
สรุปมติ และข้อสั่งการ  
การประชุมผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 5 / 2561 

วันที่ 8  พฤศจิกายน  2561 เวลา 13.00 – 16.30 น. 
ณ ห้องประชุมส านักงานเขตสุขภาพที่ 1 ชั้น 2 อาคารเทพรัตนราชสุดา สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 

ต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

รายช่ือผู้มาประชุม  
1. นพ.ธงชัย  เลิศวิไลรัตนพงศ ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตฯ 1  ประธาน 
2. นพ.ไพศาล  ธัญญาวินิชกุล สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพท่ี 1 
3. ร้อยเอกภูรีวรรธน์ โชคเกิด  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
4. นพ.ทศเทพ  บุญทอง  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
5. นพ.ประเสริฐ  กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดล าปาง 
6. นพ.ขจร   วินัยพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ 
7. นพ.ไกรสุข  เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา 
8. นพ.สุริยพณช์  สุริยะพงฑากุล (แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดล าพูน  
9. นพ.ดิเรก  สุดแดน  (แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน 
10. นพ.ทศพล  ดิษฐ์ศิริ  (แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
11. นพ.ไชยเวช  ธนไพศาล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 
12. นพ.ทรงวุฒิ  ทรัพย์ทวีสิน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลล าปาง 
13. นพ.วรเชษฐ  เต๋ชะรัก  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนครพิงค ์
14. พญ.สุวรรณา  ตีระวณิชย์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแพร่ 
15. พญ.จิรพร  ภัทรนุธาพร ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพะเยา  
16.  นพ.วสันต์   แก้ววี  (แทน) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลน่าน 
17. นพ.พงษ์ศักดิ ์  โสภณ  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลล าพูน 
18. นพ.ดนัย   ภัทรเธียรสกุล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเชียงค า 
19. นพ.วิชญ์  สิริโรจน์พร ผู้อ านวยการโรงพยาบาลฝาง 
20. นพ.พงษ์พจน์  ธีรานันตชัย ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ 
21. นายณัฐวุฒิ  ใจชมชื่น  (แทน) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลจอมทอง 
 
 รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม  

1. นพ.วัชรพงษ์  ค าหล้า  นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ.เชียงราย 
2. นพ.ศุภชัย  บุญอ าพันธ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ.แพร่ 
3. นพ.วิรินทร์เทพ  เชื้อส าราญ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ.ล าปาง 
4. นพ.ชาญชัย  พจมานวิพุธ รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.นครพิงค ์
5. นพ.สุธิต   คุณประดิษฐ์ รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.ล าพูน 
6. นพ.จรัล   ปันกองงาม รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.ล าปาง 
7. นพ.ธวัชชัย  ปานทอง รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.ล าปาง 
8. นพ.สมศักดิ์  อุทัยพิบูลย์ รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ รพ. เชียงรายฯ 
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9. นพ.ส าเริง  สีแก้ว  รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ รพ. เชียงรายฯ 
10. พญ.เยาวลักษณ ์  จริยพงศ์ไพบูลย์ รองผู้อ านวยการฝ่ายผลิตบุคลากรทางการแพทย์ รพ. เชียงรายฯ 
11. นพ.ประพัฒน์  ธรรมศร  รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.เชียงค า 
12. นพ.สุรเชษฐ์  อรุโณทอง รองผู้อ านวยการ สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ 
13. พญ.ศศิวิมล  โฆษชุณหนันท์ รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.ประสาทเชียงใหม่ 
14. นายเฉลิม  ใจอุ่น  หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ สสจ.พะเยา 
15. นางสาวอารุณรัตศ์ อรุณนุมาศ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ สสจ.น่าน 
16. นางสมพร  กิจสุวรรณรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ สสจ.ล าปาง 
17. นางบุญยรัตน์  ศรีวัชนาการ หัวหน้างานแผนงานและประเมินผล รพ.ล าปาง 
18. นางรัตนมาลา  เทียนถนอม หัวหน้างานแผนงานและประเมินผล รพ.นครพิงค์ 
19. นางสาวปิยธิดา  พิชัย  หัวหน้างานแผนงานและประเมินผล รพ.แพร่ 
20. นายธีรศักดิ์   วงศ์ใหญ่  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ รพ.เชียงค า 
21. นางปรานอม  เห็นถูก  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สสจ.เชียงราย 
22. นางเยาวเรศ  บรรเลง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สสจ.แพร่ 
23. นางนฤมล  สวัสดิผล นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สสจ.น่าน 
24. นางสาวเอราวัณ  อ้อยหวาน นักวิชาการสาธารณสุข สสจ.พะเยา 
25. นายอนุพงษ ์  พูลพร  นักวิชาการสาธารณสุข  สสจ.เชียงราย 
26. นางบุษบา  อนุศักดิ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ สสจ.ล าพูน 
27. นางสุวิมล  ทิพย์ชมพู นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ สสจ.ล าพูน 
28. นายกรกช  วิจิตรจรัสแสง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ สสจ.ล าปาง 
29. นายชัยการ  หน่อค า  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ สคร.1 เชียงใหม่ 
30. นายสยามราชย์  ฟูเจริญกัลยา นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ สสจ.เชียงราย 
31. นายทันวัฒน์  ยศชูสกุล นักทรัพยากรบุคคล สสจ.เชียงราย 
32. นายสุเวียต  ดวงแก้ว  เจ้าพนักงานเวชสถิติช านาญงาน สสจ.พะเยา 
33. นางสาวเกศวรินธร ค าลังศร ี เจ้าพนักงานธุรการ รพ.เชียงรายฯ 
34. นางนิภัทรา  วโนทยาโรจน์ เลขานุการผู้ตรวจราชการฯ เขตสุขภาพท่ี 1 
35. นายชาลี   เอ่ียมมา  หัวหน้างานตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ 1 
36. นางอ าภา  ทองประเสริฐ หัวหน้าส านักงานเขตสุขภาพที่ 1 
37. นางสุปราณี  ดิษยะกมล นักวิเคราะห์นโยบายฯ ช านาญการพิเศษ สนง.เขตสุขภาพท่ี 1 
38. นางอมาวสี  สันทัดวนิช นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สนง.เขตสุขภาพท่ี 1 
39. นายนครินทร์  เกียรอนันต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ สนง.เขตสุขภาพท่ี 1 
40. นางสาวผ่องศิริ  ศิริสุวรรณจิตร นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สนง.เขตสุขภาพท่ี 1 
41. นางจรูญรัตน์  แก้วมา  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  ส านักงานเขตสุขภาพที่ ๑ 
42. นางพรพรรณ  ภูมิประเทศ เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญการ ส านักงานเขตสุขภาพที่ ๑ 
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43. นางสาวนฤมล  ชมพูราช  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  ส านักงานเขตสุขภาพที่ ๑ 
44. นายกิตต ิ  ก้อนแก้ว นิติกรปฏิบัติการ  ส านักงานเขตสุขภาพที่ ๑ 
45. นายกิตติพงษ ์  ปวงจักรทา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ ส านักงานเขตสุขภาพที่ ๑ 
46. นายกิจพิพัฒน์  อินต๊ะแก้ว นักวิชาการสาธารณสุข  ส านักงานเขตสุขภาพที่ ๑ 
47. นางสาวนฤมล  สารอินจักร นักวิชาการสาธารณสุข  ส านักงานเขตสุขภาพที่ ๑ 
48. นางสาวทัตพิชา  ลิมป์ประเสริฐกุล นักวิชาการสาธารณสุข  ส านักงานเขตสุขภาพที่ ๑ 
49. นางสาวสุธาสินีย์  พาศร ี  นักวิชาการสาธารณสุข  ส านักงานเขตสุขภาพที่ ๑ 
50. นางสาวเวนุกา  เข่งค้า  นักวิชาการสาธารณสุข  ส านักงานเขตสุขภาพที่ ๑ 
51. นางวิรัลพัชร  ปินะถา  นักวิชาการสาธารณสุข  ส านักงานเขตสุขภาพที่ ๑ 
52. นางสาวปริยากร  ส าเภา  นักวิชาการสาธารณสุข  ส านักงานเขตสุขภาพที่ ๑ 
53. นางสาวมณีรัตน์  สมสุข  นักทรัพยากรบุคคล        ส านักงานเขตสุขภาพที่ ๑ 
54. นายสุภัทร  บุญประเสริฐ นักทรัพยากรบุคคล        ส านักงานเขตสุขภาพที่ ๑ 
55. นางสาวธันญนันท์ ปัญจธง  นักวิชการเงินและบัญชี ส านักงานเขตสุขภาพที่ ๑ 
56. นางสาวศรินทิพย ์ ตุ้ยตามพันธ์ นักวิชาการเงินและบัญชี ส านักงานเขตสุขภาพที่ ๑ 
57. นางสาวอนุศริน  เปียงเครือ นักวิชาการเงินและบัญชี ส านักงานเขตสุขภาพที่ ๑ 
58. นางกัญชพร  ราวเรือง  นักวิชาการพัสดุ         ส านักงานเขตสุขภาพที่ ๑ 
59. นายกฤษดา  ทรงวัย  นิติกร           ส านักงานเขตสุขภาพที่ 1  
60. นางสาวปุญญาพร อึงพินิจการดี เจ้าพนักงานธุรการ       ส านักงานเขตสุขภาพที่ ๑ 
61. นายเสฏฐวุมิ  การเพียร เจ้าพนักงานธุรการ       ส านักงานเขตสุขภาพที่ ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ สรุปมติและข้อสั่งการ… 
 



-4- 
สรุปมติ และข้อสั่งการ  

การประชุมผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 5 / 2561 
วันที่ 8  พฤศจิกายน  2561 เวลา 13.00 – 16.30 น. 

ณ ห้องประชุมส านักงานเขตสุขภาพที่ 1 ชั้น 2 อาคารเทพรัตนราชสุดา สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 
ต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

******************************** 
 

วาระประชุม / เรื่อง ข้อสั่งการ ผู้รับผิดชอบ 
ระเบียบวาระท่ี 1   
เรื่องประธานแจ้งที่ประชุม 
1. การด าเนินงาน 

1.1 เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง 
 
1.2 งบด าเนินงานอื่นๆ 
 
1.3 มาตรฐาน HA , PMQA รพ.สต.ติดดาว 
1.4 นวัตกรรมจากการท างาน 
1.5 Digital transformation 
 

 

 
 
- ให้เร่งรัดให้เป็นปัจจุบันและตามระบบที่กระทรวงฯ

ก าหนด 
- ให้มีการติดตามทุกเดือนในที่ประชุมผู้บริหารเขตฯ และ

ให้เบิกจ่ายเสร็จสิ้นภายในเดือนสิงหาคม 2562   
- ด าเนินการต่อตามปกติ 
- ให้สนับสนุนเพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ 
- ทุกจังหวัดควรมีการด าเนินงาน เพ่ือน าไปสู่ระบบ    

New service Model / New Management Model 

    
 

นายแพทย์สาธารณสุข 
           ทุกจังหวัด 

และรพศ./รพท. ทุกแห่ง 
 
 
 
 
 
 

2. การ Retreat ด้านสาธารณสุข 
2.1 PP&P 

- New service Model /                 
New Management Model  

- MCH 
 
 

- Health literacy 
- TB 

 
- ยาเสพติด และNCD 

2.2 Service Plan Excellence 
 

2.3 Human Resource Management 
 
 
2.4 Governance Excellence 

- ITA  
- การตรวจสอบภายใน 
- การเงิน 

 
 
- มีกองทุนให้ รพศ./รพท. จ่ายให้กับ รพช.ที่รับดูแล

ต่อเนื่อง 
- มหัศจรรย์ 1,000 วัน ให้ด าเนินการต่อเนื่อง มีจุดเน้น

ในการท างานและการใช้ข้อมูลในการวางแผนการ
พัฒนา benmark ในทุกพ้ืนที่ 

- ก าหนดแนวทางการด าเนินงานให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย 
- เน้นการคัดกรองและการรักษาและรายงานใน ที่ประชุม

คณะกรรมการเขตฯทุกเดือน 
- ด าเนินการตามปกต ิ
- มีข้อมูลในการวิเคราะห์ วางมีระบบบริหารจัดการ 
  นโยบายผู้ตรวจราชการฯ ให้รับ case Refer ทุก case 
- เน้นการสนับสนุนสวัสดิการบ้านพัก 
  ชั่วโมงการท างานของแพทย์  
  มีระบบการให้ค าปรึกษาท่ีชัดเจน  
 
- ติดตาม ก ากับตามมาตรฐาน 
- ประเด็นใดท่ีส าคัญ ให้รีบด าเนินการแก้ไข 
- ตรวจสอบให้ละเอียดถี่ถ้วน 

 
 

นายแพทย์สาธารณสุข 
           ทุกจังหวัด 

และรพศ./รพท. ทุกแห่ง 
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3. เรื่องจากการประชุม สป.สธ. 

3.1 การเกิดอุบัติเหตุและการเสียชีวิต
ของบุคลากรระหว่างการส่งต่อผู้ป่วย 

 
3.2 Coverage Vaccine  

 
- แจ้งเวียนข้อสั่งการ กรณีการ Refer ให้ทุกโรงพยาบาล

ปฏิบัติ (จากมติการประชุมผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 1 
ครั้งที่ 2/2561 บ้านรักไทย จ.แม่ฮ่องสอน) 

- ให้ทุกจังหวัดก ากับติดตามเรื่องความครอบคลุม 

 
นายแพทย์สาธารณสุข 

           ทุกจังหวัด 
และรพศ./รพท. ทุกแห่ง 

 
ระเบียบวาระท่ี 2   
รับรองรายงานการประชุมผู้บริหาร          
เขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 4/2561  
วันที่ 17 กันยายน  2561 เวลา 08.30 – 
14.00 น. ณ ห้องประชุมส านกังานเขตสุขภาพ
ที่ 1 ชั้น 2 อาคารเทพรัตนราชสุดา      
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์  
ต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่     

รับรองรายงานการประชุม  
 

-  ส านักงานเขตสุขภาพที่ 1 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง   
3.1 รายงานสถานะการเงินการคลังไตรมาส 4 

ปีงบประมาณ 2561 
- เขตสุขภาพท่ี 1 ไตรมาสที่ 3 - 4 ไม่มี

ระดับ 7 Plus 

 
 
- นโยบายปี 2562 ให้ติดตามสถานบริการที่ติดระดับ   

4 - 6 โดยวิเคราะห์ปัจจัยที่ท าให้เกิดรพ.กลุ่มเสี่ยงเรื้อรัง 

 
 

นายแพทย์สาธารณสุข 
           ทุกจังหวัด 

และรพศ./รพท. ทุกแห่ง 
3.2 รายงานความก้าวหน้างบลงทุน ปี 2562 

 
การติดตามการด าเนินงานงบลงทุนปี 2562  

- ครุภัณฑ ์ล่าช้า 7 รายการ 
- สิ่งก่อสร้างปีเดียว ล่าช้า 2 รายการ 
- ให้ติดตามความก้าวหน้าทุกเดอืนในที่ประชุม

คณะกรรมการเขตฯ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ   
4.1 CHRO 

4.1.1 แผนงบอุดหนุนพัฒนาศกัยภาพ
บุคลากร รองรบั Service Plan 
ปีงบประมาณ 2562 

 
คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล เขตฯมีมติ
พิจารณาจัดสรรงบฯ ดังนี้ 

1. ตามส่วนขาด มุ่งเน้นการขับเคลื่อน Service Plan  
2. เน้นการส่งบุคลากรอบรมเฉพาะทาง ในสถาบัน    

ที่ได้รับการรับรอง 
3. ให้จัดสรรโดยสอดคล้องกับ Service Plan  

 
คณะกรรมการ CHRO และ 

CSO 

4.2 CSO 
4.2.1 แนวทางการด าเนินงาน CSO    

ปี 2562 (ปฏิทินการท างาน) 
 
 
4.2.2 สถานการณ์และความครอบคลุม

การให้วัคซีนโรคหัด เขตสุขภาพที่ 1 

 
- ใช้โครงสร้างคณะกรรมการเดิม และก าหนดบทบาท    

ให้มีการเชื่อมโยงการพัฒนาระบบบริการ อย่างชัดเจน 
และมี Time line งานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

 
- ให้มีการติดตามและทบทวน การให้วัคซีนเน้นจังหวัดที่มี

การย้ายถิ่น ตรวจสอบข้อมูลและมีวิธีการจัดการกับ
ปัญหาการให้วัคซีน 

 

 
คณะกรรมการ CPPO

บริหารงาน PP&P Service 
Plan 

 
นายแพทย์สาธารณสุข 

           ทุกจังหวัด 
และรพศ./รพท. ทุกแห่ง 
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4.3 CIO 

4.3.1 แผนค าของบลงทุนรายการครุภัณฑ์
และสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ 
2563  

 
- รายละเอียดตามเอกสารน าเสนอ  

 
คณะกรรมการงบลงทุน 

เขตสุขภาพที่ 1 

4.3.2 การด าเนินงานตามโครงการ 
PPA ระดับเขตฯ 
- ผลการด าเนินงานตามโครงการ 

PPA ปีงบประมาณ 2560  
- ความก้าวหน้าการด าเนินงาน

ตามโครงการ PPA ปีงบประมาณ 
2561  

- ประเด็นปัญหา และโครงการฯ 
ปีงบประมาณ 2562 

 

- ให้ติดตามการเรียกเงินคืนของปีงบประมาณ 2560 
- ให้มีการติดตามการด าเนินงานในที่ประชุมผู้บริหารเขตฯ

ทุกเดือน 
 
 

คณะกรรมการ  
CPPO/ ผู้รับผิดชอบ

โครงการในแต่ละจังหวัด 

4.4 CFO 
4.4.1 การปรับเกลี่ย UC Basic 

Payment ปี 2562 
 

 
รายละเอียดตามเอกสารน าเสนอ 
- ทบทวนการจัดสรรโดยใช้เงินปรับเกลี่ย Basic Payment 

ปิด GAP ดังนี้ แบ่งเป็น 80 : 20  
(80% สสจ.บริหารจัดการ 20% เก็บไว้กองกลางของเขตฯ) 
- การปรับเกลี่ยเงิน Hardship และ PP non UC ใช้

หลักเกณฑ์เดิม 
 

 
คณะกรรมการ CFO 

แต่ละจังหวัด 

4.4.2 การจัดท าแผนการเงินการคลัง 
ปีงบประมาณ 2562 

 

การจัดท าแผนการเงินการคลัง (Planfin) ปี 2562  
- ให้ทุกแห่งก าหนดหลักเกณฑ์การเพ่ิมรายได้ และลด

ค่าใช้จ่ายในกรณีสถานบริการที่มีความเสี่ยง แต่ยัง      
มีแผนในการลงทุนขยายบริการ 

 

คณะกรรมการ CFO 
แต่ละจังหวัด 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา   
5.1 CHRO   

5.1.1 การขออนุมัติใช้ต าแหน่งว่าง
ข้าราชการ 

- กรณีไม่เกินกรอบอัตราก าลังขั้นต่ า 82 ต าแหน่ง  
อนุมัติ/รับทราบในหลักเกณฑ์  

- กรณีเกินกรอบอัตราก าลังขั้นต่ า 8 ต าแหน่ง 
อนุมัติ/รับทราบในหลักเกณฑ์ แต่ต าแหน่งนวก.การเงิน
ฯ รพช.แม่ทะ ย้ายไป รพช.วังเหนือ, เจ้าพนักงาน
การเงิน รพ.ห้างฉัตร ย้ายไป รพช.แจ้ห่ม, เจ้าพนักงาน
ธุรการรพช.เมืองปาน ย้ายไป รพช.วังเหนือ 
  

คณะกรรมการ CHRO 
 
 
 
 
 

 

5.1.2 การขออนุมัติก าหนดต าแหน่ง 
ข้าราชการ 

- กรณีไม่เกินกรอบอัตราก าลังขั้นต่ า 4 ต าแหน่ง 
อนุมัติ/รับทราบในหลักเกณฑ์ 

 
 

คณะกรรมการ CHRO 
 

  / 5.1.3 การขออนุมัติ… 
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5.1.3 การขออนุมัติปรับปรุงต าแหน่ง 

ข้าราชการ 
- กรณีไม่เกินกรอบอัตราก าลังขั้นต่ า 4 ต าแหน่ง 

อนุมัติ/รับทราบในหลักเกณฑ์ 
- กรณีเกินกรอบอัตราก าลังขั้นต่ า 4 ต าแหน่ง 

อนุมัติ/รับทราบในหลักเกณฑ์ 
 

คณะกรรมการ CHRO 
 

5.1.4 การขอรับจัดสรรต าแหน่ง 
ข้าราชการ 

- กรณีไม่เกินกรอบอัตราก าลังขั้นต่ า 3 ต าแหน่ง 
อนุมัติ/รับทราบในหลักเกณฑ์ 

- กรณีเกินกรอบอัตราก าลังขั้นต่ า 1 ต าแหน่ง 
อนุมัติ/รับทราบในหลักเกณฑ์ 
 

คณะกรรมการ CHRO 
 

5.1.5 การขออนุมัติจ้าง และเปลี่ยนชื่อ
ต าแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว 

- กรณีการจ้างไม่เกินกรอบอัตราก าลังขั้นต่ า 23 อัตรา 
- กรณีขออนุมัติเปลี่ยนชื่อต าแหน่งลูกจ้างชั่วคราว      

28 ต าแหน่ง 
อนุมัติ/รับทราบในหลักเกณฑ์  
 

คณะกรรมการ CHRO 
 

5.1.6 การขออนุมัติก าหนดต าแหน่ง
พนักงานราชการ 

- กรณีไม่เกินกรอบอัตราก าลังขั้นต่ า 1 ต าแหน่ง 
อนุมัติ/รับทราบในหลักเกณฑ์ 

- กรณีเกินกรอบอัตราก าลังขั้นต่ า 2 ต าแหน่ง 
เจ้าพนักงานธุรการเปลี่ยนเป็นนักเทคโนโลยีหัวใจ    
และทรวงอก 2 อัตรา  
อนุมัติ/รับทราบในหลักเกณฑ์ 

 

คณะกรรมการ CHRO 
 

      เพิ่มเติม ตัดโอนต าแหน่งข้าราชการ - นักกิจกรรมบ าบัด ขอโอนต าแหน่งไปที่รพ.สนัป่าตองและ
ให้ช่วยราชการที่โรงพยาบาลนครพิงค์  
 

คณะกรรมการ CHRO 
 

5.2 CIO  
5.2.1 แนวทางการจัดสรรงบประมาณ

รายจ่าย หมวดงบด าเนินงาน
ปีงบประมาณ 2562 เขต
สุขภาพที่ 1 

 

 
งบที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 จ านวนเงิน 
5 ล้านบาท 
- ใช้บริหารจัดการภายในส านักงานเขตฯ จ านวน       

2.7 ล้านบาท 
- ใช้แก้ไขปัญหาระดับเขตฯ 2.3 ล้านบาท 
- ไม่รวมการจัดประชุมวิชาการเขตสุขภาพฯ ปี 2562 
- ให้ทบทวนการใช้งบประมาณ ในการจัดประชุมอย่าง

เหมาะสมและประหยัด 
- การประชุม R2R ควรจัดประมาณช่วงไตรมาส 2-3 
 

 
  ส านักงานเขตสุขภาพที่ 1  

5.2.2 แนวทางและ Time line การ
ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ เขต
สุขภาพที่ 1  ปีงบประมาณ 
2562 

- การจัดสรรงบให้แต่ละCluster/Service plan ก่อน และ
ให้คณะท างานส่งแผนงานโครงการให้ส านักงานเขตฯ 
เพ่ือขออนุมัติโครงการโดยผู้ตรวจราชการฯ 

 
 

ส านักงานเขตสุขภาพที่ 1 

  / 5.2.3 การด าเนิน… 
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5.2.3 การด าเนินการจัดตั้งระบบ 

Cloud Conference เขตสุขภาพที่ 1 
 

ที่ประชุมมีมตเิลือกบริษัท TOT 
 
 

- คณะกรรมการ CIO 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน   
6.1 การขาดแคลนแพทย์อายุรศาสตร์ 

โรงพยาบาลจอมทอง 
- ให้รพ.ที่มีความต้องการ อายุรแพทย์จัดการระบบร่วมกัน

ภายในจังหวัด  
 

คณะกรรมการการ CHRO 
และ สสจ.เชียงใหม่ 

6.2 เพ่ิมประสิทธิภาพและการเข้าถึงบริการ 
เขตพ้ืนที่รอยต่อระหว่างจังหวัดล าพูน
และเชียงใหม่ 

ที่ประชุมรับหลักการ การรับ Refer ของโรงพยาบาลล าพูน นายแพทย์สาธารณสุข 
           ทุกจังหวัด 

และรพศ./รพท. ทุกแห่ง 
 

6.3 มาตรการและข้อก าหนดเ พ่ือความ
ป ล อ ด ภั ย ใ น ก า ร ใ ช้ ร ถ พ ย า บ า ล        
เขตสุขภาพท่ี1 

- ให้ สถานบริการให้การดูแลและมีมาตรการในการใช้
รถพยาบาล ก าชับการติดตั้ง safety belt ทุกที่นั่ง ใน
รถพยาบาล 

- มีผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการและควบคุมการใช้
รถพยาบาลให้เป็นไปตามข้อก าหนดทั้งเขตฯ 

นายแพทย์สาธารณสุข 
           ทุกจังหวัด 

และรพศ./รพท. ทุกแห่ง 
 

 
ปิดประชุมเวลา 16.30 น. 
นายกิจพิพัฒน์ อินต๊ะแก้ว นักวิชาการสาธารณสุข  

นางอ าภา ทองประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ           ผู้บันทึกและสรุปรายงานการประชุม 
นายแพทย์พงษ์ศักดิ์  โสภณ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตสุขภาพที่ 1       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


