
สรุปมติ และข้อส่ังการ  
ประชุมผู้บริหารเขตสุขภาพท่ี 1 ครั้งท่ี 2 / 2562 

วันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 – 16.30 น. 
ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย โรงพยาบาลล าพูน ต าบลต้นธง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

รายชื่อผู้มาประชุม  

1. นพ.ธงชัย  เลิศวิไลรัตนพงศ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตฯ 1  ประธาน 
2. นพ.ทศเทพ  บุญทอง  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
3. นพ.ประเสริฐ  กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดล าปาง 
4. นพ.ขจร   วินัยพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ 
5. นพ.นิพนธ์  พัฒนกิจเรือง   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน 
6. นพ.ไกรสุข  เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา 
7. นพ.วิทยา  พลสีลา  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
8. นพ.จตุชัย  มณีรัตน์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
9. นพ.วรัญญู  จ านงประสาทพร (แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
10. นพ.ไชยเวช  ธนไพศาล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 
11. นพ.ทรงวุฒิ  ทรัพย์ทวีสิน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลล าปาง 
12. พญ.สุวรรณา  ตีระวณิชย์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแพร่ 
13. พญ.จิรพร  ภัทรนุธาพร ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพะเยา  
14. นพ.พงษ์ศักด์ิ  โสภณ  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลล าพูน 
15. นพ.ดนัย   ภัทรเธียรสกุล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเชียงค า 
16. นพ.พงษ์พจน์  ธีรานันตชัย ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีสังวาล 
17. นพ.สัมพันธ์  ก๋องเงิน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลจอมทอง 
18. นพ.วิชญ์  สิริโรจน์พร ผู้อ านวยการโรงพยาบาลฝาง 
19. นพ.พงศ์เทพ  วงศ์วัชรไพบูลย์ (แทน) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลน่าน 
20. พญ.ลดาวรรณ  หาญไพโรจน์ (แทน) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ 

 

 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม  
1. นพ.ศุภชัย  บุญอ าพันธ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ.แพร่ 
2. นพ.ทศพล  ดิษฐ์ศิริ  นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ.แม่ฮ่องสอน 
3. นพ.วรินทร์เทพ  เชื้อส าราญ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ.ล าปาง 
4. นพ.สมศักด์ิ  อุทัยพิบูลย์ รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ รพ. เชียงรายฯ 
5. นพ.ส าเริง  สีแก้ว  รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ รพ. เชียงรายฯ 
6. พญ.ศิรินิภา  อินทรพาณิชย์ รองผอ.ฝ่ายพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการฯ รพ. เชียงรายฯ 

 
/ 7. นพ.สุธิต 
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7. นพ.สุธิต   คุณประดิษฐ์ รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ รพ. ล าพูน 
8. นพ.ประพัฒน์  ธรรมศร  รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.เชียงค า 
9. นพ.ชีวา   ม่ังมี  รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.ศรีสังวาลย์ 
10. นพ.วิชิน   โชติปฏิเวชกุล รองผู้อ านวยการฝ่ายปฐมภูมิ รพ.แพร่ 
11. พญ.วิภาวรรณ  ภศรี  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน รพ.พะเยา 
12. นางรัชฎาภรณ์  วัชรประภาพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ สสจ.เชียงราย 
13. นางรุ้งตะวัน  หุตามัย  หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ สสจ.เชียงใหม่ 
14. นางสมพร  กิจสุวรรณรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ สสจ.ล าปาง 
15. นางพัชรี   อรุณราษฎร์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ สสจ.แพร่ 
16. นางดารา  เรือนเป็ง หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ สสจ.ล าพูน 
17. นายวิเชียร  สุวรรณามังกร หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ สสจ.แม่ฮ่องสอน 
18. นางสาวบุญรัตน์  ศรีอาวัชนาการ หัวหน้างานแผนงานและประเมินผล รพ.ล าปาง 
19. นายธีรศักด์ิ   วงศ์ใหญ่  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ รพ.เชียงค า 
20. นางเยาวเรศ  บรรเลง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สสจ.แพร่ 
21. นางนงคราญ  สกุณาพงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สสจ.พะเยา 
22. นางสาวปิยธิดา  พิชัย  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.แพร่ 
23. นางสาวเอราวัณ  อ้อยหวาน นักวิชาการสาธารณสุข สสจ.พะเยา 
24. นายชัชวาลย์  บุญเรือง  นักวิชาการสาธารณสุข รพ.นครพิงค์ 
25. นายชนาชล  บุญปั๋น  นักวิชาการสาธารณสุข สสจ.พะเยา 
26. นางบุษบา  อนุศักด์ิ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ สสจ.ล าพูน 
27. นางสุวิมล  ทิพย์ชมพู นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ สสจ.ล าพูน 
28. นายกรกช  วิจิตรจรัสแสง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ สสจ.ล าปาง 
29. นายสยามราชย์  ฟูเจริญกัลยา นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ สสจ.เชียงราย 
30. นางสาวทัศนีย์  ถวี  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ สสจ.เชียงใหม่ 
31. นางเกษมสุข  ศิริเสวี  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ รพ.ล าปาง 
32. นางพรพรรณ์  วีรศวิน  นักทรัพยากรบุคคล รพ.ล าปาง 
33. นางทิฆัมพร  สีค ายอด  เจ้าพนักงานโสตฯ รพ.เชียงราย 
34. นางสาวณิชานันท์ เปรมปริญญา นักวิชาการศึกษา รพ. เชียงรายฯ 
35. นางนิภัทรา  วโนทยาโรจน์ เลขานุการผู้ตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ 1 
36. นายชาลี   เอ่ียมมา  หัวหน้างานตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ 1 
37. นางอ าภา  ทองประเสริฐ หัวหน้าส านักงานเขตสุขภาพที่ 1 
38. นางอมาวสี  สันทัดวนิช นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สนง.เขตสุขภาพที่ 1 
39. นายนครินทร์  เกียรอนันต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ สนง.เขตสุขภาพที่ 1 
40. นางจรูญรัตน์  แก้วมา  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ส านักงานเขตสุขภาพที่ 1 
41. นางสาวนฤมล  ชมพูราช  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  ส านักงานเขตสุขภาพที่ 1 
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42. นายกิตติพงษ์  ปวงจักรทา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ ส านักงานเขตสุขภาพที่ ๑ 
43. นางสาวสินีนาฏ  เสนาวรรณา นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ ส านักงานเขตสุขภาพที่ ๑ 
44. นายกิจพิพัฒน์  อินต๊ะแก้ว นักวิชาการสาธารณสุข  ส านักงานเขตสุขภาพที่ ๑ 
45. นางสาวทัตพิชา  ลิมป์ประเสริฐกุล นักวิชาการสาธารณสุข  ส านักงานเขตสุขภาพที่ ๑ 
46. นางสาวสุธาสินีย์  พาศรี  นักวิชาการสาธารณสุข  ส านักงานเขตสุขภาพที่ ๑ 
47. นางสาวปริยากร  ส าเภา  นักวิชาการสาธารณสุข  ส านักงานเขตสุขภาพที่ ๑ 
48. นางสาวเวนุกา  เข่งค้า  นักวิชาการสาธารณสุข  ส านักงานเขตสุขภาพที่ ๑ 
49. นางชนัญชิดา  เนตรประสาท นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานเขตสุขภาพที่ ๑ 
50. นายธีรพงษ์  สวนจันทร์ นักทรัพยากรบุคคล        ส านักงานเขตสุขภาพที่ ๑ 
51. นางสาวศรินทิพย์  ตุ้ยตามพันธ์ นักวิชาการเงินและบุญชี        ส านักงานเขตสุขภาพที่ ๑ 
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******************************** 
 

วาระประชุม / เรื่อง ข้อส่ังการ ผู้รับผิดชอบ 
ระเบียบวาระท่ี 1 
เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

  

1. แต่งต้ังผู้อ านวยการ และรองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตสุขภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 

 - มอบห มา ย ให้  นพ.ป ร ะเสริ ฐ  กิ จ สุ ว ร รณรั ต น์      
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดล าปาง ด ารงต าแหน่ง 
ผูอ้ านวยการส านักงานเขตสุขภาพที่ 1  

 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตสุขภาพที่ 1 
1. นพ.พงษ์ศักด์ิ รับผิดชอบด้าน CFO 
2. นพ.ส าเริง สีแก้ว รับผิดชอบด้าน CSO รวมทั้ง CPPO 
3. นพ.เอกชัย ค าลือ รับผิดชอบด้าน CHRO 

    4. นพ.วิชิน โชติปฏิเวชกุล รับผิดชอบด้าน CIO 
 - ให้ส านักงานเขตสุขภาพที่ 1 ท าค าสั่งแต่งต้ังผู้อ านวยการ 
และรองผู้อ านวยการส านักงานเขตสุขภาพที่ 1 

 

ส านักงานเขตสุขภาพที่ 1  
 
 
 
 
 
 
 
 

2. เรื่อง Digital ที่เป็นนโยบายของกระทรวง
สาธา รณสุข  ให้มีการน ามาปฏิบัติในกา ร
ให้บริการ 
 

 - ให้ทุกโรงพยาบาลศึกษาและน าไปปฏิบัติ  
 - ให้โ ร งพยา บาลแพร่  น า เสนอควา มก้า วหน้ ากา ร
ด าเนินงานในการประชุมผู้บริหารเขตฯ ครั้งต่อไป 

 

- ทุกรพ. ในเขตสุขภาพที่ 1 
- โรงพยาบาลแพร่ 

3. เรื่องการจัดซ้ือจัดจ้าง เขตสุขภาพที่ 1  - ให้ คณะกรรมการแ ต่ละจังหวัด เร่ง รัดวางแผนกา ร
ด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้าง เพ่ือไม่ให้เกิดความล่าช้า
และเกิดปัญหาโดยเฉพาะการจัดซ้ือจัดจ้างที่ มีการลง
นามโดย ผวจ. แต่ละจังหวัด 

 

- คณะกรรมการจัดซ้ือจัด
จ้างแต่ละจังหวัด 

4. ประเด็น รพ.สต. ในจังหวัดแพร่ ถ่ายโอน
อยู่ในส่วนของท้องถิ่นของ อบจ.แพร่ 

 - ให้ แต่ละจั งหวั ดวา งแผนกา รแก้ปัญหา  กร ณีเ กิด
เหตุการณ์ดังกล่าว 

 

สสจ.ทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 1 

5. CHRO ประเด็น 2 P Safety  - ให้คณะกรรมการ CHRO วิเคราะห์นโยบาย การวางแผน 
ข้อเสนอ ตามความเหมา ะสม เพ่ือรองรับนโยบา ย
ดังกล่าว  

 

-รพศ./รพท.ทุกแห่งในเขต
สุขภาพที่ 1  
- คณะกรรมการ CHRO 

6. ก าหนดการประชุมคณะกรรมการเขต
สุขภาพที่ 1 

 - ก า หนดวั นที่ 8 มีน าคม 2562 เวลา 09.30 น .         
ณ โรงพยาบาลล าปาง อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 

 

- ส านักงานเขตสุขภาพที่ 1 

ระเบียบวาระท่ี 2   
เรื่องรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารเขต
สุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 2 / 2562  

 
 
 
 

 รับรองรายงานการประชุม 
 
 
 

 



ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง   
3.1 กา ร ติดตา มงบประมา ณร า ยจ่ า ย
ปีงบประมาณ 2562 

  -  ให้ผู้รับผิดชอบทบทวนและเร่งรัดในส่วนงบด าเนินการ 
     
 - งบอุดหนุนให้ทุกจังหวัดเร่งรัดด าเนินการ และให้ติดตาม

การเบิกจ่ายงบประมาณ 
 

- รพ.ล าปาง, รพ.จอมทอง
และ รพ.ฝาง 
สสจ. รพ.ศ/รพ.ท.  
ทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 1  

3.2 รายงานความก้าวหน้างบลงทุน ปี 2562  -  ให้ติดตามเรื่องการสร้าง ส านักงานเขตสุขภาพที่ 1  
ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 

 -  ให้ทุกจังหวัดติดตาม ความก้าวหน้าของงบลงทุนใน
จังหวัด ให้ทันเวลา 

 

ส านักงานเขตสุขภาพที่ 1  
 
สสจ. รพ.ศ/รพ.ท.  
ทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 1 

3.3 สถานการณ์โรควัณโรค เขตสุขภาพที่ 1  - ให้ผู้บริหารในแต่ละจังหวัดบริหารจัดการ และเร่งรัดการ
ติดตามการคัดกรองผู้ป่วยวัณโรคให้ครอบคลุม เน้น
จังหวัดที่มีการคัดกรองต่ า และมีการเสียชีวิตของผู้ป่วยสูง 

 

สสจ.ทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 1 

3.4 การขยายบริการของโรงพยาบาลล าพูนในการ
รับส่งต่อผู้ป่วยจากรอยต่อโรงพยาบาลใน
จังหวัดเชียงใหม่ 

 - การหาแนวทางการจัดการแบบโซนการให้บริการของ
จังหวัดเชียงใหม่ให้มีการหารือเป็นระยะ ส่วนแนวทาง
การส่งต่อของโซน 4 ข้อตกลงเบื้องต้นทุก Case ( IPD) 
ที่ส่งมาจากรพ.จอมทองให้ส่งต่อมาที่รพ.ล าพูน กรณีรพ.
ล าพูนรับการส่งต่อไม่ได้ให้ส่งต่อไป รพ.นครพิงค์ โดย
ทีมส่งต่อต้องให้ทางเลือกกับผู้ป่วยกรณีผู้ป่วยมีความ
ต้องการรับการรักษาที่ รพ.นครพิงค์ 

  - การ Refer ให้ท าแนวทางข้อสรุปร่วมกันแล้วน าเสนอใน
ที่ประชุม ส่วนการ Refer ข้ามจังหวัดให้มีการปรึกษา
ผู้บริหารก่อนท าการส่งต่อผู้ป่วย 

 

รพ.จอมทอง, รพ.ล าพูน
และรพ.นครพิงค์ 
 
 
 
 
 
สสจ. รพ.ศ/รพ.ท.  
ทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 1 

3.5 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชันสูตรพลิกศพ 
 

  - เลือกแนวทางที่ 1 คือการจ่ายเงินที่ได้จัดสรรมา 1.5 เท่า
ให้หมด หากใช้งบประมาณหมดแล้วให้จ่ายค่าตอบแทน 
เป็น 1 เท่า 

  - ให้มีการ แต่ง ต้ังคณะกรรมการ ค่าตอบแทน  เสนอ
คณะกรรมการระดับเขตสุขภาพ  โดยคัดเลือกจา ก
คณะกรรมการค่าตอบแทนของแต่ละจังหวัด เพ่ือปรับ
ระบบการจัดการร่วมกัน 

 

สสจ. รพ.ศ/รพ.ท.  
ทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 1 
 
นพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ 
ส านักงานเขตสุขภาพที่ 1  

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือทราบ   
4.1 CHRO   

4.1.1 การจัดสรรทุนแพทย์ประจ าบ้าน 
ปีการศึกษา 2563 

 

 - ให้ร่วมวิเคราะห์และวางแผนโดยหลักการในการขอทุน
แต่ละสาขาในครั้งต่อไป และการขอทุนให้มีชื่อผู้ขอทุน
และที่เรียนก่อนขอรับการจัดสรรทุน 

 

-รพศ./รพท.ทุกแห่งในเขต
สุขภาพที่ 1  
 

4.2 CFO   
4.2.1 รายงานสถานการณ์การเงินการ
คลัง ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2562 
 
 
 

 

 - ให้ผู้บริหารตรวจสอบรายรับ-จ่ายที่ไม่เป็นไปตามแผน
และตรวจสอบรายละเอียดของแต่ละจังหวัด 

 
 
 

สสจ.ทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 1 



4.3 CIO   
4.3.1 การประเมินการพัฒนาคุณภาพ

มาตรฐาน (HAIT) โรงพยาบาลใน       
เขตสุขภาพที่ 1 ประจ าปี 2562 

 

- ขอความร่วมมือผู้บริหารพิจารณษาสนับสนุนค่าเดินทาง
ในการประเมินให้กับทีม Surveyos ในการประเมิน 
HAIT (เบิกจากต้นสังกัด) เพ่ือเป็นพ้ืนฐานของระบบ
คอมพิวเตอร์ที่จะพัฒนาในเรื่อง Digital ให้ดียิ่งขึ้น 

 

สสจ. รพ.ศ/รพ.ท.  
ทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 1 
 

      4.3.2 รายงานความก้าวหน้าการงาน
Cloud conference 

- ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานในเขตฯ เริ่มใช้ประโยชน์
จากระบบ Cloud conference โดยสามารถติดต่อขอ
ใช้ระบบได้ที่  
นายกิติพงษ์ ปวงจักรทา  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ  
โทรศัพท์ 083-2051466 
 

สสจ. รพ.ศ/รพ.ท.  
ทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 1 
 

4.4 CSO   
4.4.1 ข้อมูล palliative care  

เขตสุขภาพที่1 
- ให้ทีมช่ วยดูในการใช้ยา  opioid และการขอควา ม

ร่วมมือทีมแพทย์ผู้ให้การรักษาคัดกรองผู้ป่วยเข้าสู่กลุ่ม 
palliative care 

 

สสจ. รพ.ศ/รพ.ท.  
ทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 1 
 

4.4.2 การจัดสรรงบประมาณตาม
หลักเกณฑ์การด าเนินงานเเละ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเเห่งชาติ ส าหรับค่าบริการ
สาธารณสุขเพ่ิมเติมส าหรับการ
บริการปฐมภูมิที่มีเเพทย์ประจ า
ครอบครับ 

 

- เนื่ อ งด้วยส่ วนกลา งไ ด้ มีการ ติดตามเรื่ อ งกา ร ใช้
งบประมาณ ให้ผู้บริหารตรวจสอบข้อมูลและเร่งรัด
ก ากับ ติดตาม การใช้งบประมาณภายในจังหวัด 

สสจ.ทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 1 

4.4.3 ชี้แจงประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 1  - ให้แต่งต้ังทีมวิชาการเขตสุขภาพที่ 1 เพ่ือหารือร่วมกัน
ให้เกิดกระบวนการ R2R และพัฒนาในเรื่องผลงาน
วิชาการเขตสุขภาพที่ 1 

คณะกรรมการ  
ผู้จัดประชุมวิชาการเขตฯ 
(จังหวัดพะเยา) 
 

4.4.4 การด าเนินงานพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ สาขาแพทย์แผน
ไทย และการแพทย์ผสมผสาน 
เขตสุขภาพที่ 1 

 

 - ให้สื่อสารถึงคุณสมบัติและสรรพคุณเพ่ือเพ่ิมความม่ันใจ
ให้กับผู้ใช้และหากระบวนการอ่ืนที่ท่ีมีการใช้ให้เกิดผลที่
ดีกว่าเดิม 

สสจ. รพ.ศ/รพ.ท.  
ทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 1 
 

4.4.5 การด าเนินงานโครงการธรรมนูญ
สุขภาพพระสงฆ์ เขตสุขภาพที่ 1 

- ให้แต่ละจังหวัดที่เป็นเป้าหมายให้มีการก ากับ ติดตาม 
การด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  
- ให้ประสานกับส่วนกลางเรื่องการก าหนดเป้าหมายการ
ด าเนินงานโครงการธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ 
 

ผู้รับผิดชอบในแต่ละ
จังหวัด 
 

4.4.6 ผลการด าเนินงาน Cluster COC 
ด้าน Intermediate Care 

- ติดตามผลกา รพัฒนาคุณภาพชีวิติของผู้ ป่วย ระยะ
สุดท้ า ยและหา รู ปแบบแนวทา งกา ร พัฒนา ด้า น 
Intermediate Care ต่อไป 

 
 
 
 
 
 

สสจ. รพ.ศ/รพ.ท.  
ทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 1 
 



ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพ่ือพิจารณา   
5.1 CHRO   

5.1.1 การขออนุมัติปรับปรุงต าแหน่ง
ข้าราชการ  
(ขอเปลี่ยน ชื่อ/ประเภท/ระดับ 
ของต าแหน่ง และขอตัดโอนฯ) 

 - เห็นชอบในหลักการ กรณีไม่เกินกรอบอัตราก าลังขั้นต่ า โดยที่
ประชุมเห็นชอบจ านวน 42 อัตรา  

 - เห็นชอบในหลักการ กรณีเกินกรอบอัตราก าลังขั้นสูง แต่
หน่วยงานประสงค์จะเสนอคณะกรรมการฯพิจารณาผ่านความ
เห็นชอบเพ่ือเสนอ สป. จ านวน 1 อัตรา 

 

คณะกรรมการ CHRO 

5. 1 .2  ก า ร ข ออ นุ มั ติป รั บ เ ก ลี่ ย
อั ต ร า ก า ลั ง ต า แ ห น่ ง ว่ า ง
ข้าราชการ  
( ตัด โอ นต า แ หน่ งแล ะอัตร า
เงินเดือน) 

- เห็นชอบในหลักการ กรณีไม่เกินกรอบอัตราก าลังขั้นต่ า โดยที่
ประชุมเห็นชอบจ านวน 29 อัตรา  

 - เห็นชอบในหลักการ กรณีเกินกรอบอัตราก าลังขั้นต่ าแต่ไม่
เกินกรอบขั้นสูง หน่วยงานขอเสนอคณะกรรมการฯพิจารณา 
จ านวน 1 อัตรา 

 

คณะกรรมการ CHRO 

5.1.3 การขออนุมัติเกลี่ยอัตราก าลัง
ต าแหน่งข้าราชการที่มีคนครอง  
(เพ่ือให้ตรงกับหน่วยงานที่ปฏิบัติ
ราชการจริง) 
 

 - เห็นชอบในหลักการ กรณีไม่เกินกรอบอัตราก าลังขั้นต่ า โดยที่
ประชุมเห็นชอบจ านวน 5 อัตรา  

 - เห็นชอบในหลักการ กรณีเกินกรอบอัตราก าลังขั้นต่ าแต่ไม่
เกินกรอบขั้นสูง หน่วยงานขอเสนอคณะกรรมการฯพิจารณา 
จ านวน 1 อัตรา 

 

คณะกรรมการ CHRO 

5.1.4 การขออนุมัติ ใช้ต าแหน่งว่า ง
ข้าราชการ  
กรณีที่เป็นอ านาจการพิจารณา
อนุมัติของเขตสุขภาพ 

 - เห็นชอบในหลักการ กรณีไม่เกินกรอบอัตราก าลังขั้นต่ า โดยที่
ประชุมเห็นชอบจ านวน 15 อัตรา  

 - กรณีเกินกรอบอัตราก าลังขั้นต่ าแต่ไม่เกินกรอบขั้ นสู ง 
หน่วยงานขอเสนอคณะกรรมการฯพิจารณา จ านวน 1 อัตรา 

 มติที่ประชุมให้ 
     1. ต าแหน่ง จพ.การเงินและบัญชีช านาญงาน ของรพ.เชียงดาว 

เปลี่ยนเป็นปรับปรุงต าแหน่ง 
      2. ต าแหน่ ง  จพ.ธุ ร กา ร ช านา ญงา น รพ.สารภี      

เปลี่ยนเป็นปรับปรุงต าแหน่ง 
      3. ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ ของรพ.พะเยา 

อนุมัติในหลักการ 
 - มติที่ประชุมให้ทบทวน กรณีเกินกรอบอัตราก าลังขั้นสูง แต่
หน่วยงานประสงค์จะเสนอคณะกรรมการฯพิจารณาผ่านความ
เห็นชอบเพ่ือเสนอ สป. จ านวน 2 อัตรา 

      1. ต าแหน่ง จพ.การเงินและบัญชีช านาญงาน รพ.ดอยเต่า 
      2. ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ รพ.สันทราย 
 

คณะกรรมการ CHRO 

5.1.5 การขออนุมัติใช้ต าแหน่งว่าง
ข้าราชการ กรณีที่เป็นอ านาจการ
พิจารณาอนุมัติของ สป. (ต้อง
ผ่านมติของเขตสุขภาพ) 

 

 - เห็นชอบในหลักการ กรณีไม่เกินกรอบอัตราก าลังขั้นต่ า โดยที่
ประชุมเห็นชอบจ านวน 16 อัตรา 

คณะกรรมการ CHRO 

5.1.6 การขอรับการจัดสรรต าแหน่ง
ว่างข้าราชการ 

- เห็นชอบในหลักการ กรณีไม่เกินกรอบอัตราก าลังขั้นต่ า โดย
ที่ประชุมเห็นชอบจ านวน 3 อัตรา 
 
 

คณะกรรมการ CHRO 



5.1.7 การขออนุมัติก าหนดต าแหน่ง
พนักงานราชการ 

- กรณีไม่เกินกรอบอัตราก าลังขั้นต่ า โดยที่ประชุมเห็นชอบ
จ านวน 2 อัตรา          
    1. ต าแหน่ง จพ.พัสดุ ของ รพ.น่าน อนุมัติในหลักการ 
    2. ต าแหน่ง นักวิเคราะห์ฯ ของ สสจ.น่าน ขอถอนออก 
- เห็นชอบในหลักการ กรณีเกินกรอบอัตราก าลังขั้นต่ าแต่ไม่
เกินกรอบขั้นสูง หน่วยงานขอเสนอคณะกรรมการฯพิจารณา 
จ านวน 1 อัตรา      
   

คณะกรรมการ CHRO 

5.1.8 การขออนุมัติปรับเปลี่ยนชื่อ
ต าแหน่งพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข (พกส.) 

 

- เห็นชอบในหลักการ กรณีไม่เกินกรอบอัตราก าลังขั้นต่ า โดย
ที่ประชุมเห็นชอบจ านวน 8 อัตรา 
 

คณะกรรมการ CHRO 

5.1.9 การก าหนดต าแหน่งพนักงาน
ราชการ จ านวน 77 อัตรา  
(ที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 
2562) 
 

- เห็นชอบในหลักการ กรณีไม่เกินกรอบอัตราก าลังขั้นต่ า โดย
ที่ประชุมเห็นชอบจ านวน 61 อัตรา 
- เห็นชอบในหลักการ กรณีเกินกรอบอัตราก าลังขั้นต่ าแต่ไม่
เกินกรอบขั้นสูง หน่วยงานขอเสนอคณะกรรมการฯพิจารณา 
จ านวน 15 อัตรา  
- เห็นชอบในหลักการ เกินกรอบอัตราก าลังขั้นสูง แ ต่
หน่วยงานประสงค์เสนอคณะกรรมการฯพิจารณาผ่านความ
เห็ นชอบ เพ่ือเสนอ สป .จ าน วน  1 อัตร า ต า แหน่ ง
นักวิชาการเงินและบัญชี ส านักงานเขตสุขภาพที่ 1 
 

คณะกรรมการ CHRO 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน   
6.1 ราคาอ้างอิงครุภัณฑ์ในการก าหนดราคากลาง 

 
 
 
 

- ให้ใช้ ราคาอ้ างอิงฯตามพรบ.พัสดุ  ปี2560 แต่ไ ม่
สามารถใช้ราคาอ้างอิงของกบรส.ได้ 

- ให้ผู้รับผิดชอบท าหนังสือไปที่ส านักงบประมาณเพ่ือ
ปรึกษาข้ อเท็จจ ริงถึงร ะเบียบที่ก าหนดเ พ่ือน ามา
พิจารณาและด าเนินการในเขตสุขภาพที่ 1 ต่อไป 

 

รพ.เชียงรายประชานุ
เคราะห์ 

 
 

 

6.2 การรับสมัครแพทย์ Family medicine in-
service training เขตสุขภาพที่ 1 

 

- ก าหนดการรับสมัคร/สัมภาษณ์ วันที่ 1 มีนาคม 2562 
โดยผู้สมัครต้องปฏิบัติงานตามสถานที่ในจังหวัดที่ เข้ารับ
การฝึกอบรม Family medicine in-service training 
 

คณะกรรมการ CHRO 

6.3 การเปิดหน่วยให้บริการไตเทียม ตาม
พระราชด าริใน สมเด็จพระเทพรัตน์ฯ ของ
โรงพยาบาลแม่สะเรียง และโรงพยาบาล
ปาย  

 

- ให้คณะกรรมการใช้ระบบ Cloud conference ในการ
ประชุมคณะกรรมการหน่วยบริการสูนย์ฟอกเลือดด้วย
เครื่องไตเทียมระดับเขตสุขภาพที่ 1 
 

คณะกรรมการ Service 
plan สาขาไต 

6.4 ประชาสัมพันธ์การบรรยายการสนทนา
สร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพส าหรับผู้ป่วยNCD 

- จัดบรรยายในวันที่ 27 มีนาคม 2562 โดยทางรพ.
เชียงค าขอประสานส านักงานเขตฯ ในท าหนังสือแจ้ง ให้
ผู้รับผิดชอบงาน NCD ของแต่ละจังหวัดในการเข้าร่วม
การบรรยายในครั้งนี้ 
 

ส านักงานเขตสุขภาพที่ 1 
โดยคณะกรรมการสาขา 
NCD 

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


