
 
 

รายงานการประชุมส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ 
ครั้งที ่4/2561 

เมื่อวันที ่8-9 ธันวาคม 2561 
ณ โรงพยาบาลวัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  

------------------------------ 
ผู้มาประชุม 

1 นายถาวร  ขาวแสง ผอ.สนง.สบส.1 จ. เชียงใหม่ ประธาน 
2 นายก าพล  ใหลมา วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารช านาญการ   
3 นายศุภชัย  กันทาใจ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   
4 นายนคร  วรารัตน์ นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน   
5 นายบรรเจิด  เวียงนาค นายช่างเทคนิคช านาญงาน   
6 นายนคร  เฟ่ืองฟูธนกิจ นายช่างเทคนิคช านาญงาน   
7 นายสงกรานต์  ชมภู นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน   
8 นายไมตรี  จันทะจร นายช่างเทคนิคช านาญงาน   
9 นายวีระศักดิ์  โสมโยธ ี นายช่างเทคนิคช านาญงาน   

10 นายสันติ  วงค์ดาว นายช่างเทคนิคช านาญงาน   
11 นายนิติพงษ์  กัลหะ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน   
12 นายวัชชิเนตร  หมั่นสาน วิศวกรโยธาปฏิบัติการ   
13 นายวิโรจน ์ สิงห์จันทร์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน   
14 นายเอกชัย  วงศ์สนัน นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน   
15 นายสมปอง  สนธิภูมาศ ช่างฝีมือโรงงานชั้น 4   
16 นายโยธิน  เนียมเที่ยง ช่างไฟฟ้าชั้น 3   
17 นางสาววัลภา  ทองบาน พนักงานธุรการ ส3   
18 นางภัทร์ปรียา  กันทาใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   
19 นางจิณณ์ชญา  ขีร ี ปฏิบัติงานด้านพัฒนาวิชาการ   
20 นางสาวกมลพร  พันหล้อ นักวิชาการคอมพิวเตอร์   
21 นายอรรถพล  โมราเจริญ ปฏิบัติงานด้านขับรถยนต์   
22 นายกิตติศักดิ์  สุจริต ปฏิบัติงานด้านธุรการ   
23 นางสาววัชณี  สุวรรณชมภู ปฏิบัติงานด้านพัสดุ   
24 นางสาวนันนภัส  อ่อนหวาน เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน เลขานุการ 
25 นางสาวรัชกร  สนธิภูมาส นักจัดการงานทั่วไป ผู้ช่วยเลขานุการ 
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ผู้ไม่มาประชุม 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.  
  ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1.    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
        ประธานแจง้ให้ที่ประชุมทราบ  

        1.1 ปงีบประมาณ 2562 ส านักงานสนบัสนนุบริการสขุภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับจัดสรร
งบประมาณทั้งสิ้น 10,149,800.00 บาท เป้าหมายในการด าเนินการในไตรมาส 1 เป้าหมาย 31 %  คิดเป็นจ านวน
ทั้งสิ้น 3,197,588.00 บาท  
        ที่ประชุมรับทราบ 

        1.2 มีการปรับโครงสร้างภายในใหม่ของกรมฯ โดยได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน 5 แห่ง 
แทนสถาบันพัฒนานวัตกรรมดา้นระบบบริการสุขภาพ 5 แห่ง ดังนี้ 

 - สถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพภาคเหนือ จงัหวัดนครสวรรค์ เป็น  
              ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคเหนือ จังหวดันครสวรรค์ 
 - สถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น เป็น  
              ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จงัหวัดขอนแก่น 

1 นายวินัย  โพธิวงศ์ 
2 นายวุฒิการ  เขมะวิชานุรัตน์ 
3 นายสัญญา  ปัญญาพวก 
4 นางสุรางค์  ศรีวรรณะ 
5 นายสุกฤชชา  มณีวรรณ 
6 นางสาววาสนา  สิทธิกัน 
7 นายวิกร  โตวราพงศ์ 
8 นายจรูญ  มณี 
9 นายณรงค์  กันธา 

10 นายนิมิต  เตวิน 
11 นายนิรันด์  ปิ่นตระกูล 
12 นายเอกกฤต  ขันค าหมุด 
13 นางสาววิชุดา  ไชยชนะ 
14 นางสาวกุลชา  กุณาฝั้น 
15 นายต่อพงษ์  หม้อบุญมี 
16 นางสาวสมรัก  ชมภู 
17 นายวรัญญู  วงศ์อรยสกุล 
18 นางสาวกนกนิภา  รัตนศิรา 



3 
 

 
 - สถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพภาคกลาง จงัหวัดชลบุร ีเป็น  
              ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคกลาง จังหวัดชลบุรี 
 - สถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพภาคใต้ จังหวัดนครศรธีรรมราช เป็น  
              ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 - สถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพชายแดนภาคใต้ จังหวดัยะลา เป็น  
              ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานชายแดนภาคใต ้จงัหวัดยะลา   

        ที่ประชุมรับทราบ 
  1.3 ส านักงานสนับสนนุบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับจัดสรรต าแหน่งวิศวกรเครื่องกล 
เพ่ิมเติม 1 ต าแหน่ง วิศวกร ด้านสิ่งแวดล้อม 1 ต าแหน่ง และมีต าแหน่งนายชา่งไฟฟ้าของกองแบบแผนมาชว่ยราชการ 
1 ต าแหน่ง และกรมฯ ได้ปรบัต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการของเจ้าหน้าที่ๆ ลาออกไปเป็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
        ที่ประชุมรับทราบ 
  1.4 ตามที่นางเสริมศรี สนธภิูมาศ หัวหน้ากลุ่มบรหิารงานทั่วไปและแผนงาน ได้ลาออกจากราชการ 
จึงแต่งตั้งให้ นางสาวนันนภัส อ่อนหวาน ท าหนา้ที่รักษาการแทนหัวหนา้กลุ่มบริหารงานไปและแผนงาน 
        ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี 2.    เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
                เลขานุการเสนอรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 ให้ที่ประชุมรับรอง 
       มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

วาระท่ี 3.     เรื่องสืบเนื่อง(ถ้ามี) 
          3.1...........ไม่มี.............................................................. ...................................................................... 
             มติ  ที่ประชุม.....-........ 

วาระท่ี 4.     เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
       4.1 ติดตามผลการด าเนินงานของแต่ละกลุ่ม ประจ าเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2561 
    4.1.1 กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน 
   งานการเงิน 

งบด าเนินงาน เป้าหมายไตรมาส 1 = 31% ผลการด าเนินงาน 1,494,895.13 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 14.49 ของงบที่ได้รับจัดสรร ปี2562 (10,314,800 บาท)    
    งบลงทุน เป้าหมายไตรมาส 1 = 50% ผลการด าเนินงาน 15,000 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 1 ของงบที่ได้รับจัดสรร งวด 1 (1,642,500 บาท) 

   งบรายจ่ายอ่ืน เป้าหมายไตรมาส 1 = 25% ผลการด าเนินงาน  0 บาท = 0 % ของ
งบที่ได้รับจัดสรร (74,400 บาท) 
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งบที่ได้รับจัดสรรงวดที่1 =  2,779,900 บาท  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ปีงบประมาณ 2562 (ข้อมูล ณ ต.ค.61 – 5 ธ.ค.61)สรุปผลการปฏิบัติงาน
ด้านพัสดุ ปีงบประมาณ 2562 (ข้อมูล ณ ต.ค.61 – 5 ธ.ค.61) 
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สรุปผลการปฏิบัติงานงบลงทุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    งานบุคลากร 

- แนะน าเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่ใหม่ 
   นายต่อพงศ์ หม้อบุญมี  ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 

- การมาปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  ในเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2561 

เดือน จ านวนคนมาสาย(คน) ครั้ง(วัน) 

ตุลาคม 2561 15 31 

พฤศจิกายน 2561 10 28 

 
งานธุรการ   

รับ – ส่งหนังสือ ข้อมูล ณ วันที่ 5 ธ.ค. 2561 
หนังสือรับ  599 ฉบับ 
หนังสือส่งภายนอก 364 ฉบับ 

งานยานพาหนะ  
  รายงานผลการซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการ ข้อมูล ณ 1 ต.ค. – 5 ธ.ค. 2561 
   ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ มีรถยนต์ราชการภายใต้การดูแล
จ านวนทั้งหมด 12 คัน ในปีงบประมาณ 2562 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 5 ธันวาคม 2561) มีการ
ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาจ านวน 5 ครั้ง ยอดค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นจ านวน 56,764.21 บาท มีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 

 งบลงทุน ตามค าของบประมาณ 2562 จ านวน 11 รายการ  
 จ านวนงบที่ได้รับการจัดสรรทั้งปี 2,930,500 บาท 
 ประกอบด้วย 
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แจ้งร่างค าสั่ง แต่งตั้งการก าหนดความรับผิดชอบการดูแลยานพาหนะราชการ ดังนี้ 

ล าดับ รถยนต์ราชการ ผู้รับผิดชอบหลัก 

1 Toyota (ตู้) นค 8758 ชม 
1.นายสงกรานต์ ชมภู 
2.นายสันติ วงค์ดาว 

2 Toyota (ตู้) นข 3531 สข 
1.นายสุกฤชชา  มณีวรรณ 
2.นายโยธิน เนียมเที่ยง 

3 Toyota VIGO ขต 7136 ชม 
1.นายวัชชิเนตร หมั่นสาน 
2.นายวีระศักดิ ์โสมโยธี 

4 Toyota VIGO กย 5640 ชม 
1.นายเอกชัย วงศ์สนันท์ 
2.นายนคร วรารัตน์ 

5 Hyundai H-1 นง 9183 ชม 1.นายอรรถพล โมราเจริญ 
6 Honda (เก๋ง) ขจ 4077 ชม 1.นายกิตติศักดิ ์สุจริต 

7 Mitsubishi ขอ 7347 ชม 
1.นายวีระศักดิ ์โสมโยธี 
2.นายวินัย โพธิวงศ์ 

8 Mazda ขอ 486 ชม 
1.นายณรงค์ กันธา 
2.นายสมปอง สนธิภูมาศ 

9 Toyota (ตู้) นง 8105 ชม 
1.นายสุภกฤษณตกูล เตวิน 
2.นายจรูญ มณี 

10 Toyota Revo งข 1543 ชม 
1.นายนคร เฟ่ืองฟูธนกิจ 
2.นายไมตร ีจันทะจร 

11 Toyota Revo งค 7241 ชม 1.นายอรรถพล โมราเจริญ 

12 Toyota Revo งธ 9511 ชม 
1.นายสุภกฤษณตกูล เตวิน 
2.นายจรูญ มณี 

https://www.hyundai.co.th/HyundaiH-1/
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งานสารสนเทศ 

   มีการทบทวบค าสั่ง 2 ค าสั่ง ดังนี้ 
   ค าสั่ง การแต่งตั้งคณะกรรมการสารสนเทศ (เลขท่ีค าสั่ง 213/2561) 

          ค าสั่ง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (เลขท่ีค าสั่ง 
214/2561)  

แผนการปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 1. การขับเคลื่อนนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศฯ 
 2. การพัฒนา ปรับปรุง ส่งเสริม สนับสนุน ระบบงาน IT ให้มีประสิทธิภาพ 
 3. การพัฒนา ปรับปรุง เว็บไซต์ ส านักงานฯ ให้ถูกต้องควบถ้วย เป็นปัจจุบัน 
 4. การดูแล ควบคุมการท างานและแก้ไขปัญหาระบบสารสนเทศฯ และระบบประชุม   ทางไกล 
 5. แผนการตรวจเช็ค ซ่อมบ ารุงรักษา อุปกรณ์และระบบงาน IT 
 6. แผนการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร ข้อมูล ของส านักงานฯ 

             มติ  ที่ประชุม...รับทราบ.......... 
 

4.1.2 กลุ่มงานวิศวกรรมการแพทย์ 
งานสอบเทียบเครื่องแพทย์ 
ผลการด าเนินงานในการออกสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ตั้งแต่ตุลาคม – 7 ธันวาคม 2561 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 9 โรงพยาบาล ดังนี้ 

 
 
มีแผนออกสอบเทียบภายในเดือนธันวาคม 2561 อีก 3 โรงพยาบาล รวมไตรมาส 1 จะ

ด าเนินการแล้วเสร็จ 12 โรงพยาบาล 
งานห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องมือแพทย์  

งานห้องปฏิบัตกิารทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิต 
          ในปีงบประมาณ 2561 ห้องปฏิบัติการทดสอบฯ ได้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
สรุปได้ดังนี้ 
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1. เปิดรับบริการทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิต จากผู้ขอรับบริการหน่วยงานภายนอก จ านวน 22 แห่ง  

สามารถด าเนินการออกใบรายงานผลการทดสอบ จ านวน 112 ใบ   
2. มีการประชุมคณะกรรมการห้องปฏิบัติการทดสอบ จ านวน 10 ครั้ง  
3. มีการประเมินตรวจติดตามภายใน โดยกองวิศวกรรมการแพทย์  จ านวน 1 ครั้ง 

พบข้อบกพร่อง จ านวน 13 ข้อ  ห้องปฏิบัติการทดสอบ ได้ด าเนินแก้ไขข้อบกพร่องโดยจัดท า
แผนการปฏิบัติการแก้ไข   แผนการปฏิบัติการป้องกัน และด าเนินการตามแผนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่งไปยังผู้ตรวจ
ประเมินจากกองวิศวกรรมการแพทย์แล้ว 

4. การประชุมการทบทวนการบริหารประจ าปี จ านวน 1 ครั้ง 
5. การประชุมทบทวนเอกสาร  จ านวน 3 ครั้ง 
6. การประชุมแก้ไขข้อบกพร่อง การจัดท าใบรายงานผลการทดสอบ โดยกองวิศวกรรมการแพทย์  1 

ครั้ง 
7. ส่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทดสอบเข้าร่วมอบรม ความช านาญห้องปฏิบัติการ จ านวน 1 ครั้ง 
8. ส่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทดสอบเข้าร่วมอบรม มาตรฐาน ISO 17025: 2017 จ านวน 3 ครั้ง  

(กองวิศวกรรมการแพทย์ 2 ครั้ง , ศูนย์วิทย์ฯ เชียงใหม่ 1 ครั้ง) 
9. เริ่มด าเนินการแก้ไขคู่มือคุณภาพ จากVer. 2005  เป็น Ver. 2017   
ในปีงบประมาณ 2562  กองวิศวกรรมการแพทย์ แจ้งให้ด าเนินการยื่นการขอรับรองมาตรฐาน ISO 

17025:2017  ภายในเดือนมิถุนายน 2562  ทุกสบส.เขต ที่มีห้องปฏิบัติการทดสอบแล้ว 

- ที่ประชุมรับทราบ 
สุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
ในเดือนที่ผ่านได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรม อบรม ครู ก อสม.4.0 ระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 

2561 
  -แจ้งก าหนดการคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับภาค ระหว่างวันที่ 25 – 27 ธันวาคม 2561 ณ 
จังหวัดนครสวรรค์ 
  -งานสุขศาลาพระราชทาน มีก าหนดลงพื้นที่ห้วยกุ๊ก ในเดือนมกราคม 2562 พร้อม อ.วัชรินทร์ 
รุ่งนาค ที่ปรึกษากรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
  - งานคุ้มครองฯ มีก าหนดตรวจจับคลินิกเถ่ือน ในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 
  - ได้เข้าร่วม คปสข. ระดับเขต ณ จังหวัดแพร่ 
  - ก าหนดจัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ขับเคลื่อนมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ในเขตสุขภาพที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 13 – 14 
ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่  
  งานยุทธศาสตร์และวิชาการ 
  แจ้งตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต/โครงการ ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
ปีงบประมาณ 256 ซึ่งยังเป็นร่างอยู่ 
  ผลผลิตที่ 1 : สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ และผู้
ประกอบโรคศิลปะ ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ควบคุม กากับ มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกาหนด และ
ยกระดับคุณภาพบริการสู่สากล 
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ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของสถานพยาบาลภาครัฐได้รับการทดสอบ/สอบ
เทียบ เครื่องมือวัดทางการแพทย์ที่มีความเสี่ยงสูง 

ร้อยละ 
80  
 

KB5 วศ 
 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนสถานพยาบาลภาครัฐได้รับการส่งเสริมและพัฒนา 
คุณภาพด้านอาคารและสภาพแวดล้อม  

200 
แห่ง  
 

KB6  
 

บ. 

    ผลผลิตที ่2 : ประชาชนและชุมชนสามารถจัดการสุขภาพเพ่ือการพ่ึงตนเอง   
   เป้าหมาย : สถานพยาบาลภาครัฐที่มีการก่อสร้างด้านอาคารและสภาพแวดล้อมได้คุณภาพ
มาตรฐาน 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของสถานพยาบาลภาครัฐที่ได้รับการก ากับคุณภาพ 
การก่อสร้างอาคารและสภาพแวดล้อม 

ร้อยละ 
100  

KB2
3 

บ 
 

โครงการ : โครงการสนับสนุนและก ากับคุณภาพการก่อสร้างอาคารและสภาพแวดล้อม 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนสถานพยาบาลภาครัฐได้รับการสนับสนุนและก ากับ 
คุณภาพการก่อสร้างอาคารและสภาพแวดล้อม 

100 
แห่ง 

KB2
4 

บ 
 

             มติ  ที่ประชุม...รับทราบ.......... 

วาระท่ี 5.     เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
         5.1. ตามท่ี ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้เข้ามาสอบทานการปฏิบัติงานของ สบส.1  และ
ได้เสนอแนะให้กลุ่มบริหารทั่วไป ท าการตรวจสอบรถยนต์ของราชการทุกคันเป็นประจ าเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ 
นายก าพล ใหลมา รองผู้อ านวยการฯ เสนอให้รถที่ประจ า ณ กลุ่มงาน ให้น ามารวมกันที่งานยานพาหนะ กลุ่ม
บริหารงานทั่วไปฯ และให้ผู้รับผิดชอบรถยนต์ราชการ ด าเนินการตรวจสอบสภาพรถ ให้พร้อมใช้งาน ตามบันทึก
การตรวจเช็คสภาพทั่วไป  และผู้ใช้งานต้องท าความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนส่งรถคืนงานยานพาหนะ 
   มติ  ที่ประชุมเห็นชอบ 
  5.2 ที่ประชุมเสนอให้ใช้โปรแกรมการใช้รถ ที่ประชุมมอบหมายให้กลุ่มงานบริหาร โดยงาน
สารสนเทศและงานยานพาหนะด าเนินการจัดหาโปรแกรม และทดลองใช้ ทั้งนี้ยังก่อนการใช้รถยนต์ยังต้องมีการ
ขออนุมัตแิละต้องได้รับการอนุมัติจากผู้อ านวยการก่อน ตามแบบ 3 ทุกครั้ง 
   มติ  ที่ประชุมเห็นชอบ 
  5.3 ในการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน นายก าพล ใหลมา รองผู้อ านวยการฯ เสนอให้กลุ่มงาน/
เจ้าหน้าที่ท่ีออกปฏิบัติงาน ให้ส่งภาพผลงาน และแผนปฏิบัติงานให้งานสารสนเทศ เพ่ือประชาสัมพันธ์ใน web 
ส านักงานและกลุ่มไลน์ต่อไป 
   มติ  ที่ประชุมเห็นชอบ 
  5.3 กลุ่มบริหารงานและแผนงาน เสนอให้กลุ่มงาน/เจ้าหน้าที่ท่ีออกปฏิบัติงาน ให้ส่งภาพผลงาน 
และแผนปฏิบัติงานให้งานสารสนเทศ เพ่ือประชาสัมพันธ์ใน web ส านักงานและกลุ่มไลน์ต่อไป 
   มติ  ที่ประชุมเห็นชอบ 
   5.4. ด้านงานอาคารสถานที่ กลุ่มบริหารงานและแผนงาน เสนอให้ท าในรูปแบบคณะท างาน 
แบ่งเป็น 3 โครงสร้าง คือ ด้านงานสาธารณูปโภค ด้านงานโครงสร้าง และด้านงานภูมิทัศน์ โดยให้แต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่ทุกคนเป็นคณะท างานในแต่ละด้าน 
   มติ  ที่ประชุมเห็นชอบ 
  5.4 นายก าพล ใหลมา รองผู้อ านวยการฯ แจ้งเรื่องการเข้าร่วมงานพิธีต่างๆ ร่วมกับจังหวัด  
ถือเป็นหน้าที่ของข้าราชการทุกคน ทั้งนี้ โดยให้จัดท าเป็นค าสั่งเวรเจ้าหน้าที่ในการเข้าร่วมงานพิธีต่างๆเพ่ือเป็น
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ตัวแทนของ สบส.1 ทั้งนี้จ านวนเจ้าหน้าที่ต้องครบตามจ านวนที่ระบุไว้ในค าสั่ง ทั้งนี้มอบให้กลุ่มบริหารงานทั่วไป
และแผนงานด าเนินการจัดท าค าสั่งดังกล่าวและแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ทราบต่อไป 
   มติ  ที่ประชุมเห็นชอบ 
  5.5. นายศุภชัย กันทาใจ รองผู้อ านวยการฯ ฝ่ายวิชาการ เสนอให้การเข้าร่วมกิจกรรมของ
ส านักงาน งานประชุม งานอาคารสถานที่ รวมทั้งงานพิธี ให้น ามาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่  
  มติ  ที่ประชุมเห็นชอบ 
  5.6 นายก าพล ใหลมา รองผู้อ านวยการฯ เสนอเรื่องการจัดประชุม อบรม ของแต่ละกลุ่มงาน
ภายในห้องประชุมส านักงาน การจัดการอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ให้เจ้าของโครงการแต่ละกลุ่มงาน
รับผิดชอบด าเนินการเอง แต่เรื่องโสตทัศนูปกรณ์ และห้องประชุมงานบริหารฯ รับผิดชอบ 
  มติ  ที่ประชุมเห็นชอบ 
  5.7 ตามท่ี ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้เข้ามาสอบทานการปฏิบัติงานของ สบส.1 และได้
เสนอแนะในเรื่องการขออนุมัติไปราชการควร ให้ผ่านหัวหน้ากลุ่มงานก่อน เพ่ือที่จะได้ทราบแผนการปฏิบัติงาน
ของผู้ใต้บังคับบัญชา นายก าพล ใหลมา รองผู้อ านวยการฯ เสนอในการส่งเจ้าหน้าที่ไปราชการ ฝึกอบรม ให้กลุ่ม
งานท าหนังสืออนุมัติเดินทางไปราชการ โดยให้ผ่านหัวหน้ากลุ่มงาน และรองผู้อ านวยการ เพ่ือให้สายบังคับบัญชา
รับทราบการเดินทางของเจ้าหน้าที่ภายในกลุ่มงาน และหากเป็นการฝึกอบรมให้แจ้งกลุ่มบริหารฯ เพ่ือจะได้ท าการ
บันทึกข้อมูลการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ต่อไป  
  มติ  ที่ประชุมเห็นชอบ 
   5.8 ผู้อ านวยการฯ เสนอในการเข้าร่วมประชุมของส านักงานฯ เห็นควรน ามาเป็นเกณฑ์ในการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่เพราะถือว่าเป็นการให้ความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ในการ
บริหารองค์กร ยกเว้นเจ้าหน้าที่ที่ติดราชการหรือเหตุผลความจ าเป็นโดยแจ้งให้ผู้อ านวยการรับทราบ และมอบ
กลุ่มบริหารแจ้งแผนการประชุมล่วงหน้า เพ่ือให้เจ้าหน้าที่วางแผนการท างานได้ หากเจ้าหน้าทีไ่ม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมได้ให้ท าบันทึกผ่านหัวหน้างาน เพ่ือเสนอผู้อ านวยการพิจารณาต่อไป  
  มติ  ที่ประชุมเห็นชอบ 
  5.8 ผู้อ านวยการฯ เสนอให้การขาดลา มาสาย ของเจ้าหน้าที่ ให้น ามาเป็นคะแนนในการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ส าหรับหลักเกณฑ์ในการพิจารณา มอบกลุ่มบริหารฯ 
ศึกษาระเบียบหลักเกณฑ์ต่อไป 
  มติ  ที่ประชุมเห็นชอบ 

วาระท่ี 6.    เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
             6.1........-............................................................................................................................. .................. 
             ................................................................................................................................................................................. 
  มติ  ที่ประชุม…-……. 

เลิกประชุมเวลา…16.30………………. น. 
             (นางสาวนันนภัส อ่อนหวาน) 
              ผู้จดรายงานการประชุม  
             (นายก าพล ใหลมา) 
                      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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