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รายงานการประชุมศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12  
ครั้งที่  4/2563  ประจ าเดือนธันวาคม  2563 

ในวันจันทร์ที่  21  ธันวาคม  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. นางสาวภาวิน ี ยาวิราช นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  
17. นายอาคม   เปียกลิ่น พนักงานพัสดุ ส 3  
18. นายอาหมัด  หมัดอะด  า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
19. นายภาณุพงศ์   ชุมวงค์ วิศวกรโยธา  
20. นายอัครพล อินทรอาภรณ์ เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา  
๒1. นายปิยะวัฒน์ ขนานขาว นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
22. นางธีรารัตน์ แก้วมะแป้น พนักงานการเงินและบัญชี ส 3     ผู้จดรายงานการประชุม 
 

 

เคารพธงชาติ 
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ก่อนระเบียบวาระการประชุม  

1.  พิธีลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับบุคคล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างผู้อ านวยการ               
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12  กับ  หัวหน้ากลุ่ม  และเจ้าหน้าที่ 

2.  อัญเชิญพระบรมราโชวาท 

(1) โดย นายกรีฑา  ขาวศรี   

  “พอเพียงนี อาจจะมีมาก อาจจะมีของหรูหราก็ได้ แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอ่ืน ต้องให้
พอประมาณตามอัตภาพ พูดจาก็พอเพียง ท าอะไรก็พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง” 

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร                                                           
พระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล สวนจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต                             

4  ธันวาคม  2541 

 

(2) โดย  นายอัชมัน  วานิ   

                 “ความรู้ที่ใช้ได้ผลนั น ต้องเป็นความรู้ที่ถูกต้อง แม่นย า ช านาญ น ามาใช้การได้ทันที  และนอกจาก
ความรู้ด้านลึก คือวิชา เฉพาะสาขาที่ศึกษามาโดยตรงแล้ว ความรู้ด้านกว้าง  คือ  วิชาการอ่ืน ๆ  ทั่วไป ย่อมเป็น
ปัจจัยประกอบส่งเสริมอีกส่วนหนึ่งด้วย” 

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร                                                           
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                                                                     

24  มกราคม  2532 

 

(3) โดย นางจีรวรรณ  ลัดดาวงศ์ 

  “การท างานใดๆ ไม่ว่าเล็ก ใหญ่ ง่าย ยาก ถ้าย่อหย่อนจากความเพียรแล้ว ยากที่จะให้ส าเร็จเรียบร้อย
ทันเวลาได้ และเมื่อใดพลังของความเพียรนี เกิดขึ น เมื่อนั นการงานทั งหลายก็ส าเร็จได้โดยง่ายดายและรวดเร็ว” 

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร                                                            
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ                 

21 มิถุนายน  2522 
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เริ่มประชุมเวลา  09.00 น.  

เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม  
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
-  เรื่องท่ีแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ โดยประธาน 
1. จากการประชุมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ครั งที่  2/2564 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563    ณ โรงแรม                 
อิมพีเรียลภูแก้ว ฮิลด์ รีสอร์ท   อ าเภอเขาค้อ   จังหวัดเพชรบูรณ์ 
    ช่วงเช้า  

(1) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร ไดพั้ฒนาแอปพลิเคชัน  “3 หมอรู้จักคุณ”  โดยให้
เขตพื นที่ลงข้อมูล 3 หมอในโปรแกรมเสร็จสิ นภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 
(2) การประชุมจัดท าแผนปี 2565   
(3) ความคืบหน้าของขวัญปีใหม่ 2564  โครงการ 3 หมอ 
(4) รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานกิจกรรมผู้สูงอายุหรือมีภาวะพ่ึงพิง 
ช่วงบ่าย 
- ลงพื นที่โรงพยาบาลหล่มสัก มี 2 ประเด็นหลัก คือ ศูนย์เครื่องมือแพทย์  และ ระบบบ าบัดน  าเสีย 
- พื นที่ต าบลจัดการคุณภาพชีวิต บ้านวังร่อง ต าบลห้วยไร่ อ าเภอหล่มสัก จุดเด่นคือ ใช้หลักการมีส่วนร่วม “บวร” 
คือ การมีส่วนร่วมของชุมชน บ้าน วัด ส่วนราชการ 

2. ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ไปปฏิบัติงานให้การช่วยเหลือโรงพยาบาลจากเหตุอุทกภัยในเขตพื นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช                    

-  เรื่องท่ีแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ จากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสงขลา                                               
โดยรองผู้อ านวยการศูนย์ฯ (นางสาวเพียงพร วรรณนิยม) 

      -ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ยืนยันขณะนี อ าเภอหาดใหญ่น  ายังไม่ท่วม 
 
-  เรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ จากการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด                              
ในวันที่ 16 ธันวาคม  2563 โดยรองผู้อ านวยการศูนย์ฯ (นางสาวเพียงพร วรรณนิยม) 
      (1) เส้นทางของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข้ามาสู่จังหวัดสงขลามี 4 เส้นทาง ได้แก่ 
          - จากการขนส่งสินค้าจากชายแดน 
          - จากแรงงานต่างด้าว 
          - จากคนไทยที่หลบหนีเข้าประเทศ 
          - จากคนสงขลาที่ไปเที่ยวทีจุ่ดเสี่ยงแล้วไม่กักตัวเอง 
      (2) การกรอกข้อมูลโครงการ 3 หมอจ าเป็นต้องกรอกข้อมูลทั งหมด 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  รับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่  3/2563  เมื่อวันจันทร์ที่  9 พฤศจิกายน 2563 

ตามท่ีศูนยส์นับสนุนบริการสุขภาพที่ 12  ได้จัดประชุมศูนย์ฯ ครั งที่  3/2563  เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 
2563 ณ ห้องประชุม ศบส. 12 สงขลา  มีผู้ร่วมประชุม  21  คน รายงานการประชุม จ านวน  22  หน้า โดยได้
เผยแพร่รายงานการประชุมฯ ผ่านเว็บไซต์ของ ศบส.12 http://do12.new.hss.moph.go.th 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับรองการประชุมครั งที่  3/2563  เมื่อวันจันทร์ที่  9 พฤศจิกายน 2563 
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ระเบียบวาระท่ี ๓  สืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่   3/2563  เม่ือวันจันทร์ที่  9 พฤศจิกายน 2563 

-ไม่มี 

มติที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  แจ้งเพื่อทราบแต่ละกลุ่ม 
 

1. กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน โดย นางสาวเพียงพร  วรรณนิยม  
(1) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (จากระบบ Smart 64) 



๕ 

 

  ค้นพบโครงการจ านวน 8 โครงการ   

รหัสโครงการ รายละเอียดโครงการ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ(ตามการจัดสรรและปรับ
เพิ่ม/ลด) 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

คงเหลือ 
ส่งคืน
งบประ
มาณ 

ร้อยละ
การ

เบิกจ่าย 
PBMS 

ร้อย
ละการ
เบิกจ่า

ย 
GFMI

S 

รวมใช้ไป 
1 2 3 4 งบประมาณรวม 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

GFMIS 

ใบสั่งซื อสั่ง
จ้าง(PO 
GFMIS) 

64-
004126700.8
10-6411200-
2100736001
P3063-06 

โครงการพัฒนาและ
ยกระดับการขับเคลื่อน
นโยบายและแผนปฏิบัติ
ราชการกรม สบส. 

3,750.00 0 0 0 3,750.00 0 0 0 0 100 0 3,750.00 

64-
004126000.8
15-6411200-
2100733031
P3062-07 

โครงการยกระดับ
มาตรฐานสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพสู่
สากล 

3,000.00 0 0 0 3,000.00 0 0 3,000.00 0 0 0 0 

64-
004126700.8
10-6411200-
2100736001
P3063-08 

โครงการนิเทศตรวจ
ราชการกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 

35,000.00 0 0 0 35,000.00 0 0 35,000.00 0 0 0 0 

64-
004126600.8
06-6411200-
2100736003
P3066-09 

โครงการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานพัฒนาความ
รอบรู้ด้านสุขภาพ 

40,000.00 0 0 0 40,000.00 0 0 40,000.00 0 0 0 0 

64-
004126100.8

โครงการสร้างเสรมิ
ศักยภาพ อสม. ในการ

1,034,400.00 0 0 0 1,034,400.00 0 0 439,680.00 0 57.49 0 594,720.00 



๖ 

  

05-6411200-
2100733030
P3058-13 

จัดบริการสุขภาพในระดับ
ปฐมภูม ิ(อสม.หมอประจ า
บ้าน) (P51) 

64-
004126500.8
04-6411200-
2100733031
P3062-14 

โครงการพัฒนาและ
ยกระดับมาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพ 

202,780.00 0 0 0 202,780.00 0 0 202,780.00 0 0 0 0 

64-
004126500.8
04-6411200-
2100733031
P3062-15 

โครงการพัฒนาระบบ
บริการวิชาการด้าน
เครื่องมือทางการแพทย์
และวิศวกรรมการแพทย์
ครบวงจร 

50,000.00 0 0 0 50,000.00 0 0 50,000.00 0 0 0 0 

64-
004126400.8
02-6411200-
2100736001
P3064-16 

สนับสนุนงบประมาณให้
หน่วยงานส่วนภูมภิาคใน
การด าเนินงานส่งเสริม 
ควบคุม ก ากับ และเฝ้า
ระวังสถานพยาบาลในส่วน
ภูมิภาค 

18,000.00 0 0 0 18,000.00 0 0 18,000.00 0 0 0 0 

รวมทั งสิ น   1,386,930.00 0 0 0 1,386,930.00 598,470.00 0 788,460.00 0 43.15 0 598,470.00 
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  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 
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  ค้นพบโครงการจ านวน 5 โครงการ 
รหัสโครงการ รายละเอียด

โครงการ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ(ตามการจัดสรรและปรับ
เพิ่ม/ลด) 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ คงเหลือ ส่งคืน
งบประม
าณ 

ร้อยละ
การ

เบิกจ่าย 
PBMS 

ร้อยละ
การ

เบิกจ่าย 
GFMIS 

รวมใช้ไป 1 2 3 4 งบประมาณรวม ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
GFMIS 

ใบสั่งซื อ
สั่งจ้าง(PO 
GFMIS) 

64-004129900.612-
6411100-
2100714013P3055-
01 

ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ภาครัฐ (ค่าเช่าบ้าน) 

60,000.00 0 0 0 60,000.00 0 0 41,000.00 0 

31.67 0 19,000.00 
64-004129900.612-
6411200-
2100736001P3063-
04 

ค่าสาธารณูปโภค 160,000.00 0 0 0 160,000.00 0 0 103,991.93 0 

35.01 0 56,008.07 
64-004129900.612-
6411200-
2100736003P3066-
05 

งบบริหารจดัการ
องค์กร ศูนย์
สนับสนุนบริการ
สุขภาพท่ี 12 

500,000.00 0 0 0 500,000.00 0 0 332,106.90 0 

33.58 0 167,893.10 
64-004129900.612-
6411200-
2100733030P3058-
06 

ค่าจ้างเหมาบริการ 451,710.00 0 0 0 451,710.00 0 0 307,250.00 0 

31.98 0 144,460.00 
64-004129900.612-
6411100-
2100714013P3055-
07 

ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ภาครัฐ (เงินสมทบ
ประกันสังคม) 

9,000.00 0 0 0 9,000.00 0 0 6,300.00 0 

30 0 2,700.00 
รวมทั งสิ น   1,180,710.00 0 0 0 1,180,710.00 390,061.17 0 790,648.83 0 33.04 0 390,061.17 

 

 



๙ 

 

(2)  งานพัสดุ 

ล าดับ โครงการ งบประมาณท่ี  
ได้รับ 

e-bidding ลงนามในสัญญา เบิกจ่าย หมายเหตุ 

1 เครื่องตรวจวัด 

อัตราการไหล 

ของอากาศ 

492,200 490,000 เลขที่1/64 

ลงวันที่ 

17 ธ.ค.63 

Po. แล้ว    

2 ระบบควบคุม 

เครื่องก าเนิดไฟ

ฟ้าอัตโนมัติ 

250,000 250,000 เลขที่ 2/64 

ลงวันที่ 

25 ธ.ค.63 

  รอท า 

สัญญา  

 รวมทั งสิ น 742,200 740,000    

- การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ช ารุด จ านวน ๑๒ รายการ  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
คณะกรรมการขายทอดตลาด ประกอบด้วย  นายเฉลิมชัย  ศุภศรี  ประธานกรรมการ นายสมเกียรติ  ช่วยเพ็ชร  
กรรมการ    และ นายกรีฑา  ขาวศรี  กรรมการ   ก าหนดขอดูสภาพและขอรับเงื่อนไขฯ ระหว่างวันที่ ๙ – ๒๕ 
ธันวาคม ๒๕๖๓    ก าหนดการขายทอดตลาด ในวันจันทร์ที่  ๔ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป 

(3)  รายงานการรับ-ส่งหนังสือราชการจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

ล าดับ  

ทะเบียนหนังสือ 
เดือนปัจจุบัน 

(1 – 18 ธ.ค.63) 
รวมทั งสิ น 

(1 ม.ค. – 18 ธ.ค.63) 

1 หนังสือรับ 108 1,687 

2 หนังสือส่ง 40 829 

3 หนังสือบันทึกส่ง 15 238 
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(4)  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

- การบริหารจัดการห้องปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Data center จะด าเนินการตรวจสอบ 

• ระบบไฟฟ้า 

ระบบไฟฟ้าจะด าเนินการเช็ค เดือนละครั ง (ทุกวันที่ 15 ของเดือน) ดังนี   แสงสว่างและสวิตซ์เปิด-ปิดไฟฟ้า 
หลอดไฟและปลั๊กไฟ 

 

• ระบบควบคุมอุณหภูมิ จะด าเนินการตรวจสอบ อุณหภูมิภายในห้องและเครื่องปรับอากาศ    

 

• ระบบป้องกันห้องปฎิบัติการฯ จะด าเนินการตรวจสอบ  

-กล้องวงจรปิด (CCTV-1 , CCTV-2) เดือน ตุลาคม CCTV-2 ดับ 1 ครั งเดือน พฤศจิกายน CCTV-1                 
และ CCTV-2 ดับ 2 ครั งเดือน ธันวาคม CCTV-1 ดับ 2 ครั ง และ CCTV-2 ดับ 3 ครั ง 

-การควบคุมการเข้า-ออก 

-ถังดับเพลิง 

-เครื่องส ารองไฟฟ้า 

• ระบบการแจ้งเตือน (RoomAlert) จะด าเนินการตรวจสอบ 

- สถานะเครื่อง   

-อุณหภูมิของเครื่อง  

-ความชื นของห้อง เดือนตุลาคม  58.54 %RH  เดือนพฤศจิกายน  63.12 % RH                                           
เดือนธันวาคม  60.83 %RH 

• ระบบการป้องกันเครือข่าย (Firewall) จะด าเนินการตรวจสอบ ดังนี   

-เดือนตุลาคม : ปกติ     เดือนพฤศจิกายน : ปกต ิ    เดือนธันวาคม : ปกต ิ                                                 
หมายเหตุ : ในช่วงตั งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2563 การเข้าใช้งานค่อนข้างช้า เนื่องจากมีผู้เข้าใช้งานเป็นจ านวนมาก 
ท าให้มีผลกระทบต่อ ระบบต่างๆที่อยู่ใน Server  

 



๑๑ 

  

 (5)  เลขท่ีต าแหน่งใหม่ของข้าราชการ  

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
เลขที่

ต าแหน่งเดิม 
เลขที่ 

ต าแหน่งใหม่ 
1 นางสาวภาวิน ี ยาวิราช นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ - 679 
2 นางสาวชลธิชา หมวดเมือง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ - 681 
3 นางสาวโรสลิน มามะ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 709 682 
4 นายเอกพงษ์ แก้วราบ วิศวกรปฏิบัติการ - 683 
5 นายเฉลิมชัย    ศุภศรี วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ 362 684 
6 นางจีรวรรณ ลัดดาวงศ ์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 360 686 
7 นางสาวเพียงพร     วรรณนิยม เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 361 687 
8 นางอรทัย เพชรพันธ์ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน 141 688 
9 นายอัชมัน วานิ นายช่างเทคนิคช านาญงาน 377 690 

10 นายกรีฑา ขาวศรี นายช่างเทคนิคช านาญงาน 378 691 
11 นายนิรันดร์    จิสวัสดิ ์ นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน 364 694 
12 นายจ าเริญ ศิริพร นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน 365 695 
13 นายวรวัฒน ์ แก้วมะแป้น นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน 366 696 
14 นายการุญ สุขสุทธิ์ ผู้อ านวยการศูนย์ฯ 368 697 
15 นายสมเกียรติ ช่วยเพ็ชร นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน 369 698 
16 นายพิเชฎฐ์ สุขวรรณ นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน 370 699 

 

2.  กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ   

(1)  การด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    

     -  กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ             
ที่ 12 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    

 
ตัวชี วัด 

    
องค์ประกอบ น  าหนัก หมายเหตุ 
การประเมิน (%)   

      

การประเมินประสิทธิภาพผลการด าเนินงาน (Performanec Base) 60   
  1. ตัวชี วัดภารกิจหลักของกรมฯ และหน่วยงาน     

  1.1  ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน  าหนักในการด าเนินงานตัวชี วัดกรมที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของหน่วยงาน (KPI ปรับปรุงประสิทธิภาพ/PA/นโยบายส าคัญเร่งด่วน/งานตาม
เอกสารงบประมาณรายจ่าย/ภารกิจที่ได้รับมอบหมายพิเศษ) 
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       1.1.1 ร้อยละของสถานพยาบาลภาครัฐ  มีมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพ (ร้อยละ 80) 

10   

       1.1.2 ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจ าบ้าน
มีคุณภาพชีวิตที่ดี (ร้อยละ 70) 

15   

       1.1.3 ร้อยละครอบครัวเป้าหมายมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเองได้ตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด (ร้อยละ 70) 

10   

       1.1.4 ร้อยละของประชาชนวัยท างานมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเองได้
ตามเกณฑ์ (ร้อยละ 60) 

15   

   1.2  ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน  าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักของหน่วยงาน     

        1.2.1 จ านวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เป็น
อาสาสมัครประจ าครอบครัว (43,850 คน) 

10   

การประเมินศักยภาพในการด าเนินงาน (Potential Base) 40   

  2. ร้อยละความส าเร็จของการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยใช้ Application 10   

3. ระดับความส าเร็จของนวัตกรรมที่หน่วยงานสร้างใหม่และน าไปใช้ประโยชน์ 15   

4. ร้อยละความส าเร็จของการจัดวางระบบการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลัง 

15   

  
รวมน  าหนัก 

100 
  

 
- รายละเอียดตัวชี วัดตามคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  ระดับหน่วยงาน 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และเอกสารตัวชี วัดตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

-  มีค าสั่งศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 ที่  54/2563  ลงวันที่  27 พฤศจิกายน 2563  เรื่อง  แต่งตั งผู้ก ากับ
ดูแลตัวชี วัด ประธานคณะท างาน คณะท างานและผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชี วัด ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของศูนย์
สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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-  ก าหนดการจัดท าค ารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชกา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
วัน/เดือน/ปี กิจกรรม 

พฤศจิกายน 2563 ประชุมชี แจงกรอบการประเมินผลค ารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน ประจ าปี
พ.ศ.2564 

ธันวาคม 2563 – 
มกราคม 2564 

หน่วยงานลงข้อมูลรายละเอียดตัวชี วัดค ารับรองฯ ของหน่วยงานเองทั ง 2 มิติ ในระบบ 
SMART64 

ระบบปิดวันศุกร์ที่ 29 ม.ค.64 เวลา 16.30 น. เพ่ือกพร.จะได้ตรวจสอบความครบถ้วน
ของตัวชี วัดฯ 

ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 
2564 

กพร.ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของรายละเอียดตัวชี วัดค ารับรองฯในระบบ 
SMART64 และแจ้งหน่วยงานด าเนินการปรับปรุง 

 

กุมภาพันธ์ 2564 หน่วยงานรายงานผลในระบบ SMART64 รอบ 5 เดือน (ผลส าเร็จรอบ 6 เดือน) 

พร้อมแนบเอกสารตามแนวทางการประเมินที่สอดคล้องกับ Small Success รอบ 5 เดือน
ในระบบ SMART64 (หน่วยงานด าเนินการแต่ไม่แนบเอกสารหลักฐาน คณะกรรมการฯจะ
ถือว่าไม่ได้ด าเนินการ จะไม่ได้คะแนน) ระบบปิดวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 
16.30 น. 

กุมภาพันธ์ 2563 กรรมการประเมินผลฯ ตัวชี วัดจากระบบ SMART64 เท่านั น โดยไม่รับเอกสารเพิ่มเติม 

ต้นเดือนมีนาคม 2564 ประชุมคณะกรรมการประเมินผลฯ เพ่ือพิจารณาผลคะแนนและสรุปผลคะแนนตามที่คณะ
กรรมการฯ แต่ละคนได้ด าเนนิการตรวจ 

มีนาคม 2564 กพร. สรุปผลตามมติคณะกรรมการฯ เสนอผู้บริหารกรมฯทราบ 
กพร. แจ้งผลให้ทุกหน่วยงานทราบ และ แจ้งกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคลประกอบการ
พิจารณาขึ นเงินเดือน 

สิงหาคม 2564 หน่วยงานรายงานผลในระบบ SMART64 รอบ 11 เดือน (ผลส าเร็จรอบ 12 เดือน) 

พร้อมแนบเอกสารตามแนวทางการประเมินที่สอดคล้องกับ Small Success รอบ 11 เดือน
ในระบบ SMART64 (หน่วยงานด าเนินการแต่ไม่แนบเอกสารหลักฐาน คณะกรรมการฯจะ
ถือว่าไม่ได้ด าเนินการ จะไม่ได้คะแนน) ระบบปิดวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 
16.30 น. 
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วัน/เดือน/ปี กิจกรรม 

ปลายเดือนสิงหาคม 
2564 

กรรมการประเมินผลฯ ตัวชี วัดจากระบบ SMART64 เท่านั น โดยไม่รับเอกสารเพิ่มเติม 

กลางเดือนสิงหาคม 
2564 

ประชุมคณะกรรมการประเมินผลฯ เพ่ือพิจารณาผลคะแนนและสรุปผลคะแนนตามที่คณะ
กรรมการฯ แต่ละคนได้ด าเนนิการตรวจ 

กันยายน 2564 กพร. สรุปผลตามมติคณะกรรมการฯ เสนอผู้บริหารกรมฯทราบ 
กพร. แจ้งผลให้ทุกหน่วยงานทราบ และ แจ้งกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคลประกอบการ
พิจารณาขึ นเงินเดือน 

 

 

หมายเหตุ : 

1) หน่วยงานรายงานผลการด าเนินงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ภายในเวลาที่ก าหนด หากล่าช้าจะถูกปรับลดคะแนนภาพรวมกิจกรรมละ 
0.0100 คะแนนต่อวัน (นับเฉพาะวันท าการ) 

2) หากหน่วยงานไม่รายงานผลการด าเนินการหรือไม่แนบเอกสารประกอบตามเกณฑ์การประเมินตาม Small Success (รอบ 5 เดือน กับ 
11 เดือน) คณะกรรมการประเมินฯของกรมฯจะให้คะแนนเท่ากับ 0 และหากด าเนินการไม่แลว้เสร็จจะให้คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน 

3) ผลการปฏิบัติราชการฯ รอบ 5 และ 11 เดือน ประเมินผลผ่านระบบ Smart 64 เพื่อน าผลการประเมินส่งให้กลุ่มบริหารทรัพยากร
บุคคลประกอบการพิจารณาขึ้นเงินเดือน  (รอบ 1 และ 2 ของปีงบประมาณ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทั งนี อาจมีการปรับกิจกรรมและเวลาตามความเหมาะสม ซึ่งกลุม่พัฒนาระบบบริหารจะมีบันทึกแจ้ง 
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(2)  การด าเนินงานเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ตามตัวชี วัดที่  4   ร้อยละความส าเร็จของการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง    โดย นายเอกพงษ์  แก้วราบ และ นายอาหมัด หมัดอะด  า 

 

             - เมื่อวันที่ ๑๗ – ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายเอกพงษ์ แก้วราบ ต าแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ และนายอาหมัด หมัดอะด  า  
ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับการจัดวางระบบควบคุมภายใน ณ ห้อง
ประชุม ๔ ชั น ๙ อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ซึ่งมีการชี แจงรายละเอียด โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายในชี แจ้ง
เกณฑ์ตามตัวชี วัดที่  4  ร้อยละความส าเร็จของการจัดวางระบบการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ดังนี  
 

            ระบบการควบคุมภายใน  หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้ก ากับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ฝ่ายบริหาร 
และบุคลากรของหน่วยงานของรัฐจัดให้มีขึ น เพื่อสร้างความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐจะ
บรรลุวัตถุประสงค์ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการด าเนินงาน (Operation) ด้านการรายงาน (Report) และด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ (Compliance) 

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง หมายถึง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค 0409.3/ว 105 ลงวันที่ 
5 ตุลาคม 2561 

หน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หมายถึง ส านัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1-
12 และศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน จ านวน 5 แห่ง รวมทั งสิ น 35 หน่วยงาน ตามค าสั่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 
2274/2563 สั่ง ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เรื่องการจัดโครงสร้างแบ่งงานภายในและก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของ
กลุ่มงานภายในหน่วยงานสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2563 ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 137 ตอนที่ 41 ก ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2563) และค าสั่งกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2298/2563 สั่ง ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เรื่องจัดตั งหน่วยงานภายใน 

เกณฑ์การตรวจสอบและประเมินผล หมายถึง การประเมินผลระบบควบคุมภายในว่าหน่วยงานมีการจัดวางระบบ
การควบคุมภายในอย่างถูกต้องและเพียงพอตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2561  ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค 0409.3/ว 105 ลงวันที่ 
5 ตุลาคม 2561 โดยมีรายละเอียดในการพิจารณาจากกระดาษท าการของกลุ่มตรวจสอบภายใน (WP-ค.น.001) 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ต่ ากว่า 

ร้อยละ 50.00 

ร้อยละ 

50.00-69.99 

ร้อยละ 

70.00-79.99 

ร้อยละ 

80.00-89.99 

ร้อยละ 

90.00-100 

 
 
 
 
 
 



๑๖ 

  

เกณฑ์/เป้าหมายการประเมินผล (Small success) รอบ 5 เดือน  
(ก าหนดจัดส่งภายในวันที่ 15 ก.พ.64 ทางไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทาง Website กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ/กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน/ระบบงานตรวจสอบภายใน หรือทาง http://203.157.7.7/risk1/login.php) 
 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

1 -มีค าสั่งคณะท างานจัดวางระบบควบคุมภายใน 
-มีค าสั่งคณะติดตามประเมินผลระบบควบคุม
ภายใน  โดยบุคคลทั งสองคณะต้องไม่มีชื่อซ  ากัน 

-ค าสั่งที่มีการทบทวนและเป็นปัจจุบัน ซึ่งลง
นามโดยหัวหน้าหน่วยงาน และสองคณะ
ต้องไม่มีชื่อซ  ากัน 

2 -มีการส่งเสริมให้บุคลากรเห็นความส าคัญของ
การควบคุมภายใน 

-เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงถึงการชี แจง/
ฝึกอบรม/การประชุมเกี่ยวกับการควบคุม
ภายใน ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน 

3 -มีการจัดท า Flow chart /คู่มือการปฏิบัติงาน
ของทุกกลุ่มงานตามโครงสร้างที่ก าหนดไม่น้อย
กว่าร้อยละ 30 ของทุกกลุ่มงาน 
-มีการจัดท าแบบสอบถามการควบคุมภายใน 
ตาม Flow chart 

- Flow chart พร้อมค าอธิบาย/คู่มือการ
ปฏิบัติงาน ที่มีการก าหนดจุดควบคุมความ
เสี่ยงของทุกกลุ่มงานตามโครงสร้างที่ก าหนด
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของทุกกลุ่มงาน 
-แบบสอบถามการควบคุมภายในตาม Flow 
chart ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ซึ่งครอบคลุม
ทั งภารกิจหลักและสนับสนุน 

4 -มีการจัดท า Flow chart /คู่มือการปฏิบัติงาน
ของทุกกลุ่มงานตามโครงสร้างที่ก าหนดไม่น้อย
กว่าร้อยละ 40 ของทุกกลุ่มงาน 
-มีการจัดท าแบบสอบถามการควบคุมภายใน 
ตาม Flow chart 

- Flow chart พร้อมค าอธิบาย/คู่มือการ
ปฏิบัติงาน ที่มีการก าหนดจุดควบคุมความ
เสี่ยงของทุกกลุ่มงานตามโครงสร้างที่ก าหนด
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของทุกกลุ่มงาน 
-แบบสอบถามการควบคุมภายในตาม Flow 
chart ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ซึ่งครอบคลุม
ทั งภารกิจหลักและสนับสนุน 

5  -มีการจัดท า Flow chart ของทุกกลุ่มงานตาม
โครงสร้างที่ก าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
ทุกกลุ่มงาน 
-มีการจัดท าแบบสอบถามการควบคุมภายใน 
ตาม Flow chart 

- Flow chart พร้อมค าอธิบาย/คู่มือการ
ปฏิบัติงาน ที่มีการก าหนดจุดควบคุมความ
เสี่ ยงของทุกกลุ่ มงานตามโครงสร้ างที่
ก าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุกกลุ่ม
งาน 
-แบบสอบถามการควบคุมภายในตาม Flow 
chart ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ซึ่งครอบคลุม
ทั งภารกิจหลักและสนับสนุน 

 

http://203.157.7.7/risk1/login.php
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เกณฑ์/เป้าหมายการประเมินผล (Small success) รอบ 11 เดือน  
(ส่งเอกสารภายในวันที่ 15 ส.ค.64 ทางไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทาง Website กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ/กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน/ระบบงานตรวจสอบภายใน หรือทาง http://203.157.7.7/risk1/login.php) 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 
1 หน่วยงานได้รับการประเมินผลการควบคุม

ภายในตามกระดาษท าการของกลุ่มตรวจสอบ
ภายใน ต่ ากว่าร้อยละ 50.00 

พิจารณาจากผลการประเมินกระดาษท าการ
ของกลุ่ มตรวจสอบภายใน จ านวน 5 
ประเด็น 15 ข้อย่อย โดยในแต่ละข้อย่อย
แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนดังนี  
N1=2 เอกสารการประเมินจัดท าครบถ้วน
ถูกต้องและหรือมีการด าเนินงาน ร้อยละ 
80-100 
N2=1 เอกสารการประเมินจัดท าครบถ้วน
ถูกต้องและหรือมีการด าเนินงาน ร้อยละ 
50-79 
N3=0 เอกสารการประเมินจัดท าครบถ้วน
ถูกต้องและหรือมีการด าเนินงาน น้อยกว่า
ร้อยละ 50 
N/A=หน่วยงานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่มี
ข้อมูลเดิมเนื่องจากเป็นหน่วยงานจัดตั งขึ น
ใหม ่
โดยใช้สูตร N/ผลรวมจ านวนข้อ x 100 
= ร้อยละ............... 
ทั งนี  N = N1+N2+N3 
ผลรวมจ านวนข้อ=จ านวนข้อ (ไม่นับข้อ 
N/A) x 2 

2 หน่วยงานได้รับการประเมินผลการควบคุม
ภายในตามกระดาษท าการของกลุ่มตรวจสอบ
ภายใน ร้อยละ 50.00 -69.99 

3 หน่วยงานได้รับการประเมินผลการควบคุม
ภายในตามกระดาษท าการของกลุ่มตรวจสอบ
ภายในร้อยละ 70.00-79.99 

4 หน่วยงานได้รับการประเมินผลการควบคุม
ภายในตามกระดาษท าการของกลุ่มตรวจสอบ
ภายใน 80.00-89.99 

5 หน่วยงานได้รับการประเมินผลการควบคุม
ภายในตามกระดาษท าการของกลุ่มตรวจสอบ
ภายในร้อยละ 90.00-100 

 

เงื่อนไข :  
1. Flow Chart พร้อมค าอธิบายและหรือคู่มือการปฏิบัติงาน ซึ่งต้องจัดท าตามกระบวนงานที่ก าหนดไว้ในค าสั่ง

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2274/2563 สั่ง ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เรื่องการจัดโครงสร้างแบ่งงานภายในและ
ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงานภายในหน่วยงานสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2563 ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 137 ตอนที่ 41 ก ลง
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วันที่ 9 มิถุนายน 2563) และค าสั่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2298/2563 สั่ง ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง
จัดตั งหน่วยงานภายใน 

2. แบบสอบถามการควบคุมภายในต้องจัดท าและประเมินให้ครบถ้วนตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและ
มาตรฐานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ทราบถึงผลการประเมินตนเอง ขั นตอนการปฏิบัติงาน จุดแข็ง จุดอ่อน หรือจุดที่
ต้องได้รับการปรับปรุง เพ่ือหากิจกรรมการควบคุม และพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ
บรรลุวัตถุประสงค์มากยิ่งขึ น 

3. การประเมินคะแนนพิจารณาจากกระดาษท าการระบบการควบคุมภายใน ตามท่ีกลุ่มตรวจสอบภายในก าหนด
รายละเอียด ดังตัวอย่างที่แนบ (WP-ค.น.001) 

4. หน่วยงานจัดส่งเอกสารทางไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทาง Website กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ/กลุ่ม
ตรวจสอบภายใน/ระบบงานตรวจสอบภายใน หรือทาง http://203.157.7.7/risk1/login.php  ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด (หากส่งล่าช้าปรับลดคะแนนลงวันละ 0.01 คะแนน) 

โดยมีวิทยากร คือ นางสาวเครือพันธุ์ บุกบุญ หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายในระดับ ส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
บรรยายเรื่องแนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการประเมินผลการควบคุมภายใน ดังนี  

- นโยบายกระทรวงสาธารณสุขปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ 
- ตัวชี วัด/เป้าหมาย 
- สรุปผลการตรวจสอบและประเมินผลการควบคุมภายในประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ 
- ความส าคัญของการจัดวางระบบควบคุมภายใน 
- หลักเกณฑ์และข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน คือ COSO 2013  3 วัตถุประสงค์ ประกอบด้วย 5 

องค์ประกอบ 17 หลักการ ดังนี  
๑. วัตถุประสงค์ด้านการด าเนินงาน 
๒. วัตถุประสงค์ด้านการรายงาน 
๓. วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ 

องค์ประกอบที่ 1: สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 
หลักการที่ 1 – องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม 
หลักการที่ 2 – คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการก ากับดูแล 
หลักการที่ 3 – คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอ านาจการสั่งการชัดเจน 
หลักการที่ 4 – องค์กร พัฒนา รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน 
หลักการที่ 5 – องค์กรผลักดันให้ทุกต าแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน 

องค์ประกอบที่ 2: การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
หลักการที่ 6 – ก าหนดเป้าหมายชัดเจน 
หลักการที่ 7 – ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม 
หลักการที่ 8 – พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต 
หลักการที่ 9 – ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน 
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องค์ประกอบที่ 3: กิจกรรมการควบคุม (Control   Activities) 
หลักการที่ 10 – ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
หลักการที่ 11 – พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม 
หลักการที่ 12 – ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้ 

องค์ประกอบที่ 4: สารสนเทศและการสื่อสาร (Information   and Communication) 
หลักการที่ 13 – องค์กรมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ 
หลักการที่ 14 – มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในด าเนินต่อไปได้ 
หลักการที่ 15 – มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจกระทบต่อการควบคุมภายใน 

องค์ประกอบที่ 5: กิจกรรมการก ากับติดตามและประเมินผล   (Monitoring   Activities) 
หลักการที่ 16 – ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
หลักการที่ 17 – ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลา และเหมาะสม 

           ส าหรับแนวทางการจัดท า Flow chart ของทุกกลุ่มงานตามโครงสร้าง และแบบสอบถามการควบคุมภายใน ตาม 
Flow chart ของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๒ ให้ด าเนินการตามระเบียบปฏิบัติงานเรื่องเอกสารระบบคุณภาพ (QP-
AHS-ACA-01) และระเบียบปฏิบัติงานเรื่องการจัดวางระบบควบคุมภายใน (QP-GAP-GEA-01) โดยให้แต่ละกลุ่มด าเนินการ
ส่งรอบ 5 เดือน ร้อยละ 50 ตามภารกิจโครงสร้างศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๒ ภายในวันที่วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔  
โดยมีผู้ติดตามดังนี   ๑. กลุ่มบริหารทั่วไปและแผนงาน : นางจีรวรรณ ลัดดาวงศ์ 
                      ๒. กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ : นางธีรารัตน์ แก้วมะแป้น 
                      ๓. กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ : นางสาวชลธิชา  หมวดเมือง 
                      ๔. กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ : นายเอกพงษ์  แก้วราบ 
                      ๕. กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม : นายจ าเริญ  ศิริพร 
                      ๖. กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ : นางสาวโรสลิน  มามะ 
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 3.   กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  โดย นางสาวชลธิชา หมวดเมือง  

(1)  แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2564                                                                                           
ต.ค.63 – พ.ย.63    วางแผน แต่งตั งคณะกรรมการขับเคลื่อนงาน สช. ระดับเขต                                             
ธ.ค.63 - ม.ค.64     อบรมและเยี่ยมติดตาม อสม.หมอประจ าบ้าน                                                            
ม.ค.64          ชี แจงนโยบายแนวทาง สนับสนุนงาน สช.                                                               
ก.พ.64 – เม.ย.64   ขับเคลื่อนการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพ                               
พ.ค. 64- มิ.ย.64    นิเทศติดตาม การด าเนินงาน สช.                                                                    
ก.ค. 64 – ส.ค.64    แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เยี่ยมเสริมพลัง พื นที่ต้นแบบฯ                                              
ก.ย.64    สรุปผลการด าเนินงานฯ 

(2) กิจกรรม อบรม อสม.หมอประจ าบ้าน                                                                              
วัตถุประสงค์                                                                                                                          
1. เพ่ือยกระดับ อสม.เป็น อสม.หมอประจ าบ้าน                                                                                  
2. เพ่ือให้ อสม.หมอประจ าบ้านเป็นสื่อในการน านโยบายสุขภาพไปสู่ประชาชน                                               
3. เพ่ือให้ อสม.หมอประจ าบ้าน เป็นกลไกขับเคลื่อนงานตามบทบาทใหม่ที่เพ่ิมขึ น เพื่อลดโรค และปัญหา
สุขภาพ และส่งเสริมให้ประชาชนพึ่งตนเองได้                                                          
งบประมาณ 1,034,400 บาท     ระยะเวลาในการด าเนินงาน 14 ธ.ค. 63 ถึง 28 ม.ค.64 

(3) เป้าหมายและงบประมาณสนับสนุน 

ที ่ จงัหวัด เป้าหมาย (คน) งบประมาณ (บาท) 

1 ตรัง 723 173,520 

2 นราธิวาส 593 142,320 

3 ปัตตานี 642 154,080 

4 พัทลุง 670 160,800 

5 ยะลา 380 91,200 

6 สงขลา 1,023 345,520 

7 สตูล 297 66,960 

รวม 4,310 1,034,400 
 

 

 

 

 



๒๑ 

  

4.  กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์   โดย   นายนิรันดร์  จิสวัสดิ์ 

(1)  ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

- การทดสอบ /สอบเทียบเครื่องมือแพทย์   จ านวน 78  แห่ง   ด าเนินการได้  14 แห่ง   (17.95%)   
จ านวนทั งสิ น  2,634 เครื่อง   ใช้งบประมาณ  97,720 บาท 

 
ล าดับ ประเภท  จ านวนเครื่อง  % 

1 ประเภทเครื่องเสี่ยงสูง 604 22.93 

2 ประเภทความเสี่ยงอ่ืน ๆ  2,030 77.07 

  
-ตรวจวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล  จ านวน 78  แห่ง   ด าเนินการได้  8  แห่ง   (10.26%)   
ใช้งบประมาณ  24,180 บาท 

                        

(2)  แผนกิจกรรมประจ าเดือน ธันวาคม ๒563 
-กิจกรรมกลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์  ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-กิจกรรมกลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์  ประจ าเดือนธันวาคม  2563 
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(3) กิจกรรมอื่น ๆกลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์  ตั งแต่ ตุลาคม-ธันวาคม 2563 
-  คณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะ    จ านวน  ๓  ครั ง                                                                           
-  คณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะ    จ านวน  ๓  ครั ง                                                                             
-  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  จ านวน  ๔  ครั ง                                                                                          
-  ร่วมเป็นวิทยากรฯ     จ านวน  ๑  ครั ง 

 

5.  กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม โดย  นายจ าเริญ  ศิริพร 

(1)  งานที่ได้รับมอบหมาย ในปีงบประมาณ 2564 (ธันวาคม 2563) 

ปฏิบัติหน้าที่โดย  นายจ าเริญ  ศิริพร หัวหน้า กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม                                    
นายภาณุพงศ์ ชุมวงค์  ต าแหน่ง  วิศวกรโยธา 

ล าดับ งานที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ 

1 ตรวจวัดวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าและตรวจสอบ
แก้ไขระบบควบคุมเครื่องก าเนิดไฟฟ้าอัตโนมัติ 
15 – 18 ธันวาคม 2563 

โรงพยาบาลสงขลา 

2 ตรวจสอบวัดวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าพร้อม แก้ไข 
เพ่ือเตรียมความพร้อมต้อนรับคณะองคมนตรี 

10 – 14 พฤศจิกายน 2563 

โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระ
เกียรติ 80 พรรษา                  
จังหวัดนราธิวาส 

 

(2)  งานควบคุมงานก่อสร้าง   

ล าดับ งานที่ได้รับมอบหมาย สถานที่  

1 
ควบคุมงานก่อสร้าง 

อาคารพักพยาบาล 16 ห้อง (8 ครอบครัว) 
(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) เฟส 3 

โรงพยาบาลจิตเวชสงขลา 
ราชนครินทร์ จังหวัดสงขลา 

2 
ควบคุมงานก่อสร้าง 

ระบบบ าบัดน  าเสีย จ านวน 1 ระบบ ขนาด 150 
ลูกบาศก์เมตร/วัน 

โรงพยาบาลเทพา               
จังหวัดสงขลา 

3 
ควบคุมงานก่อสร้าง 

ระบบบ าบัดน  าเสีย จ านวน 1 ระบบ ขนาด 150 
ลูกบาศก์เมตร/วัน 

โรงพยาบาลละงู จังหวัด
สตู 
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(3)  งานอ่ืน ๆ  

ร่วมปั่นจักรยานน้อมร าลึกแด่ “พ่อหลวง ในดวงใจ” จากอ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา                           
สู่ พระราชวังไกลกังวล อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ครั งที่ 9) เพ่ือถวายความจงรักภักดี                 
และน้อมร าลึกพระมหากรุณาธิคุณ  ในระหว่างวันที่  30 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม  2563 

 

6.  กลุ่มมาตรฐานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ โดย  นางสาวโรสลิน  มามะ 
 

(1)  ผลการด าเนินงาน ประจ าเดือนพฤศจิกายน  2563                                                                  
-  สถานพยาบาลที่ขออนุญาตเปิดใหม่ จ านวน 8 แห่ง                                                                          
-  ศบส.12 รว่มตรวจเพื่ออนุญาต      จ านวน 2 แห่ง                                                                               
-  สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพที่ขออนุญาตเปิดใหม่ จ านวน 3 แห่ง  

 

(2) มาตรฐานสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพในประเทศไทย   พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
พ.ศ.2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรา 3 (1) 
กิจการสปา อันได้แก่ บริการที่
เกี่ยวกับการดูแลและเสริมสร้าง
สุขภาพโดยวิธีการบ าบัดด้วยน  า
และการนวดร่างกายเป็นหลัก 
ประกอบกับบริการอ่ืนตามท่ี

ก าหนดในกฎกระทรวงอีกอย่าง
น้อยสามอย่าง 

เว้นแต่เป็นการด าเนินการใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่า
ด้วยสถานพยาบาล หรือการ

อาบน  า นวดหรืออบตัวที่เป็นการ
ให้บริการในสถานอาบน  า นวด 
หรืออบตัวตามกฎหมายว่าด้วย

สถานบริการ 

กิจการสปา อันได้แก่ บริการที่
เกี่ยวกับการดูแลและเสริมสร้าง

สุขภาพโดยวิธีการบ าบัดด้วยน  าและ
การนวดร่างกายเป็นหลัก ประกอบ

กับบริการอ่ืนตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวงอีกอย่างน้อยสามอย่าง 

เว้นแต่เป็นการด าเนินการใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย

สถานพยาบาล หรือการอาบน  า 
นวดหรืออบตัวที่เป็นการให้บริการ
ในสถานอาบน  า นวด หรืออบตัว
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 

มาตรา 3 (2) มาตรา 3 (3) 

กิจการอ่ืนตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

การดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง 
กิจการน  าพุเพ่ือสุขภาพ 

กิจการวัดสายตาประกอบแว่น 
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- จ านวนสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพในประเทศไทย กิจการสปา นวดเพ่ือสุขภาพและนวดเพ่ือเสริมความงาม 

สปา จ านวน    867   แห่ง                                                                                                 
นวดเพ่ือสุขภาพ    จ านวน   9,438   แห่ง                                                                                                                  
นวดเพ่ือเสริมความงาม จ านวน             83   แห่ง                                                                                          
รวม จ านวน       10,388    แห่ง 

กิจการสปา นวดเพ่ือสุขภาพและนวดเพ่ือเสริมความงาม 
มาตรฐานด้านสถานที่                                                                                                                   
(1)  กรณีอยู่อาคารเดียวกับกิจการอ่ืนต้องแบ่งเขตพื นที่บริการอย่างชัดเจน                                                                       
(2) พื นที่ภายในต้องไม่มีช่องทางท่ีให้ผู้รับบริการและผู้ให้บริการไปมาหาสู่กันได้                                                             
(3) กรณีให้บริการหลายประเภท ต้องมีการแบ่งสัดส่วนการให้บริการชัดเจน                                                                
(4) พื นที่บริเวณที่มีการใช้น  า พื นผิวต้องท าด้วยวัสดุกันลื่น                                                                             
(5) ต้องมีแสงสว่างและระบายอากาศเพียงพอ                                                                                                    
(6) มีการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน  าเสียที่เหมาะสม                                                                             
(7) มีระบบควบคุมพาหะน าโรคตามหลักสุขาภิบาล                                                                                           
(8) สถานที่ต้องไม่มิดชิดหรือลับตาจนเกินไป                                                                                                 
(9)  มีการตกแต่งสถานที่ที่เหมาะสม ไม่เสื่อมเสียศีลธรรม หรือขัดต่อวัฒนธรรมและประเพณีอันดี                                         
(10) กิจการสปาต้องจัดให้มีห้องอาบน  า                                                                                  
มาตรฐานด้านความปลอดภัย                                                                                                                      
(1)  มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื องต้น                                                                                                           
(2) มีป้ายหรือข้อความเพ่ือแสดงหรือเตือนให้ผู้รับบริการระมัดระวังอันตราย                                                                
(3) มีการท าความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือทุกชนิดอย่างถูกสุขลักษณะหลังให้บริการ                                               
(4) จัดให้ผู้ให้บริการต้องใส่หน้ากากอนามัยทุกครั ง                                                                                           
(5) มีการเก็บและป้องกันการติดเชื อจากขยะมูลฝอยที่เหมาะสม                                                                            
(6) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ และติดตั งถังดับเพลิงอย่างน้อย 1 เครื่อง                                                              
(7) สถานประกอบการที่มีการให้บริการอบไอน  า อบซาวน่า หรือใช้อ่างน  าวน บ่อน  าร้อนหรือน  าเย็น ต้องจัดให้มี                                            
มีผู้ให้บริการหรือพนักงานที่มีความรู้    มีนาฬิกาที่สามารถมองเห็นและอ่านเวลาได้โดยง่าย   มีระบบฉุกเฉินซึ่ง
สามารถหยุดการท างานของอุปกรณ์ต่างๆ ได้โดยอัตโนมัติ                                                                              
(8) กิจการสปาต้องด าเนินการ ดังนี   มีระบบคัดกรองผู้รับบริการที่อาจมีความเสี่ยงต่อการให้บริการ ต้องดูแล
ควบคุมคุณภาพน  าที่ใช้ส าหรับการให้บริการ                                                                                                                                                
(9) กิจการนวดเพ่ือสุขภาพ และนวดเพ่ือเสริมความงามต้องระมัดระวังไม่ให้ผู้รับบริการที่มีความเสี่ยงจากอายุหรือ
โรคประจ าตัวมาใช้บริการเป็นอันขาด 

มาตรฐานด้านการให้บริการ                                                                                                                    
(1) การให้บริการไม่ฝ่าฝืนกฎหมายอื่น                                                                                                      
(2) ต้องแสดงรายการการให้บริการและอัตราค่าบริการไว้ในที่เปิดเผย                                                                      
(3) ไม่จัดให้มีบริการอ่ืนใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริการในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ                                                    
(4) ต้องก าหนดให้มีเครื่องแบบผู้ให้บริการ ที่รัดกุม สุภาพ สะอาด และมีป้ายชื่อติดบริเวณหน้าอก                                     
(5)  มีการก าหนดเวลาเปิด – ปิด โดยเริ่มให้ตั งแต่ 06.00 น. – 24.00 น.                                                                 
(6) กิจการสปาต้องมีการจัดท าทะเบียนประวัติผู้รับบริการ 

 

 



๒๕ 

  

- กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง                                                                                               
จ านวนสถานประกอบการกิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิงในประเทศไทย 

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ (ศพส.)   จ านวน      867   แห่ง                                                               
ศูนย์คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ(ศพอส.)  จ านวน    1,393   แห่ง                                                 
สถานสงเคราะห์คนชราในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   จ านวน         12   แห่ง                                           
กิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิงภาคเอกชน   จ านวน      304   แห่ง                                                                                              
 รวม จ านวน    1,722  แห่ง 

ข้อ 1  กฎกระทรวงนี ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
ข้อ 2  ในกฎกระทรวงนี  
“กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง” หมายความว่า  กิจการที่ให้บริการเกี่ยวกับการดูแล ส่งเสริม ฟื้นฟูสุขภาพ 
หรือการประคับประคองผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิงที่มีปัญหาด้านสุขภาพ โดยวิธีการจัดกิจกรรมในระหว่างวัน หรือการ
ช่วยเหลือในการด ารงชีวิต หรือการจัดสถานที่เพ่ือพ านักอาศัย หรือสถานที่บริบาลดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง  เว้น
แต่เป็นการด าเนินการในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
ข้อ 3  ให้กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิงเป็นกิจการอ่ืนในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ  
ข้อ 4  กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิงแบ่งลักษณะการให้บริการออกเป็นสามลักษณะ ดังต่อไปนี  
 (1)  การให้บริการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิงระหว่างวัน  ที่มีการจัดกิจกรรมการดูแล ส่งเสริม และฟ้ืนฟูสุขภาพ
แก่ผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง โดยไม่มีการพักค้างคืน 
 (2)  การให้บริการดูแลผู้สูงอายุ ที่มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ โดยจัดให้มีที่พ านักอาศัย 
 (3)  การให้บริการดูแลและประคับประคองผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง ที่มีการจัดกิจกรรมการดูแล ส่งเสริม และ
ฟ้ืนฟูสุขภาพแก่ผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง โดยมีการพักค้างคืน 
ข้อ 5  ผู้ซึ่งประกอบกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง รวมทั งผู้ปฏิบัติงานในกิจการดังกล่าว อยู่ในวันก่อนวันที่
กฎกระทรวงนี ใช้บังคับ ซึ่งประสงค์จะประกอบกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการ ค าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ด าเนินการ หรือค าขอขึ นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการต่อผู้อนุญาตภายในหนึ่งร้อย
แปดสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี ใช้บังคับ และเมื่อยื่นค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอขึ นทะเบียนแล้ว ให้ประกอบ
กิจการ ด าเนินการ หรือให้บริการต่อไปได้จนกว่าจะได้รับแจ้งค าสั่งไม่ออกใบอนุญาตหรือไม่รับขึ นทะเบียนจากผู้อนุญาต 
แล้วแต่กรณี 
มาตรฐานด้านสถานที่ 

1) ตั งอยู่ในพื นที่ซึ่งมีสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และมีทางที่ใช้ในการเข้าและออก
โดยสะดวก  

2) มีอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมแก่ผู้รับบริการ รวมทั งต้องปลอดจากเหตุร าคาญที่อาจรบกวนความ
เป็นอยู่ที่สุขสบาย  
(๑) พื นที่ที่ให้บริการทั งภายในและภายนอกสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ มีลักษณะดังนี  
     (ก) มีความกว้างของทางเดินไม่น้อยกว่า ๙๐ ซม. 
     (ข) มีการท าความสะอาดและจัดสถานที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
     (ค) กรณีใช้พื นที่ประกอบกิจการอยู่ในอาคารเดียวกันกับการประกอบกิจการอ่ืน ต้องมีการแบ่งเขตพื นที่บริเวณท่ี
ให้บริการอย่างชัดเจน  
     (ง) มีพื นท่ีส่วนกลางแก่ผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ส าหรับการประกอบกิจกรรมหรือสันทนาการที่หลากหลาย 

    (๔) กรณีมีการให้บริการหลายลักษณะรวมอยู่ในอาคารหรือสถานที่เดียวกัน จะต้องมีการแบ่งสัดส่วนการให้บริการให้
ชัดเจน  
 
 
 



๒๖ 

  

 (๕) มีหน่วยบริการในการประสานงาน แจ้งเหตุเตือนภัย อ านวยความสะดวก และอ่ืน ๆ 
 (๖) มีการจัดการมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน  าเสีย ที่เหมาะสม 
 (๗) มีระบบการควบคุมพาหะน าโรคตามหลักสุขาภิบาล  
 (๘) พื นที่บริเวณที่ให้บริการต้องมีแสงสว่างและการระบายอากาศท่ีเพียงพอและไม่มีกลิ่นอับทึบ 

(๙) ห้องน  า มีลักษณะดังนี  
 (ก) ประตูเป็นแบบเปิดออกภายนอกหรือแบบบานเลื่อน ขนาดกว้างสุทธิไม่ต่ ากว่า ๙๐ ซม. มือจับแบบก้านโยกหรือ

แกนผลักและสามารถเปิดจากภายนอกได้ ไม่ติดอุปกรณ์บังคับประตูได้เอง และไม่มีธรณีประตู 
 (ข) ระดับพื นผิวภายในห้องน  าราบเรียบเสมอกัน มีระดับเสมอกับพื นภายนอก ไม่ลื่น และไม่มีน  าท่วมขัง 
 (ค) โถส้วมชนิดนั่งราบ สูงจากพื นไม่น้อยกว่า ๔๕ ซม. มีพนักพิง และมีราวจับชิดผนังอย่างน้อยหนึ่งด้านเพ่ือช่วยการ

พยุงตัว 
(ง) อ่างล้างมือ สูงจากพื นไม่เกินแปดสิบเซนติเมตร มีราวจับที่ด้านข้างของอ่าง เพื่อช่วยการพยุงตัวขณะยืน ก๊อกน  า

เป็นชนิดก้านโยก ก้านหมุน หรือระบบอัตโนมัติ 
 (จ) บริเวณที่อาบน  า ที่นั่งส าหรับอาบน  าสูงจากพื นไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 45 เซนติเมตร ต้องมีพนัก

พิงที่ม่ันคง มีราวจับที่ด้านข้างของที่นั่งเพ่ือช่วยการพยุงตัว ก๊อกน  าของฝักบัวเป็นชนิดก้านโยก ก้านหมุน หรือระบบ
อัตโนมัติ 

 (ฉ) ติดตั งสัญญาณเรียกฉุกเฉินในห้องน  า 
 (ช) มีระบบท าน  าอุ่นที่ปลอดภัย 
 (ซ) มีราวจับตั งแต่ประตูไปจนถึงโถส้วมและบริเวณที่อาบน  า 

 (๑๐) การเดินสายไฟเป็นระเบียบ ใช้สายไฟถูกประเภท และมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย 
ดังนี   
 (ก) สวิตช์และสายไฟได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีและปลอดภัย 
 (ข) มีเส้นหรือขอบเขตแสดงบริเวณท่ีอาจมีอันตรายหรือห้ามเข้าใกล้ 
 (ค) มีอุปกรณ์ตัดไฟรองรับกรณีเกิดไฟช็อตหรือรั่ว 
 (ง) มีระบบไฟฟ้าส่องสว่าง มีหลอดไฟติดตั งไว้ทั งในส่วนที่นอน ห้องน  า และพื นที่ใช้สอยทั่วไป 
 (๑๑) เครื่องเรือนต้องมีความปลอดภัยในการใช้สอย ไม่ก่อให้เกิดอันตราย ถ้ามีมุมแหลมต้องติดตั งยางกันกระแทก  
 ข้อ ๒  สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิงที่มีลักษณะเป็นการ
ให้บริการดูแลผู้สูงอายุโดยจัดให้มีที่พ านักอาศัย นอกจากต้องมีลักษณะตามข้อ ๑ แล้ว ต้องจัดให้มีหน่วยบริการในการ
ประสานงาน แจ้งเหตุเตือนภัย อ านวยความสะดวก และจัดบริการระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
ข้อ ๓  สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิงที่มีลักษณะเป็นการให้บริการ
ดูแลและประคับประคองผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิงโดยมีการพักค้างคืน นอกจากต้องมีลักษณะตามข้อ ๑ และข้อ ๒ 
แล้ว ต้องจัดให้มีความกว้างระหว่างเตียงไม่น้อยกว่า ๙๐ เซนติเมตร 
มาตรฐานด้านความปลอดภัย 
 (๑) มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลและคู่มือการปฐมพยาบาลไว้ในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพและพร้อมใช้งานได้
ตลอดเวลา 
 (๒) มีป้ายหรือข้อความเพ่ือแสดงหรือเตือนให้ผู้รับบริการระมัดระวังอันตรายหรือบริเวณที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภัย
อันตราย รวมถึงการติดตั งเครื่องป้องกันไม่ให้ผู้รับบริการเกิดอันตราย 
 (๓) มีระบบป้องกันและควบคุมการติดเชื อที่เหมาะสม 
 (๔) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ และติดตั งเครื่องดับเพลิงไว้ในต าแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน อย่างน้อยหนึ่งเครื่อง กรณี
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพที่มีพื นที่การให้บริการมากกว่าหนึ่งชั น ต้องติดตั งเครื่องดับเพลิงไว้ในต าแหน่งที่เห็นได้
ชัดเจน อย่างน้อยชั นละ ๑ เครื่อง 
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(๕) มีระบบไฟฟ้าส่องสว่างส ารองตามช่องทางเดิน 
 (๖) มีการฝึกอบรมผู้ด าเนินการและพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย    ปีละ ๑ ครั ง 
 (๗) มีแนวปฏิบัติการป้องกันภาวะเสี่ยงและภาวะฉุกเฉิน 
 (8)  มีพนักงานที่ได้รับการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ และมีการฝึกซ้อมอย่างน้อยปีละ ๑ ครั ง 
 (9) มีมาตรการตรวจสอบระบบความปลอดภัยในการให้บริการปีละหนึ่งครั ง 
         ข้อ ๕  สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิงที่มีลักษณะเป็นการ
ให้บริการดูแลผู้สูงอายุโดยจัดให้มีที่พ านักอาศัย หรือการให้บริการดูแลและประคับประคองผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง
โดยมีการพักค้างคืน นอกจากต้องมีลักษณะตามข้อ ๔ แล้ว ต้องมีลักษณะเพ่ิมเติม ดังต่อไปนี  
 (1) มีอุปกรณ์ช่วยฟื้นคืนชีพ เช่น ถุงลมช่วยหายใจ หรืออุปกรณ์เปิดทางเดินหายใจ และสัญญาณเรียกฉุกเฉิน เช่น 
กริ่ง กระดิ่ง หรือสัญญาณเตือนภัย 
 (2) มีเครื่องกระตุกหัวใจอย่างน้อย ๑ เครื่อง ติดตั งในจุดที่มองเห็นได้ 
มาตรฐานด้านการให้บริการ 
ข้อ ๖  สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง ต้องมีลักษณะโดยทั่วไปด้าน
การให้บริการ ดังต่อไปนี  
 (๑) มีการจัดท าทะเบียนประวัติของผู้รับบริการ 
 (๒) มีการประเมินความต้องการการดูแลและความสามารถในการสื่อสารของผู้รับบริการเมื่อแรกรับ โดยมีการ
ประเมินซ  าทุกสามเดือน 
 (๓) มีแนวทางการปฏิบัติในการส่งเสริมสุขภาพ รวมถึงการฟ้ืนฟูสุขภาพของผู้รับบริการบนพื นฐานของแนวทางการ
ปฏิบัติที่ดีและมีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ชัดเจน 
 (๔) ให้บริการดูแลผู้รับบริการให้สอดคล้องกับผลการประเมินความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันพื นฐาน 
และความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันที่ซับซ้อน  
 (๕) ให้บริการอาหารที่สะอาดและปลอดภัย 
(๖) ผู้รับบริการที่ต้องใช้ยาหรืออุปกรณ์สุขภาพประจ าตัว ต้องได้รับการดูแล 
ตามมาตรฐานอุปกรณ์เครื่องมือด้านสุขภาพที่ผ่านการพิจารณาจากแพทย์ผู้ดูแลแล้ว 
(๗) มีกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม รวมทั งกิจกรรมส่งเสริมสัมพันธภาพในสังคมตามความเหมาะสมแก่
ผู้รับบริการ และสามารถเลือกตามความพอใจ หรือตามความสามารถของแต่ละบุคคล เพ่ือพัฒนาคุณค่าในตัวเองและ
สร้างเสริมคุณภาพชีวิตของผู้รับบริการ 
(๘) มีการบันทึกและติดตามการเปลี่ยนแปลงทางสุขภาวะของผู้รับบริการ 
(๙) แสดงรายการให้บริการและอัตราค่าบริการไว้ในที่เปิดเผย มองเห็น           ได้ง่ายและสามารถตรวจสอบได้ 
(๑๐) มีการท าสัญญาหรือข้อตกลงการให้บริการระหว่างผู้ประกอบการกับผู้รับบริการ ญาติสายตรง ผู้แทนโดยชอบธรรม 
หรือผู้ซึ่งผู้รับบริการได้มอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร 
(๑๑) ให้บริการโดยค านึงถึงความเป็นส่วนตัวและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ดังนี  
 (ก) การให้บริการต้องยึดหลักความเป็นส่วนตัวและเป็นไปตามความต้องการหรือความเต็มใจของผู้รับบริการ 
 (ข) ต้องมีแนวทางในการควบคุม ดูแลและป้องกัน ผู้รับบริการจากการถูกกระท าต่อร่างกาย จิตใจการเงินและด้านอื่น ๆ 
รวมทั งการล่วงละเมิดทางเพศ  
 (ค) พนักงานที่เกี่ยวข้องต้องผ่านการอบรมหลักสูตรที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
การป้องกันสิทธิและการให้ความคุ้มครองผู้สูงอายุ 
 (ง) หากมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่เป็นการพ านักระยะยาวหรือมีกิจกรรม พักค้างคืน ต้องจัดให้มีบุคลากรเฝ้าระวังหรือ
อยู่เวรยามในตอนกลางคืนอย่างเหมาะสม           มีประสิทธิภาพ และเพียงพอ 
 (จ) มีการรักษาความลับของผู้รับบริการ โดยต้องไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว ต่อบุคคลภายนอกในมาตรฐานเดียวกับการ
รักษาสิทธิของผู้ป่วย 
 (ฉ) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและการดูแลต้องให้ข้อมูลแก่ผู้รับบริการ ญาติสายตรง ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้
ซึ่งผู้รับบริการได้มอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร 
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(๑๒) มีการแจ้งข้อมูลข่าวสาร ดังนี  
  (ก) ผู้รับบริการหรือผู้แทนต้องได้รับการแจ้งค่าใช้จ่ายในการรับบริการและค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่
ผู้รับบริการสมัครใจเข้าร่วม  
  (ข) ผู้รับบริการหรือผู้แทนต้องได้รับรู้กระบวนการ ความก้าวหน้าในการส่งเสริมสุขภาพในปัจจุบัน และมีส่วนร่วมใน
การวางแผนการดูแลขณะเกิดเหตุฉุกเฉินหรือกรณีท่ีเกิดการเจ็บป่วยการประสานงานกับสถานพยาบาลที่รับส่งต่อ และ
การตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลการดูแลในระยะยาวที่อาจจะเกิดขึ น รวมถึงข้อมูลอ่ืนเกี่ยวกับสุขภาพของ
ผู้รับบริการ 
  (ค) ผู้รับบริการควรได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิของตนเองและการดูแลตนเองเพ่ือการพัฒนาศักยภาพและการส่งเสริม
สุขภาพของตนเอง 
 (๑๓) มีระบบการส่งต่อในกรณีผู้รับบริการเกิดการเจ็บป่วยฉุกเฉิน 
 ข้อ ๗  สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิงที่มีลักษณะเป็นการ
ให้บริการดูแลผู้สูงอายุโดยจัดให้มีที่พ านักอาศัย นอกจากต้องมีลักษณะตามข้อ ๖ แล้ว ต้องมีการประสานงานกับสห
สาขาวิชาชีพในการให้การดูแลด้านการส่งเสริมสุขภาพและการฟ้ืนฟูแก่ผู้รับบริการ 
  
 ข้อ ๘  สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิงที่มีลักษณะเป็นการ
ให้บริการดูแลและประคับประคองผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิงโดยมีการพักค้างคืน นอกจากต้องมีลักษณะตามข้อ ๖ แล้ว 
ต้องมีการประสานงานกับสหสาขาวิชาชีพในการให้การดูแลด้านการส่งเสริมสุขภาพ การฟื้นฟู และการประคับประคอง
แก่ผู้รับบริการตามแผนการรักษาของผู้ประกอบวิชาชีพ รวมทั งต้องมีสัดส่วนของผู้ให้บริการ ๑ คนดูแลผู้รับบริการไม่เกิน 
๕ คน 

 

7.  กลุ่มห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องมือวัดทางการแพทย์   โดย   นายเอกพงษ ์  แก้วราบ 
(1) การด าเนินงานประจ าเดือน 

1. ห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ 
- Intermediate Check 
- อบรมหลักสูตรข้อก าหนด     ISO/IEC 17025:2017     (คุณธีรารัตน์  แก้วมะแป้น  ต าแหน่ง ผู้

ประสานงาน) 
-  การตีความหมายใบรายงานผลการสอบเทียบของเครื่องมือมาตรฐาน  จ านวน  ๙  เครื่อง (BPD ค่า 

200 mmHg ใช้ค่าแก้  4 mmHg 
- ส่งเครื่องวัดความดันโลหิตทดสอบประจ าปี จ านวน ๓ เครื่อง 
- ขอความอนุเคราะห์เครื่องทดสอบมาตรฐาน ศบส. 3 

2.ศูนย์เครื่องมือแพทย์ 

- ผลงานเลิศรัฐ :  การส่งเสริม สนับสนุน  พัฒนาการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลอย่างเป็น
ระบบและเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษา และภาคีเครือข่ายด้านเครื่องมือแพทย์  : กรณีศึกษาศูนย์เครื่องมือแพทย์โรงพยาบาล
พัทลุง จังหวัดพัทลุง 

- ขอความอนุเคราะห์ลงข้อมูลในแบบบันทึกสรุป  ข้อมูลศูนย์เครื่องมือแพทย์ประจ าปีงบประมาณ 2564 และ  
ส่งคู่มือการบริหารจัดการศูนย์เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลแก่กลุ่มเป้าหมาย 

- จัดท าระเบียบปฏิบัติงานเรื่องการบริหารจัดการศูนย์เครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลสุไหงโก -ลก                     
จังหวัดนราธิวาส 
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ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
(1)  กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ  

- การพิจารณาคัดเลือกหัวข้อการพัฒนานวัตกรรมของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 ตาม
ตัวชี วัดที่ 3 ระดับความส าเร็จของนวัตกรรมที่หน่วยงานสร้างใหม่และน าไปใช้ประโยชน์ ดังนี  

- กลุ่มบริหารทั่วไปและแผนงาน น าเสนอนวัตกรรม จ านวน 2 เรื่อง ดังนี  
o นวัตกรรมสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้การด าเนินงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มีความต่อเนื่อง และเป็น

การพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ น  
o นวัตกรรมระบบฐานข้อมูลศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๒ เพ่ือเป็นการรวบรวม และบริหารจัดการองค์

ความรู้ของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี ๑๒ มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ สามารถสืบค้นได้ง่าย 
- กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ และกลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ น าเสนอนวัตกรรม                      

“การควบคุมเอกสารในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Document Control)”  
เนื่องจากปัจจุบันกลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์มีการด าเนินการงานห้องปฏิบัติการเครื่องมือวัดทางการแพทย์ 
ตามมาตรฐาน ISO 17025 และ       กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด าเนินการจัดท าระเบียบ
ปฏิบัติงานของศูนย์ฯ พบว่าระบบการควบคุมเอกสารไม่เป็นระบบตามมาตรฐานที่ก าหนด เอกสารทั งหมดล่าสมัย 
ไม่สามารถน าไปอ้างอิงกับผู้รับบริการได้ และเป็นการปรับเปลี่ยนกระบวนการด าเนินงานเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
อีกท้ังเป็นการบูรณาการกับงานควบคุมภายในด้วย 

- กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ น าเสนอนวัตกรรม “การขออนุมัติไปราชการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์”       
เพ่ือเป็นการสนับสนุน อ านวยความสะดวกของผู้ปฏิบัติงาน และลดระยะเวลาการด าเนินงาน เนื่องจากบางครั้ง
ผู้ปฏิบัติงานติดภารกิจ ณ พ้ืนที่ไม่สามารถมาเสนออนุมัติไปราชการได้ ณ ศูนย์ฯ ท าให้การด าเนินงานไม่ต่อเนื่อง 
พร้อมทั้งเป็นการปรับเปลี่ยนกระบวนการด าเนินงานเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์  

 ที่ประชุม :  ได้ด าเนินการวิเคราะห์ พิจารณา คัดเลือก นวัตกรรมที่น าเสนอ ดังนี  
๑. นวัตกรรมการควบคุมเอกสารในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Document Control) เนื่องจากเป็นนวัตกรรมที่มี

การพัฒนาใหม่ในองค์กร และช่วยให้การท างานได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม และน าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด  และเกิดประโยชน์ที่เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนสามารถวัดวิเคราะห์ แสดงให้เห็น
หลักฐานเชิงประจักษ์ในแง่ของการใช้ประโยชน์ของนวัตกรรมได ้

๒. นวัตกรรมระบบฐานข้อมูลศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๒ เป็นนวัตกรรมที่มีการพัฒนาใหม่ในองค์กร และช่วย
ให้การท างานได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม และเกิดประโยชน์ที่เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนสามารถวัด
วิเคราะห์ แสดงให้เห็นหลักฐานเชิงประจักษ์ในแง่ของการใช้ประโยชน์ของนวัตกรรมได้ แต่ยังไม่สามารถพัฒนาได้ทันใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

๓.  นวัตกรรมสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากเป็นนวัตกรรมที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้มีการคิดค้น และ
พัฒนาใช้งานอยู่แล้ว 

๔.  นวัตกรรมการขออนุมัติไปราชการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากยังไม่มีการก าหนดรูปแบบของนวัตกรรมที่
ชัดเจน และต้องศึกษาข้อมูลต่างๆ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบหรือข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง 

 

มติที่ประชุม : สรุปผลจากการวิเคราะห์นวัตกรรมฯ  ได้คัดเลือกหัวข้อ  “นวัตกรรมการควบคุมเอกสารในรูปแบบไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Document Control)”  เป็นนวัตกรรมที่หน่วยงานสร้างใหม่และน าไปใช้ประโยชน์ ตามตัวชี วัด 3     
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 



๓๐ 

  

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ    
(1)  นายพิเชฏฐ์ สุขวรรณ   :  จากสถานการณ์การระบาดของเชื อโรค COVID-19 เพ่ือความปลอดภัย จึงขอ

สนับสนุนหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์จาก ศบส.12  ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ไป
ปฏิบัติงานนอกสถานที่   

ประธาน :     มอบงานพัสดุสนับสนุนหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ที่มีอยู่ ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน                   
นอกสถานที่  โดยผู้อ านวยการฯ จะประสานงานกับกรมฯ ในการจัดสรรหน้ากากอนามัยให้กับ
เจ้าหน้าที่ของ ศบส.12 ต่อไป 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา 16.00 น. 
 
เพลงสรรเสริญพระบารมี 
 
 
 

(นางธีรารัตน์   แก้วมะแป้น) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 

 
 
 

(นางสาวเพียงพร  วรรณนิยม) 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 


