
สรุปมติ และข้อสั่งการ  
การประชุมผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 6 / 2561 
วันที่ 14  ธันวาคม  2561 เวลา 13.00 – 16.30 น. 

ณ ห้องประชุมกาสะลองค า ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ต าบลท่าสาย อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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.วิทยา  พลสีลา  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
9. นพ.จตุชัย  มณีรัตน์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
10. นพ.ดิเรก  สุดแดน  (แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน 
11. นพ.ไชยเวช  ธนไพศาล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 
12. นพ.ทรงวุฒิ  ทรัพย์ทวีสิน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลล าปาง 
13. นพ.วรเชษฐ  เต๋ชะรัก  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ 
14. นพ.ธงชัย  มีลือการ  (แทน) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแพร่ 
15. พญ.จิรพร  ภัทรนุธาพร ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพะเยา  
16. นพ.ภราดร  มงคลจาตุรงค ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลน่าน 
17. นพ.พงษ์ศักดิ ์  โสภณ  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลล าพูน 
18. นพ.ดนัย   ภัทรเธียรสกุล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเชียงค า 
19. นพ.วิชญ์  สิริโรจน์พร ผู้อ านวยการโรงพยาบาลฝาง 
20. นพ.สัมพันธ์  ก๋องเงิน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลจอมทอง 
21. นพ.ชีวา   มั่งมี  (แทน) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ 
 
 
 รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม  
1. นพ.วัชรพงษ์  ใจค าหล้า นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ.เชียงราย 
2. นพ.วิรินทร์เทพ  เชื้อส าราญ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ.ล าปาง 
3. นพ.เอกชัย  ค าลือ  นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ.เชียงราย 
4. นพ.ชาญชัย  พจมานวิพุธ รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.นครพิงค์ 
5. นพ.ณัฐวุฒิ  วิวรรธนวรางค์ รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.เชียงราย 
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6. นพ.ธวัชชัย  ปานทอง รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.ล าปาง 
7. นพ.วสันต์   แก้ววี  รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.น่าน 
8. นพ.สมศักดิ ์  อุทัยพิบูลย์ รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ รพ. เชียงรายฯ 
9. นพ.ส าเริง  สีแก้ว  รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ รพ. เชียงรายฯ 
10. นางรัชฎาภรณ์  วัชรประภาพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ สสจ.เชียงราย 
11. นายวิเชียร  สุวรรณามังกร หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ สสจ.แม่ฮ่องสอน 
12. นางสมพร  กิจสุวรรณรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ สสจ.ล าปาง 
13. นางบุญยรัตน์  ศรีวัชนาการ หัวหน้างานแผนงานและประเมินผล รพ.ล าปาง 
14. นางรัตนมาลา  เทียนถนอม หัวหน้างานแผนงานและประเมินผล รพ.นครพิงค์ 
15. นางสาวปิยธิดา  พิชัย  หัวหน้างานแผนงานและประเมินผล รพ.แพร่ 
16. นายธีรศักดิ์   วงศ์ใหญ่  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ รพ.เชียงค า 
17. นางเปรมมิกา  วงค์หล้า  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ สคร.1 ชม. 
18. นางปรานอม  เห็นถูก  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สสจ.เชียงราย 
19. นางเยาวเรศ  บรรเลง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สสจ.แพร่ 
20. นางนฤมล  สวัสดิผล นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สสจ.น่าน 
21. นางนงคราญ  สกุณาพงศ ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สสจ.พะเยา 
22. นางณัฐวุฒิ  ใจชมชื่น  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  รพ.จอมทอง 
23. นายสรัญ  อินต๊ะวัน นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สสจ.เชียงราย 
24. นายสันติภาพ  สวัสดี  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สสจ.เชียงราย 
25. นายจักรวาล  อยู่ก ู  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สสจ.เชียงราย 
26. นางสาวเอราวัณ  อ้อยหวาน นักวิชาการสาธารณสุข สสจ.พะเยา 
27. นางกัญจนากร  เทพวงศ ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน  สสจ.เชียงราย 
28. นายนิกร   สัตถา  เจ้าพนักงานสาธารณสุข สสจ.เชียงราย 
29. นางสุวิมล  ทิพย์ชมพู นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ สสจ.ล าพูน 
30. นางจินตนา  จันทร์ดี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ สสจ.น่าน 
31. นายกรกช  วิจิตรจรัสแสง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ สสจ.ล าปาง 
32. นายสยามราชย์  ฟูเจริญกัลยา นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ สสจ.เชียงราย 
33. นางเกษมราช  สิริเกศ  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ รพ.ล าปาง 
34. นางพรพรรณ ์  วีรัศวิน  นักทรัพยากรบุคคล รพ.ล าปาง 
35. นางสาวเพียรศิลป์ สะท้าน  เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน สสจ.เชียงราย 
36. นายสาธิต  ญานินทร์ เจ้าพนักงานธุรการ สสจ.เชียงรายฯ 
37. นางสาวณัทษาภัทร ค้าคะณา เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน รพ.น่าน 
38. นางอิสรีย์   นุติประพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน รพ.นครพิงค ์
39. นางสาวประจักษ์จิตต์ ค าบุญส่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สสจ.เชียงราย 
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40. นางสาวเมธาพร  อินเทพ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สสจ.เชียงราย 
41. นางสาวขวัญประภา เคชัย  ผู้ประสานงาน AEC สจจ.เชียงราย 
42. นายนิธิพันธ์  ไชยแก้ว  เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาช านาญงาน สสจ.เชียงราย 
43. นางสาวศรีพูนสุข  เทพสาร  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.เชียงรายฯ 
44. นางนิภัทรา  วโนทยาโรจน์ เลขานุการผู้ตรวจราชการฯ เขตสุขภาพท่ี 1 
45. นายชาลี   เอ่ียมมา  หัวหน้างานตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่  
46. นางอ าภา  ทองประเสริฐ หัวหน้าส านักงานเขตสุขภาพที่ 1 
47. นางสุปราณี  ดิษยะกมล นักวิเคราะห์นโยบายฯ ช านาญการพิเศษ สนง.เขตสุขภาพท่ี 1 
48. นางอมาวสี  สันทัดวนิช นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สนง.เขตสุขภาพท่ี 1 
49. นายนครินทร์  เกียรอนันต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ สนง.เขตสุขภาพท่ี 1 
50. นางจรูญรัตน์  แก้วมา  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  ส านักงานเขตสุขภาพที่ ๑ 
51. นางสาวนฤมล  ชมพูราช  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  ส านักงานเขตสุขภาพที่ ๑ 
52. นายกิตติพงษ ์  ปวงจักรทา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ ส านักงานเขตสุขภาพที่ ๑ 
53. นางสาวสินีนาฏ  เสนาวรรณ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ ส านักงานเขตสุขภาพที่ ๑ 
54. นายเกษมศักดิ์  สิงห์ต๊ะแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส านักงานเขตสุขภาพที่ ๑ 
55. นายกิจพิพัฒน์  อินต๊ะแก้ว นักวิชาการสาธารณสุข  ส านักงานเขตสุขภาพที่ ๑ 
56. นางสาวทัตพิชา  ลิมป์ประเสริฐกุล นักวิชาการสาธารณสุข  ส านักงานเขตสุขภาพที่ ๑ 
57. นางสาวสุธาสินีย์  พาศร ี  นักวิชาการสาธารณสุข  ส านักงานเขตสุขภาพที่ ๑ 
58. นางชนัญชิดา  เนตรประสาท นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานเขตสุขภาพที่ ๑ 
59. นางสาวปริยากร  ส าเภา  นักวิชาการสาธารณสุข  ส านักงานเขตสุขภาพที่ ๑ 
60. นายสุภัทร  บุญประเสริฐ นักทรัพยากรบุคคล        ส านักงานเขตสุขภาพที่ ๑ 
61. นางสาวศรินทิพย์  ตุ้ยตามพันธ์ นักวิชาการเงินและบัญชี ส านักงานเขตสุขภาพที่ ๑ 
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สรุปมติ และข้อสั่งการ  
การประชุมผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 6 / 2561 
วันที่ 14  ธันวาคม  2561 เวลา 13.00 – 16.30 น. 

ณ ห้องประชุมกาสะลองค า ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ต าบลท่าสาย อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
******************************** 

 
วาระประชุม / เรื่อง ข้อสั่งการ ผู้รับผิดชอบ 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ   
1.1 สาระส าคัญการด าเนินงานเขตสุขภาพที่ 1 

ปี 2562 
 - งานส่งเสริมป้องกันให้คณะกรรมการและคณะท างาน 
(CPPO) ติดตามการด าเนินงาน โดยเน้นประเด็นวัณโรค 

คณะกรรมการและ
คณะท างาน (CPPO)  

 - Health literacy ให้ทุกจังหวัดขับเคลื่อน เสริมสร้างความรู้
ให้กับผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ 

สสจ. /ผอ.รพ.ทุกระดับ 
 

1.2 เรื่องยาเสพติด - เป็นนโยบายของกระทรวงฯ มีการติดตามจากส่วนกลาง 
ประเด็นเรื่องการดูแล การรักษา เป็นภาระกิจของกระทรวง
สาธารณสุขให้ทุกจังหวัดและพ้ืนที่ติดตาม 

- ประเด็นเรื่อง 100 ใจรัก เป็นโครงการพระราชด าริฯ เป็น
พ้ืนที่ที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนเพ่ือป้องกันและปราบปราม   
ยาเสพติด เน้นกลุ่มจังหวัดที่อยู่ภาคเหนือ 4 จังหวัด ได้แก่  

 - จังหวัดเชียงราย  
อ าเภอแม่สาย, แม่ฟ้าหลวง, แม่จัน, เชียงแสน, เชียงของ, 
เวียงแก่น, เวียงเชียงรุ้ง,พญาเม็งราย และอ าเภอเทิง 

 - จังหวัดเชียงใหม่ 
   อ าเภอเวียงแหง, เชียงดาว,ไชยปราการ, ฝาง และอ าเภอ

แม่อาย 
 - จังหวัดพะเยา 

 อ าเภอภูซาง อ าเภอเชียงค า 
 - จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

  อ าเภอปางมะผ้า อ าเภอแม่สะเรียง 
- ให้เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับผู้ป่วยติดยาในส่วนของ

อาการด้านจิตเวช วางแผนเรื่องการบริหารจัดการ รวมทั้ง
กระบวนการ Acute Management หรือเครือข่ายในการ
ส่งต่อผู้ป่วย 

นพ.สสจ.ทุกจังหวัด 
 
 
 
 
 

นพ.สสจ.เชียงราย 
 
 

นพ.สสจ.เชียงใหม่ 
 
 

นพ.สสจ.พะเยา 
 

นพ.สสจ.แม่ฮ่องสอน 
 

รพศ./รพท. และผอ.รพ 
ระดับ M ทุกแห่ง 

1.3 Digital transformation - ให้ทุกจังหวัดและทุกโรงพยาบาลขับเคลื่อนโดยเริ่มใน
โรงพยาบาลและสามารถน าข้อมูลบริหารจัดการได้ โดยท า
อย่างต่อเนื่องและให้เกิดการพัฒนา ส่วนโรงพยาบาลชุมชน 
ให้ นพ.สสจ. ช่วยจัดการในส่วนนี้  

- ประเด็น PA ตัวชี้วัด Digital transformation  

นพ.สสจ./ผอ.รพ.ทุกระดับ 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบหลัก มอบ 
รพ.แพร่ และ รพ.น่าน  

ผู้รับผิดชอบรอง
โรงพยาบาลทุกระดับ 

 



1.4 Service plan และ HR - ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามระบบ คณะกรรมการ Service 
plan 

1.5 การตรวจราชการและนิเทศงาน - ให้ทุกจังหวัด และรพศ/รพท น าเสนอผลงานเด่นในการ
ตรวจราชการ เพ่ือเป็นการทบทวนและเสนอผลงานเด่นของ
แต่ละจั งหวัด และการน าต้นแบบของแต่ละจังหวัด
ขับเคลื่อน และปรับไปตามบริบทแต่ละพ้ืนที่ ในเขตฯ 

นพ.สสจ. ทุกจังหวัด/ 
ผอ.รพศ. รพท. 

 

1.6 ข้อสั่งการเรื่องการส่งต่อผู้ป่วย  - ให้ตรวจสอบในเรื่องข้อสั่งการ การส่งต่อผู้ป่วย มีการ
ด าเนินการครบถ้วนเพื่อลดปัญหาที่เกิดข้ึน  

ทีม Refer รพ.ล าปาง 
 

1.7 เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการ
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ
สาธารณสุข 100 ปี 

- การเร่งรัดการเบิกจ่าย การจัดกิจกรรมและการรายงานผล
ไปยังส านักสนับสนุนสุขภาพปฐมภูมิ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

 

สสจ. ทุกจังหวัด 

ระเบียบวาระท่ี 2   
เรื่องรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารเขต
สุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 5 / 2561  

 
  

 รับรองรายงานการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง   
3.1 การติดตามงบประมาณรายจ่าย

ปีงบประมาณ 2562 
  - รับทราบการติดตามงบประมาณ  ปีงบประมาณ 2562  คณะกรรมการ CFO เขต 

3.2 รายงานความก้าวหน้างบลงทุน ปี 2562  - ให้ผู้บริหารตรวจสอบ ติดตาม และเร่งรัดการด าเนินงานใน
หน่วยบริการภายในจังหวัด  

นพ.สสจ.ทุกจังหวัด 

3.3  การด าเนินงานตามโครงการ PPA 
ระดับเขตฯ 

 
 

 - ติดตามผลการรายงาน PPA ปี 61  โครงการส่งเสริม
คุณภาพเด็กและสตรีตั้งครรภ์มหัศจรรย์ 1,000 วัน , 
โครงการมะเร็งล าไส้ใหญ่และล าไส้ตรง  

ผู้รับผิดชอบโครงการฯรพ.
ล าพูน และรพ.ล าปาง 

3.4 สถานการณ์โรควัณโรค เขตสุขภาพที่ 1  - ให้ทุกแห่งทบทวนตรวจสอบกระบวนการการบริหาร
จัดการ และวิเคราะห์การคัดกรองผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น  

 - ให้จังหวัดติดตามผู้รับผิดชอบหลักและให้มีมาตรฐานการ
รักษา ลดความเสี่ยงการร้องเรียนการรักษา 

 - ให้ส านักงานเขตสุขภาพที่ 1 ติดตามการด าเนินงานและ
ผู้รับผิดชอบของแต่ละจังหวัด  

 

นพ.สสจ. ทุกจังหวัด/ผอ. 
รพศ./รพท.ทุกแห่ง 

 
 
 

สนง.เขตสุขภาพท่ี 1  

3.5 รายงานสถานการณ์และความครอบคลุม
การให้วัคซีน เขตสุขภาพที่ 1 

 - รับทราบประเด็น ให้ติดตามเรื่องความครอบคลุมของการ
ให้วัคซีนของพ้ืนที่ห่างไกล ควรมีการให้วัคซีนหัดในผู้ใหญ่  

  

นพ.สสจ. ทุกจังหวัด/    
ผอ.รพศ./รพท.ทุกแห่ง 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ   
4.1 COO   
4.1.1 แนวทางและหลักเกณฑ์งบลงทุน ปี 

2563 
 - ให้ผู้บริหารพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลก่อนส่งค าของบ
ลงทุนเนื่องจากมีผลกระทบต่อการพิจารณาในปีต่อไป 

นพ.สสจ. ทุกจังหวัด/ 
ผอ.รพศ./รพท.ทุกแห่ง 



4.2 CHRO   
4.2.1 ส ถ า น ก า ร ณ์ ต า แ ห น่ ง ว่ า ง ข อ ง

ข้าราชการ พนักงานราชการ 
 - รับทราบข้อมูล  
 - ให้ผู้บริหารแต่ละจังหวัดบริหารจัดการ 4 ต าแหน่งที่ว่างในเขต 
ให้เกิดประโยชน์  

 
นพ.สสจ. ทุกจังหวัด/        
ผอ.รพศ./รพท.ทุกแห่ง 

และคณะกรรมการ CHRO 
 

4.2.2 (ร่าง) การจัดสรรนักเรียนทุน 9 สายงาน 
 

 - หารือกับทางสบช. เรื่องการพิจารณาอัตราโควตาพิเศษภายเขต
สุขภาพที่ 1 และน าแจ้งในที่ประชุมระดับเขตครั้งต่อไป 

คณะกรรมการ CHRO  

4.3 CFO   
4.3.1 ประเมินประสิทธิภาพการเงินการ

คลัง ปี 2561 
- รับทราบข้อมูลการน าเสนอ  

4.3.2 สถานะแผนการเงินการคลัง ปี 
2562 

 

- ให้ผู้บริหารแต่ละจังหวัดก ากับ ติดตาม การด าเนินงาน 
เพ่ือป้องกันไม่ให้สถานบริการติดกลุ่มเสี่ยงวิกฤตทางการเงิน 
- การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือวางแผนการเงินการคลังในครั้ง
ต่อไป 

นพ.สสจ. ทุกจังหวัด/    
ผอ.รพศ./รพท.ทุกแห่ง 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา   
5.1 CHRO   
5.1.1 การปรับปรุงต าแหน่งข้าราชการ   - กรณี ไม่เกินกรอบขั้นต่ า 25 อัตรา 

    อนุมัติในหลักการ 
  - กรณีเกินกรอบขั้นต่ าไม่เกินกรอบขั้นสูง 1 อัตรา 
    อนุมัติในหลักการ 

คณะกรรมการ CHRO 

5.1.2 การตัดโอนต าแหน่งข้าราชการ  - กรณีไม่เกินกรอบขั้นต่ า 15 อัตรา  
  พิจารณาแล้วไม่เกินกรอบ อนุมัติในหลักการ 

 

คณะกรรมการ CHRO 

5.1.3 การขอใช้ต าแหน่งว่างข้าราชการ  - กรณี ไม่เกินกรอบขั้นต่ า จ านวน 48 อัตรา  
 อนุมัติในหลักการ 
 - กรณีเกินกรอบขั้นต่ าไม่เกินกรอบขั้นสูง 5 อัตรา  
 อนุมัติในหลักการ  
 - ให้ผู้บริหารก ากับติดตามการพิจารณาการใช้ต าแหน่งภาย 
 ในจังหวัด 

 

 
 
 
 

สสจ. ทุกจังหวัด/ผอ. 
รพศ./รพท.ทุกแห่ง 

5 .1 .4  การ ขออนุ มั ติ จั ด ส ร รต า แหน่ ง
ข้าราชการ 

 - กรณี ไม่เกินกรอบขั้นต่ า จ านวน 1 อัตรา  
 อนุมัติในหลักการ 
 

คณะกรรมการ CHRO 

5.1.5 การก าหนดต าแหน่งพนักงานราชการ  - กรณี ไม่เกินกรอบขั้นต่ า จ านวน 8 อัตรา  
 - กรณี เกินกรอบขั้นต่ าแต่ไม่เกินกรอบขั้นสูง จ านวน 2 อัตรา  
 อนุมัติในหลักการ 

คณะกรรมการ CHRO 

5.1.6 การจัดสรรต าแหน่งพนักงานราชการ 
ปีงบประมาณ 2562 

- อนุมัติในหลักการการจัดสรรต าแหน่งพนักงานราชการ 
ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ  2 5 6 2  จ า น ว น  7 7  ต า แ ห น่ ง 
หมายเหตุ : ต าแหน่งนักรังสีหากมีการเปิดรับสมัคร 2 รอบ 
หากไม่มีผู้สมัครให้ พิจารณาและส่งเรื่องมาที่ เขตเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนต าแหน่ง 

คณะกรรมการ CHRO 
 



  
                 - การจัดสรรร้อยละ 20 ของการสูญเสีย ทางจังหวัด 
                   สามารถพิจารณาจ้างบุคคลใหม่ได้ 
               - การจัดสรรตามความจ าเป็นไม่สามารถจ้างบุคคล 

                   ใหม่ได้เพ่ือลดภาระขอหน่วยงาน  
 - ในการพิจารณาอัตราการใช้ต าแหน่งภายในเขตสุขภาพท่ี1 
ต่อไปจะใช้กรอบ FTE เขตสุขภาพเป็นเกณฑ์ในพิจารณา 

 

 
 

 
 

 
คณะกรรมการ CHRO 

5.2 CIO   
5.2.1 พิจารณาผู้รับผิดชอบตามค ารับรอง

ปฏิบัติ ร าชการ  (PA)  ของผู้ ตรวจ
ราชการกระทรวงฯ – สาธารณสุข
นิ เทศก์ เขตสุขภาพที่  1 ประจ าปี
งบประมาณ 2562   

1. PCC, รพ.สต.ติดดาว, พชอ.  
 
2. อัตราตายมารดา, พัฒนาการเด็ก   
 
3. Green&Clean hospital  
 
4. RDU  
 
5. TB  
 
6. ยาเสพติด  
 
7. Stroke  
 
8. Sepsis  
 
9. trauma  
 
10. Happy MOPH  

นพ.วัชรพงษ์ ค าหล้า สสจ.
เชียงราย 
นพ.สุธิต คุณประดิษฐ์ รพ.
ล าพูน 
นพ.ดิเรก สุดแดน  
สสจ.น่าน 
นพ.ส าเริง สีแก้ว   
รพ.เชียงรายฯ 
นพ.วรินทร์เทพ เชื้อส าราญ 
สสจ.ล าปาง 
นพ.วรัญญู  จ านงประสาทพร 
สสจ.เชียงใหม่ 
นพ.ชาญชัย พจมานวิพุธ 
รพ.นครพิงค์ 
นพ.ส าเริง สีแก้ว รพ.
เชียงรายฯ 
นพ.ชาญชัย พจมานวิพุธ 
รพ.นครพิงค์ 
นพ.ทศเทพ บุญทอง           
สสจ.เชียงราย 

 11. Digital transformation  
12. Application ส าหรับ Pcc  
 
13. วิกฤตทางการเงิน  
 
14. PMQA, HA   
 
15. Stroke man  
 

นพ.วสันต์ แก้ววี รพ.น่าน 
นพ.วัชรพงษ์ ค าหล้า 
สสจ.เชียงราย 
นพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ 
สสจ.ล าปาง 
นพ.ภูรีวรรธ์ โชคเกิด สสจ.
เชียงใหม่ 
มอบ รพ.เชียงรายฯ 

5.2.2 พิจารณา แจ้งการโอนเงินงบประมาณ
เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานแผน
บูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่าง
ด้าวและการค้ามนุษย์ 

- มติที่ประชุม ให้จังหวัดเชียงใหม่ ด าเนินการจัดท าโครงการ
เพ่ือเสนอ ผตร. ลงนาม  
 
 

นพ.สสจ.เชียงใหม่ 



5.3 CSO   
5.3.1 รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

CSO ประจ าปีงบประมาณ 
- ให้ประธาน CSO ทบทวนพิจารณาปรับการจัดการจัดสรร
งบประมาณให้เหมาะสมตามข้อเสนอในที่ประชุมเขต
สุขภาพที่ 1  

คณะกรรมการ CSO  

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน   
6.1 ติดตามเรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล 

(RDU) พร้อมให้ข้อเสนอแนะ 
- ทบทวนการด าเนินงาน RDU ภาพรวมเขตสุขภาพที่ 1  
- ตัวชี้วัดให้มีความเหมาะสมให้มาก 

คณะกรรมการ RDU 
เลขาธิการ คกก.อาหาร

และยา 
6.2 รายงานการเบิกเงินสวัสดิการ

รักษาพยาบาลข้าราชการ กรมบัญชีกลาง       
ของโรงพยาบาลล าปาง 

 

- น าเรียนผู้บริหารรับทราบเป็นตัวอย่างการตรวจสอบของ
กรมบัญชีกลาง 

ผอ.รพศ/รพท.  

6.3 ร่วมทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อจัดหาทุน
สมทบซื้อครุภัณฑ์ทางแพทย์ให้แก่ห้อง
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน และขอเชิญชวนร่วม
สมัครวิ่งในกิจกรรม วิ่งเพ่ือให้ (Run for 
Give) โรงพยาบาลแพร่ 

 

- สมัครวิ่งเพ่ือให้ (Run for Give) หน้าเวปไซต์ 
www.runforgive.com 

 

 
ปิดประชุมเวลา 16.30 น. 
นายกิจพิพัฒน์ อินต๊ะแก้ว นักวิชาการสาธารณสุข  
นางอ าภา ทองประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ           ผู้บันทึกและสรุปรายงานการประชุม 
นายแพทย์พงษ์ศักดิ์  โสภณ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตสุขภาพที่ 1       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 


