
 

รายงานการประชุม 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 2/2564 

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.0๐ - ๑6.3๐ น. 
ณ ห้องประชุมดอยสุเทพ ชั้น 2  ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 

                      …………………………………………….............. 

ผู้เข้าร่วมประชุม  

1. นายก าพล  ใหลมา   ผู้อ านวยการ 
2. นายวิกร    โตวราพงศ์  นายช่างโยธาอาวุโส 
3. นายวีระศักดิ์   โสมโยธ ี   นายช่างเทคนิคอาวุโส 
4. นายนคร    เฟ่ืองฟูธนกิจ  นายช่างเทคนิคอาวุโส 
5. นายสงกรานต์  ชมภู    นายช่างเทคนิคช านาญงาน 
6. นายไมตรี    จันทะจร  นายช่างเทคนิคช านาญงาน 
7. นายสันติ  วงค์ดาว   นายช่างเทคนิคช านาญงาน 
8. นางสาวนันนภัส   อ่อนหวาน  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
9. นายนิติพงษ์    กัลป์หะ   นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 
10. นายสุกฤชชา    มณีวรรณ  นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน  
11. นายวัชชิเนตร    หมั่นสาน  วิศวกรโยธาปฏิบัติงาน 
12. นายวิโรจน์    สิงห์จันทร์  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 
13. นายเอกชัย    วงศ์สนัน   นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 
14. ว่าที่ร้อยตรีภานุวัส   ยาดี   นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน 
15. นายศรัณยู    สาริบุตร์   วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ 
16. นายสุวิจักขณ์  พรานฟาน  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
17. นายชุมพล    เรืองจิตร์  นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 
18. นายประยงค์    ลุนทา   นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน 
19. นายพีรวัส    สักแก้ว   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
20. นายวิธี     หวลอารมณ์  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 
21. นายเกรียงไกร  ปากเมย   วิศวกรปฏิบัติการ 
22. นายวิทยา  ภาวะดี   นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน 
23. นางสาวกมลพร    พันหล้อ   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 



24. นางสาวกุลชา    กุณาฝั้น   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
25. นายสารพันธุ์  วงค์บุญมา  นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน 
26. นายเอกวิทย์  เทียบทรง  นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน 
27. นายจิติศักดิ์  เถื่อนช้าง  วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ 
28. นายสุภกฤษณตกูล  เตวิน   ช่างฝีมือโรงงานชั้น 4 
29. นายโยธิน    เนียมเที่ยง  ช่างไฟฟ้าชั้น 3 
30. นางสาววัลภา    ทองบาน  พนักงานธุรการ ส3 
31. นางสุภรณ์  แสงอินทร์  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย ส 2 
32. นางสาวรัชกร    สนธิภูมาศ  นักจัดการงานทั่วไป 
33. นางสาวรัฐสดา  วงศ์ภูรี   สถาปนิก 
34. นางสาวศรัณยา  ต้ายบุญเทียม  นักวิชาการเงินและบัญชี 
35. นายอรัญ  พรมวงค์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
36. นางสาวกาญจนา  นิลพัน   นิติกร 
37. นางสาวสมรัก    ชมพู   ปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูล 
38. นายกิตติศักดิ์    สุจริต   ปฏิบัติงานด้านธุรการ  
39. นายณัฏฐ์    หาญฤทธิ์  ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
40. นายวรัญญู    วงศ์อรยสกุล  ปฏิบัติงานด้านพัฒนาวิชาการ 
41. นางสาวสุภาพรรณ กุณาวงค์  ปฏิบัติงานด้านนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
42. นางสาวสิริพร  ถุงแก้ว   ปฏิบัติงานด้านพัฒนาวิชาการ   
43. นางสาวกนกนิภา   รัตนศิลา   ปฏิบัติงานด้านธุรการ 
44. นายสมพล   จันตรา   ปฏิบัติงานด้านขับรถยนต์  

  

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม (ติดราชการ/ติดภารกิจ) 

1. นายวุฒิการ    เขมะวิชานุรัตน์  นายช่างเทคนิคช านาญงาน 
2. นายนคร    วรารัตน์   นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน 
3. นางสุรางค์    ศรีวรรณะ  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
4. นายภีมภิวัฒน์    วิไลลักษณ์  วิศวกรปฏิบัติการ  
5. นายนิรันด์    ปิ่นตระกูล  พนักงานสื่อสาร 

 
 

  



เริ่มประชุมเวลา ๐๙.0๐ น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งใหท้ราบ 

  นายก าพล ใหลมา ผู้อ านวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 เปิดการประชุมฯ พร้อม
ทั้งชี้แจงแนวทางการด าเนินงานของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
ดังนี้ 

  - ภายใต้งบประมาณที่อาจได้รับจัดสรรน้อยลง ผู้อ านวยการฯ แจ้งให้ทุกกลุ่มงานจัดหา
แนวทาง เพ่ือเตรียมความพร้อมการด าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด  

  - แนวทางการใช้เงินบ ารุงของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 1 

  - ก าหนดให้มีการประชุมฯ อย่างน้อย ไตรมาสละ 1 ครั้ง เพ่ือติดตามผลการด าเนินงาน
และรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

  - แนะน าเจ้าหน้าที่ใหม่ (ข้าราชการ ย้าย/บรรจุใหม่) (พนักงานราชการ บรรจุใหม่) 

1. ต าแหน่งนายช่างเทคนิค    นายสารพันธุ์ วงค์บุญมา 
2. ต าแหน่งวิศวกรไฟฟ้า   นายจิติศักดิ์ เถื่อนช้าง 
3. ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  นางสาวศรัณยา ต้ายบุญเทียม 
4. ต าแหน่งนิติกร    นางสาวกาญจนา นิลพัน 
5. ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน นายอรัญ พรมวงค์ 

  - ข้าราชการ (ย้าย/โอน) ไปหน่วยงานอื่น 

1. นายศรัณยู สาริบุตร์  ต าแหน่งวิศวกรเครื่องกล  
ย้ายไปสังกัดกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

2. นายประยงค์ ลุนทา  ต าแหน่งนายช่างเทคนิค  
โอนไปสังกัดเทศบาลบ้านแหวน อ.หางดง จังหวัดเชียงใหม่ 

มติที่ประชุม : รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งท่ี 1/2564 

มติที่ประชุม : รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ สรุปผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

นายอรัญ  พรมวงศ์ ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้น าเสนอรายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รายกลุ่ม) ดังต่อไปนี้  



1. กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

 ตัวชี้วัด 1.1.1 ร้อยละของสถานพยาบาลภาครัฐ มีมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพ (ร้อยละ 80)  ผลการด าเนินงานรอบ 11 เดือน กลุ่มงานท าผลงานได้ 100% ผ่านเกณฑ์
ตัวชี้วัด ค่าคะแนน = 5 

 ตัวชี้วัด 3 ระดับความส าเร็จของนวัตกรรมที่หน่วยงานสร้างใหม่และน าไปใช้ประโยชน์   
กลุ่มงานท านวัตกรรมที่ได้มีการน าไปใช้งานจริง คือ การจัดส่งรายงานสรุปผลการตรวจวิศวกรรมความ
ปลอดภัยในโรงพยาบาลแบบ On Line ผ่านระบบ QR Code โดยมีการด าเนินงานครบตามเกณฑ์ ในเรื่อง 
การด าเนินงานตามแผนงาน การเผยแพร่เอกสารทางสื่อต่างๆ การประเมินความความพึงพอใจ ปัญหาและ
อุปสรรค และ การสรุปผลการพัฒนานวัตกรรม ค่าคะแนน = 5  

 
2. กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

 ตัวชี้วัด 1.1.2. ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจ าบ้านมี
คุณภาพชีวิตที่ดี (ร้อยละ 70) ผลการด าเนินงานรอบ 11 เดือน ผ่านเกณฑ์ก าหนดที่ร้อยละ 98.87 ค่า
คะแนน  = 5 

 ตัวชี้วัด 1.1.3. ร้อยละครอบครัวเป้าหมายมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเองได้ตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด (ร้อยละ 70) ผลการด าเนินงานผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ร้อยละ 97.53 ค่าคะแนน = 5  

 ตัวชี้วัด 1.1.4. ร้อยละของประชาชนวัยท างานมีศักยภาพมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพ
ตนเองได้ตามเกณฑ์ (ร้อยละ 60) 

 ตัวชี้วัด 1.2.1. จ านวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เป็น
อาสาสมัครประจ าครอบครัว (41,059 คน) ผลการด าเนินงานรอบ 11 เดือน ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด โดย
พัฒนาเป็นอาสาสมัครประจ าครอบครัวได้ 54,597 คน ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด ค่าคะแนน = 5 

 ตัวชี้วัด 2 ร้อยละความส าเร็จของการเ พ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยใช้  
Application ผลการด าเนินงานผ่านตัวชี้วัด โดยมีการสรุปผลการใช้ Application ของเจ้าหน้าที่ ใน
หน่วยงาน รวมทั้งรายงานปัญหา อุปสรรค เพ่ือน ามาปรับปรุงพัฒนา ร้อยละความส าเร็จที่ 100 ค่าคะแนน 
= 5 

 
3. กลุ่มบริหารทั่วไปและแผนงาน 

 ตัวชี้วัด 4 ร้อยละความส าเร็จของการจัดวางระบบการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลัง ผลการด าเนินงานรอบ 11 เดือน ได้ประเมินผลการควบคุมภายในตามกระดาษท าการ 
ร้อยละความส าเร็จที่ประเมินได้คือ 92 อยู่ในเกณฑ์ค่าคะแนน 5 ระหว่าง ร้อยละ 90-100 
 

  



ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 

 1. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ โดยนายนคร เฟื่องฟูธนกิจ รายงาน 

  - ทางโรงพยาบาล ท าหนังสือแจ้งความจ านงเพ่ือขอรับการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์มายัง
ศูนย์ฯ ล่าช้า ท าให้กลุ่มงานฯ ด าเนินการไม่ทันตามก าหนด 

 กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ โดยนายสุวิจักขณ์ พรานฟาน รายงาน 

  - การจัดสรรงบประมาณจากกรมล่าช้า ท าให้การด าเนินงานและการประสานกับพ้ืนที่เขต
ในความรับผิดชอบ เกิดความล่าช้าไปด้วย  

 กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม โดย  นายวิกร โตวราพงศ์ รายงาน 

  - ขอความชัดเจนในทิศทางการปฏิบัติงาน เนื่องจากไม่มีตัวชี้วัดก ากับ 

มอบหมายให้กลุ่มงานอาคารฯ สรุปผลการด าเนินงานทุกเดือน 

 ข้อเสนอแนะ ผอ. เสนอให้กลุ่มงานฯ สรุปผลงาน เพื่อน าเสนอให้อธิบดีฯ ทราบต่อไป 

 กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ โดยนายพีรวัส สักแก้ว รายงาน 

  - สถานประกอบการฯ ได้มีการสอบถามประเด็นปัญหา โดยทางกลุ่มฯ ไดต้ิดตามไปยังกอง
ที่เก่ียวข้อง (ส่วนกลาง) แต่ก็ไม่มีการรายงานสถานการณ์หรือข้อหารือ จึงไม่สามารถให้ค าปรึกษากับพ้ืนที่ได้  

2. นายอรัญ  พรมวงศ์  ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชี้แจงและขอความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ทุกคน ร่วมตอบแบบส ารวจด้านส่งเสริมองค์กรคุณธรรม เรื่อง “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่
อยากท า” ผ่านระบบ QR Code เพ่ือให้คณะท างานวิเคราะห์ผลการส ารวจและเสนอผู้บริหารฯ ต่อไป 

3. นายสงกรานต์  ชมภู ต าแหน่ง นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน เสนอให้ศูนย์ฯ ประสานขอสนับสนุน
เรื่องท่ีพักของข้าราชการเพ่ิม เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีความต้องการมาก  

 ข้อเสนอแนะ ผอ. มอบหมายให้กลุ่มบริหารทั่วไปและแผนงาน  จัดท าหนังสือเพ่ือขอความ
อนุเคราะห์ไปยังส านักงานธนารักษ์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เลิกประชุมเวลา 16.3๐ น.  

       นายอรัญ  พรมวงศ์ ผู้จดรายงานการประชุม  

นางสาวนันนภัส อ่อนหวาน ผู้ตรวจรายงาน 


