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1. ผู้รับบริการหลัก/ช่องทางการให้บริการ 
  

ผู้รับบริการหลัก  : ผู้ปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงานการถ่ายทอดนวัตกรรมฯ 
กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสุขภาพจิตของศูนย์สุขภาพจิต 

สถานที่ให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
-  ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 ส านักงานสงขลา  ที่อยู่ 472   
   ถนนไทรบุรี ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 
-  ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 ส านักงานปัตตานี  ที่อยู่ 4/54 หมู่ 4 
   ต าบลรูสะมิแล อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000 

- เวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. 

-  โทรศัพท ์074 324782/ 073 350363 
-  โทรสาร 074 324781/ 073 312838 
-  กล่องรับความคิดเห็นหน้าส านักงานของศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 

- เวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. 

-  Website : www.mhc12.go.th 
-  E-mail : mhc12dmh@gmail.com 
-  Facebook : ศูนย์สุขภาพจิตที่สิบสอง กรมสุขภาพจิต 

- 24 ชั่วโมง 

 

2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ 
  

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1) การประเมินความต้องการของพื้นที่ ด้วยวิธีการ ดังนี้ 

- ใช้แบบสอบถามความต้องการของแต่ละหน่วยงานในการ
จัดสัมมนาสรุปผล/การจัดโครงการ/ เวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

 
1-2 วัน 

 
กลุ่มงานวิชาการ 

 - เวทีการตรวจราชการ/นิเทศเฉพาะกิจ 3 วัน กลุ่มงานวิชาการ 
 - เวทีประชุมผู้บริหาร เช่น คปสข., ประชุมศูนย์วิชาการเขต

ร่วมกับจังหวัด, ประชุมคณะกรรมการกลุ่มวัยของเขต 
1 วัน กลุ่มงานวิชาการ 

2) การออกแบบถ่ายทอดนวัตกรรม องค์ความรู้ และเทคโนโลยี
ด้านสุขภาพจิต โดยพิจารณาความจ าเป็นจากนโยบาย             
ผลการส ารวจความต้องการของผู้รับบริการ ผลการนิเทศ
งาน การรับค าร้องขอจากช่องทางอ่ืนๆ ตามบริบทของพ้ืนที่
เขตสุขภาพ กรณีที่ เคยด าเนินการมาก่อน น าผลการ
ด าเนินงานมาพิจารณาปรับปรุง หรือออกแบบกระบวนการ
ใหม่ (นวัตกรรม หมายถึง การน าเอานวัตกรรมเดิมที่มีอยู่
แล้วมาปรับใช้ ไม่จ าเป็นต้องเป็นการออกแบบนวัตกรรม
ใหม่) 

1 วัน กลุ่มงานวิชาการ 

3) ด าเนินการถ่ายทอดนวัตกรรม องค์ความรู้ และเทคโนโลยี
ด้านสุขภาพจิต 

2-3 วัน กลุ่มงานวิชาการ
และฝ่ายบริหาร 
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
4) สรุปผลการถ่ายทอดนวัตกรรม องค์ความรู้ และเทคโนโลยีด้าน

สุขภาพจิต (ตามแบบสรุปผลการด าเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ)  

1-7 วัน ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 - สรุปผลคะแนนทดสอบความรู้ก่อน-หลังถ่ายทอดองค์ความรู้   
 - สรุปผลความพึงพอใจต่อการถ่ายทอดองค์ความรู้   

5) รายงานผลการด าเนินโครงการต่อผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง   
 - ผู้อ านวยการ 1-7 วัน ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 - PM 1-7 วัน ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 - สยส. 1-7 วัน ผู้รับผิดชอบโครงการ/

ผู้รับผิดชอบงานแผนงาน 
6) รวบรวมข้อมูลหรือผลการด าเนินงานในการจัดท ารายงาน

ประจ าปี 
1 เดือน ผู้รับผิดชอบโครงการ/

ผู้รับผิดชอบงานแผนงาน 
รวมระยะเวลาในการด าเนินการทั้งสิ้น ภายใน 1 เดือน 

(เฉพาะขั้นตอน 
ล าดับ 2-5) 

 

 

3. เอกสาร/แบบฟอร์มที่ใช้ในการขอรับบริการ 
 

ล าดับ เอกสาร/แบบฟอร์ม จ านวน (ฉบับ) 
1) แบบส ารวจปัญหาสุขภาพจิตและความต้องการของพ้ืนที่ฯ 1 
2) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 1 
3) แบบสรุปความพึงพอใจต่อการอบรม / สัมมนาตามโครงการของกรมสุขภาพจิตฯ 1 
4) สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงาน / โครงการฯ 1 
5) แบบฟอร์มขอสนับสนุนสื่อเทคโนโลยีสุขภาพจิต 1 

 

4. ค่าธรรมเนียมการบริการ 
 

ล าดับ รายละเอียดการบริการที่มีค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม 
(บาท) 

1) ไม่มี  
 

5. การประกันคุณภาพ/ประสิทธิภาพการให้บริการ 
   

ล าดับ ผลส าเร็จของการบริการที่จะส่งมอบแก่ผู้รับบริการ 
1) ร้อยละ 85 ของผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการถ่ายทอดฯ ในระดับมากถึงมากที่สุด 
2) ศูนย์สุขภาพจิตสามารถสรุป และรายงานผลต่อผู้บริหาร/ผู้เกี่ยวข้อง ภายในระยะเวลาที่ก าหนด                      

(1 เดือน) 
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6. ช่องทางการร้องเรียน/แนะน าบริการ 
  

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน/แนะน าบริการ 
1) -  ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 ส านักงานสงขลา  ที่อยู่ 472  ถนนไทรบุรี ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมือง             

จังหวัดสงขลา 90000  
-  ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 ส านักงานปัตตานี  ที่อยู่ 4/54 หมู่ 4 ต าบลรูสะมิแล อ าเภอเมือง             

จังหวัดปัตตานี 94000 
2) โทรศัพท ์074 324782/ 073 350363 
3) โทรสาร 074 324781/ 073 312838 
4) กล่องรับความคิดเห็นหน้าส านักงานของศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 
5) www.mhc12.go.th 
6) E-mail : mhc12dmh@gmail.com 
7) Facebook : ศูนย์สุขภาพจิตที่สิบสอง กรมสุขภาพจิต 
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ภาคผนวก 
  



 
 

แบบส ารวจปัญหาสุขภาพจิตและความต้องการของพ้ืนที่เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานสุขภาพจิต 
จาก ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 

 

วัตถุประสงค์   แบบส ารวจนี้ สร้างข้ึนเพื่อน าข้อมูล ไปใช้ในการแก้ไขปัญหา พัฒนา และสนับสนุนเพื่อให้การ
ด าเนินงานสุขภาพจิตของพื้นที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ   ชาย   หญิง   2. อายุ  20-29 ปี   30-39 ปี    40-49 ปี    50-59 ปี   60 ปีขึ้นไป 
3. ระดับการศึกษาสงูสุด    ปริญญาตรี      ปริญญาโท     ปริญญาเอก     อื่นๆ ….……………….….. 
4. ต าแหน่ง  
 แพทย์    พยาบาล    นักจิตวิทยา          นักวิชาการสาธารณสุข       อื่นๆ ............................... 
5. งานที่รับผิดชอบ   
 งานสุขภาพจิต (รับผิดชอบมา........................ปี)                                        อื่นๆ ............................... 
6. หน่วยงานที่สังกัด  (จังหวัด............................................................) 
   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด     ส านักงานสาธารณสขุอ าเภอ     โรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป 
   โรงพยาบาลชุมชน                 รพ.สต.            อื่นๆ ............................................ 
 

ส่วนที่ 2  ข้อมูลปัญหาสุขภาพจิต 
   2.1  ใน 1 ปีที่ผ่านมา พื้นที่ของท่าน มปีัญหาสุขภาพจิตที่ส าคญัเร่ืองอะไรบ้าง  
       ให้เรียงล าดับตามความส าคัญ  

 (1) ...........................................................................     (2) ..........................................................................  
 (3) ............................................................................    (4) ………………………………………………………………… 
 2.2 ในปีต่อไปพื้นที่ของท่าน มปีัญหาสุขภาพจติเร่ืองอะไรบ้าง ที่มีแนวโน้มของปัญหาเพิ่มสูงขึน้ 
 ให้เรียงล าดับตามความส าคัญ 

 (1) ..........................................................................     (2) ..........................................................................  
 (3) ..........................................................................     (4) ………………………………………………………………… 
 

ส่วนที่ 3  ท่านต้องการรับการสนับสนุนสื่อเทคโนโลยีสุขภาพจิตหรือการอบรมความรู้ เรื่องอะไรบ้าง  
3.1 สื่อเทคโนโลยีสุขภาพจิต                                 3.2 การอบรม/สัมมนา/ความรู้ด้านสุขภาพจิต 

 

 

 

 

 
 

ส่วนที่ 4 ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ เพ่ิมเติม 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
 

กลุ่มวัย ระบุเร่ือง 
1.วัยเด็ก  
2.วัยเรียน  
3.วัยรุ่น  
4.วัยท างาน  
5.วัยสูงอาย ุ  
6.ผู้พิการ  
7.อื่นๆ  

ล าดับ ระบุเร่ือง 
1  
2  
3  
4  
5  
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ขอขอบคุณในการตอบแบบส ารวจ 



 
 

แบบสอบถาม 
ความพึงพอใจต่อการอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ ของกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2560 

 

ประเภทโครงการ 
 โครงการขับเคลื่อนนโยบายการด าเนินงานสุขภาพจิต 
  ชื่อโครงการ                                                                                                      
. ชื่อโครงการย่อย/กิจกรรม           
 โครงการอบรม /สัมมนา /ประชุมเชิงปฏิบัติการ    
ชื่อโครงการ/กิจกรรม             
 

ค าชี้แจงส าหรับผู้ตอบแบบสอบถาม  
แบบสอบถามนี้ใช้ส าหรบัส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบตัิการเพ่ือน าข้อมูลที่ได้           

ไปใช้ในการประเมินผลโครงการในครั้งนี้ และน าไปปรับปรุงและพัฒนาโครงการที่ต่อเนื่องและเกี่ยวข้องต่อไป  
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ  
 ชาย    หญิง 

2. อายุ 
 ต่ ากว่า 20 ปี    20-29 ปี    30-39 ปี  
 40-49 ปี    50-59 ปี   60 ปีขึ้นไป 

       3. การศึกษา 
 ต่ าปริญญาตรี            ปริญญาตรี    ปริญญาโท           ปริญญาเอก 

4. ต าแหน่ง 
 แพทย์    นักจิตวิทยา             นักวิชาการสาธารณสุข 
 พยาบาล    นักสังคมสงเคราะห์    คร ู
 แกนน าชุมชน   อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  
 อ่ืน ๆ ระบุ............................................................................. 

5. งานที่ท่านรับผิดชอบ 
 งานสุขภาพจิต    อ่ืนๆ ระบุ .......................................................... 

6. หน่วยงานที่ท่านสังกัด 
 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด   โรงพยาบาลศูนย์ 
 โรงพยาบาลทั่วไป    โรงพยาบาลชุมชน 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
 กรม/กอง ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ระบุ .........................................................  
 กรม/กอง นอกสังกัดกรมสุขภาพจิต  ระบุ .............................................................  
 หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต  ระบุ ........................................................... ...... 
 อ่ืน ๆ ระบุ ............................................................................................................  
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ส่วนที่ 2   ความพึงพอใจต่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2560 
               (ส าหรับช่องทางการถ่ายทอดที่เป็นการอบรม /สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ)               
โปรดท าเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความคดิเห็นของท่านมากที่สุด  
 

 
ประเด็นการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1.  เนื้อหาความรู้ที่ได้รับ      
    1.1  เหมาะสมทันยุคสมัย      
    1.2  เข้าใจง่าย      
    1.3  น าไปใช้ประโยชน์ได ้      
    1.4  สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ      
    1.5  ตรงกับความต้องการ      
2.  สื่อ/เอกสารประกอบการถ่ายทอดความรู้ (เช่น หนังสือ คู่มือ แผ่นพับ CD ฯลฯ)      
    2.1  ดึงดูดความสนใจ      
    2.2  ง่ายต่อการน าไปใช้      
    2.3  เหมาะสมกับผูร้ับความรู ้      
    2.4  มีความเพียงพอต่อจ านวนผู้รับความรู ้      
3.  รูปแบบการถ่ายทอดความรู้ (เช่น การบรรยาย การฝึกปฏิบัติ การท ากิจกรรม การดู

งาน การท ากลุ่ม ฯลฯ) 
     

    3.1  ทันยุคสมัย      
    3.2  สอดคล้องกับวัตถุประสงค์      

    3.3  สอนเข้าใจง่าย      
    3.4  เปิดโอกาสใหส้อบถาม/แสดงความคดิเห็น      
4. วิทยากร      
    4.1 สอนตรงกับเนื้อหา      
    4.2 สอนเข้าใจง่าย      
    4.3 เปิดโอกาสให้สอบถาม/แสดงความคิดเห็น      
    4.4 ตอบข้อซักถามตรงประเดน็      
    4.5 ความรู้ในเนื้อหาท่ีบรรยาย      
5.  ระยะเวลาที่ใช้ในการถ่ายทอดความรู้มีความเหมาะสม       

 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ 
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................... 

 

*** ขอขอบคุณในความร่วมมือ ***  
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แบบสรุป 
ความพึงพอใจต่อการอบรม / สัมมนาตามโครงการของกรมสขุภาพจิต ปีงบประมาณ 2560 

 

ประเภทโครงการ 
 โครงการขับเคลื่อนนโยบายการด าเนินงานสุขภาพจติ 
 ช่ือโครงการ          
 โครงการอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ  
 ช่ือโครงการ/กิจกรรม           

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ งานที่รับผิดชอบ จ านวน ร้อยละ 
ชาย   งานสุขภาพจิต   
หญิง   อื่นๆ    

รวม   รวม   
อายุ   หน่วยงานที่สังกัด   

ต่ ากว่า 20 ป ี   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด   
20 – 29  ปี   โรงพยาบาลศนูย ์   
30 – 39  ปี   โรงพยาบาลทั่วไป   
40 – 49  ปี   โรงพยาบาลชุมชน   
50 –59 ปี   ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ   
60 ปีขึ้นไป   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล   

รวม   กรม/กองในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข    
ต าแหน่ง   กรม/กองนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข   

แพทย์   หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจติ   
พยาบาล   อื่นๆ ........................   
นักวิชาการสาธารณสุข   รวม   
นักจิตวิทยา      
นักสังคมสงเคราะห ์      
ครู      
แกนน าชุมชน      
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน      
อื่นๆ   ..................................................      

รวม      
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ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสุขภาพจติ ปีงบประมาณ 2560 
 

ประเด็นประเมิน 
 ระดับความพึงพอใจ 

 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. เนื้อหาความรู้ที่ได้รับ       
1.1 เหมาะสมทันยุคสมัย จ านวน      

ร้อยละ      
1.2 เข้าใจง่าย จ านวน      

ร้อยละ      
1.3 น าไปใช้ประโยชน์ได ้ จ านวน      

ร้อยละ      
1.4 สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ จ านวน      

ร้อยละ      
1.5 ตรงกับความต้องการ จ านวน      
 ร้อยละ      
2. สื่อ/เอกสารประกอบการถ่ายทอดความรู้  (เช่น หนังสือ คู่มือ แผ่นพับ CD ฯลฯ)       
2.1 ดึงดูดความสนใจ จ านวน      

ร้อยละ      
2.2 ง่ายต่อการน าไปใช้ จ านวน      

ร้อยละ      
2.3 เหมาะสมกับผูร้ับความรู ้ จ านวน      

ร้อยละ      
2.4 มีความเพียงพอต่อจ านวนผูร้บัความรู ้ จ านวน      

ร้อยละ      
3.  ลักษณะการถ่ายทอดความรู้ (เช่น การบรรยาย การฝึกปฏิบัติการท ากิจกรรม 
การดูงาน การท ากลุ่ม การท ากิจกรรมค่าย ฯลฯ) 

      

3.1 ทันยุคสมัย จ านวน      
ร้อยละ      

3.2 สอดคล้องกับวัตถุประสงค ์ จ านวน      
 ร้อยละ      
3.3 สอนเข้าใจง่าย จ านวน      

ร้อยละ      
3.4 เปิดโอกาสใหส้อบถาม/แสดงความคิดเห็น จ านวน      
 ร้อยละ      
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ประเด็นประเมิน 
 ระดับความพึงพอใจ 

 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

4. วิทยากร       
4.1 สอนตรงกับเนื้อหา จ านวน      

ร้อยละ      
4.2 สอนเข้าใจง่าย 
 

จ านวน      
ร้อยละ      

4.3 เปิดโอกาสใหส้อบถาม/แสดงความคิดเห็น จ านวน      
 ร้อยละ      
4.4 ตอบข้อซักถามตรงประเด็น จ านวน      
 ร้อยละ      
4.5 ความรู้ในเนื้อหาท่ีบรรยาย จ านวน      
 ร้อยละ      
5. ระยะเวลาที่ใช้ในการถ่ายทอดความรู้มีความเหมาะสม   จ านวน      
 ร้อยละ      

  
สรุป ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในระดับมากข้ึนไป เท่ากับ     คิดเป็น ร้อยละ    
 

ช่ือผู้ประสานงาน               หน่วยงาน            
เบอร์โทรศัพท์        E-mail :             
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สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงาน / โครงการ 
ศูนย์สุขภาพจิตที่      

 

1. ช่ือโครงการ  

2. หลักการและเหตุผล 
3. วัตถุประสงค์ 
4. ระยะเวลาในการจัด 
5. งบประมาณ 
6. เนื้อหาวิชาที่ถ่ายทอด 
7. วิธีการประเมินผล (เช่น แบบทดสอบความรู้ แบบประเมนความพึงพอใจ แบบติดตามการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์) 
8. ผลการด าเนินงาน 

8.1 สรุปการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
8.2 ผลลัพธ์ที่ได้ 

9. ปัญหา / อุปสรรค 
10. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ด าเนินงานและผู้เข้าร่วมแผนงาน / โครงการตามกลุ่มเป้าหมาย 

                                                                      
ลงช่ือ          ผู้รับผิดชอบโครงการ 

       (      ) 
                                                           วันท่ี        

....................................................................................................................................................................................................... 
ส่วนนีส้ าหรับผู้อ านวยการ 
ผลการประเมินบรรลุวัตถุประสงคข์องโครงการ 
                                              О ผ่าน                             О ไม่ผ่าน         
                กรณีไม่ผ่านการประเมิน   มีข้อเสนอแนะ/ข้อควรปรับปรุงดังน้ี 
 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
               

ลงช่ือ          ผู้ประเมิน 
 (                 ) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์สุขภาพจิตที่              
     วันท่ี        

....................................................................................................................................................................................................... 
ส่วนนีส้ าหรับผู้รับผิดชอบโครงการ 

       รับทราบผลการประเมิน  
 

ลงช่ือ          ผู้รับผิดชอบโครงการ 
(      ) 

   วันท่ี      
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ประวัตวิิทยากร 
 
ช่ือ                                       นามสกุล        

วัน เดือน ปีเกิด       
ภูมิล าเนาเดมิ  อ าเภอ จงัหวดั  
ท่ีอยู่ปัจจุบัน  บ้านเลขท่ี หมูท่ี่ ถนน ต าบล  
 อ าเภอ จงัหวดั รหสัไปรษณีย์  
 โทรศพัท์      
 E-mail ..................................................................................................................................... 
ประวัตกิารศึกษา    ส าเร็จการศกึษา 
 พ.ศ.  ระดบั วฒุิ จาก  
 พ.ศ.  ระดบั วฒุิ จาก  
 พ.ศ.  ระดบั วฒุิ จาก  
 พ.ศ.  ระดบั วฒุิ จาก  
 พ.ศ.  ระดบั วฒุิ จาก  
 

ประสบการณ์ในการท างาน 
 พ.ศ.   
 พ.ศ.   
 พ.ศ.   
 พ.ศ.   
ความเช่ียวชาญพเิศษในเร่ือง  
  
ผลงานเด่น  
  
ต าแหน่งในปัจจุบัน  ต าแหนง่  
 สงักดั  
 โทรศพัท์      
 โทรสาร      
 

ลงช่ือ............................................เจ้าของประวตัิ 
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0893 – 401 – 015 

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12  
เร่ือง ขอสนับสนุนสือ่เทคโนโลยีสุขภาพจิต 
เรียน ผู้อ านวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 
 ด้วย……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
มีความประสงค์จะขอรับการสนับสนุนสื่อต่างๆเพื่อใช้                                                                            ดังนี้ คือ 

ล าดับ รหัสสื่อ รายการสื่อที่ขอเบิก จ านวน หน่วยนับ 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ต่อไปด้วย จะเป็นพระคณุ 
       …………………………………………………….ผู้ขอเบิก 

 (………………………………………………..) 
……...../…………/………… 

อนุมัติ                               ได้รับเอกสารดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 
          …………………………………………………ผู้รับเอกสาร 
          (………………………………………………) 

……...../…………/………… 
                                          ..………………………………………………ผู้จ่าย 

        (……………………………………………….) 
  ……...../…………/………… 
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รายชื่อผู้จัดท า 

 

1. แพทย์หญิงเพชรดาว โต๊ะมีนา ผู้อ านวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 ศูนย์สุขภาพจติที่ 12 

2. นางสาวสุริ  อุปมนต ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ ศูนย์สุขภาพจติที่ 12 

3. นางสาวสุวัฒนา  ลิ้มยุ่นทรง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ศูนย์สุขภาพจติที่ 12 

4. นางสาวสุชาดา    มีผล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ศูนย์สุขภาพจติที ่12 

5. นายซัมรี  เจะแต นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ศูนย์สุขภาพจติที่ 12 

6. นางสาวลลิภัทร  บัวทอง นักจิตวิทยาคลินิกช านาญการ ศูนย์สุขภาพจติที่ 12 

7. นางสาวยูนัยดะ๊   อาจหลัง นักสังคมสงเคราะหป์ฏิบัติการ ศูนย์สุขภาพจติที่ 12 

8. นางสาวต่วนสามีละ๊ ยี่งอ นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ ศูนย์สุขภาพจติที่ 12 

9. นางสาวโนรไ์ลลา มะรือสะ นักจิตวิทยา ศูนย์สุขภาพจติที่ 12 
 

10. นายบุญฤกษ์ จิงา นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ ศูนย์สุขภาพจติที่ 12 

11. นางจุฑามาส   วงค์สุวรรณ นักจัดการงานท่ัวไป ศูนย์สุขภาพจติที่ 12 

12. นายกนกศักดิ ์ ศักดิ์ค าแหง นักจัดการงานท่ัวไป ศูนย์สุขภาพจติที่ 12 
 

13. นางสาวอินทิรา พ่วงสมุทร ์ นักทรัพยากรบุคคล ศูนย์สุขภาพจติที่ 12 
 

14. นายนัสรดูิง แซะบากา นักจัดการงานท่ัวไป ศูนย์สุขภาพจติที่ 12 

15. นางสาวชัญณิชชา พรหมบุตร นักจัดการงานท่ัวไป ศูนย์สุขภาพจติที่ 12 

16. นางสาวเจ๊ะเย๊าะ มะน ิ นักจัดการงานท่ัวไป ศูนย์สุขภาพจติที่ 12 
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