
รายงานการประชุมศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12  
ครั้งที่  2/2562  ประจ าเดือนกันยายน  2563 

ในวันจันทร์ที่  28  กันยายน  2563 
ณ ห้องประชุมศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 

.......................................................... 
ผู้มาประชุม 
1. นายสุวิทย์ บุญวิชัย ผู้อ านวยการ ศบส.12  ประธาน 
2. นายธีรพัฒน์ เตี้ยนวล นายช่างเทคนิคอาวุโส  
3. นางสาวเพียงพร   วรรณนิยม เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
4. นายทวีศักดิ์   ชัยชนะ นายช่างเทคนิคช านาญงาน  
5. นายการุญ  สุขสุทธิ์ นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน  
6. นายจ าเริญ ศิริพร นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน  
7. นายวรวัฒน ์ แก้วมะแป้น นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน   
8. นายสมเกียรติ   ช่วยเพ็ชร นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน  
9. นายพิเชฎฐ์ สุขวรรณ นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน  

10.  นางจีรวรรณ   ลัดดาวงศ ์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
11.  นายอัชมัน วานิ นายช่างเทคนิคช านาญงาน  
๑๒. นายกรีฑา ขาวศรี นายช่างเทคนิคช านาญงาน  
๑3. นางอรทัย เพชรพันธ์ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน  
14. นายเฉลิมชัย   ศุภศรี วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ  
15. นางสาวโรสลิน มามะ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
16. นางสาวชลธิชา หมวดเมือง นักวิชาการสาธารณสุข  
17. นายเอกพงษ์ แก้วราบ นักวิชาการอุปกรณ์การแพทย์  
18. นางสาวภาวิน ี ยาวิราช       นักวิชาการคอมพิวเตอร์   
1๙. นายอาคม   เปียกลิ่น พนักงานพัสดุ ส 3  
๒๐. นายอาหมัด  หมัดอะด้ า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
๒1. นายภาณุพงศ์   ชุมวงค์ วิศวกรโยธา  
๒2. นายอัครพล อินทรอาภรณ์ เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา  
๒3. นายปิยะวัฒน์ ขนานขาว นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
๒4. นางธีรารัตน์ แก้วมะแป้น พนักงานการเงินและบัญชี ส 3     ผู้จดรายงานการประชุม 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายนิรันดร์ จิสวัสดิ ์ นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน      ติดราชการ 
2. นายนพดล หนูสิงห์ นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน ลาพักผ่อน 
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เคารพธงชาติ 

ก่อนระเบียบวาระการประชุม  

1.  อัญเชิญพระบรมราโชวาท 

(1) โดย นางสาวชลธิชา  หมวดเมือง   

  “ข้าราชการมีสิ่งส าคัญที่ควรยึดมั่นอยู่ 2 อย่าง อย่างหนึ่งคือผลประโยชน์ของแผ่นดิน  อีกอย่างหนึ่ง
คือ ความถูกต้องเป็นธรรม  ผลประโยชน์ของแผ่นดินเป็นเป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติราชการ ส่วนความถูกต้อง
เป็นธรรมเป็นทั้งรากฐานและแนวทางปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายนั้น” 

พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน  พระราชวังดุสิต                                                                                              

29  มีนาคม  2562     

(2) โดย นายเอกพงษ์  แก้วราบ   

                 “การท างานใด ๆ มีทั้งงานประจ า มีทั้งอุปสรรค มีทั้งปัญหา มีทั้งการปรับปรุง ขอให้ใช้สมอง
พิจารณา เรามีสมองอยู่ในกรรมสิทธิ์ของแต่ละคน  และมีสิทธิ์ของเราที่จะใช้สมองในทางที่ดี เพ่ือตนเอง เพ่ือสร้าง
ชีวิตให้ก้าวหน้า เพื่อหาความดีใส่ตัว เพื่อสร้างความดี และเพ่ือเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีปัญญา  มีความคิดที่รอบคอบ  
เพ่ือสร้างสังคมท่ีน่าอยู่  ที่มั่นคง  ที่ปลอดภัย 

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 
ในโอกาสพระราชทานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

27  สิงหาคม  2516 

(3) โดย นางสาวภาวินี  ยาวิราช 

  “งานราชการนั้น ต้องอาศัยความรู้ 3 ส่วนในการปฏิบัติ คือ ความรู้ในหลักวิชาที่ถูกต้อง  แม่นย า  
ลึกซึ้ง  กว้างขวาง  ความรู้ในการปฏิบัติบริหารงานตามภาระหน้าที่  และความรู้คิดวินิจฉัยที่ถูกต้องด้วยเหตุผล  
หลักวิชา  และหลักธรรม  ราชการทุกคนจึงต้องสร้างสมอบรมความรู้ทั้งสามส่วนนี้  ให้สมบูรณ์พร้อมอย่าให้
บกพร่องในส่วนใดเป็นอันขาด  จะได้สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลเป็นประโยชน์ที่แท้ทั้งแก่ประเทศชาติและ
ประชาชน” 

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน  พระราชวังดุสิต                 

5  มีนาคม  2563 
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เริ่มประชุมเวลา  09.00 น.  

เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม  
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
-  เรื่องท่ีแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ โดยประธาน 
1.  ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันขันแข็งและมีความรับผิดชอบจนท าให้ 

ผลงานตามภารกิจหลักและผลงานที่ได้รับมอบหมายประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้  

2.  ขอแสดงความยินดีกับเจ้าหนาที่ที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ จ านวน 3 ราย ได้แก่  

- นางสาวชลธชิา  หมวดเมือง  ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติงาน 

-นายเอกพงษ์  แก้วราบ  ต าแหน่ง   วิศวกรปฏิบัติการ 

-นางสาวภาวินี  ยาวิราช  ต าแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  รับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่  1/2563  เมื่อวันจันทร์ที่  6  มกราคม  2563 

ตามที่ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12  ได้จัดประชุมศูนย์ฯ ครั้งที่  1/2563  เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มกราคม  
2563  ณ ห้องประชุม ศบส. 12 สงขลา  มีผู้ร่วมประชุม  22  คน รายงานการประชุม จ านวน  12  หน้า โดยได้
เผยแพร่รายงานการประชุมฯ ผ่านเว็บไซต์ของศบส.12 http://do12.new.hss.moph.go.th 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับรองการประชุมครั้งที่  1/2563  เมื่อวันจันทร์ที่  6  มกราคม  2563 

ระเบียบวาระท่ี ๓  สืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่  2/2563  เมื่อวันจันทร์ที่  6  มกราคม  2563 

-ไม่มี 

มติที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  แจ้งเพื่อทราบแต่ละกลุ่ม 
 

1. กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน โดย นางสาวเพียงพร  วรรณนิยม  
- ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (จากระบบ Smart 63) 

 

 

 

 

 

 



  ค้นพบโครงการจ านวน 7 โครงการ  

รหัสโครงการ 
รายละเอียด
โครงการ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ(ตามการจัดสรรและปรับ
เพ่ิม/ลด) 

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ 

คงเหลือ 
ส่งคืน
งบประ
มาณ 

ร้อยละ
การ

เบิกจ่าย 
PBMS 

ร้อยละการ
เบิกจ่าย 
GFMIS 

รวมใช้ไป 
1 2 3 4 งบประมาณรวม 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

GFMIS 

ใบสั่งซ้ือสั่ง
จ้าง(PO 
GFMIS) 

63-
004126100.8
05-6311200-
2100739003N
4669-07 

โครงการยกระดับ 
อสม. เป็น อสม.
หมอประจ าบ้าน 
(P3) 

672,800.00 0 0 0 672,800.00 0 0 646,490.00 0 3.91 0 26,310.00 

63-
004126100.8
05-6311200-
2100735028N
4662-08 

โครงการยกระดับ 
อสม. เป็น อสม.
หมอประจ าบ้าน 
(P4) 

500,000.00 0 0 0 500,000.00 0 0 58,640.00 0 88.27 0 441,360.00 

63-
004126100.8
05-6311200-
2100739003N
4669-10 

โครงการพัฒนา
ความเป็นเลิศและ
เสรมิสร้างแรงจูงใจ
ในการจัดการ
สุขภาพชุมชนของ 
อสม. (P3) 

28,000.00 0 0 0 28,000.00 0 0 28,000.00 0 0 0 0 

63-
004126600.8
06-6311200-
2100739001N
4667-10 

โครงการ สบส.รวม
ใจปั่นออกก าลังกาย 
เสรมิสร้างสุขภาพ
ป้องกันโรค เฉลมิ
พระเกียรติเนื่องใน
โอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก 

9,000.00 0 0 0 9,000.00 0 0 0 0 100 0 9,000.00 
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(ต่อเนื่อง) 

63-
004129900.6
12-6311200-
2100735028N
4662-12 

โครงการพัฒนาสุข
ศาลาพระราชทาน
ตามพระราชด าริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ี

125,000.00 0 0 0 125,000.00 0 0 125,000.00 0 0 0 0 

63-
004126500.8
04-6311200-
2100714029N
4659-13 

โครงการส่งเสริม 
สนับสนุน ประเมิน
มาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพ 

56,400.00 0 0 0 56,400.00 0 0 47,380.00 0 15.99 0 9,020.00 

63-
004126500.8
04-6311200-
2100714029N
4659-15 

โครงการพัฒนาศูนย์
ให้บริการวิชาการ
ด้านเครื่องมือแพทย ์

30,000.00 0 0 0 30,000.00 0 0 30,000.00 0 0 0 0 

รวมท้ังสิ้น   1,421,200.00 0 0 0 1,421,200.00 485,690.00 0 935,510.00 0 34.17 0 485,690.00 
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  ค้นพบโครงการจ านวน 5 โครงการ 
 

รหัสโครงการ รายละเอียด
โครงการ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ(ตามการจัดสรรและปรับ
เพ่ิม/ลด) 

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ คงเหลือ ส่งคืนงบ 
ประมาณ 

ร้อยละ
การ
เบิกจ่าย 
PBMS 

ร้อยละ
การ
เบิกจ่าย 
GFMIS 

รวมใช้ไป 

1 2 3 4 งบประมาณรวม ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
GFMIS 

ใบสั่งซ้ือสั่ง
จ้าง(PO 
GFMIS) 

63-
004129900.6
12-6311100-
2100738013
N4666-04 

เงินสมทบ
ประกันสังคม 
พรก. 

22,500.00 0 0 0 22,500.00 0 0 11,250.00 0 50 0 11,250.00 

63-
004129900.6
12-6311100-
2100738013
N4666-06 

ค่าเช่าบ้าน 46,500.00 0 0 0 46,500.00 0 0 15,100.00 0 67.53 0 31,400.00 

63-
004129900.6
12-6311200-
2100735030
N4663-07 

ค่า
สาธารณูปโภค 

160,000.00 0 0 0 160,000.00 0 0 75,470.60 0 52.83 0 84,529.40 

63-
004129900.6
12-6311200-
2100714029
N4659-08 

ค่าจ้างเหมา
บุคคลากร 

403,800.00 0 0 0 403,800.00 0 0 196,840.00 0 51.25 0 206,960.00 

63- ค่าใช้สอย/ 547,910.00 0 0 0 547,910.00 0 0 276,210.48 0 49.59 0 271,699.52 
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004129900
.612-
6311200-
210071402
9N4659-10 

ค่าวัสดุ 

รวมทั้งสิ้น   1,180,710.00 0 0 0 1,180,710.00 605,838.92 0 574,871.08 0 51.31 0 605,838.92 
 

 

 

 

 

 

 

 



2.  กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ  โดย นายการุญ  สุขสุทธิ์  หัวหน้ากลุ่ม 

     - กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้สรุปผลประเมินการปฏิบัติราชการตามค า
รับรองฯ ระดับหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (รอบ 11 เดือน)   โดย ศบส.12 มีค่าคะแนนที่ได้   
4.8980   มีรายละเอียดดังนี้ 
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 3.   กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ   

1.  รายงานผลการด าเนินงานกลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ                     
โดย นางสาวชลธชิา  หมวดเมือง 

-โครงการยกระดับ อสม.เป็นหมอประจ าบ้าน 

ล าดับ จังหวัด เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

1. ตรัง 771 เดือนมกราคม 0.0 

2. พัทลุง 714 69 9.7 

3 สงขลา 1091 408 37.4 

4 สตูล 297 121 40.7 

5 ปัตตานี 685 300 43.8 

6 ยะลา 405 48 11.9 

7 นราธิวาส 632 632 100.0 

 รวม 4,595 1,578 34.3 
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4.  กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม โดย นายเฉลิมชัย  ศุภศรี 

(1) รายงานผลการด าเนินงาน งานอาคารและสภาพแวดล้อม      
ควบคุมงานก่อสร้าง(โดย เจ้าหน้าที่กองแบบแผนและศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานก่อสร้างจังหวัดสงขลา 
ทั้งหมด 8 สัญญาจ้าง (สถานะไม่ปกติ 3 สัญญาจ้าง) 

ล าดับ สถานที่ สิ่งก่อสร้าง 
ราคา 

(ล้านบาท) 
งวด
งาน 

วันสิ้นสุด
สัญญา 

ต่อ
สัญญา 

สถานะ สถานการณ์ 
ผู้ควบคุม

งาน 

1. รพ.จิตเวช
สงขลาฯ  
จ.สงขลา 

อาคารพัก
พยาบาล 
16 ห้อง 

(8 
ครอบครัว) 

เฟส 2 

7.00 5/6 7 ก.พ. 
63 

4 
เม.ย. 
63 

วิกฤต ใช้สัญญาเดิม/
ผู้รับจ้างยืนยัน
จะแล้วเสร็จ
ภายในเดือน

กันยายน 
2563 

นาย 
ภาณุพงศ์ 

2. รพ.ธัญญา
รักษ์

สงขลา จ.
สงขลา 

ปรับปรุง
อาคาร

ผู้ป่วยนอก 
ชั้น 2 

1.985 3/4 28 ก.ค. 
63 

- ปรับ อยู่ในช่วงปรับ
ไม่เกินร้อยละ 

10 

นาย 
ภาณุพงศ์ 

3. รพ.
หาดใหญ่ 
จ.สงขลา 

อาคารพัก
แพทย์ 

98.00 14/
17 

10 ต.ค. 
63 

- ล่าช้า อยู่ในสัญญา 
แต่ไม่เป็นไป
ตามงวดงาน 

นาย 
โชคชัย 

 
 
 
 

จ านวนงานก่อสร้างเขตสุขภาพที่ 12 

1. จังหวัดสงขลา  8  สัญญาจ้าง*** (นายโชคชัย , นายภาณุพงศ์) 
2. จังหวัดพัทลุง  1  สัญญาจ้าง (นายโชคชัย , นายสุทัศน์) 
3. จังหวัดสตูล  1  สัญญาจ้าง (นายภาณุพงศ์) 
4. จังหวัดตรัง  4  สัญญาจ้าง** (นายประกอบ) 
5. จังหวัดปัตตานี  1  สัญญาจ้าง* (นายประยุทธ) 
6. จังหวัดยะลา  8  สัญญาจ้าง* (นายประยุทธ , นายสิทธิโชค) 
7. จังหวัดนราธิวาส ไม่มีงานก่อสร้าง 

รวมทั้งหมด 23 สัญญาจ้าง 
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ทั้งหมด 4 สัญญาจ้าง (สถานะไม่ปกติ 2 สัญญาจ้าง) 
 

ล า
ดับ 

สถานที่ สิ่งก่อสร้าง 
ราคา 
(ล้าน
บาท) 

งวด
งาน 

วัน
สิ้นสุด
สัญญา 

ต่อ
สัญญา 

สถาน
ะ 

สถานการณ์ ผู้ควบคุมงาน 

1. รพ.ตรัง 
จ.ตรัง 

อาคาร
อ านวยการ 
ผู้ป่วยนอก 
7 ชั้น 

ยกเลิกสัญญา (รอประมูลใหม่) 

2. รพ.ตรัง 
จ.ตรัง 

อาคาร
อ านวยการ 
ผู้ป่วยนอก 
7 ชั้น (ส่วน
ที่เหลือ) 

278.653 -
/17 

31 
มี.ค. 
65 

- ล่าช้า อยู่ในสัญญา 
แต่ไม่เป็นไป
ตามงวดงาน 

นายประกอบ 

 
งานก่อสร้างจังหวัดปัตตานี    ทั้งหมด 1 สัญญาจ้าง (สถานะไม่ปกติ 1 สัญญาจ้าง) 

 

ล าดับ สถานที่ 
สิ่งก่อสร้า

ง 

ราคา 
(ล้าน
บาท) 

งวดงาน 
วัน

สิ้นสุด
สัญญา 

ต่อ
สัญญา 

สถานะ สถานการณ์ ผู้ควบคุมงาน 

1. ส านักงาน
สาธารณสุข

ปัตตานี 
จ.ปัตตานี 

อาคาร
จอดรถ 
7 ชั้น 

78.00 24/30 18 
ต.ค. 
61 

5 ก.พ. 
63 

ปรับ อยู่ในช่วง
ปรับไม่เกิน
ร้อยละ 10 

นายประยุทธ 

 
งานก่อสร้างจังหวัดยะลา   ทั้งหมด 8 สัญญาจ้าง (สถานะไม่ปกติ 1 สัญญาจ้าง) 
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ล าดับ สถานที่ สิ่งก่อสร้าง 
ราคา 
(ล้านบาท) 

งวดงาน 
วันสิ้นสุด
สัญญา 

ต่อ
สัญญา 

สถานะ สถานการณ์ 
ผู้
ควบคุม
งาน 

1. รพ.
ยะลา 
จ.ยะลา 

อาคารไต
เทียม 
ผู้ป่วยนอก 
5 ชั้น 

178.80 18/19 16 มิ.ย. 
61 

20 
พ.ย. 
62 

วิกฤต ยังไม่ยกเลิก
สัญญา/อยู่
ในช่วงปรับ
มากกว่าร้อยละ
10/ผู้รับจ้างขอ
สงวนสิทธิช่วง
โควิด หนังสือ
อยู่ศาลากลาง
เพ่ือพิจารณา 

นาย
ประ
ยุทธ 

 
 (2)  รายงานผลการด าเนินงาน งานวิศวกรรมการความปลอดภัย (ด้านความปลอดภัยในโรงพยาบาล , 

ด้านสิ่งแวดล้อม , ด้านสื่อสาร) ประจ าเดือนพฤศจิกายน  2562 

-ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 

 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 1 

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
ไม่มี 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

1. ร้อยละของสถานพยาบาลภาครัฐกลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพระดับคุณภาพ (ระดับ 80) 
2. ร้อยละของสถานพยาบาลภาครัฐได้รับการส่งเสริม สนับสนุน ในการจัดท า Cohort ward 
3. ร้อยละของห้องแยกโรคความดันลบได้รับการตรวจสอบ ตรวจประเมินความพร้อมใช้ 
4. ระดับความส าเร็จของโครงการพัฒนามาตรฐานด้านวิศวกรรมการแพทย์  (2 กิจกรรม) 
5. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการตามภารกิจหลักท่ีส าคัญของหน่วยงาน 

- ร้อยละของสถานพยาบาลภาครัฐกลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพระดับคุณภาพ (ร้อยละ 80) 
- ด้านที่ 2 อาคารและสภาพแวดล้อม 
- ได้ระดับคุณภาพ จ านวน  36  แห่ง (เป้าหมาย 44 แห่ง)   

      คิดเป็นร้อยละ  81.81 
 - ร้อยละของสถานพยาบาลภาครัฐกลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพระดับคุณภาพ (ระดับ 80) 

- ด้านการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัย , สิ่งแวดล้อม , สื่อสาร 
- ผลการด าเนินงาน  จ านวน 42 แห่ง  



 - ๑๓ - 

 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ    
- พิธีการรับ-ส่งในหน้าที่ราชการต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12  
ระหว่าง  ผู้ส่งมอบงาน    นายสุวิทย์  บุญวิชัย      ผู้อ านวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 
กับ        ผู้รับมอบ        นายการุญ   สุขสุทธิ์      นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน  ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการ                 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12  

รายละเอียดการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 12   
ได้แก่  ภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน   แผนการปฏิบัติราชการ 4 ปี  แผนการปฏิบัติงานประจ าปี   
แผนการปฏิบัติงานซึ่งครอบคลุมกิจกรรมส าคัญและปัญหาที่ส าคัญ  นโยบายพิเศษท่ีได้รับมอบหมายจากกรม/
กระทรวง/คณะรัฐมนตรี  โครงสร้างหน่วยงาน  อัตราก าลัง  งบประมาณ  ทรัพย์สิน  รายงานสถานะการเงิน  
บัญชีลูกหนี้และเจ้าหน้าที่ 

 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา 16.00 น. 
 
เพลงสรรเสริญพระบารมี 
 
 
 
 

(นางธีรารัตน์   แก้วมะแป้น) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 

 
 
 

(นางสาวเพียงพร  วรรณนิยม) 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 


