
หนา 1 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเวียงหนองลอง 

ครั้งที ่1/2565 

เมื่อวันที่  13  มกราคม  ๒๕65  ณ หองประชุมเวียงทองกวาว โรงพยาบาลเวียงหนองลอง 

 

ผูมาประชุม 

๑. นางสาวมัลลิกา โมกขะสมิต นายแพทยชํานาญการพิเศษ    ประธาน 
๒. นางมาลา  วงคคํา  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ    กรรมการ 

๓. นางจุฬารตัน  ประทุม  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ       กรรมการ 

๔. นางจันทรฉาย พัฒนพงศ เภสัชกรชํานาญการ     กรรมการ 

๕. นางสาวสุภิดา จินดาหลวง นักเทคนิคการแพทยชํานาญการ    กรรมการ 

๖. นางสาวจารุณ ี ไทยกรรณ นักกายภาพบําบัดชํานาญการ    กรรมการ 

๗. นางสาวธนาภา ปะวัลละ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ    กรรมการ 

๘. นายชินพันธ  เลือดนักรบ นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ    กรรมการและเลขานุการ 

๙. นางสาวรุงนภา วิญญาเงือก นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๑๐. นางภีรณพัช  เสนจันทรฒิไชย นักวิชาการเงินและบัญชี     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

ผูไมมาประชุม    

1. นางสาววันทนา ชุมภูทัน  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ    กรรมการ 

2. นางสาวกาญจนา แซยับ  ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ    กรรมการ 

3. นายสิรภพ  อุตสม  นักวิชาการคอมพิวเตอร     กรรมการ 

 
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
 

 นางสาวมัลลิกา โมกขะสมิต  นายแพทยชํานาญการพิเศษ ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวียงหนองลอง ทําหนาที่
ประธานในที่ประชุม  เม่ือที่ประชุมพรอมจึงกลาวเปดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 

วาระที่ ๑  ประธานแจงใหทราบ 
 

1. จากการประชุมคณะกรรมการเงินกองทุนพัฒนาโรงพยาบาลเวียงหนองลอง ขณะน้ีกําลังอยูระหวาง
ดําเนินการโอนที่ดินตรงหลังโรงพยาบาลให เพ่ือการปรับเปนโรงพยาบาลขนาด F2 

2. การบริหารงานบุคคล เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดทําคํามั่นเพ่ือพัฒนาปรับปรุงตนเองกรณีขาราชการมผีล
การปฏิบัติราชการอยูในระดับตองปรับปรุง (ต่ํากวารอยละ 60) 
การบรหิารงานบุคคล/การบรกิหารผลการปฏิบัติราชการ/การพิจารณาความดี ความชอบ/และกรอบการดําเนินการกับ
เจาหนาท่ีผูมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ํา ทุกกลุมประเภทบุคลากรโรงพยาบาลเวียงหนองลอง ปงบประมาณ 2564 

 โดยใหมีการประกาศใชมาตรการประกาศแนวปฏิบัติในการจัดทําคํามั่นเพื่อพัฒนาปรับปรุงตนเองกรณี
ขาราชการ (บุคลากรทุกกลุมประเภท) มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับตองปรับปรุง (ต่ํากวารอยละ 60) ตามนโยบาย
ของปปช.ใน EB7 กําหนดใหตองสงหลักฐานท่ีแสดงถึงการกําหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและ
การดําเนินการกับเจาหนาที่ผูมีผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงานต่ํา การประเมิน การบริหารจัดการ ใหอิงตามระเบียบของ
บุคลากรประเภทนั้นๆ โดยใหมีการดําเนินการ ดงันี้คือ 
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หนา 2 

 

 

 
1. การพิจารณากลุมขาราชการ ระเบียบท่ีอางอิง ไดแก ตามระเบียบขาราชการพลเรอืน พ.ศ.2551 เปนตน 

1. KPI ใหกลุมงานยุทธศาสตรตาม PA ของสสจ.ลําพูนที่ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวียงหนองลองไดทําคํารับรอง
กับนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดลําพูน และใหทุกกลุมงานรบัผิดชอบลอตามตัวชี้วัดนั้น 

2. รอบการประเมิน รอบที่ 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม, รอบท่ี 2 1 เมษายน – 30 กันยายน 
3. รอยละของเกณฑการประเมินเลื่อนข้ันเงินเดือน ใหเปนไปตามขอกําหนดท่ีตกลงมติวันนี้ แนบทายเอกสารนี้ 
4. เกณฑการพิจารณาตามลําดับใหทุกกลุมงานพิจารณาเลื่อนเงินเดือนตามขอกําหนดแลวใหผูอํานวยการ

พิจารณากลั่นกรอง 
5. หลังจากท่ีผูอํานวยการกลั่นกรอง ใหมีการนําเสนอ กกบ.กลั่นกรอง และ 
6. งานการเจาหนาที่ดําเนินการสงผลการประเมินใหสสจ.ลําพูน 

2. การพิจารณากลุม ลูกจางประจํา อางอิงระเบียบกระทรวงการคลงัวาดวย “ลูกจางประจํา” ป พ.ศ.2537 
 1.  การมอบหมายภาระงานใหรับผิดชอบเพื่อประเมินการเลื่อนข้ันคาจาง ใหเปนไปตามลักษณะตําแหนงของคน
นั้นๆ กับตนสังกัดนั้นๆ โดยใหหัวหนางานและหัวหนากลุมงานเปนผูมอบหมายงาน 
 2.   รอบการประเมิน รอบท่ี 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม, รอบท่ี 2 1 เมษายน – 30 กันยายน 
 3.  บัญชีคาจางประจาํ เปนไปตามอัตราบัญชีคาจางประจํากระทรวงการคลัง ประกาศใช ณ วันท่ี 1 ธันวาคม 
2557 และ หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0420/ว 27 ลงวันท่ี 6 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการให
ลูกจางประจําของสวนราชกาชการไดรับอัตราคาจางสูงกวาอัตราคาจางข้ันสูงของตําแหนงท่ีไดรับการแตงต้ังในแตละ
ระดับ 
 4.   เกณฑการพิจารณาลูกจางประจํา (จํานวน 2 คน) 
      1.1 ใหกลุมงานดําเนินการพิจารณาประเมินเลื่อนขั้นคาจางลูกจาง เปนไปตามระเบียบโดยหมีการสลับกัน
ขึ้นลําดับ 1-2 สลับกัน 
      1.2   นําเสนอผลการเลื่อนข้ันคาจางประจําตามลาํดับตอ กกบ.เพื่อกลั่นกรอง 
 5.  งานการเจาหนาที่ดําเนินการสงผลการประเมินใหสสจ.ลําพูน 
3. การพิจารณากลุม พนกังานราชการ/พกส./ลูกจางช่ัวคราวรายเดือน-รายคาบ อิงระเบียบการจาง และการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรประเภทนั้นๆ  
 1.  การมอบหมายภาระงานใหรับผิดชอบเพื่อประเมินการเลื่อนข้ันคาจาง ใหเปนไปตามลักษณะตําแหนงของคน
นั้นๆ กับตนสังกัดนั้นๆ โดยใหหัวหนางานและหัวหนากลุมงานเปนผูมอบหมายงาน และกรณีผูมีตําแหนงเหมือน
ขาราชการ ใหมีการมอบหมายใหตรงกับคุณลักษณะตําแหนงนั้นๆ และใหมีการประเมินตัวชี้วัดเปนไปตาม PPA สสจ.
ลําพูน 
 2.  รอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบท่ี 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม, รอบที่ 2 1 เมษายน – 30 
กันยายน 
 3.   รอบการพิจารณาเลื่อนขั้นคาจาง 1 ครั้ง/ป ในรอบวันที่ 1 ตุลาคม ของป 
 4.   คาจางใหเปนไปตามระเบียบของบุคลากรประเภทนั้นๆ  
 5.   หลักเกณฑการพิจารณาการเลื่อนคาจาง 
       - ใหทุกกลุมงานพิจารณาเลื่อนขั้นคาจางตามขอกําหนด เม็ดเงนิจัดสรรรอยละ 4 เลื่อนไดไมเกินรอยละ 6 
       - ใหมีการนําเสนอผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเสนอ กกบ.พิจารณากลั่นกรอง 
 6.   งานการเจาหนาที่ดําเนินการสงผลการประเมินใหสสจ.ลําพูน 
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หนา 3 

 

 

 
4. การดําเนินการกับเจาหนาที่ทุกกลุมประเภทที่มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการต่ํา (ต่ํากวารอยละ 60) 
       - ใหมีการจัดทําสัญญาคาํมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง (ไมเกิน 3 ครั้งๆ ละ 3 เดือน) ตาม Flow 
       - หัวหนางานเปนผูกํากับควบคมุ 
       - หากผลการประเมินคร้ังที่ 3 นอยกวารอยละ 60 สั่งใหออกจากราชการ รับบําเหนจ็/บํานาญ 
มติที่ประชุม รับทราบ  

 
วาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/๒๕64 เม่ือ 15 พฤศจิกายน 2564 
 

    รับรอง 
 

วาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ี 6/๒๕64 เม่ือ 15 พฤศจิกายน 2564 
 

ไมม ี
 
วาระที่ ๔  เรื่องเพ่ือพิจารณาจากฝาย/งานตางๆ 

   

1. เรื่องจากประธาน  :  
ขอนัดประชุม คปสอ. วันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น.เปนตนไป  
มติที่ประชุม รบัทราบ 

 
2. เรื่องจากคณะกรรมการ CFO : 

ยอดเงินคงเหลือประจําวัน ณ 31 ธันวาคม 2564 จํานวนเงินทั้งสิ้น 19,135,592.84 บาท ดังนี้ 
เงินสด         2,380.00  บาท    เงินบํารุง            9,335,305.45  บาท  
เงิน UC         6,920,597.76  บาท    เงินประกันสังคม         453,659.03  บาท  
เงินอุดหนุนผูมีปญหาฯ 133,420.80  บาท    เงินรับอุดหนุนจากหนวยงานอื่น 1,166.72  บาท  
เงินทันตกรรมปกส.    581,767.87   บาท     เงินประกันสุขภาพตางดาวฯ 398,874.12  บาท 

      เงนิบริจาคของรพ.เวียงหนองลอง  1,308,417.09  บาท 
                มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 

 
 
 

(นางภีรณพัช  เสนจันทรฒิไชย)                    (นางสาวมัลลิกา โมกขะสมิต) 
  นักวิชาการเงินและบัญชี                       นายแพทยชํานาญการพิเศษ  
    ผูบันทึกการประชุม               ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวียงหนองลอง 
                                                                         ผูตรวจรายงานการประชุม 


