
 

 



 

รายชื่อเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังค าชีแ้จ้ง 
เร่ือง หลกัเกณฑก์ารและวิธกีารประเมินผลการปฏบิตัิราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ 

วันที ่26 กุมภาพนัธ์ 2563 เวลา 13.00 น 
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลเวยีงเชียงรุ้ง 



 

รายชื่อเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังค าชีแ้จ้ง 
เร่ือง หลกัเกณฑก์ารและวิธกีารประเมินผลการปฏบิตัิราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ 

วันที ่26 กุมภาพนัธ์ 2563 เวลา 13.00 น 
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลเวยีงเชียงรุ้ง 



รายงานการประชุม แนวปฏิบัติในการด าเนินการพัฒนาข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับ 
ต้องปรับปรุง(ต่ ากว่าร้อยละ 60) 

วันที่  26 กุมภาพันธ์  เวลา 13.00-16.30 น. 
ณ. ห้องประชุมโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง 
............................................................... 

รายช่ือผู้มาประชุม 
1. นางพัชรีญา   เงินสัจา เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน                
2. นางมยุรี      หมั่นคิด พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
3. น.ส.เจนจิรา  พญาใจ  พยาบาลวิชาชีพ  
4. นายณฐกร    เพ็งพ่วง นักวิชาการสาธารณสุข                
5. น.ส.มธุริน    ใจหงษ์ ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ                
6. น.ส.สุภัทรา  สนธิเศวต จพ.ทันตกรรมช านาญงาน 
7. นางเสาวลักษณ์ พันธ์ธารัตน์       ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ                
8. น.ส.รัชดภรณ์   เบ็ญจสุวรรณ เภสัชกรช านาญการ 
9. น.ส.ประภาศรี  ทิพย์อุทัย พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
10. น.ส.วรารัตน์   อุ่มมี จพ.เภสัชกรปฏิบัติงาน   
11. น.ส.ณัฐภัทร์   เหลืองธาดา นักกายภาพปฏิบัติการ 
12. นางชยุตา     สาตราคม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
13. นางพัชรีย์     นามลังกา       พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
14. นางจินตนา   อินสม จพ.การเงินและบัญชี        
15.  น.ส.วัชรินทร์  ด้วงอ้าย       พนักงานบริการ 
16.  น.ส.รมิดา     โยธิน                           พนักงานบริการ 
17.  นางวาสนา    ด้วงอ้าย       พนักงานช่วยเหลือคนไข้  
18.  นางสุพรรณี  สุขเกษม       พนักงานบริการ 
19.  นายสมมาตร  กาเรือง       พนักงานบริการ       
20.  นายอดิศร     บัวลอย       พนักงานบริการ 
21. นายวิชัย      หมั่นยืน พนักงานเปล 
22.  นายธนวันต์   อ้ึงตระกูล       แพทย์แผนไทย 
23. นายอุทิศ     มณีจันทร์สุข พนักงานเปล 
24. นายสมบัติ   วันดี พนักงานบริการ 
25.  นายสุริยา    มั่นใจ        พนักงานบริการ 
26. นายเกียรก าจร  รู้ท านอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์   
27.  น.ส.พุทธชาด  ตุ้ยหล้า       จพ.เภสชักรรมปฏิบัติงาน 
28. นายจาตุรงค์   ธุวะค า จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
29. น.ส.กฤษณา   สุนุมิตร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
30. นางจันตนา   สิทธิขันแก้ว                พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
31. นายณรงศักดิ์   วันดี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
32. นายพิเชษฐ์     หมั่นคิด นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
33. นางเกศินี       พันธ์ประยูร   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
34. นายภาณุพงษ์   มณีวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 



35. นางสาลินี      คิดดี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
36. น.ส.อภิสรา    สุริค า พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
37. นางวันทนา     ขัตติวงค์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
38. นางพิชญ์ภิญญาณ์  เรืองกิจการ เภสัชกรปฏิบัติการ 
39. น.ส.ชนกนันท์   ขันยอด นักวิชาการสาธารณสุข 
40. นายอุเทน       ยารวง นักวิชาการการเงินและบัญชี 
41. นายปิยะพงษ์   มณีจันทร์สุข พนักงานประจ าห้องยา 
42. น.ส.ฉันทิกา    ยาธัญ นักโภชนากร   
43. นายนิเวศน์     มณีรัตน์ นายช่างเทคนิค 
44. นายคณิน      กาบิน นักกายภาพ 
45. น.ส.จุฑาทิพย์  สารใจ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
46. นางสมศรี      กาวินจ๊ะ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
47. น.ส.พิมพ์พร   สงครามยศ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
48. นางสุขไสย     มีโชค พนักงานช่วยเหลือคนไข้   
49. นางสาววงค์ผกา   พรหมสูตร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   
50. น.ส.ธัญชนก     ยาสมุทร พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
51. นายพรหมเมศร์   ตาแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
52. นางสวาท     แสนใจยา พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
53. นางปาริชาติ  อบสุวรรณ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
54. นางปทุมพร  กาเรือง จพ.เวชกิจฉุกเฉิน 
55. นางพัชรีย์ นามลังกา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
รายช่ือผู้ไม่มาประชุม 

- ไม่มี 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

- ไม่มี 
เริ่มประชุมเวลา  09.0๐ น.  โดยนายสุเทพ  ปัญญา   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 

วาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1  ตามที่จังหวัดเชียงราย ได้ด าเนินการออกประกาศ จังหวัดเชียงราย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญจังหวัดเชียงราย และส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ได้ด าเนินการออกประกาศ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
เรื่อง แนวปฏิบัติในการด าเนินการพัฒนาข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับต้อง
ปรับปรุง(ต่ ากว่าร้อยละ 60)    

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

วาระท่ี  ๒  ทบทวนและรับรองรายงานการประชุม 
- ไม่มี 

วาระท่ี  ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

- ไม่มี 
 

วาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอพิจารณา 



 
 

  วาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืนๆ 
- ไม่มี 

เลิกประชุมเวลา 15.00  น. 
 
 

                                                                         
 ลงชื่อ...........................................       ลงชื่อ.............................................. 
                  (นางพัชรีญา  เงินสัจจา)                          (นายสุเทพ   ปัญญา) 
                    ผู้จดบันทึกการประชุม     ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
 
 
 
 
 
 
 


