รายงานการประชุมสานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 1/2562
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562
ณ ห้องประชุมล้านนา 2
-----------------------------ผู้มาประชุม
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นายถาวร ขาวแสง
นายกาพล ใหลมา
นายวินัย โพธิวงศ์
นายวุฒิการ เขมะวิชานุรัตน์
นายนคร วรารัตน์
นายนคร เฟื่องฟูธนกิจ
นายสัญญา ปัญญาพวก
นายสงกรานต์ ชมภู
นายไมตรี จันทะจร
นายวีระศักดิ์ โสมโยธี
นายสันติ วงค์ดาว
ว่าที่ ร.ต.ภานุวสั ยาดี
นางสุรางค์ ศรีวรรณะ
นายนิติพงษ์ กัลหะ
นายสุกฤชชา มณีวรรณ
นายวัชชิเนตร หมั่นสาน
นายวิกร โตวราพงศ์
นายเอกชัย วงศ์สนัน
นายศรัณยู สาริบุตร์
นายอดินันท์ อนุศักดิ์
นายสมปอง สนธิภูมาศ
นายจรูญ มณี
นายสุภกฤณตกูล เตวิน
นางสาววัลภา ทองบาน
นายนิรันด์ ปิ่นตระกูล
นางภัทร์ปรียา กันทาใจ

ผอ.สบส.1 เชียงใหม่
วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารชานาญการ
นายช่างเทคนิคอาวุโส
นายช่างเทคนิคชานาญงาน
นายช่างไฟฟ้าชานาญงาน
นายช่างเทคนิคชานาญงาน
นายช่างเทคนิคชานาญงาน
นายช่างไฟฟ้าชานาญงาน
นายช่างเทคนิคชานาญงาน
นายช่างเทคนิคชานาญงาน
นายช่างเทคนิคชานาญงาน
นายช่างไฟฟ้าชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
นายช่างโยธาชานาญงาน
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ
วิศวกรปฏิบัติการ
ช่างฝีมือโรงงานชั้น 4
ช่างฝีมือโรงงานชั้น 4
ช่างฝีมือโรงงานชั้น 4
พนักงานธุรการ ส3
พนักงานสื่อสาร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประธาน

… 27 นายเอกกฤต
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นายเอกกฤต ขันคาหมุด
นางสาวกมลพร พันหล้อ
นางสาววิชุดา ไชยชนะ
นางสาวกุลชา กุณาฝั้น
นายต่อพงษ์ หม้อบุญมี
นางสาวสมรัก ชมภู
นายสมพล จันตรา
นายวรัญญู วงศ์อรยสกุล
นายกิตติศักดิ์ สุจริต
นางสาววัชณี สุวรรณชมภู
นางจิณณ์ชญา ขีรี
นางสาวกนกนิภา รัตนศิรา
นายณรงค์ กันทา
นางสาวนันนภัส อ่อนหวาน
นางสาวรัชกร สนธิภูมาส

สถาปนิก
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นิติกร
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูล
ปฏิบัติงานด้านขับรถยนต์
ปฏิบัติงานด้านพัฒนาวิชาการ
ปฏิบัติงานด้านธุรการ
ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
ปฏิบัติงานด้านพัฒนาวิชาการ
ปฏิบัติงานด้านธุรการ
นายช่างฝีมือโรงงาน ชั้น 4
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
นักจัดการงานทั่วไป

เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
1 นายวิโรจน์ สิงห์จันทร์ (ลาพักผ่อน)
2 นางสาววาสนา สิทธิกัน (ลาพักผ่อน)
3 นายโยธิน เนียมเที่ยง (ลาพักผ่อน)
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ประธานกล่าวเปิดประชุม และดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 ข้าราชการที่ได้รับตาแหน่งสูงขึน้
- ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐ์สวุ รรณ ตาแหน่งใหม่ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ตาแหน่งเดิม ผอ.สานักสถานพยาบาลและการประกอบโรค
ศิลปะ
- นายวิกร โตวราพงศ์ ตาแหน่งเดิม ตาแหน่งใหม่ นายช่างโยธาอาวุโส
ตาแหน่งเดิม นายช่างโยธาชานาญงาน
...1.2 แนะนา
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1.2 แนะนาข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงาน ณ สานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่
นายศรัณยู สาริบุตร์ ตาแหน่ง วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ
นายอดินันท์ อนุศักดิ์ ตาแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ
ว่าที่ ร.ต.ภานุวสั ยาดี ตาแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชานาญงาน
นายสมพล จันตรา
ตาแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ขบั รถยนต์
1.3 ข้าราชการย้ายไปรับตาแหน่งใหม่ นายศุภชัย กันทาใจ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ ย้ายไปดารง
ตาแหน่ง รักษาการนักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ ปฏิบตั ิงาน ณ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ
1.4 ตาแหน่งวิศวกรไฟฟ้า ของสานักงานฯ อยู่ในระหว่างการพิจารณาจัดสรรจากกรม
1.5 ตาแหน่งนักวิชาการอุปกรณ์การแพทย์ ของสานักงานฯ ที่ยังว่างอยู่ กรมฯ ได้ปรับตาแหน่งเป็นวิศวกร
ชีวการแพทย์ ซึ่งกาลังจะดาเนินการเปิดสอบโดยสานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่
ที่ประชุมรับทราบ
1.6 การมีส่วนร่วม กิจกรรมของสานักงานฯ ถือเป็นการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน นอกเหนือจาก
ผลสัมฤทธิ์ของงาน
ที่ประชุมรับทราบ
1.3 สานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับจัดสรรตาแหน่งวิศวกรเครื่องกล
เพิ่มเติม 1 ตาแหน่ง วิศวกร ด้านสิ่งแวดล้อม 1 ตาแหน่ง และมีตาแหน่งนายช่างไฟฟ้าของกองแบบแผนมาช่วยราชการ
1 ตาแหน่ง และกรมฯ ได้ปรับตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการของเจ้าหน้าที่ๆ ลาออกไปเป็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ที่ประชุมรับทราบ
1.4 ตามที่นางเสริมศรี สนธิภูมาศ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน ได้ลาออกจากราชการ
จึงแต่งตั้งให้ นางสาวนันนภัส อ่อนหวาน ทาหน้าที่รักษาการแทนหัวหน้ากลุ่มบริหารงานไปและแผนงาน
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2. เรื่องรับรองรายงานการประชุม
เลขานุการเสนอรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 7-9 ธันวาคม 2561 ให้ที่ประชุม
รับรอง
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 3.

วาระที่ 4.

เรื่องสืบเนื่อง(ถ้ามี)
3.1. ………ไม่มี...............
มติ ที่ประชุม.....-........

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
4.1 กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน นางสาวนันนภัส อ่อนหวาน นาเสนอ รายงานผลการ
ดาเนินงาน 6 เดือน ตามตัวชี้วัด
- ร้อยละความสาเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (รอบ 6 เดือน)
คิดเป็นร้อยละ 51.96 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด คิดเป็นค่าคะแนน 4
- ร้อยละความสาเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด คิดเป็นค่าคะแนน 5
…ร้อยละ
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- ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (ITA) ผล
การดาเนินการ 4 เรื่อง คิดเป็นค่าคะแนน 2 คะแนน
มติ ที่ประชุม...รับทราบ..........
4.2. กลุ่มงานวิศวกรรมการแพทย์
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ วัด 2 กระบวนงาน ได้แก่ กระบวนงานทดสอบ/สอบ
เทียบเครื่องมือแพทย์ /กระบวนงานส่งเสริมมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
- ร้อยละของสถานพยาบาลภาครัฐได้รับการทดสอบ/สอบเทียบ เครื่องมือวัดทางการแพทย์ที่มีความ
เสี่ยงสูง
ผู้อานวยการฯ เร่งรัดการตอบแบบสอบถามให้ครบถ้วน และการทางานของงานสอบเทียบ
เครื่องแพทย์ ภายในไตรมาส 3 ต้องได้ 80 % ต้องเร่งรัดดาเนินการให้แล้วเสร็จ
มติ ที่ประชุม...รับทราบ..........
4.3 งานห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องมือแพทย์
งานห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิต รายงานความก้าวหน้า
ในปีงบประมาณ 2562 ห้องปฏิบัติการทดสอบฯ สานักงานฯ ได้ดาเนินการตามแผน และได้ 3
คะแนน จาก 5 คะแนน ตามเกณฑ์คะแนนที่กาหนด ดังนี้
คะแนนที่ 1 มีการทบทวนของผู้บริหาร
คะแนนที่ 2 จัดทาเอกสาร QP QM
คะแนนที่ 3 จัดทาสิ่งแวดล้อมของห้อง
คะแนนที่ 4 การตรวจสอบภายใน
คะแนนที่ 5 การขอยื่นรับรอง
- ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 5.

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
3.1. ………ไม่มี...............
มติ ที่ประชุม.....-........

วาระที่ 6. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
6.1........-...............................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
มติ ที่ประชุม…-…….
เลิกประชุมเวลา…16.30…. น.
(นางสาวนันนภัส อ่อนหวาน)
ผู้จดรายงานการประชุม
(นายกาพล ใหลมา)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

