
 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง กลุ่มบริหารงานทั่วไป งานธุรการ         โทร.๑๒๔                        

ที ่  ชร ๐๐๓๒.๓๐๑./ว 01  วันที ่ 7  มกราคม 2564   

เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมประชุม   

เรียน    หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่ม  

  ตามที่จังหวัดเชียงราย ได้ด าเนินการออกประกาศ จังหวัดเชียงราย เรื่องหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญจังหวัดเชียงราย และส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงราย ได้ด าเนินการออกประกาศ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เรื่อง แนวปฏิบัติในกา ร
ด าเนินการพัฒนาข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับต้องปรับปรุง(ต่ ากว่าร้อยละ 60)   นั้น 
 

  ในการนี้โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง จึงขอเชิญตัวแทนเจ้าหน้าที่ของแต่ละกลุ่มงานเข้าร่วม
ประชุมเพ่ือรับฟังค าชี้แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน
สามัญ ในวันที่  22   มกราคม  2564 เวลา 13.00 น ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง  
 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ตาม วัน เวลา สถานที่ดังกล่าวต่อไป 
 

    

                                 

             (นางสาวนงนุช  มารินทร์) 
           ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุม แนวปฏิบัติในการด าเนินการพัฒนาข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับ 
ต้องปรับปรุง (ต่ ากว่าร้อยละ 60) 

วันที่  22  มกราคม พ.ศ.2564  เวลา 13.00-16.30 น. 
ณ. ห้องประชุมโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง 
............................................................... 

รายช่ือผู้มาประชุม 
1.นางสาวนงนุช   มารินทร์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง 
2.นางมยุรี หมั่นคิด  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
3.นางพัชรีญา    เงินสัจจา จพ.ธุรการช านาญงาน 
5.นางจินตนา    อินสม  จพ.การเงินและบัญชีช านาญงาน 
6.นายอุเทน     ยารวง  นวก.การเงินและบัญชี 
7.นางอ าไพ ศรีสุวรรณ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
8.นายณัฐกร เพ็งพวง  นักวิชาการสาธารณสุข 
9.นางกนกพิชญ์ ก้างยาง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
10.น.ส.รัตนาภรณ์ บุญุสุข  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
11.น.ส.เกศรินทร์   ปะระมะ นวก.พัสดุ 
12.นางปาริชาติ     อบสุวรรณ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
13.น.ส.สุฑาทิพย์   สารใจ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
14.น.ส.วิภารัตน์    วันด ี  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
15.นายจักรกฤฎิ์  สร้อยแก้ว พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
16.นางยุพิน     มณีวรรณ์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
17.น.ส.ทิพวรรรณ  สุริค า พนักงาบัตรรายโรค 
18.นางอรุณี       สิทธิขันแก้ว พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
19.นางเบญจวรรณ จะมณี พนักงานบริการ 
20.นางบัวผัน     สีมา  พนักงานบริการ 
21.นางสุพรรณี      สุขเกษม พนักงานบริการ 
22.นางพัชรีย์     นามลังกา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
23.นายอดิศักดิ์      บ่อแก้ว พนักงานเกษตรพ้ืนฐาน 
24.น.ส.รมิดา     โยธิน  พนักงานบริการ 
25.นส.จินดารัตน์   แก้วฟู พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
26.นายอดิศักศ์     บ่อแก้ว พนักงานเกษตรพ้ืนฐาน 
27.นายวิทยา     สอนเสนา นวก.สาธารณสุข 
28.น.ส.ชนกนันท์  ขันยอด นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ 
29.น.ส.สุภัทรา    สนธิเศวต จพ.ทันตสาธารณสุขช านาญงาน 
30.นายวิชชากร   วรรณชัย นวก.สาธาณณสุข 
31.นายอุทิศ     มณีจันทร์สุข พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
32.น.ส.ฉันทิกา    ยาธัญ  นักโภชนากร 
33.นางสุดาพร     แก้วจันทรา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
34.นายสมบัติ     วันดี  พนักงานการแพทย์และรังสี 
35.นางกาญจนา   มั่นกุง  ผู้ช่วยการพยาบาล 



36.น.ส.ภณิฏา     ใจทอง  ผู้ช่วยนักกายภาพบ าบัด 
37.นางสวาท      แสนใจยา พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
38.ว่าที่ ร.ต.จรัล     จันกิต ิ นายช่างเทคนิค 
39.นายเรืองฤทธิ์    ลวนค า พนักงานผลิตน้ าประปา 
40.น.ส.กิ่งแก้ว     วันด ี พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
41.น.ส.กัลยา     บุญสุข พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
42.นายเอกพล     สัตย์ธรรม พนักงานบริการ 
43.นายสุริยา     มั่นใจ พนักงานบริการ 
44.นายดาวเรือง    ค าศรี  พนักงานเกษตรพ้ืนฐาน 
45.นางสุขไสย    มีโชค  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
46.นางนงลักษณ์  สุภาพสุนทร พนักงานบริการ 
47.น.ส.กรรณิการ์  ยอดปัญญา พนักงานบริการ 
48.น.ส.มธุริน       ใจหงส์ ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ 
49.นางเกษร    สมวัน  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
50.น.ส.พริ้มเพรา  เพียรลิขิต เภสัชกรปฏิบัติการ 
51.นางธัญชนก    ยาสมุทร ์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
52.น.ส.พุทธชาด   ตุ้ยหล้า จพ.เภสัชกรรมช านาญงาน 
53.น.ส.อัญชลี     สายวงศ์ พนักงานประจ าห้องยา 

 54.น.ส.พิมพ์นิภา  กาวิน  นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ 
 
รายช่ือผู้ไม่มาประชุม 

- ไม่มี 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

- ไม่มี 
เริ่มประชุมเวลา  13..0๐ น.  โดยนางจินตนา  อินสม  รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 

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 15.30  น. 
 
 
                       

 

                                                   
 ลงชื่อ...........................................       ลงชื่อ.............................................. 
                  (นางพัชรีญา  เงินสัจจา)                          (นางจินตนา  อินสม) 
                    ผู้จดบันทึกการประชุม     ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
 
 
 
 
 
 
 


