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รายงานการประชุมศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12  
ครั้งที่  3/2563  ประจ าเดือนพฤศจิกายน  2563 

ในวันจันทร์ที่  9 พฤศจิกายน  2563 
ณ ห้องประชุมศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 

.......................................................... 
ผู้มาประชุม 
1. นายการุญ  สุขสุทธิ์ ผู้อ านวยการศูนย์ฯ  ประธาน 
2. นางสาวเพียงพร   วรรณนิยม เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
3 นายนิรันดร์ จิสวัสดิ ์ นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน     
4. นายจ าเริญ ศิริพร นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน  
5. นายวรวัฒน ์ แก้วมะแป้น นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน   
6. นายพิเชฎฐ์ สุขวรรณ นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน  
7. นายสมเกียรติ   ช่วยเพ็ชร นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน  
8.  นางจีรวรรณ   ลัดดาวงศ ์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
9.  นายอัชมัน วานิ นายช่างเทคนิคช านาญงาน  

๑0. นายกรีฑา ขาวศรี นายช่างเทคนิคช านาญงาน  
๑1. นางอรทัย เพชรพันธ์ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน  
12. นายเฉลิมชัย   ศุภศรี วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ  
13. นางสาวโรสลิน มามะ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
 14. นางสาวชลธิชา หมวดเมือง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
15. นายเอกพงษ์ แก้วราบ วิศวกรปฏิบัติการ  
16. นายอาคม   เปียกลิ่น พนักงานพัสดุ ส 3  
17. นายอาหมัด  หมัดอะด  า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
18. นายภาณุพงศ์   ชุมวงค์ วิศวกรโยธา  
19. นายอัครพล อินทรอาภรณ์ เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา  
20. นายปิยะวัฒน์ ขนานขาว นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
๒1. นางธีรารัตน์ แก้วมะแป้น พนักงานการเงินและบัญชี ส 3     ผู้จดรายงานการประชุม 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
1. นางสาวภาวิน ี ยาวิราช       นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ   

 

 

เคารพธงชาติ 

 

 

 



๒ 

 

ก่อนระเบียบวาระการประชุม  

1.  อัญเชิญพระบรมราโชวาท 

(1) โดย นางสาวโรสลิน  มามะ   

  “ต่างคนต่างมีหน้าที่ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าท าเฉพาะหน้าที่นั นเพราะว่าถ้าคนใดท าหน้าที่เฉพาะของ
ตัว โดยไม่มองไม่แลคนอ่ืน งานก็ด าเนินไปไม่ได้ เพราะเหตุว่างานทุกงานจะต้องพาดพิงกันจะต้องเกี่ยวโยงัน ฉะนั น
แต่ละคนจะต้องมีความรู้ถึงงานของผู้อ่ืนแล้วช่วยกันท า” 

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร                                                           
พระราชทานแก่ คณะบุคคลต่าง ๆ  ที่เข้าเฝ้าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา                                             

4  ธันวาคม  2533 

 

(2) โดย นายเฉลิมชัย  ศุภศรี   

                 “ความเจริญของประเทศชาติ  เป็นความเจริญส่วนรวมซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระท าของ
คนทั งชาติ ถือได้ว่าทุกคนแบ่งหน้าที่กันท าประโยชน์ให้แก่ชาติตามความถนัด และความสามารถ และเกื อกูลกัน
และกัน ไม่มีผู้ใดจะอยู่ได้ และท างานให้แก่ประเทศชาติได้โดยล าพังตนเอง” 

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร                                                           
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                                                     

10 กรกฎาคม 2513 

 

(3) โดย นางอรทัย  เพชรพันธ์ 

  “เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ท า ควรเต็มใจท าโดยไม่จ าเป็นต้องตั งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็น
เครื่องกีดขวางคนที่ท างานได้จริงๆ นั น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมท าได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยัน
ซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้สบผลส าเร็จในงานที่ท าสูงขึ น” 

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร                                                            
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา                 

8 กรกฎาคม  2530 
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เริ่มประชุมเวลา  09.00 น.  

เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม  
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
-  เรื่องท่ีแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ โดยประธาน 
1.  จากการประชุมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ครั งที่ 1/2564 ในวันที่ 26 ตุลาคม 2563  ณ ห้องประชุม 4             

ชั น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

(1)  ก่อนการประชุมฯ เจ้าหน้าที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเข้าร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดพุทธปัญญา                
อ าเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี 

(2) สรุปภาพรวม KPI  ตาม พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 ของกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ   

 (3) ความคืบหน้าทบทวนการปรับปรุงโครงสร้าง หน่วยงานในส่วนภูมิภาค  โดยให้ ศบส.1 เป็นเจ้าภาพหลักในการ
จัดตั งคณะท างาน 

(4) วาระอ่ืน ๆ การประชุมกรมฯ สัญจร ก าหนดประชุมครั งที่ 2/2564 ณ จังหวัดพิษณุโลก  ครั งที่ 4/2564              
ในวันที่ 25 – 27 มกราคม 2564 พร้อมการนิเทศงาน 

2.  จากการประชุมชี แจงแผนการด าเนินงานด้านวิศวกรรมการแพทย์สู่ภูมิภาค ในวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ณ               
ห้องประชุม 1 ชั น 2 กองวิศวกรรมการแพทย ์

 (1) แผนงาน/โครงการ ที่กองวิศวกรรมการแพทย์ได้รับ 

(2) แนวทางการด าเนินงานด้านวิศวกรรมการแพทย์สู่ภูมิภาค  งานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ งานทดสอบ/
สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ และงานพัฒนาห้องปฏิบัติงานทดสอบเครื่องวัดทางการแพทย์  

 (3) งานตรวจสอบระบบสื่อสาร 

 (4) งานตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล/ตรวจสอบห้องแยกโรค  Cohort Ward และ                      
การส่งเสริมศูนย์เครื่องมือแพทย์ 

 
-  เรื่องท่ีแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ จากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสงขลา โดยนางสาวเพียงพร วรรณนิยม 
 

1. ก าหนดการจัดงานกาชาดจังหวัดสงขลา ประจ าปี 2564 ในระหว่างวันที่ 6-15 พฤศจิกายน 2563 ส าหรับปีนี              
จะไม่มีการตักนาวากาชาด 

2. การลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง จังหวัดสงขลาติดอันดับ 1 ใน 5 ของผู้ลงทะเบียนร้านค้าโครงการคนละครึ่ง 

3. ก าหนดการจัดกิจกรรมเสวนายามเช้า ประจ าปีงบประมาณ 2564 ครั งที่ 1  ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563                    
ณ ต าหนักเขาน้อย (จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา)  

 

 



๔ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  รับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่  2/2563  เมื่อวันจันทร์ที่  28  กันยายน  2563 

ตามที่ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12  ได้จัดประชุมศูนย์ฯ ครั งที่  2/2563  เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 
2563  ณ ห้องประชุม ศบส. 12 สงขลา  มีผู้ร่วมประชุม  24  คน รายงานการประชุม จ านวน  13  หน้า โดยได้
เผยแพร่รายงานการประชุมฯ ผ่านเว็บไซต์ของศบส.12 http://do12.new.hss.moph.go.th 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับรองการประชุมครั งที่  2/2563  เมื่อวันจันทร์ที่  28 กันยายน  2563 

ระเบียบวาระท่ี ๓  สืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่   2/2563  เมื่อวันจันทร์ที่  28  กันยายน  2563 

-ไม่มี 

มติที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  แจ้งเพื่อทราบแต่ละกลุ่ม 
 

1. กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน โดย นางสาวเพียงพร  วรรณนิยม  
- ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (จากระบบ Smart 64) 
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  ค้นพบโครงการจ านวน 7 โครงการ  

รหัสโครงการ 
รายละเอียด
โครงการ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ(ตามการจัดสรรและปรับ
เพ่ิม/ลด) 

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ 

คงเหลือ 
ส่งคืน

งบประมาณ 

ร้อยละ
การ

เบิกจ่าย 
PBMS 

ร้อยละ
การ

เบิกจ่าย 
GFMIS 

รวมใช้ไป 
1 2 3 4 งบประมาณรวม 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

GFMIS 

ใบสั่ง
ซ้ือสั่ง
จ้าง
(PO 

GFMIS) 
64-
004129900.
612-
6411100-
210071401
3P3055-01 

ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ภาครัฐ (ค่าเช่า
บ้าน) 60,000.00 0 0 0 60,000.00 0 0 60,000.00 0 0 0 0 

64-
004129900.
612-
6411200-
210000000
1P0001-02 ค่าใช้สอย 300,000.00 0 0 0 300,000.00 0 0 237,907.00 0 20.7 0 62,093.00 
64-
004129900.
612-
6411200-
210000000
1P0001-03 ค่าวัสด ุ 170,000.00 0 0 0 170,000.00 0 0 170,000.00 0 0 0 0 
64-
004129900.
612- ค่าสาธารณูปโภค 160,000.00 0 0 0 160,000.00 0 0 131,046.25 0 18.1 0 28,953.75 



๖ 

 

6411200-
210073600
1P3063-04 
64-
004129900.
612-
6411200-
210000000
1P0001-05 

โครงการบริหาร
จัดการองค์กร ศูนย์
สนับสนุนบริการ
สุขภาพท่ี 12 30,000.00 0 0 0 30,000.00 0 0 30,000.00 0 0 0 0 

64-
004129900.
612-
6411200-
210073303
0P3058-06 ค่าจ้างเหมาบริการ 451,710.00 0 0 0 451,710.00 0 0 379,350.00 0 16.02 0 72,360.00 
64-
004129900.
612-
6411100-
210071401
3P3055-07 

ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ภาครัฐ (เงินสมทบ
ประกันสังคม) 9,000.00 0 0 0 9,000.00 0 0 8,400.00 0 6.67 0 600 

รวมท้ังสิ้น   1,180,710.00 0 0 0 1,180,710.00 164,006.75 0 1,016,703.25 0 13.89 0 164,006.75 
 

 

 

 



๗ 

 

  ค้นพบโครงการจ านวน 2 โครงการ  

รหัสโครงการ 
รายละเอียด
โครงการ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ(ตามการจัดสรรและปรับ
เพิ่ม/ลด) 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

คงเหลือ 
ส่งคืน

งบประมาณ 

ร้อยละการ
เบิกจ่าย 
PBMS 

ร้อยละการ
เบิกจ่าย 
GFMIS 

รวมใช้
ไป 

1 2 3 4 งบประมาณรวม 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

GFMIS 

ใบสั่งซื อสั่งจ้าง
(PO GFMIS) 

64-
004129900.612
-6411300-
2100736001P3
064-08 

เครื่องวัดอัตรา
การไหลของ
อากาศ 492,200.00 0 0 0 492,200.00 0 0 492,200.00 0 0 0 0 

64-
004129900.612
-6411300-
2100736001P3
064-09 

ระบบควบคมุ
เครื่องก าเนิด
ไฟฟ้าอัตโนมตั ิ 250,000.00 0 0 0 250,000.00 0 0 250,000.00 0 0 0 0 

รวมทั งสิ น   742,200.00 0 0 0 742,200.00 0 0 742,200.00 0 0 0 0 
 

 



๘ 

 

2.  กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ   

     1. จากการเข้าร่วมประชุมถ่ายทอดภารกิจกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ   
2564   ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม 4 ชั น 9 อาคารสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ โดย  นายอาหมัด หมัดอะด  า 
                       - กลุ่มแผนงาน  :  ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ นของประชาชนในพื นท่ีให้บริการสุขศาลาพระราชทานเข้าถึง
บริการสุขภาพที่มีคุณภาพ 

- กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม  : ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ผ่าน
การประเมิน ITA (ร้อยละ 90)  จ านวนระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ 

- กลุม่กองแบบแผน  : ร้อยละสถานพยาบาลภาครัฐมีมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพ 

- กองวิศวกรรมการแพทย์ : ร้อยละของสถานพยาบาลภาครัฐ เอกชนและสถานระกอบการเพื่อ
สุขภาพ มีมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ (ร้อยละ 80)   ,  ประชาชนได้รับบริการที่ได้มาตรฐาน
จากสถานบริการสุขภาพภาครัฐที่มีมาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  (ร้อยละ 70) 

- กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ  ร้อยละของสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามท่ีกฎหมายก าหนด (ร้อยละ 90) ,  ร้อยละของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพได้รับการเฝ้าระวังตามที่
กฎหมายก าหนด (ร้อยละ 70)   , ร้อยละของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพได้รับการส่งเสริมให้มีคุณภาพมาตรฐาน
ระดับสากลเพ่ิมขึ น (ร้อยละ 5)  , อัตราการเพิ่มขึ นของจ านวนสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพที่ได้มาตรฐานการ
ท่องเที่ยว (ร้อยละ 5) 

-กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ  ร้อยละของสถานพยาบาลภาคเอกชน
กลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามท่ีกฎหมายก าหนด (ร้อยละ 90)     ร้อยละของสถานพยาบาลกลุ่มเสี่ยงได้รับ
การเฝ้าระวังตามกฎหมาย 

- กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ร้อยละของชุมชนมีการด าเนินงานพัฒนาความรอบรู้ด้าน
สุขภาพให้กับประชาชน ร้อยละ 60 (เจ้าภาพตัวชี วัด กอง ส.)  ,ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก 
อสม.หมอประจ าบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี  (ร้อยละ 70) ,  ร้อยละครอบครัวเป้าหมายมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพ
ตนเองได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด (ร้อยละ 70)  ,  ร้อยละต าบลเป้าหมายผ่านเกณฑ์ต าบลจัดการคุณภาพชีวิต (ร้อยละ 
70) , ร้อยละ 50 ผู้ป่วยยาเสพติดในระบบสมัครใจบ าบัด ได้รับการดูแลติดตามต่อเนื่องโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
, จ านวนระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนแบบไร้รอยต่อ (1 ระบบ) 

- กองสุขศึกษา  ร้อยละของประชาชนวัยเด็ก วัยท างาน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเอง 
(ร้อยละ 80)  : ระดับพอใช้ขึ นไป  ,  ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเอง  
(ร้อยละ 60) :ระดับดีขึ นไป  ,  ร้อยละชุมชนมีการด าเนินงานพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย  (ร้อยละ 60) 

*รายละเอียดของแต่ละหน่วยงานสามารถดาวน์โหลดได้จากไฟล์อิเล็กทรอนิกส์* 
 

 2. แผนการประชุมประจ าเดือนศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 ประจ าปีงบประมาณ 2564  
โดย นางธีรารัตน์ แก้วมะแป้น 

ครั ง
ที ่

ครั งท่ี ประจ าเดือน 
วันท่ีประชุม       ล าดับการอญัเชิญ         

พระราชด ารัสฯ ประชุมศูนยฯ์  ประชุมกรม 

1 ครั งท่ี  3/2563 พฤศจิกายน  2563 วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 23 พ.ย.63 1 นส.โรสลิน มามะ 

          2 นายเฉลมิชัย ศุภศร ี

          3 นางอรทัย เพชรพันธ ์

       

2 ครั งท่ี 4/2563 ธันวาคม  2563 วันจันทร์ที่ 14  ธันวาคม  2563 28 ธ.ค.63 4 นายกรีฑา ขาวศร ี



๙ 

 

          5 นายอัชมัน วาน ิ

          6 นางจีรวรรณ ลดัดาวงศ ์

3 ครั งท่ี 1/2564 มกราคม  2564 วันจันทร์ที ่ 11 มกราคม  2564 25 ม.ค.64 7 นายสมเกียรติ ช่วยเพ็ชร 

          8 นายพิเชฎฐ์ สุขวรรณ 

          9 นายวรวัฒน์ แก้วมะแป้น 

4 ครั งท่ี 2/2564 กุมภาพันธ ์ 2564 วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ ์ 2564 22 ก.พ.64 10 นายจ าเรญิ ศิริพร 

          11 นายนิรันดร์ จิสวสัดิ ์

          12 นส.เพียงพร วรรณนิยม 

5 ครั งท่ี 3/2564 มีนาคม   2564 วันจันทร์ที ่ 8 มีนาคม  2564 22 มี.ค.64 13 นายปิยะวัฒน์ ขนานขาว 

          14 นายอัครพล อินทรอาภรณ ์

          15 นายภาณุพงศ์  ชุมวงค ์

6 ครั งท่ี 4/2564 เมษายน  2564 วันจันทร์ที ่ 12  เมษายน  2564 26 เม.ย.64 16 นายอาหมัด หมัดอะด  า 

          17 นายอาคม เปียกลิ่น 

          18 นางธรีารัตน์ แก้วมะแป้น 

7 ครั งท่ี 5/2564 พฤษภาคม  2564 
วันจันทร์ที ่ 10  พฤษภาคม 
2564 

24 พ.ค. 
64 

19 
นส.ภาวิน ี ยาวิราช 

          20 นายเอกพงษ์ แก้วราบ 

          21 นส.ชลธิชา หมวดเมือง 

8 ครั งท่ี 6/2564 มิถุนายน  2564 วันจันทร์ที ่ 14 มิถุนายน  2564  28 มิ.ย.64 22 นส.โรสลิน มามะ 

          23 นายเฉลมิชัย ศุภศร ี

          24 นางอรทัย เพชรพันธ ์

9 ครั งท่ี 7/2564 กรกฎาคม  2564 วันจันทร์ที ่ 12 กรกฎาคม  2564 27 ก.ค.64 25 นายกรีฑา ขาวศร ี

          26 นายอัชมัน วาน ิ

          27 นางจีรวรรณ ลดัดาวงศ ์

10 ครั งท่ี 8/2564 สิงหาคม  2564 วันจันทร์ที ่ 9 สิงหาคม  2564 23 ส.ค.64 28 นายสมเกียรติ ช่วยเพ็ชร 

          29 นายพิเชฎฐ์ สุขวรรณ 

          30 นายวรวัฒน์ แก้วมะแป้น 

11 ครั งท่ี 9/2564 กันยายน  2564 วันจันทร์ที ่ 13 กันยายน  2564 27 ก.ย. 64 31 นายจ าเรญิ ศิริพร 

          32 นายนิรันดร์ จิสวสัดิ ์

          33 นส.เพียงพร วรรณนิยม 

12 ครั งท่ี 10/2564 ตุลาคม   2564 วันจันทร์ที ่ 11  ตุลาคม  2564 ต.ค. 64 31 นายปิยะวัฒน์ ขนานขาว 

          32 นายอัครพล อินทรอาภรณ ์

          33 นายภาณุพงศ์  ชุมวงค ์

หมายเหตุ  ก าหนดการอาจมีเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั งหนึ่ง 
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 3.   กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  โดย นางสาวชลธิชา หมวดเมือง  

1.  รายงานผลจากการจัดประชุมวิชาการ อสม.ภาคใต้  ในระหว่าง  วันที่   21  กันยายน  2563 – 
23 กันยายน  2563                                              

1.ชื่อโครงการ  โครงการงานประชุมวิชาการ อสม. ภาคใต้ 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นายการุญ  สุขสุทธิ์ 2. นางสาวชลธิชา หมวดเมือง      

3. นางสาวโรสลิน  มามะ             

3.  วัน เวลา สถานที่จัดโครงการ  ระหว่างวันที่  21  กันยายน  2563 – 23 กันยายน  2563                        
ณ ห้องประชุมโรงแรมศิวา รอยัล  อ าเภอเมือง   จังหวัดพัทลุง   

4. วัตถุประสงค์โครงการ   
1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพเครือข่าย อสม.ภาคใต้ ในด้านการบริหารจัดการ การน าองค์กรในภาวะวิกฤติ สู่การ

สร้างนวัตกรสังคม 
2. เพื่อพัฒนาศักภาพ อสม. สู่การเป็นนวัตกรสังคม เป็นตัวอย่างที่ดีต่อสังคม 
3. เพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน ต าบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยจากโควิด 19 

5.  งบประมาณ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ใช้งบประมาณทั งสิ น  1,716,368.30  บาท 

6.  ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวนเป้าหมาย 500 คน จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการทั งหมด    506  คน   

7.  กิจกรรมและผลการด าเนินงานตามโครงการ 

กิจกรรม 1. กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนผลงานดีเด่นของ อสม. 

 - การด าเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 19 อสม. และ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
 ภายใต้สถานการณ์การระบาด - การสร้างแรงจูงใจและเสริมพลังเครือข่าย อสม. 

2. การจัดนิทรรศการผลงานวิชาการ แสดงผลงานวิชาการ จ านวน 8 บูธ ได้แก่   

 - อสม.ต้านโควิด-19 (ปัตตานี) จ านวน 1 บูธ   

            - ศสมช. (พัทลุง) จ านวน 1 บูธ 

            - อสม.ชายแดนใต้ (นราธิวาส) จ านวน 1 บูธ 

            - อสม.ดีเด่นระดับชาติ (ตรัง ) จ านวน 1 บูธ 

            - อสม.ดีเด่นระดับชาติ (ชุมพร ) จ านวน 1 บูธ 

            - อสม.ดีเด่นระดับชาติ (สุราษฎร์ธานี ) จ านวน  3 บูธ 

3. การมอบโล่รางวัล อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด/เขต/ภาค/ประเทศ 
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ผลการด าเนินงานตามโครงการ 

ที ่ วัตถุประสงค์ ผลการการด าเนินงาน 

1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพเครือข่าย อสม.ภาคใต้ 
ในด้านการบริหารจัดการ การน าองค์กรใน
ภาวะวิกฤติ สู่การสร้างนวัตกรสังคม 

อสม.ภาคใต้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
ด้านการบริหารจัดการ การน าองค์กรในภาวะวิกฤติ 
สู่การสร้างนวัตกรสังคม จ านวน 308 คน แบ่งเป็น 

1.จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 38 คน 

2.จังหวัดชุมพร จ านวน 14 คน 

3.จังหวัดกระบี่ จ านวน 20 คน 

4.จังหวัดภูเก็ต จ านวน 11 คน 

5.จังหวัดระนอง จ านวน 13 คน 

6.จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 40 คน 

7.จังหวัดพังงา จ านวน 12 คน 

8.จังหวัดตรัง จ านวน 24 คน 

9.จังหวัดสงขลา จ านวน 11 คน 

10.จังหวัดนราธิวาส จ านวน 30 คน 

11.จังหวัดสตูล จ านวน 23 คน 

12.จังหวัดยะลา จ านวน 22 คน 

13.จังหวัดพัทลุง จ านวน 24 คน 

14.จังหวัดปัตตานี จ านวน 26 คน 

2 เพ่ือพัฒนาศักภาพ อสม. สู่การเป็นนวัตกร
สังคม เป็นตัวอย่างที่ดีต่อสังคม 

 

อสม.ภาคใต้ที่เป็นนวัตกรสังคม ซึ่งได้รับรางวัล   

อสม.ดีเด่นระดับชาติ ประจ าปี 2563 ร่วม
เสวนาการสร้างแรงจูงใจและเสริมพลังเครือข่าย  
อสม. สู่การเป็นนวัตกรสังคม เป็นตัวอย่างที่ดีต่อ
สังคม ซึ่งมีจ านวน 7 คน ได้แก่ 

1.นางโสรญา ช่วยชะนะ สาขาการเฝ้าระวัง ป้องกัน



๑๒ 

 

และควบคุมโรคติดต่อ 

2.นางจันทริ มีสมบัติ สาขาการส่งเสริมสุขภาพ 

3.นางสาวลัดดาวัลย์ สงครามศักดิ์ สาขาการสุภาพ
จิตชุมชน 

4.นางสาวกานต์รวี ศิริทอง สาขาการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านสุขภาพ 

5.นางจรวย ล่องหลง สาขาการจัดการสุขภาพ
ชุมชนและอนามัยสิ่งแวดล้อม 

6.นางสาววราภรณ์ เมืองนิล สาขาทันตสุขภาพ 

7.นางสาวสุภาพร ทองอร่าม สาขาการป้องกันและ
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ 

3 เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน ต าบลวิถีชีวิต
ใหม่ ปลอดภัยจากโควิด 19 

จังหวัดปัตตานีซึ่งเป็นต้นแบบการด าเนินงานต าบล
วิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยจากโควิด 19 ได้มาร่วมจัด
นิทรรศการแสดงผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ด าเนินงานกับผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ อสม.ภาคใต้ 

8.  ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 

8.1 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม เพศชาย  จ านวน……52..….คน เพศหญิง  จ านวน…148…….คน 

 ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน…200…คน  คิดเป็นร้อยละ …39.52... ของผู้เข้าร่วมโครงการทั งหมด 
8.2 ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 

ล าดับ หัวข้อการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก 

 

ปานกลาง น้อย 

 

น้อยที่สุด 

 

1 
ระดับความพึงพอใจในการ
บริหารจัดการและอุปกรณ์
สถานที่ 

24.36% 36.86% 26.64% 9.14% 3.00% 

1.1 การประสานงาน 24 % 39.5 % 30.5 % 3 % 3 % 

1.2 การประชาสัมพันธ์ 21 % 39.5 % 31.5 % 5.5 % 2.5 % 
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1.3 การต้อนรับ 23 % 40.5 % 26 % 7 % 4 % 

1.4 สื่อความรู้ 27 % 36 % 28.5 % 7 % 2.5 % 

1.5 สถานที่ 25.5 % 38.5 % 19 % 14 % 4.5 % 

1.6 ห้องประชุม 29 % 32.5 % 23.5 % 12.5 % 3.5 % 

1.7 สถานที่จัดบูธนิทรรศการ 21 % 31.5 % 27.5 % 15 % 5.5 % 

2 
ระดับความพึงพอใจในกิจกรรม
วิชาการ 

28.83 

% 

45.56 

% 

20.50 

% 

3.11 

% 

2.00 

% 

2.1 การบรรยาย ฌกส. อสม. 34 % 46.5 % 16.5 % 2.5 % 0.5 % 

2.2 พิธีเปิด 25.5 % 41.5 % 28.5 % 2 % 2.5 % 

2.3 พณฯรัฐมนตรีมอบนโยบายผ่าน
วิดีโอคอนเฟอร์เรนท์ 

39.5 % 41 % 12.5 % 4 % 
3 % 

2.4 การมอบรางวัล อสม. ดีเด่น 26.5 % 47 % 19.5 % 3.5 % 3.5 % 

2.5 การบรรยายนโยบายและทิศทาง 
ปี 2564 

26.5 % 46.5 % 23 % 3 % 
1 % 

2.6 การบรรยายการสร้างขวัญและ
ก าลังใจ อสม. 

31.5 % 43.5 % 20.5 % 2 % 
2.5 % 

2.7 การอภิปราย การด าเนินงาน 
COVID-19 

26.5 % 47 % 23 % 2.5 % 
1 % 

2.8 การเสวนา อสม. ดีเด่น
ระดับชาติ 

26 % 52.5 % 17.5 % 3 % 
1 % 

2.9 บูธนิทรรศการ 23.5 % 44.5 % 23.5 % 5.5 % 3 % 

  จากตาราง พบว่า ระดับความพึงพอใจในการบริหารจัดการและอุปกรณ์สถานที่ ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับมาก ร้อยละ 36.86 ระดับปานกลาง ร้อยละ 26.64 และ ระดับมากท่ีสุด ร้อยละ 24.36 ระดับความพึง
พอใจในกิจกรรมวิชาการ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 45.56 ระดับมากท่ีสุด 28.83 และระดับปานกลาง 
ร้อยละ 20.50 ตามล าดับ 
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9.  สรุปข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมิน 

กลุ่มเป้าหมาย สถานที่ อาหาร ภาพรวม อ่ืนๆ 

1. ควรจะให้โควต้าประธานและรอง
ประธาน อสม. ของแต่ละ รพสต.มา
ร่วมงานด้วยเพื่อจะได้สร้างแรง
กระตุ้นให้แต่ละพื นที่ส่ง อสม. เข้า
ประกวดมากขึ น 

2. ควรให้ อสม. ระดับอ าเภอมา
อย่างน้อยอ าเภอละ 2 คน 

3. อยากเปิดโอกาสให้พี่น้อง อสม. 
ระดับอ่ืนๆมาร่วมงานด้วย 

4. ควรเชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
งานระดับอ าเภอ ระดับต าบลและ
ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมมาก
ขึ น 

 

1. ห้องประชุมมีขนาด
เล็กไม่เพียงพอกับ
จ านวนคนที่มาร่วมงาน 

2. ควรเพิ่มที่นั่งส าหรับพี่
เลี ยง 

3. ควรเพิ่มพื นที่ในการ
จัดบูธให้มีบริเวณกว้าง
กว่านี  และเพ่ิมเก้าอี 
ส าหรับคนที่อยู่บูธ 

4. ควรปรับปรุงสถานที่
ส าหรับประกอบ
ศาสนกิจ 

5. ที่พกัควรเป็นที่
เดียวกับท่ีประชุม เพ่ือ
สะดวกกับการเดินทาง 

1. อาหารไม่เพียงพอ 

2. พนักงานเสิร์ฟน้อย 

3. อาหารไม่ควรเน้น
เฉพาะไก่ 

4.ควรมีอาหารฮาลาล 

5. ควรแยกอาหารไทย
พุทธและมุสลิมให้เป็น
สัดส่วน 

 

1. ขอบคุณที่จัดงานค่ะ 

2. อยากให้จัดงานวิชาการ อสม. 
ระดับภาคทุกปี 

3. จัดงานได้ดี 

4. งานครั งนี จัดได้เยี่ยมมากค่ะ 

5. เป็นกิจกรรมที่ดี 

6. เป็นกิจกรรมที่ดีให้ก าลังใจ อสม. 

7. ท าให้ความสัมพันธ์ระหว่าง อสม.ดี
มากขึ น และเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ 

8. ดูแลต้อนรับอย่างดี 

9. ควรให้จังหวัดที่มีประสบการณ์ใน
การจัดงานใหญ่เป็นผู้จัดงาน 

1. พิธีกรเสียงดีมาก 

2. อยากให้เพ่ิมของรางวัล 

3. อยากให้จัดงานฯให้ใหญ่กว่านี  

4. อยากให้มีการแสดงของทุกจังหวัด 

5. เวลาต้องกระชับกว่านี  

6. อยากให้มีการแจกเอกสารประกอบการฟัง
บรรยาย เช่น เอกสารของ ฌกส. อสม. 

7. อยากให้มอบโล่ อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด เป็น
รายบุคคล 

8. การจัดนิทรรศการ อสม. ไม่ค่อยให้ความสนใจ 

9. อยากให้มีการแข่งขันกีฬาสร้างความสามัคคีกับ 
อสม. ทั่วประเทศ 



๑๕ 

 

ไป - กลับ 

6. ห้องพักเหม็นอับ 

 

10.การประสานงานควรให้มีความ
ชัดเจนมากกว่านี  

11. ขาดความพร้อมในการเตรียมงาน 

12. ควรปรับปรุง 

13. พิธีเปิดควรจัดให้ใหญ่กว่านี  

 

10. อยากให้มีการจัดงานฯหมุนเวียนในจังหวัด
ภาคใต้ทุกๆปี 

11. ควรมีการจัดงานในระดับภาคแทนการจัดงาน
ที่ส่วนกลาง 

12. อยากให้มีการจัดประชุมสัญจร 

13. ควรมีกิจกรรมให้หลากหลายเวที 

14. ครั งต่อไปควรจัดที่จังหวัดอ่ืน เช่นสงขลา 
นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี 

15. อยากให้จัดงานฯที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

10.  จุดแข็ง/โอกาส ของโครงการ  จุดแข็ง - คณะท างานมีจ านวนมาก - มีงบประมาณสนับสนุนจาก กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โอกาสในการพัฒนาการจัดงานในปีถัดไป 

11.  จุดอ่อน /ปัญหา อุปสรรค ของโครงการ  จุดอ่อน - คณะท างานขาดประสบการณ์ในการจัดประชุมวิชาการระดับภาค ปัญหา อุปสรรค - ระยะเวลาในการจัดเตรียมงานมีค่อนข้าง
จ ากัด - สถานที่(ท่ีพักและห้องประชุม)ไม่เหมาะสมกับการจัดงานในปริมาณคนตามกลุ่มเป้าหมายที่ตั งไว้ 

12.  งานที่ต้องด าเนินการต่อหลังจากการด าเนินโครงการ - งานคัดเลือก อสม.ดีเด่น ปี 2564 - เชิดชูเกียรติ อสม. โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านหน้าเว็บไซต์ศูนย์สนับสนุนบริการ
สุขภาพที่ 12 
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ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  

ที่ ฝ่าย ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1 อ านวยการ   

2 พิธีการ 1.การไม่รู้จักผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัด ท าให้
ยากต่อการประสานงาน 

2.ก าหนดการมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด 

3.เวลาในการซักซ้อม ท าความเข้าใจกับทีม
ค่อนข้างน้อย 

4.การประสานงานกับฝ่ายต้อนรับค่อนข้าง
ยุ่งยาก 

1.ต้องมีการประชุมแบ่งงานและ
ซักซ้อมพิธีการ 

2.ควรมีระยะเวลาในการเตรียมการ
มากขึ น 

3.ควรจัดให้พิธีการและต้อนรับอยู่
ในฝ่ายเดียวกัน 

3 ลงทะเบียน ต้อนรับ 
และการเงิน 

1.การลงทะเบียนล่าช้า และมีการเปลี่ยนแปลง
แก้ไขข้อมูล 

2.การลงทะเบียนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ 

1.การลงทะเบียนออนไลน์ ต้องมี
การก าหนดวันปิดระบบ เพ่ือ
ป้องกันข้อมูลซ  าซ้อน 

2.ควรมีการก าชับ ติดตามการ
ลงทะเบียนให้เป็นไปตาม
กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

4 สถานที่ ห้องประชุม 
บริการอาหาร 
บริการที่พักและ
ยานพาหนะ 

1.การลงทะเบียน การจองที่พักล่าช้าและมีการ
เปลี่ยนแปลง 

2.ห้องพักมีไม่เพียงพอ และต้องพักหลายโรงแรม 
ท าให้การบริหารจัดการยาก 

3.สถานที่จัดประชุม และจัดบูธแคบ 

4.การบริหารจัดการรถค่อนข้างยาก เนื่องจาก
รับค าสั่งจากหลายคน 

1.ต้องมีศูนย์ยานพาหนะ เพื่อจอด
รถและให้พนักงานขับรถอยู่ที่
เดียวกัน 

2.จัดให้มีบอร์ดแสดง ตารางการจัด
รถที่ศูนย์ยานพาหนะ 

3.การบริหารจัดการเรื่องรถต้อง
ออกจากฝ่านยานเท่านั น 

5 สนับสนุนการจัด
นิทรรศการ และ
ประเมินผลการ

1.สถานที่จัดบูธค่อนข้างคับแคบ 

2.การประสานงานกับโรงแรมเรื่องสถานท่ีจัดบูธ 

3.การประสานกับจังหวัดที่ร่วมจัดบูธต้องชัดเจน 

1.ควรจัดงานในโรงแรมที่มีพื นที่ใน
การจัดนิทรรศการ หรือมีห้อง
ส าหรับการจัดแสดงบูธนิทรรศการ 
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ด าเนินงาน ได้แก่ การชี แจงเวลาการจัดบูธ การสนับสนุน
อุปกรณ์ ข้อห้าม(ห้ามติดสติ๊กเกอร์ตรงฝาผนัง) 
เป็นต้น 

4.ไม่มีงบประมาณในการจัดท าป้ายชื่อในแต่
ละบูธ 

2.ควรตั งงบส าหรับการจัดท าป้าย
ชื่อในแต่ละบูธ 

6 โสตทัศนูปกรณ์และ
ประชาสัมพันธ์ 

1.แผน/สคริปไม่ชัดเจน 

2.อุปกรณ์ในการเก็บภาพมีจ ากัด 

3.เจ้าหน้ที่ที่มีความช านาญในการถ่ายภาพมี
น้อย 

1.เช็คอุปกรณ์ก่อนน ามาใช้งาน 

2.ต้องมีการวางแผนและซักซ้อม
ก่อนการเก็บภาพ 

3.การจัดงานใหญ่ควรจ้างออแก
ไนซ์ เนื่องจากมีความช านาญและมี
อุปกรณ์ที่มีความพร้อมมากกว่า 

 

4.  กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์   โดย   นายนิรันดร์  จิสวัสดิ์ 

     1. แผนการด าเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔    
- การทดสอบ /สอบเทียบเครื่องมือแพทย์  และ ตรวจวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล                       

78  แห่ง   ไตรมาส ๑  ๒๐ แห่ง (๒๕.๖๔%) 
ล าดับ โรงพยาบาล วันที่ 

1 รพ.พัทลุง, รพ.ควนขนุน   ๒๘ - ๓๐ ธ.ค. ๖๓ 

2 รพร.สายบุรี, รพ.คลองหอยโข่ง รพ.ยะหริ่ง รพ.ปาดังฯ ๒๑ - ๒๕ ธ.ค. ๖๓ 

3 รพ.ปะนาเระ, รพ.แม่ลาน  รพ.หนองจิก, รพ.กะพ้อ ๑๔ – ๑๘ ธ.ค. ๖๓ 

5 รพ.ศรีบรรพต,  รพ.ป่าพะยอม, ๗ - ๙ ธ.ค. ๖๓ 

6  รพ.สตูล  ๑๐ - ๑๓ พ.ย. ๖๓ 

7 รพ.กระแสสินธุ์   รพ.นาหม่อม ๑๗ - ๑๘ พ.ย. ๖๓ 

8 รพ.บันนังสตา, รพ.กรงปินัง,รพ.ธารโต,รพ.กาบัง ๒๓ - ๒๖ พ.ย. ๖๓ 

9 รพ.ยะลา ๓๐ พ.ย. – ๔ ธ.ค.๖๓ 
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5.  กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม โดย  นายจ าเริญ  ศิริพร 

1. งานควบคุมงานก่อสร้าง 
       สถานะก าลังควบคุมงานก่อสร้าง 4 สัญญา  ศบส.12 ส่งรายชื่อให้ รพ. แล้ว 4 สัญญา อยู่ระหว่างขั นตอน รพ.
จัดจ้าง 

 

     2. งานที่ได้รับมอบหมาย 

ล าดับ งานที่ได้รับมอบหมาย สถานที่  

1 งานทดสอบตรวจวัดค่าพลังงานไฟฟ้า และปรับปรุงแก้ไข
ระบบโซล่าเซลล์ขนาด 20 kW จ.ตรัง 21 – 23 ตค. 63 

 โรงพยาบาลหาดส าราญเฉลิมพระเกียรติ 80  
พรรษา จ.ตรัง 

2 งานตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข ปัญหาระบบไฟฟ้า และ              
เสาวิทยุสื่อสาร  14 – 20 ตค.63  โรงพยาบาลสิเกา จ.ตรัง 

3 งานตรวจสอบ แก้ไข ระบบไฟฟ้า ระบบปั้มน  า  อาคารชุด
รวมที่พักอาศัย  6 ตค.63 

 ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12  จังหวัด
สงขลา 

4 งานตรวจรับการติดตั งเครื่องก าเนิดไฟฟ้าขนาด 300 kW 
100 kW   9 ตค.63  โรงพยาบาลปะนาเระ  จ.ปัตตานี 

5 ตรวจสอบวัดวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าพร้อม แก้ไข จัดระบบ
กระแสไฟฟ้าเฟสสมดุล  2 – 6 พย. 63 

 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12  จังหวัด
สงขลา 
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- งานอ่ืน  ๆ   ด าเนินการแล้ว 3 งาน อยู่ระหว่างด าเนินการ 6 งาน 
ล าดับ งานที่ได้รับมอบหมาย สถานที่  

1 คณะกรรมการงานปรับปรุงห้องแยกผู้ป่วยแพร่เชื อทางอากาศ รพ.ป่าบอน จ.พัทลุง 

2 งาน ส ารวจ ประมาณราคา. รื อถอนตึก, อ.เมือง จ.สงลา สคร.12 จ.สงขลา 

3 คณะกรรมการงานก่อสร้างอาคาร สคร.12 จ. สงขลา 

4 งานตรวจสอบแบบ ปรับปรุงห้องแยกโรค  รพ.ระแงะ จ.นราธิวาส 

5 งานส ารวจ, ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา ห้องทันตกรรม
พร้อมระบบระบายอากาศ รพ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 

6 งานส ารวจ, ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา                      
ห้องทันตกรรมพร้อมระบบระบายอากาศ  รพ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 

7 งานส ารวจ แนะน า ระบบระบายอากาศ OPD รพ.ปะเหลียน  จ.ตรัง 

8 งานส ารวจ, ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา ห้องทันตกรรม
พร้อมระบบระบายอากาศ  

รพ.ปาดังเบซาร์                  
จ.สงขลา 

9 คณะกรรมการงานก่อสร้างสนามฟุตซอล รพ.สงขลา  จ.สงขลา  

 

6.  กลุ่มมาตรฐานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ โดย  นางสาวโรสลิน  มามะ 

1.รายละเอียดตัวชี วัด ประจ าปี 2564 

กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ (กพรศ) 

1. ร้อยละของสถานพยาบาลเอกชนกลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด (ร้อยละ 90) 

2. ร้อยละของสถานพยาบาลกลุ่มเสี่ยงได้รับการเฝ้าระวังตามกฎหมาย (ร้อยละ 75) 

กองสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ (กสพส.) 

1. ร้อยละของสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด (ร้อยละ 90) 

2. ร้อยละของสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ได้รับการส่งเสริมให้มีคุณภาพมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ น(ร้อยละ 5) 

3. ร้อยละของสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ได้รับการเฝ้าระวังตามกฎหมายก าหนด (ร้อยละ 75) 

4. อัตราการเพิ่มขึ นของจ านวนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพได้มาตรฐานการท่องเที่ยว (ร้อยละ 5)  

     (ภูเก็ต ชลบุรี สุราษฎร์ธานี เชียงราย และบุรีรัมย์) 

 



๒๐ 

 

2.แผนการปฏิบัติงาน ประจ าปี 2564 

- ส่งเสริมกิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง (128 แห่ง)  (ธันวาคม 63–มกราคม 64) 

- จัดอบรมผู้รับผิดชอบฯ (มกราคม 64) 

- ติดตามเฝ้าระวังฯ(กุมภาพันธ์-มีนาคม 64) 

- สื่อประชาสัมพันธ์ (มีนาคม 64) 

 

7.  กลุ่มห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องมือวัดทางการแพทย์   โดย   นายเอกพงษ์   แก้วราบ 

1. โครงการปีงบประมาณ ๒๔๖๔  

(1)  ส่งเสริมการบริหารจัดการศูนย์เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล งบประมาณจัดสรร ๓๐,๐๐๐ บาท-  

งบประมาณตามแผน  ๓๙,๔๘๐บาท  

ระยะ 1  กลุ่มเป้าหมาย  :  ๗  แห่ง (รพร, M๑, M๒) งบประมาณที่ใช้ :  ๒๘,๘๔๐ บาท                              
ค่าเบี ยเลี ยง :  ๖,๒๔๐ บาท   ค่าที่พัก :  ๑๗,๖๐๐ บาท  ค่าน  ามัน : ๕,๐๐๐ บาท 

ระยะ 2  กลุ่มเป้าหมาย  :  ๘  แห่ง (A,S, สมัครเข้าร่วม) งบประมาณที่ใช้ :  ๒๕,๔๘๐บาท                          
ค่าเบี ยเลี ยง :  ๗,๖๘๐ บาท    ค่าท่ีพัก :  ๑๒,๘๐๐ บาท   ค่าน  ามัน : ๕,๐๐๐ บาท 

(2)  ห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ งบประมาณ รวม ๓๐,๐๓๐ บาท 

 - การทดสอบความช านาญ/เปรียบเทียบผลการวัดระหว่างห้องปฏิบัติการงบประมาณตามแผน 
๑๑,๖๔๐ บาท 

- ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ ด้านคุณภาพงบประมาณตามแผน 
๕,๑๔๐ บาท 

- ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ ด้านวิชาการงบประมาณตามแผน 
๑๓,๒๕๐ บาท 

2. แผนการด าเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔   

- ส่งเสริมการบริหารจัดการศูนย์เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล ๑๕ แห่ง  

ล าดับ โรงพยาบาล วันที่ 

1 รพ.รามัน รพ.ปัตตานี ๑-๔ มี.ค. ๖๓ 

2 รพ.สงขลา, รพ.หาดใหญ่ ๒๒-๒๕ ก.พ. ๖๓ 

3 รพ.พัทลุง,รพ.ตรัง ๑๖-๑๙ ก.พ. ๖๓ 

4 รพ.เบตง,  รพร.ยะหา ๙-๑๒ ก.พ. ๖๓ 



๒๑ 

 

5 รพ.ยะลา,รพ.สตูล  (กอง วศ ตรวจประเมิน ๑๔-๑๘ ธ.ค. ๖๓) ๑-๔ ธ.ค.๖๓ 

6 รพ.นาทวี ๒๐-๒๑ ม.ค. ๖๓ 

7 รพ.ควนขนุน,รพ.ห้วยยอด ๒๗-๓๐ ม.ค. ๖๓ 

8 รพ.สุไหงโก-ลก,  รพร.สายบุรี ๒-๕ ก.พ. ๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

จัดประชุมชี้แจง/ ติดตาม
เกี่ยวกบัการขอรับรอง
ห้องปฏิบัติการ ตาม ISO/IEC
 17025 : 2017

เพื่อเข้าใจหลักการ/วัตถุประสงค์/
ข้อก าหนดและติดตามประเมินผลการ
ด าเนนิงาน

ผู้จัดการคุณภาพ

 /  /  /  /  /  /  /  /  /  / / /

 เดือนละ ๑ คร้ัง

ทบทวนค าส่ังแต่งต้ัง
คณะท างาน/ มอบหมายงาน

เพื่อให้การด าเนนิงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

คณะท างาน
 /

ทบทวนความเพยีงพอของ
ทรัพยากร

เพื่อให้ส่ิงอ านวยความสะดวกและ
สภาวะแวดล้อมเหมาะสม เพยีงพอต่อ
การด าเนนิงาน และไม่ส่งผลกระทบ
ต่อความถูกต้องของผล

คณะท างาน

 /  / / /

เดือน เม.ย. ส่ง
เคร่ืองมอืสอบเทยีบ

  

พฒันาทรัพยากรบุคคล เพื่อให้บุคลากรมีความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน

คณะท างาน
/   / /  / / / / / / / / /

 ฝึกอบรม/ ประชุม

ทบทวน จัดท าและ
ประกาศใช้เอกสารระบบ
บริหารคุณภาพ

เพื่อแสดงความสามาถ และขั้นตอน
การท างานทีเ่กดิความเข้าใจตรงกนั มี
ความถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐาน
ก าหนดของหอ้งปฏิบติัการต่อ
ผู้รับบริการ หน่วยงานผู้มอี านาจตาม
กฎหมาย หน่วยงานผู้ตรวจประเมนิให้
การรับรอง  และหน่วยงานอื่นๆ

คณะท างาน

/ / / / / / / / / / / /

ต.ค. - ธ.ค. จดัท า
และการการใช้เอก
สาระบบคุณภาพ

ฉบบัใหม่

การหาขีดความสามารถ 
(Calibration 
measurement capacity: 

เพื่อหาขีดความสามารถของการสอบ
เทียบ การวัด ในการขอรับรอง

ผู้จัดการวิชาการ
/  /   

Samples ≥ 80 

เปรียบเทียบผลการวัด 
(Proficiency testing or 
inter-laboratory)

เพื่อแสดงความสามารถ และควบคุม 
ปรับปรุง ป้องกนั ผลการวัดที่ผิดพลาด

ผู้จัดการวิชาการ
 /เจ้าหนา้ที่

ห้องปฏิบัติการ
/  /

การให้บริการทดสอบ
เคร่ืองวัดความดันโลหิต

เพื่อด าเนนิการทดสอบเคร่ืองมือให้
เป็นไปตามคู่มือ เอกสารที่น ามาปฏิบัติ

ผู้จัดการวิชาการ
 / /   / / / /   /  / /  /

อย่างน้อยเดือนละ 
2 ตัวอย่าง 

ทบทวน ประเมิน และ
จัดการความเส่ียงและโอกาส
ที่เกี่ยวข้องกบัระบบบริหาร
คุณภาพ

เพื่อจัดการความเส่ียงและโอกาสใน
ระบบบริหารจัดการคุณภาพ กจิกรรม
การทดสอบ และด าเนนิการวางแผน
ห้องปฏิบัติการทดสอบตามข้อก าหนด 

คณะท างาน

/ / / / /

ตรวจติดตามคุณภาพภายใน
ห้องปฏิบัติการ

เพื่อค้นหาข้อบกพร่องของ
ห้องปฏิบัติการ

คณะท างาน
/

ทบทวนการบริหารและ
วางแผน

เพื่อทบทวนระบบงานและวาง
แผนการปฏิบัติงาน

ผู้จัดการคุณภาพ
 /  /

เตรียมเอกสารเพื่อรับการ
ตรวจประเมินเบื้องต้น 
(Pre-assessment)

ทบทวนเอกสารและความถูกต้อง คณะท างาน
 / /    / /

รับการตรวจตรวจประเมิน
เบื้องต้น (Pre-assessment)

เพื่อให้รับค าแนะน า การแกไ้ขในส่วน
ที่ยังไม่เป็นไปตามข้อก าหนด กอ่นรับ
การตรวจประเมินจริง

คณะท างาน

   /

Pre-assessment 

แกไ้ขปรับปรุงระบบ ตาม
ค าแนะน าจากผู้ตรวจ

เพื่อความถูกต้องครบถ้วนตาม
มาตรฐาน

คณะท างาน
/

ก าหนดเวลา 30 วัน 

รับการตรวจประเมินจริง
(Onsite-assessment)

เพื่อให้เกดิมาตรฐานและความ
นา่เชื่อถือต่อผู้รับบริการ

คณะท างาน
/

Onsite-
assessment 

ส่งหลักฐาน และเอกสารการ
จัดระบบ เพื่อแกไ้ขส่ิงที่ไม่
เป็นไปตามข้อก าหนด (C)

เพื่อให้ได้การรับรองห้องปฏิบัติการ 
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 
2017

คณะท างาน
/ / / /

ก าหนดเวลา 90 วัน

แผนกิจกรรมการด าเนินงานห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องมอืวัดทางการแพทย ์ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔

กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หมายเหตุ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

จัดประชุมชี้แจง/ ติดตาม
เกี่ยวกบัการขอรับรอง
ห้องปฏิบัติการ ตาม ISO/IEC
 17025 : 2017

เพื่อเข้าใจหลักการ/วัตถุประสงค์/
ข้อก าหนดและติดตามประเมินผลการ
ด าเนนิงาน

ผู้จัดการคุณภาพ

 /  /  /  /  /  /  /  /  /  / / /

 เดือนละ ๑ คร้ัง

ทบทวนค าส่ังแต่งต้ัง
คณะท างาน/ มอบหมายงาน

เพื่อให้การด าเนนิงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

คณะท างาน
 /

ทบทวนความเพยีงพอของ
ทรัพยากร

เพื่อให้ส่ิงอ านวยความสะดวกและ
สภาวะแวดล้อมเหมาะสม เพยีงพอต่อ
การด าเนนิงาน และไม่ส่งผลกระทบ
ต่อความถูกต้องของผล

คณะท างาน

 /  / / /

เดือน เม.ย. ส่ง
เคร่ืองมอืสอบเทยีบ

  

พฒันาทรัพยากรบุคคล เพื่อให้บุคลากรมีความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน

คณะท างาน
/   / /  / / / / / / / / /

 ฝึกอบรม/ ประชุม

ทบทวน จัดท าและ
ประกาศใช้เอกสารระบบ
บริหารคุณภาพ

เพื่อแสดงความสามาถ และขั้นตอน
การท างานทีเ่กดิความเข้าใจตรงกนั มี
ความถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐาน
ก าหนดของหอ้งปฏิบติัการต่อ
ผู้รับบริการ หน่วยงานผู้มอี านาจตาม
กฎหมาย หน่วยงานผู้ตรวจประเมนิให้
การรับรอง  และหน่วยงานอื่นๆ

คณะท างาน

/ / / / / / / / / / / /

ต.ค. - ธ.ค. จดัท า
และการการใช้เอก
สาระบบคุณภาพ

ฉบบัใหม่

การหาขีดความสามารถ 
(Calibration 
measurement capacity: 

เพื่อหาขีดความสามารถของการสอบ
เทียบ การวัด ในการขอรับรอง

ผู้จัดการวิชาการ
/  /   

Samples ≥ 80 

เปรียบเทียบผลการวัด 
(Proficiency testing or 
inter-laboratory)

เพื่อแสดงความสามารถ และควบคุม 
ปรับปรุง ป้องกนั ผลการวัดที่ผิดพลาด

ผู้จัดการวิชาการ
 /เจ้าหนา้ที่

ห้องปฏิบัติการ
/  /

การให้บริการทดสอบ
เคร่ืองวัดความดันโลหิต

เพื่อด าเนนิการทดสอบเคร่ืองมือให้
เป็นไปตามคู่มือ เอกสารที่น ามาปฏิบัติ

ผู้จัดการวิชาการ
 / /   / / / /   /  / /  /

อย่างน้อยเดือนละ 
2 ตัวอย่าง 

ทบทวน ประเมิน และ
จัดการความเส่ียงและโอกาส
ที่เกี่ยวข้องกบัระบบบริหาร
คุณภาพ

เพื่อจัดการความเส่ียงและโอกาสใน
ระบบบริหารจัดการคุณภาพ กจิกรรม
การทดสอบ และด าเนนิการวางแผน
ห้องปฏิบัติการทดสอบตามข้อก าหนด 

คณะท างาน

/ / / / /

ตรวจติดตามคุณภาพภายใน
ห้องปฏิบัติการ

เพื่อค้นหาข้อบกพร่องของ
ห้องปฏิบัติการ

คณะท างาน
/

ทบทวนการบริหารและ
วางแผน

เพื่อทบทวนระบบงานและวาง
แผนการปฏิบัติงาน

ผู้จัดการคุณภาพ
 /  /

เตรียมเอกสารเพื่อรับการ
ตรวจประเมินเบื้องต้น 
(Pre-assessment)

ทบทวนเอกสารและความถูกต้อง คณะท างาน
 / /    / /

รับการตรวจตรวจประเมิน
เบื้องต้น (Pre-assessment)

เพื่อให้รับค าแนะน า การแกไ้ขในส่วน
ที่ยังไม่เป็นไปตามข้อก าหนด กอ่นรับ
การตรวจประเมินจริง

คณะท างาน

   /

Pre-assessment 

แกไ้ขปรับปรุงระบบ ตาม
ค าแนะน าจากผู้ตรวจ

เพื่อความถูกต้องครบถ้วนตาม
มาตรฐาน

คณะท างาน
/

ก าหนดเวลา 30 วัน 

รับการตรวจประเมินจริง
(Onsite-assessment)

เพื่อให้เกดิมาตรฐานและความ
นา่เชื่อถือต่อผู้รับบริการ

คณะท างาน
/

Onsite-
assessment 

ส่งหลักฐาน และเอกสารการ
จัดระบบ เพื่อแกไ้ขส่ิงที่ไม่
เป็นไปตามข้อก าหนด (C)

เพื่อให้ได้การรับรองห้องปฏิบัติการ 
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 
2017

คณะท างาน
/ / / /

ก าหนดเวลา 90 วัน

แผนกิจกรรมการด าเนินงานห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องมอืวัดทางการแพทย ์ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔

กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หมายเหตุ



๒๒ 

 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
ไม่มี 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ    

- นางธีรารัตน์  แก้วมะแป้น  :  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้จัดท าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดย
ระบบจะมีการบันทึกข้อมูลงานสารบรรณ ทั งหนังสือรับ-ส่ง หน่วยงานผู้รับ-ส่งเรื่อง สถานะของเรื่องไม่ว่าจะเป็นวันที่ เวลา             
รับ-ส่ง สามารถค้นหาเรื่อง แสดงเพ่ือให้เห็นขั นตอนหนังสือราชการของแต่ละเรื่องได้  โดยขอให้แต่ละกลุ่มที่ได้รับหนังสือทาง
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ด าเนินการรับเรื่องจากระบบเพ่ือให้ทราบว่าได้รับหนังสือนั นไว้แล้ว ซึ่งจะก าหนดให้แต่ละกลุ่มเริ่ม
ด าเนินการใช้งานในปี 2564 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา 16.00 น. 
 
เพลงสรรเสริญพระบารมี 
 
 
 
 

(นางธีรารัตน์   แก้วมะแป้น) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 

 
 
 

(นางสาวเพียงพร  วรรณนิยม) 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 


