
รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสบปราบ 
ครั้งที่ 2/256๕  วันที่ ๒ ธันวาคม  2564 
ณ  ห้องประชุมชั้น 2 โรงพยาบาลสบปราบ 

ผู้มาประชุม 
1.  นางสาวนฤนาท จอมภาปิน  ประธาน 
2.  นายไพศาล พินทิสืบ 
3.  นายวีรวัฒน ์ ตันติบริรักษ์  
4.  นางสาวสิริวรา วรามิตร  
5.  นางสาวธมลพรรณ  จุละพราหมณ์  
6. นางมุฑิตา   ชมพูศรี 
7. นางสาวนันทพร สุริยา 
8. นางพิณรัตน์ อินจันทร์ 
9. นางสาวสุภาพรรณ  บุญมาวงค์ 
10. นางสาวสุรีย์พร ค าภิโล 
11. นางสาวสุเนตร อุตุดี 
12. นางสาวบุปผา วิริยะบุศย์ 
13. นางสาวทิวนันท์ สุวรรณศรี 
14. นางวันเพ็ญ จอมอินทร์ 
15. นางสาวเวทิกา  กันตน 
16. นางสาวภรณ์นิภา  แจ่มอยู่ 
17. นางจรรยารักษ์  ด่านอินถา 
18. นางพิศชาภา หล้าปวงค า 
19. นางอรพรรณ ใจเมืองคน 
20. นางศรีฟ้า สุยะ 
21. นางสาวจินตนา บัวบาน 
22. นายธนกฤต ตุ้ยเขียว 
23. นางสุนทร มังป๋อง 
24. นางปริชญา น้อยเปียง 
25. นายอินทูล ตาวตา 
26. นางสาวพนิดา พิสุทธิ์มณี 
27. นางณัฐภัทร ชัยชนะทอง 
28. นางสาวจีรภา ติไชย 
29. นางสาวกนกวรรณ  ศรีจันทร์ 



30. นางรุ่งนภา ถึงทุ่ง 
31. นายไพรัตน์ ใจค าฟู 
32. นางอรพิน ริยะสาน 
33. นางจุฑารัตน์ ป้องแก้วน้อย 
34. นายภานุพงษ์ ตาลาน 
35. นายนุกุล หล้าภู 
36. นางสุจิตรา วิมานศักดิ์ 
37. นางรัตนาภรณ์ ก๋องแก่น 
38. นางสาวสุวนันท์ จันทร์งาม 
39. นางบังอร ป้องแก้วน้อย 
40. นางชุลีพร พรมทิ 
41. นางอนุธิดา ศรีรอด 
42. นางสาวศิรินาถ โยทะสอน 
43. นางสาวสุวิมล สิริป้อ 
44. นางสาวกุลจิรา พ่ึงสุยะ 
45. นางสาวมัณฑนา อุเทน 
46. นายอนุชา ขัตติยะ 
47. นางสาวสมหญิง แหลงแก้ว 
48. นางสาวพิกุล มูลน้อย 
49. นางสาวอภัสนันท์ วงค์นัน 
50. นางสาวนันทพร  สุริยา 
51. นางสาวธัญญวดี มูลรัตน์ 
52. นางสาวนฤมล ยนทะวงศ์ 
53. นางสาวดวงเนตร  บุตรค า 
54. นางวีนัส   ฤทธิธาร 
55. นางสาวอารีวรรณ  ค าภิโล 
56. นางสาวนภัสรัญช์  ปรีดาธนไพศาล 
57. นางสาวปภาดา  อินนันชัย 
58. นางอัจฉราพรรณ  ทินวัง 
59. นางสาวพนิตกุล  มุทธาสุพงศ์ 
60. นางสุมิตรา วงค์นันชัย 
61. นางอนงนาฏ ศรีจันทร์ 
62. นางสาวสุพรรณษา  บุญศิริชัย 
63. นายจร อินจันทร์ 



64. นายสมศักดิ์ เขียวถา 
65. นายอุดร    ด้วงเขียว 
66. นายเจริญ  ฟูธรรม 
67. นายบุญเที่ยง  มาใจ 
68. นายสมคิด ค าภิโล 
69. นางลัดดา องค์การ 
70. นายอดิศักดิ์  ถึงทุ่ง 
71. นางยุวดี  มะโนรมย์ 
72. นางสาวรุจิรา สุดใจ 
73. นางสาวทวินันท์  สุวรรณศรี 
74. นางสาววรญา พรมใจมา 
75. นายเอกพงศ์ เกยงค์ 
76. นางสาวชวิศา  พลอยแก้ว 
77. นางสาวลัดดา  พิมภา 
78. นางจันทนา  ศรีจันทร์ 
79.  นางสาวชัญญนิษฐ์  ห้อธิวงศ์ 
80.  นางสาวชนกนันท์  ดอบุตร 
81.  นางสายรุ้ง สุดใจ 
82. นางกนกกร  จงรักษมณี 
83. นางศิราณี ศรีจันทร์ 
84. นางนันทยา ปลัดกอง 
85. นางรวีวรรณ หล้าปวงค า 

 
เปิดประชุม 15.00 น. 
 ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
 
วาระท่ี 1  เรื่องท่ีประชุมประธานแจ้งให้ที่ทราบ 

 ตามประกาศจังหวัดล าปาง และประกาศส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าปาง  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสาธารณสุข สังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าปาง ปี 256๕ 
เพ่ือเป็นหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติส าหรับผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ ากว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่
คาดหวัง (ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า) ส าหรับรอบประเมิน ๑ เมษายน 2565 และ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕  
ก าหนดมาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน



ต่ าเพ่ือเป็นแนวทางในการพิจารณาให้คุณหรือโทษต่อผู้ปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับต่างๆ 
รวมถึงวิธีการพัฒนาผู้ที่มีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ ดังนี้ 

1. ผู้ปฏิบัติงานที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับต่ ากว่าระดับพอใช้หรือน้อยกว่าร้อยละ 
60 ให้ผู้บังคับบัญชา ด าเนินการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับต่ า โดยให้
ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติราชการทุกดัชนีชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงานรายบุคคลซึ่งมีผลการ
ประเมินแต่ละตัวชี้วัด และน าผลการปฏิบัติราชการน ามาด าเนินการพัฒนา ดังนี้ 

1.1 ให้หัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มงาน มีบทบาทการสอน แนะน างาน (coaching) โดยรับ
บทบาทในการเป็นผู้สอนงาน เป็นพี่เลี้ยง หรือที่ปรึกษา 

1.2 ก าหนดให้มีแผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล ให้มีความรู้/ทักษะ/สมรรถนะ
ที่ต้องได้รับการพัฒนาแต่ละตัวชี้วัดตามผลการประเมิน 

1.3 ก าหนดให้มีการเปลี่ยนงาน/การโยกย้าย เพื่อให้เหมาะสมกับความรู้/ความสามารถ/
สมรรถนะ ของบุคลากร (รายละเอียดตามประกาศแนบท้ายนี้) 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
วาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุม 

- ไม่มี 
วาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

- ไม่มี 
วาระท่ี 4  เรื่องเพ่ือทราบ 

- ไม่มี 
วาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

- ไม่มี 
วาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
ปิดประชุมเวลา 16.๐๐ น. 
 
 
 

                   
   (นายไพศาล  พินทิสืบ)     (นางสาวนฤนาท  จอมภาปิน) 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม     ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
 




























