
สรุปมติ และข้อสั่งการ  
ประชุมผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 1 / 2562 

วันที่ 17  มกราคม  2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. 
ณ  ห้องประชุม 7A โรงพยาบาลพะเยา ต าบลบ้านต๋อม อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 

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

รายช่ือผู้มาประชุม  

1. นพ.ธงชัย  เลิศวิไลรัตนพงศ ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตฯ 1  ประธาน 
2. นพ.ทศเทพ  บุญทอง  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
3. นพ.ขจร   วินัยพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ 
4. นพ.ไกรสุข  เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา 
5. นพ.วิทยา  พลสีลา  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
6. นพ.จตุชัย  มณีรัตน์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
7. นพ.วรัญญู  จ านงประสาทพร (แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
8. นพ.กิติศักดิ ์  เกษตรสินสมบัต ิ (แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน 
9. นายกรกช  วิจิตรจรัสแสง (แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดล าปาง 
10. นพ.ไชยเวช  ธนไพศาล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 
11. นพ.ทรงวุฒิ  ทรัพย์ทวีสิน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลล าปาง 
12. นพ.ศิริพจน์  ศรีบัณฑิตกุล (แทน) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ 
13. นพ.ธงชัย  มีลือการ  (แทน) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแพร่ 
14. พญ.จิรพร  ภัทรนุธาพร ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพะเยา  
15. นพ.ภราดร  มงคลจาตุรงค ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลน่าน 
16. นพ.พงษ์ศักดิ ์  โสภณ  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลล าพูน 
17. นพ.ประพัฒน์  ธรรมศร  (แทน) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเชียงค า 
18. นพ.สัมพันธ์  ก๋องเงิน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลจอมทอง 
19. นพ.พงษ์พจน์  ธีรานันตชัย ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ 
 

 
 
 รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม  
1. นพ.ศุภชัย  บุญอ าพันธ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ.แพร่ 
2. นพ.อนันต์  มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.พะเยา 
3. นพ.สมศักดิ ์  อุทัยพิบูลย์ รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ รพ. เชียงรายฯ 
4. นพ.ส าเริง  สีแก้ว  รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ รพ. เชียงรายฯ 
5. พญ.เยาวลักษณ์  จริยพงศ์ไพบูลย์ รองผู้อ านวยการฝ่ายผลิตบุคลากรทางการแพทย์ รพ. เชียงรายฯ 

/ 6. นพ.ศุภเลิศ… 
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6. นพ.ศุภเลิศ  เนตรสุวรรณ รองผู้อ านวยการด้านการปฐมภูมิ รพ. เชียงรายฯ 
7. พญ.ศิรินิภา  อินทรพาณิชย์ รองผอ.ฝ่ายพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการฯ รพ. เชียงรายฯ 
8. นางรัชฎาภรณ์  วัชรประภาพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ สสจ.เชียงราย 
9. นางรัตนมาลา  เทียนถนอม หัวหน้างานแผนงานและประเมินผล รพ.นครพิงค์ 
10. นายธีรศักดิ์   วงศ์ใหญ่  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ รพ.เชียงค า 
11. นางเยาวเรศ  บรรเลง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สสจ.แพร่ 
12. นางนงคราญ  สกุณาพงศ ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สสจ.พะเยา 
13. นางสาวจันทร์ชนก กิตติจันทโรภาส นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สสจ.ล าปาง 
14. นางสาวเอราวัณ  อ้อยหวาน นักวิชาการสาธารณสุข สสจ.พะเยา 
15. นางสุวิมล  ทิพย์ชมพู นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ สสจ.ล าพูน 
16. นางบุษบา  อนุศักดิ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ สสจ.ล าพูน 
17. นายสยามราชย์  ฟูเจริญกัลยา นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ สสจ.เชียงราย 
18. นางสาวกาญจนา  โพธิสา  นักทรัพยากรบุคคล รพ.พะเยา 
19. นางสาวดวงใจ  ยาสุวรรณ นักทรัพยากรบุคคล รพ.พะเยา 
20. นางสาวธิดาพร  ค ายอด  เจ้าพนักงานธุรการ รพ.พะเยา 
21. นางสาวเกศวรินทร์ ค าสาศร  เจ้าพนักงานธุรการ รพ. เชียงรายฯ 
22. นางอุบล   ญาณะทวี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ สสจ.ล าปาง 
23. นางสาวศรีพูนสุข  เทพสาร  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ. เชียงรายฯ 
24. นางสาวอรอุมา  วงษ์ถวิล  เจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ รพ.นครพิงค์ 
25. นางฐิตารีย์  ยศธนเศรษฐ์ นักวิชาการศึกษา รพ.พะเยา 
26. นายกิติคุณ  บุญแสนไชย นักวิชาการศึกษา รพ.พะเยา 
27. นางสาวนันทิยา  ภิมุข  นักวิชาการศึกษา รพ.พะเยา 
28. นายกฤษดา  ค าจันทร์  ผู้ช่วยนักวิจัย รพ.พะเยา 
29. นายชินน์ณภัทร  ดวงเทศ  เจ้าหน้าที่โสตฯ รพ.พะเยา 
30. นางสาวอาทิตยา  ติ๊บปะละวงค ์ เจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ รพ.พะเยา 
31. นางวิจิตรา  แก้วอ้าย  พนักงานทั่วไป รพ.พะเยา 
32. นางนิภัทรา  วโนทยาโรจน์ เลขานุการผู้ตรวจราชการฯ เขตสุขภาพท่ี 1 
33. นายชาลี   เอ่ียมมา  หัวหน้างานตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่  
34. นางอ าภา  ทองประเสริฐ หัวหน้าส านักงานเขตสุขภาพที่ 1 
35. นางสุปราณี  ดิษยะกมล นักวิเคราะห์นโยบายฯ ช านาญการพิเศษ สนง.เขตสุขภาพท่ี 1 
36. นางอมาวสี  สันทัดวนิช นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สนง.เขตสุขภาพท่ี 1 
37. นายนครินทร์  เกียรอนันต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ สนง.เขตสุขภาพท่ี 1 
38. นางสาวนฤมล  ชมพูราช  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  ส านักงานเขตสุขภาพที่ 
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39. นายกิตติพงษ ์  ปวงจักรทา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ ส านักงานเขตสุขภาพที่ ๑ 
40. นางสาวสินีนาฏ  เสนาวรรณ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ ส านักงานเขตสุขภาพที่ ๑ 
41. นายกิจพิพัฒน์  อินต๊ะแก้ว นักวิชาการสาธารณสุข  ส านักงานเขตสุขภาพที่ ๑ 
42. นางสาวทัตพิชา  ลิมป์ประเสริฐกุล นักวิชาการสาธารณสุข  ส านักงานเขตสุขภาพที่ ๑ 
43. นางสาวสุธาสินีย์  พาศร ี  นักวิชาการสาธารณสุข  ส านักงานเขตสุขภาพที่ ๑ 
44. นางชนัญชิดา  เนตรประสาท นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๑ 
45. นางสาวปริยากร  ส าเภา  นักวิชาการสาธารณสุข  ส านักงานเขตสุขภาพที่ ๑ 
46. นายธีรพงษ์  สวนจันทร์ นักทรัพยากรบุคคล        ส านักงานเขตสุขภาพที่ ๑ 
47. นางสาวสายพิรุณ  กิจธเนศ  นักทรัพยากรบุคคล        ส านักงานเขตสุขภาพที่ ๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ สรุปมติและข้อสั่งการ… 
 



สรุปมติ และข้อสั่งการ  
การประชุมผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 1 / 2562 
วันที่ 17  มกราคม  2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. 

ณ  ห้องประชุม 7A โรงพยาบาลพะเยา ต าบลบ้านต๋อม อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 

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

วาระประชุม / เรื่อง ข้อสั่งการ ผู้รับผิดชอบ 
ระเบียบวาระท่ี 1 
เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

  

  - ให้ผู้บริหารก าชับเน้น รพศ./รพท./รพช. ประเด็นการขับ
รถพยาบาลของ พขร. ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่
ก าหนด และการจัดการให้มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งและการ
คาดเข็มขัดนิรภัยระหว่างปฏิบัติงาน  

- เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ฉ.11 ฉ.12 โดยเฉพาะใน
ส่วนของ รพ.สต. 

- งบกลางกรณีฉุกเฉินการก่อสร้างที่พักอาศัย 9 แห่ง 
(รพ.ปัว รพ.เฉลิมพระเกียรติฯ รพ.เชียงค า รพ.เถิน     
รพ.เกาะคา รพ.แม่แตง รพ.สันทราย รพ.ปาย และ     
รพ.เชียงของ) ให้เร่งด าเนินการและส่งแผนภายในวันที่ 
21 มกราคม 2562 

- เร่งรัดการส่งเอกสารเงินเดือนและบันทึกข้อมูลใน 
HROPS เร่งรัดให้ผู้บริหารที่รับผิดชอบของ สสจ. รพศ. 
รพท. บันทึกข้อมูลลงระบบ (11 แห่ง) 

- ประชุมผู้ บริหาร เขตฯครั้ งที่  2/2562 วันที่  22 
กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. ณ จังหวัดล าพูน 

 นพ.สสจ. ผอ.รพศ./รพท. 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 2   
เรื่องรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารเขต
สุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 6 / 2561  

 

 รับรองรายงานการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง   
3.1 การติดตามงบประมาณรายจ่าย

ปีงบประมาณ 2562 
 

 -  ให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเร่งรัดเบิกจ่ายตามแผนที่ได้รับ นพ.สสจ. ผอ.รพศ./รพท. 

3.2 รายงานความก้าวหน้างบลงทุน ปี 2562 -  ให้ก ากับติดตาม และเร่งรัดการเบิกจ่ายตามระเบียบ  
- ให้คณะกรรมการติดตามงบลงทุนติดตามการด าเนินงานทุก
กระบวนการ และรายงานผู้ตรวจราชการฯ รายสัปดาห์  

 

คณะกรรมการงบลงทุนฯ 

3.3 การด าเนินงานตามโครงการ PPA ระดับเขตฯ - โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วัน ให้เร่งด าเนินการ 
 
- โครงการ PPA ปี 62 จ านวน 4 โครงการ ให้เร่งด าเนินการ  
 

-ผู้รับผิดชอบโครงการ
มหัศจรรย ์1,000 วนั 
-ผู้รับผิดชอบ 4 โครงการ 

3.4 สถานการณ์โรควัณโรค เขตสุขภาพที่ 1 - ให้ทุกจังหวัดทุกโรงพยาบาลมีกระบวนการ มีการวางแผน           
การคัดกรอง  เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง และให้ทีมวาง แผนการเยี่ยมบ้าน 

นพ.สสจ./ผอ.รพศ./รพท. 



 ควบคุมก ากับการกินยา (ประชุมวางแผนคณะท างาน VDO 
Conference ร่วมกัน รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)  

- ให้ทุกจังหวัดก ากับติดตาม ผลการคัดกรองและการด าเนินงาน  
 

 

3.5 การขยายบริการของโรงพยาบาลล าพูนในการ
รับส่งต่อผู้ป่วยจากรอยต่อโรงพยาบาลใน
จังหวัดเชียงใหม่ 

 

-  จังหวัดเชียงใหม่และล าพูน ต้องมีการวางแผนการรับ – ส่ง        
การบริการส่งต่อผู้ป่วย ในการประชุมครั้งต่อไปให้น าเข้าประชุม
เพ่ือติดตามการด าเนินงานและวางแผนงาน 

- ให้จังหวัดบริหารจัดการวางแผนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวต่อไป 
 

นพ.สสจ. ผอ.รพศ./รพท./
รพช. 

จังหวัดเชียงใหม่และล าพูน 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ   
4.1 COO   

4.1.1 การติดตามงบประมาณรายจ่าย
ปีงบประมาณ 2562 (ส านักงานเขตฯ) 

- ให้ผู้ รับผิ ดชอบของแต่ละโครงการที่ ขอสนับสนุน
งบประมาณฯ เร่งรัดการส่งโครงการและส านักงานเขตฯ
ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ 

 

ส านักงานเขตสุขภาพท่ี1 
และผู้รับผิดชอบโครงการ 

4.1.2 แจ้งแนวทางการรายงานผลการ
ด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ฯ (PA) 
 

- ให้ส านักงานเขตฯ ดึงข้อมูลจากฐานและระบบข้อมูล และ
ส่งให้ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัดวิเคราะห์ ทบทวนและ
รายงานข้อมูลกลับมาส านักงานเขตฯ เพ่ือรวบรวมส่ง
ต่อไป และบางส่วนที่ ไม่อยู่ ในแต่ละตัวชี้วัดของ PA       
จะมีวางแผนการจัดการอย่างไรร่วมกันเพ่ือเป็นข้อมูล
พ้ืนฐานภาพเขตฯ 

ส านักงานเขตสุขภาพท่ี1 
และผู้รับผิดแต่ละตัวชี้วัด 

4.2 CHRO   
4.2.1 ทุนแพทย์ประจ าบ้านศัลยกรรม

และอายุรกรรม รอบนโยบาย
พิเศษ 

- ให้ทุกรพ. คัดสรรแพทย์ที่จะขอรับทุน ภายในวันที่  24 
มกราคม 2562 และจะมีการจัดประชุมทุนแพทย์ประจ าบ้าน
ทั้งหมดโดยคณะกรรมการ CHRO ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 
2562 และจะน าผลการประชุมมาน าเสนอในที่ประชุมเขตครั้ง
ต่อไป 

คณะกรรมการCHRO 

4.2.2 การย้ายหมุนเวียนแพทย์ ทันต- 
แพทย์ และเภสัชกร ปี 2562 

 

 - ให้ผู้บริหารก ากับติดตาม การรับย้ายทั้ง 3 วิชาชีพ เนื่องจากมี
ปัญหาในระบบ และพิจารณาตามความจ าเป็นในการย้ายและ
สถานบริการอ่ืนที่มีความขาดแคลน 

นพ.สสจ./ผอ.รพศ./รพท. 

4.3 CFO   
4.3.1 ปรับเกลี่ย ค่าตอบแทนก าลังคน

ด้านสาธารณสุข ปี 2562 และ
เร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ 

- ให้ แต่ ละจั งหวั ดกลับ ไปพิจารณาการปรับ เกลี่ ย
ค่าตอบแทนก าลังคนด้านสาธารณสุขและตามเร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบประมาณงวดที่ 1 ให้แล้วเสร็จภายในเดือน 
กุมภาพันธ์ 2562 
- ให้แต่ละจังหวัดตรวจสอบข้อมูลในฐานข้อมูลให้ถูกต้อง 

นพ.สสจ./ผอ.รพศ./รพท. 

4.4 CIO   
4.4.1 ชี้แจงการอบรม HAIT รุ่นที่ 1 

เขตสุขภาพที่ 1 ประจ าปี 2562 
 

- แจ้งการอบรม HAIT และประชาสัมพันธ์การใช้ Cloud 
conference ร่วมกันของเขตสุขภาพที่ 1 
(รายละเอียดตามที่แจ้งในที่ประชุม) 

นพ.สสจ./ผอ.รพศ./รพท. 

4.5 CSO 
4.5.1 ผลการด าเนินงาน  Palliative 

Care เขตสุขภาพท่ี 1 

 
- ให้แต่รพ.แต่ละแห่ง น าข้อมูลผู้ป่วย Palliative Care 
เข้าในระบบและเพ่ิมการดูแลและเข้าถึงผู้ป่วยให้มากข้ึน 

 
นพ.สสจ./ผอ.รพศ./รพท. 
 



ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา   
5.1 CHRO   

5.1.1 การปรับปรุงต าแหน่งข้าราชการ 
กรณีไม่เกินกรอบขั้นต่ า 

- กรณีไม่เกินกรอบขั้นต่ าไม่อนุมัติต าแหน่ง จพ.การเงินฯ    
ของสสอ.ปง ไม่ควรน ามาปรับปรุงต าแหน่งให้หาแนวทางอ่ืนแทน 

- กรณีเกินกรอบขั้นต่ าแต่ไม่เกินขั้นสูง อนุมัติต าแหน่งนักรังสี 
รพ.สูงเม่น จ.แพร่ 

 

คณะกรรมการ CHRO เขตฯ 

5.1.2 การตัดโอนต าแหน่งข้าราชการ  
กรณีไม่เกินกรอบขั้นต่ า 
 

- มติเห็นชอบ 10 อัตรา คณะกรรมการ CHRO เขตฯ 

5.1.3 การขอใช้ต าแหน่งว่างข้าราชการ 
กรณีไม่เกินกรอบขั้นต่ า และกรณี
เกินกรอบขั้นต่ าไม่เกินกรอบขั้นสูง 

- เห็นชอบ การขอใช้ต าแหน่งว่างข้าราชการ 35 อัตรา 
* เน้นย้ ากรณีในต าแหน่งระดับบริหารที่ส าคัญ เช่น ผชชว.       
ให้ด าเนินการภายใน 6 เดือน ก่อนเกษียณอายุราชการ  

 

คณะกรรมการ CHRO เขตฯ 

5.1.4 การขอรับจัดสรรต าแหน่ง 
         ข้าราชการ  
        กรณีไม่เกินกรอบขั้นต่ า  

               กรณีเกินกรอบขั้นต่ าไม่เกินกรอบ
ขั้นสูง 

 

  เห็นชอบ การขอรับจัดสรรต าแหน่งข้าราชการ 
 
- กรณีไม่เกินกรอบอัตราก าลังขั้นต่ า จ านวน 7 อัตรา  
- กรณีเกินกรอบอัตราก าลังขั้นต่ า จ านวน 5 อัตรา 
อนุมัตใินหลักการ 2 ต าแหน่ง แพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
สาขากุมารเวชศาสตร์ 1 ต าแหน่งของ รพ.นครพิงค์ /  
แพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง สาขาโสต ศอ นาสิก 1 
ต าแหน่ง ของ รพ.นครพิงค์   
- การขอจัดสรรต าแหน่งข้าราชการ รพ.น่าน ขอจัดสรร
ต าแหน่งเภสัชกร จ านวน 2 อัตรา อนุมัติ จ านวน 1 อัตรา 
- อนุมัติการจัดสรรต าแหน่งข้าราชการ รพ.สองแคว จ.น่าน  

 

คณะกรรมการ CHRO เขตฯ 
 
 
คณะกรรมการ CHRO เขตฯ 
นพ.สสจ./ผอ.รพศ./รพท. 
รพ.นครพิงค์ รพ.น่าน และ
รพ.สองแคว 

5.1.5 การจ้างต าแหน่งลูกจ้างชั่วคราว 
กรณีไม่เกินกรอบขั้นต่ า 

 

เห็นชอบการจ้างต าแหน่งลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 5 อัตรา 
 

คณะกรรมการ CHRO เขตฯ 

5.1.6 การขอใช้ต าแหน่งพนักงาน
ราชการ กรณีไม่เกินกรอบขั้นต่ า 

เห็นชอบ การขอใช้ต าแหน่งพนักงานราชการ 
นั กจั ดการทั่ วไป (รพ.ฮอด) ปรั บปรุ งต าแหน่ งเป็ น              
นวก สาธารณสุข (สสจ.เชียงใหม่) เนื่องจากมีนโยบายบริหาร
ต าแหน่งพนักงานราชการ ให้เน้นเป็นสายสนับสนุน (back 
office) เป็นส าคัญ จึงให้ สสจ.เชียงใหม่พิจารณาจัดการ
ต าแหน่งดังกล่าวให้หน่วยงานอ่ืนในจังหวัดแทน 
 

คณะกรรมการ CHRO เขตฯ 
สสจ.เชียงใหม่ 

5.1.7 การย้ายต าแหน่งพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข 

 

- ประชาสัมพันธ์การย้าย พกส. ภายในจังหวัด (ทุกสิ้น
เดือนธันวาคม) 
- กรณีย้ายข้ามเขต รายละเอียดคณะกรรมการ CHRO จะ
น ามาพิจารณาในที่ประชุมอีกครั้ง 
 

คณะกรรมการ CHRO เขตฯ 
นพ.สสจ./ผอ.รพศ./รพท. 
 

- ขออนุมัติใช้ต าแหน่งว่าราชการ - อนุมัติ ต าแหน่งนักจัดการทั่วไป รพ.พระยุพราชเด่นชัย  คณะกรรมการ CHRO เขตฯ 
 

  
 

 



ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน   
6.1 งบบริจาคโครงการก้าวคนละก้าว เพื่อ

จัดระบบบริหารจัดการรถพยาบาล 
      (Ambulance Operation Center) 
 

- ที่ประชุมรับทราบ อยู่ระหว่างด าเนินการใช้ระยะเวลาใน
การด าเนินการประมาณ 3 เดือน 

โรงพยาบาลเชียงราย
ประชานุเคราะห์ 

6.2 ค่าตอบแทนนิติเวชฯ นอกเวลาราชการ - โดยหลักการให้โรงพยาบาลศูนย์ หาเกณฑ์กลางการจ่าย
ค่าตอบแทนนิติเวชร่วมกันทั้ง 3 แห่ง และท าบันทึกเพ่ือ
เป็นแนวทางในการจ่ายเงินค่าตอบแทนทางนิติเวชฯ 
 

โรงพยาบาลศูนย์ทั้ง 3 แห่ง 
 

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

 

 

 

 


