรียบร�อยแล�ว 
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3. กลุ1มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กลุ1มคุ.มครองผู.บริโภคด.านบริการ
สุขภาพ   โดย นางสาวอนุสราเจ?ะสัน 

- สําหรับปHนี้โครงการหลักของงานด�านสุขภาพภาคประชาชน ก็จะเปOน อสม.หมอประจําบ�าน 
โดยกระทรวงสาธารณสุขได�ร$วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลดําเนินงานโครงการนี้ซ่ึงอสม.ท่ีร$วมโครงการจะเปOนการ
นําร$อง  จะมีการเพ่ิมค$าปwวยการกับ อสม. จาก 1,000  บาท  เปOน 2,500  บาท  สําหรับ สบส.เขต ศสม.
ยะลา จะทําหน�าท่ีให�การอบรม  ทําหน�าท่ีติดตาม กํากับ  การดําเนินงานในช$วงแรกๆ จะเปOนรูปแบบการวิจัย 
ซ่ึงถือว$าเปOนโอกาสดี  ในการพัฒนา อสม. ซ่ึงมีหน$วยงานภายนอกโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยมหิดลมาร$วมกัน
ดําเนินงาน  จะทําให�เห็นผลการวิจัยท่ีชัดเจนในการเปลี่ยนแปลงของระบบบริการสุขภาพ หากมีความก�าวหน�า
อย$างไรจะแจ�งให�ทราบในครั้งต$อไป 

 
4. กลุ1มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย�  โดย นายธีรพัฒน�  เต้ียนวล 

(1) ผลการดําเนินงานปH ๒๕๖๒ 
- การทดสอบ /สอบเทียบเครื่องมือแพทย� 
ประเภทความเสี่ยงสูง๒๕.๑๐% (๕,๓๗๐ เครื่อง)ประเภทความเสี่ยงอ่ืนๆ๗๔.๙๐%

(๑๖,๐๒๔ เครื่อง)๗๗ แห$ง(๙๘.๗๒%)  งบประมาณท่ีใช� ๖๒๔,๒๒๐ บาท 

- การพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข$าย 
จํานวนผู�เข�าร$วมอบรม  : ๑๗๑  คนประธาน กรม ศบส.  :๑คนบุคลากรจากเครือข$าย  : 

๑๕๒  คน (๗๔ รพ.)วิทยากรจากกอง วศ. :๒  คน, บุคลากร ศบส. ๑๒ :  ๑๕  คนงบประมาณท่ีใช� : 
๓๗๙,๕๕๘  บาท(๘๗.๖๗%)ผลการดําเนินงาน: ระดับความพึงพอใจมาก  (๔.๑๐ คะแนน)ระดับความรู�
เพ่ิมข้ึน  ๖๑.๙๘%ก$อนอบรม : ความรู�ระดับตํ่ากว$าเกณฑ�ข้ันตํ่า(ช$วงคะแนนเฉลี่ย ๔๗.๗๔ %)หลังอบรม : 
ความรู�ระดับดี  (ช$วงคะแนนเฉลี่ย ๗๗.๓๓ %)  

 
- การส$งเสริม มาตรฐานการจัดการศูนย�เครื่องมือแพทย� 

กลุ$มเป.าหมาย  :  รพ. จังหวัด  ๗  แห$งงบประมาณท่ีใช� : ๑๒๕,๖๒๖ บาท 
(๘๙.๗๔%)อบรม : ๙๐,๕๐๖ บาท (๖๔.๖๕%) ลงพ้ืนท่ี : ๓๕,๑๒๐บาท (๒๕.๐๙%)ผลการดําเนินงาน : ระดับ
ความพึงพอใจภาพรวม ศูนย�เครื่องมือแพทย�ต�นแบบปHงบประมาณ ๒๕๖๒: โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร�  

- การพัฒนาห�องปฏิบัติการทดสอบ 
ระดับ ๕ขอการรับรองมาตรฐาน ISO ๑๗๐๒๕: ๒๐๑๗ 

ระดับ 4การตรวจติดตามภายใน, ทบทวนการบริหาร 

ระดับ 3กระบวนการ 

ระดับ 2สถานท่ี, เครื่องมือ, บุคลากร 

ระดับ 1มีการจัดต้ังคณะทํางาน 

- โครงการเครื่องวัดความดันโลหิตปลอดภัยคนไทยสุขภาพดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 



 

(2)  แผนการดําเนินงานปH 

- การทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือแพทย�

การพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข$ายโปรแกรมการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย� การทดสอบ 
สอบเทียบ และบํารุงรักษาเครื่องมือแพทย�

การส$งเสริม มาตรฐานการจัดการศูนย�เครื่องมือแพทย�
ห�วยยอด  จังหวัดพัทลุง : รพ.พัทลุง
พระบรมราชินีนาถ ณ อําเภอนาทวี  จังหวัดสตูล 
นราธิวาส : รพ.นราธิวาสราชนครินทร�

โครงการเครื่องวัดความดันโลหิตปลอดภัยคนไทยสุขภาพดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
นราธิวาส : ๑๑๑  รพ.สต.จังหวัดยะลา 

 

 

 

 

เข�าโหมดทดสอบไม�ได�
๑๓.๙๓ % ( ๖๗

ไม�มีเคร่ืองตามระบุ
๓๒.๒๒ % ( ๑๕๕

N : ๔๘๑ แห$งระยะท่ี ๑ 

- ๘ -

แผนการดําเนินงานปH ๒๕๖๓ 

สอบเทียบเครื่องมือแพทย� 

การพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข$ายโปรแกรมการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย� การทดสอบ 
สอบเทียบ และบํารุงรักษาเครื่องมือแพทย�๗๘ รพ. 

การส$งเสริม มาตรฐานการจัดการศูนย�เครื่องมือแพทย�๑๔  แห$งจังหวัดตรัง 
พัทลุง, รพ. ควนขนุนจังหวัดสงขลา : รพ.สงขลา, รพ.

พระบรมราชินีนาถ ณ อําเภอนาทวี  จังหวัดสตูล : รพ.สตูลจังหวัดปnตตานี : รพ.ปnตตานี
นราธิวาสราชนครินทร�, รพ.สุไหงโก-ลกจังหวัดยะลา : รพ.ยะลา, รพ.เบตง

โครงการเครื่องวัดความดันโลหิตปลอดภัยคนไทยสุขภาพดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก๓  จังหวัด  (๓๒๑ รพ.สต) จังหวัดปnตตานี :  ๑๒๙  

จังหวัดยะลา :  ๘๑  รพ.สต. 

เข�าโหมดทดสอบไม�ได�/ไม�ผ�าน
เคร่ือง)

ไม�มีเคร่ืองตามระบุ/ไม�ส�งทดสอบ
๑๕๕ เคร่ือง)

ทดสอบผ�าน
๕๓.๘๕ % ( ๒๕๙ เคร่ือง)

๑ : ๔  จังหวัด(ตรัง, สตูล, พัทลุง และ สงขลา)  

 

การพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข$ายโปรแกรมการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย� การทดสอบ 

แห$งจังหวัดตรัง : รพ.ตรัง, รพ.
.หาดใหญ$,  รพ.สมเด็จ

ปnตตานี,รพร.สายบุรีจังหวัด
เบตง 

โครงการเครื่องวัดความดันโลหิตปลอดภัยคนไทยสุขภาพดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส
๑๒๙  รพ.สต. จังหวัด



 

 

การพัฒนาห�องปฏิบัติการทดสอบ

 
5. กลุ1มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล.อม 

1. ผลการดําเนินงาน
- ควบคุมงานก$อสร�าง 

 

ลําดับ  สถานท่ี  

1.  รพ.ยะลา จ.ยะลา  

2.  รพ.ยะลา จ.ยะลา  

3.  วิทยาลัยการสาธารณสุข
สิรินทร จ.ยะลา  

4.  รพ.ปnตตานี จ.ปnตตานี  

- ๙ -

การพัฒนาห�องปฏิบัติการทดสอบ 

มาตรฐานอาคารและสภาพแวดล.อม โดย นายเฉลิมชัย  ศุภศรี 
ผลการดําเนินงานอาคารและสภาพแวดล�อมประจําปHงบประมาณ 2562

ควบคุมงานก$อสร�าง (โดย เจ�าหน�าท่ีกองแบบแผน) 

ควบคุมงานก$อสร�าง จ.ยะลา และ จ.ปnตตานี (8 สัญญา

โดย นายประยุทธวรรณกิจ 

สิ่งก$อสร�าง  ราคา 
(ล�าน
บาท)  

ระหว$าง
ก$อสร�าง 

อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  391.75 เสร็จ
แล�ว 

อาคารไตเทียม ผู�ปwวยนอก 
ผู�ปwวยในและผู�ปwวยหนัก  

187.80 12/19

อาคารเรียนและหอนอน 116.90 20/22

อาคารผู�ปwวยนอกและ
อุบัติเหตุ 

484.0 31/35

 

2562เดือนมิถุนายน 

สัญญา) 

อยู$
ระหว$าง
ก$อสร�าง  

ระยะ
ดําเนินการ

(วัน)  

คุมงาน
ร$วม  

เสร็จ
แล�ว  

1,350 - 

12/19 990 - 

20/22 1,600 - 

31/35 800 - 



 - ๑๐ -

5.  สสจ.ปnตตานี จ.ปnตตานี  อาคารจอดรถรถ 7 ชั้น  78.0 23/30 450 - 

6.  สสจ.ยะลา จ.ยะลา  สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดยะลา  

32.43 5/9 365 - 

7.  ศูนย�สุขภาพชุมชนเมือง ศูนย�สุขภาพชุมชนเมือง  
4 ชั้น  

46.0 9/12 365 นาย 
สิทธิโชค  

8.  รพร.ยะหา 
 จ.ยะลา  

อาคารผู�ปwวยในและห�อง
พิเศษ 3 ชั้น 

31.33 5/8 500 - 

 

ควบคุมงานก$อสร�าง จ.สงขลา , จ.พัทลุง และ จ.สตูล  (10 สัญญา) 

โดย นายโชคชัย  วิริยะ  กองแบบแผน 

ลําดับ  สถานท่ี  สิ่งก�อสร�าง  ราคา 
(ล�าน
บาท)  

อยู�
ระหว�าง
ก�อสร�าง  

ระยะ
ดําเนินก
าร(วัน)  

คุมงานร�วม  

1.  รพ.สะเดา จ.สงขลา  อาคารอุบัติเหตุ  88.48 2/15 800 - 

2.  รพ.ธัญญารักษ�สงขลา  
จ.สงขลา  

อาคารแฟลตพักแพทย� 20 
ยูนิต 

28.63 10/12
*** 
หมด

สัญญา  

400 - 

3.  รพ.จิตเวชสงขลาราช
นครินทร� จ.สงขลา  

อาคารผู�ปwวยใน 5 ชั้น  74.90 10/12 600 นายสุทัศน�  

4.  รพ.หาดใหญ$ 
 จ.สงขลา  

อาคารแฟลตพักนักศึกษา
แพทย�และอาจารย� 8 ชั้น 

98.00 7/17 800 นายสุทัศน� 

5.  รพ.จิตเวชสงขลาราช
นครินทร� จ.สงขลา  

อาคารโรงครัว   3/6  - 

6.  รพ.สมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ 
ณ อําเภอนาทวี  

ระบบบําบัดน้ําเสีย 1 
ระบบ 

6.08 2/3 270 นายภาณุพงศ�  

7.  รพ.จิตเวชสงขลาราช
นครินทร� จ.สงขลา  

อาคารพักพยาบาล 16 
ห�อง 8 ครอบครัว 2 ชั้น  

6.8 3/6 340 นายภาณุพงศ�  



 - ๑๑ -

8.  รพ.พัทลุง 
 จ.พัทลุง  

อาคารพักคนไข� 298 เตียง 299.40 12/34 1,210 นายอนุกูล 

9.  รพ.สตูล จ.สตูล  อาคารแฟลตพักแพทย� 20 
ยูนิต 

38.676 9/14 400 นายสุทัศน�  

10.  รพ.ละงู จ.สตูล  อาคารแฟลตพักแพทย� 20 
ยูนิต 

39.54 1/14 460 นายสุทัศน�  

 

ควบคุมงานก$อสร�าง  จ.สงขลา (5 สัญญา) 

โดย นายภาณุพงศ�  ชุมวงค�ศบส.12 

ลําดับ  สถานท่ี  สิ่งก�อสร�าง  ราคา 
(ล�าน
บาท)  

อยู�
ระหว�าง
ก�อสร�าง  

ระยะ
ดําเนินการ

(วัน)  

คุมงานร�วม  

1.  รพ.จิตเวชสงขลาราช
นครินทร� จ.สงขลา  

อาคารพักพยาบาล 16 
ห�อง 8 ครอบครัว 2 ชั้น 
เฟส 1 

6.80 3/6***  340 นายโชคชัย  

2.  รพ.จิตเวชสงขลาราช
นครินทร� จ.สงขลา  

อาคารพักพยาบาล 16 
ห�อง 8 ครอบครัว 2 ชั้น 
เฟส 2 

7.00 3/6 340 นายสุทัศน�  

3.  รพ.สมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ 
ณ อําเภอนาทวี  

ระบบบําบัดน้ําเสีย 1 
ระบบ 

6.08 2/3***  270 นายโชคชัย  

4.  รพ.ควนขนุน  ปรับปรุงระบบระบาย
อากาศห�องผ$าตัด 

1.91 เสร็จ
แล�ว  

89 - 

5.  รพ.สะบ�าย�อย  ปรับปรุงระบบไฟฟ.า
ภายในโรงพยาบาล 

1.235  1/1  89  - 

หมายเหตุ 

1. อาคารพักพยาบาล 16 ห�อง 8 ครอบครัว 2 ชั้น เฟส 1 อยู$ในช$วงปรับแบบก$อสร�าง เนื่องจากติด พรบ.
ความสูงสนามบินฐานทัพเรือ  

2. งานก$อสร�างระบบบําบัดน้ําเสีย ของรพ.สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อําเภอนาทวี  อยู$ในระหว$างปรับแบบ
ก$อสร�าง เนื่องจากระดับน้ําใต�ดิน  

 



 

2. งานวิศวกรรมความปลอดภัย 
-    ด�านตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล  จํานวน 
ตรวจสอบวิศวกรรมสิ่งแวดล�อม  จํานวน 
จํานวน 73 แห$ง
หมายเหตุ  กลุ$มเป.าหมายท่ีได�รับการส$งเสริม  

3.  งานท่ีได�มอบหมาย 

ลําดับ กิจกรรม

1. ควบคุมงานจ�างปรับปรุงห�องแยกผู�ปwวย
แพร$เชื้อทางเดินหายใจ 

2. ควบคุมงานจ�างและตรวจรับปรับปรุงห�อง
แยกผู�ปwวยแพร$เชื้อทางเดินหายใจ 

3. ร$วมเปOนกรรมการตรวจรับงานปรับปรุง
ระบบระบายอากาศห�องผ$าตัด

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ    
- ไม$มี 

มติท่ีประชุมรับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา 16.00 น. 
 
เพลงสรรเสริญพระบารมี 
 
 
 

                                                                
                                                               

    
    
    
 
 

- ๑๒ -

งานวิศวกรรมความปลอดภัย (ปHงบประมาณ 62)  
ด�านตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล  จํานวน 73 

ตรวจสอบวิศวกรรมสิ่งแวดล�อม  จํานวน 73 แห$ง -    ด�านตรวจสอบวิศวกรรมสื่อสาร  
แห$ง 

กลุ$มเป.าหมายท่ีได�รับการส$งเสริม  78  แห$ง  
งานท่ีได�มอบหมาย (ปH 63)  

กิจกรรม หน$วยงาน การ
ดําเนินการ

ควบคุมงานจ�างปรับปรุงห�องแยกผู�ปwวย
แพร$เชื้อทางเดินหายใจ  

รพ.ควนโดน 

จ.สงขลา 

3 ต.ค. 61

ควบคุมงานจ�างและตรวจรับปรับปรุงห�อง
แยกผู�ปwวยแพร$เชื้อทางเดินหายใจ  

รพ.ควนโดน 

จ.สงขลา 

7 ต.ค. 61

ร$วมเปOนกรรมการตรวจรับงานปรับปรุง
ระบบระบายอากาศห�องผ$าตัด 

รพ.ควนขนุน 

จ.พัทลุง 

8 ต.ค. 61

                                                                (นางธีรารัตน�   แก�วมะแป.น
                                                               ผู�จดรายงานการประชุม

 

 
 
 

       (นายการุญ    สุขสุทธิ์)
   ผู�ตรวจรายงานการประชุม
   

73 แห$ง-    ด�าน
ด�านตรวจสอบวิศวกรรมสื่อสาร  

ดําเนินการ 
ผู�ดําเนินการ 

61 เฉลิมชัย 

61 เฉลิมชัย + ธีรพัฒน� 

61 เฉลิมชัย + ภาณุ
พงศ�  

นางธีรารัตน�   แก�วมะแป.น) 
ผู�จดรายงานการประชุม 

) 
ผู�ตรวจรายงานการประชุม 


