
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบางน้้าเปรี้ยว  ปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1) 

วันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 13.00 – 16.30 น. 
ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลบางน้้าเปรี้ยว 

........................................................................ 
ผู้มาประชุม 1. ผู้อ้ำนวยกำรโรงพยำบำลบำงน้้ำเปรี้ยว 
  2. หัวหน้ำฝ่ำย/งำน โรงพยำบำลบำงน้้ำเปรี้ยว 
  3. ผู้รับผิดชอบงำน โรงพยำบำลบำงน้้ำเปรี้ยว 

เปิดประชุม เวลา 13.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
เรื่องท่ี 1 รำยงำนกำรตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข เขตสุขภำพท่ี 6 ฉะเชิงเทรำ  

กำรตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข เขตสุขภำพที่ ๖ จังหวัดฉะเชิงเทรำ (รอบที่ ๑ ) 
ปีงบประมำณพ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่ำงวันที่ ๘- ๑๐ มกรำคม ๒๕๖3 เพ่ือพัฒนำและต่อยอดกำร 
ท้ำงำนและยกระดับบริกำรสุขภำพ ดังนี้  
๑. ขอให้วำงแผนกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณให้เหมำะสมกับสภำพกำรณ์ปัจจุบัน โดย
ขอให้เร่งรัดกำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้เป็นไปตำมแผนที่ก้ำหนด 
๒. ขอให้วำงแผนกำรปรับเกลี่ยอัตรำก้ำลังให้มีควำมสอดคล้องเหมำะสมกับกำรด้ำเนินงำน 
รวมถึงกำรประเมินให้มีควำมสอดคล้องกับงำนท้ำ เพื่อเป็นกำรลดภำระกำรปฏิบัติงำนของ 
บุคลำกร  
๓. ขอให้ทีมตรวจสอบภำยในวำงระบบควบคุมให้ซัดเจน และขอให้มีกำรติดตำมในที่ประชุม
ผู้บริหำร 
๔. กรมกำรแพทย์ได้รับไปประสำนงำนสถำบันสิรินธรเพื่อกำรฟื้นฟูสมรรถภำพทำงกำรแพทย์
แห่งชำติ เรื่อง ขอเพ่ิมโควตำในกำรฝึกอบรมบุคลำกร และขอให้ประสำนงำนภำคส่วนภำยใน
จังหวัดในกำรลดอุบัติเหตุทำงถนนอย่ำงต่อเนื่อง  
๕. วัณโรคปอด ให้มีกำรวิเครำะห์ในผู้ป่วยขำดยำ หรือผู้ป่วยเสียชีวิตทุกรำย เพ่ือหำสำเหตุ
และแนวทำงแก้ไข ในรำยที่มีควำมเสี่ยงสูงควรรับไว้เป็นผู้ป่วยใน  
๖. งำนสุขภำพจิต ปัญหำฆ่ำตัวตำยมีแนวโน้มสูงขึ้น ขอให้มีกำรติดตำม Case ทุกรำยอย่ำง
ต่อเนื่อง โดยหำทีมเข้ำมำช่วยสนับสนุนกำรด้ำเนินงำน 
๗. กรณีลดแออัด ลดรอคอย โดยรับยำที่ร้ำนยำ ให้น้ำระบบสำรสนเทศเข้ำมำช่วย และจัด
ทีมให้ค้ำแนะน้ำ ติดตำมร้ำนยำ เพ่ือพัฒนำระบบให้ดียิ่งขึ้น  
๘. ภำวะภัยแล้ง ขอให้ทุกหน่วยงำนได้ส้ำรวจและมีแหล่งส้ำรองน้้ำในกำรให้บริกำรได้
เพียงพอ 
๙. ขอชื่นชุมโครงกำรไม่ทิ้งใครไว้ข้ำงหลัง เป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรดูแลผู้ป่วย โดยอำศัยควำม
ร่วมมือกันภำยในชุมชน และขอให้ขยำยผลกำรด้ำเนินกำรให้เต็มพ้ืนที่ ขอให้ส้ำรวจอุปกรณ์ที่
ช้ำรุดและซ่อมบ้ำรุงให้สำมำรถใช้ได้ เพื่อสนับสนุนให้แก่ชุมชนต่อไป 



๑๐. NCD มีพ้ืนที่ตันแบบชุมชนลดเสี่ยง ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมีควำมร่วมมือและแนวคิดที่
เป็นตัวอย่ำงที่ดี 

มติที่ประชุม รับทราบ 

เรื่องท่ี 2 กำรตรวจสอบภำยใน 
 ๑. ติดตำมกำรแก้ไขตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรตรวจสอบภำยในระดับอ้ำเภอ 

(ในปีท่ีผ่ำนมำ) 
๒. ด้ำนบัญชี / ทะเบียนคุมต่ำง ๆ / รำยงำน 

๓. ด้ำนพัสด ุ

๔, กำรเบิกจ่ำยเงินต่ำง ๆ พร้อมใบส้ำคัญคู่จ่ำย (ปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับควำม 
ถูกต้องและครบถ้วนของเอกสำร 

๕. ด้ำนกำรจัดเก็บรำยได้ค่ำรักษำพยำบำล 
๖. ด้ำนกำรบริหำรเจ้ำหนี้ 
๗. ด้ำนแผนปฏิบัติงำนประจ้ำปี และแผนเงินบ้ำรุง 
๘ กำรจ่ำยเงินค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนให้กับหน่วยบริกำร (ฉบับที่ ๕) 
๙. ด้ำนเงินยืมรำชกำร 
1๐. ด้ำนคำ่ใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม 
๑๑. ด้ำนค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 
๑๒. ด้ำนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุมรำชกำร  
1๓. ด้ำนกำรตรวจสอบกำรใช้จ่ำยเงินกองทุนหลักประกันสังคม 
๑๔. ด้ำนเงินบริจำคและเงินเรี่ยไร 
๑5. ด้ำนจัดซื้อจัดจังพัสดุด้วยเงินบริจำค 
๑๖. ด้ำนระบบกำรควบคุมภำยใน 
ขอให้ส่งแผนกำรตรวจสอบภำยในระดับอ้ำเภอ ปี2563 ภำยในวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2563 
และส่งสรุปผลกำรตรวจสอบภำยใน (รอบแรก) ภำยในวันที่ 24 เมษำยน 2563 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
เรื่องท่ี 1 - 

มติที่ประชุม - 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
เรื่องท่ี 1 - 

มติที่ประชุม - 
 

 



ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา 

เรื่องท่ี 1 ผลงำนตัวชี้วัดนำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรำ ปีงบประมำณ 2563 และตัวชี้วัด 
ตำมค้ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร (Performance Agreement: PA) (รอบ 6 เดือน) 

ตัวช้ีวัดนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ 2563 จ้านวน 20 ข้อ  
ดังนี้ (เอกสารแนบ) 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 (4 ตัวชี้วัด) 
1. พัฒนำกำรสมวัย  
2. สูงดี สมส่วน  
3. เบำหวำน/ควำมดัน โลหิตสูง  
4. GREEN&CLEAN Hospital 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 (10 ตัวชี้วัด) 
5. บริกำรสุขภำพช่องปำก  
6. อสม. หมอประจ้ำบ้ำน  
7. โรคหลอดเลือดสมอง  
8. วัณโรคปอด   
9. กำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผล และกำรดื้อยำต้ำนจุลชีพ   
10. กำรแพทย์แผนไทย  
11. โรคซึมเศร้ำและ สุขภำพจิต  
12. กำรรักษำผู้ป่วย STEMI  
13. ยำเสพติด   
14. กำรแพทย์ฉุกเฉิน 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 (1 ตัวชี้วัด) 
15. พัฒนำก้ำลังคน 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 (5 ตัวชี้วัด) 
16. ITA   
17. PMQA   
18. รพ.สต. ติดดำว  
19. องค์กรแห่งควำมสุข  
20. นวัตกรรมหรือ เทคโนโลยีสุขภำพ 

    
 
 
 
 
 
 



ตัวช้ีวัดตามค้ารับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement: PA) ผู้บริหาร  
จ้านวน 5 ข้อ ดังนี้ (เอกสารแนบ) 

1. TB   
2. DHF   
3. LTC   
4. วัคซีน   
5. ยำน้้ำเสริมธำตุเหล็ก 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

เรื่องท่ี 2 ตัวชี้วัด QOF ปีงบประมำณ 2563  (เอกสารแนบ) 
ตัวชี้วัดกลำง 

1. ร้อยละของประชำกรไทยอำยุ 35-74 ปี ได้รับกำรคัดกรองเบำหวำน โดยกำรตรวจวัด 
ระดับน้้ำตำลในเลือด 
2. ร้อยละของประชำกรไทยอำยุ 35-74ปี ได้รับกำรคัดกรองควำมดันโลหิตสูง 
3. ร้อยละของหญิงมีครรภ์ได้รับกำรฝำกครรภ์ครั้งแรกภำยใน 12 สัปดำห์ 
4. ร้อยละสะสมควำมครอบคลุมกำรตรวจคัดกรองมะเร็งปำกมดลูกในสตรี 30-60 ปี  
ภำยใน 5 ปี 
5. ร้อยละกำรใช้ยำปฏิชีวนะอย่ำงรับผิดชอบในผู้ป่วยนอก 

5.1 ร้อยละกำรใช้ยำปฏิชีวนะอย่ำงรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคอุจจำระร่วงเฉียบพลัน     
(Acute Diarrhea)  
5.2 ร้อยละกำรใช้ยำปฏิชีวนะอย่ำงรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อระบบทำงเดิน 
หำยใจ (Respiratory Infection)  

6. กำรลดลงของอัตรำกำรนอนโรงพยำบำลด้วยภำวะที่ควรควบคุมด้วยบริกำรผู้ป่วยนอก  
(ACSC: ambulatory care sensitive condition) ในโรคลมชัก (epilepsy) ปอดอุดกั้น
เรื้อรัง (COPD) หืด (asthma) เบำหวำน (DM) และควำมดันโลหิตสูง (HT) 

ตัวชี้วัดระดับเขต 
7. กำรคัดกรองภำวะซึมเศร้ำในกลุ่มเป้ำหมำยที่ก้ำหนด 

7.1หญิงตั้งครรภ์  
7.2 ผู้สูงอำยุ ๖๐ ปีขึ้นไป 

8. กำรเฝ้ำระวังพัฒนำกำรซ้้ำโดยเครื่องมือ DSPM ที่สงสัยล่ำช้ำต้องได้รับกำรส่งเสริม/
กระตุ้นภำยใน 1 เดือน ต้องได้รับกำรติดตำม ทุกอำยุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน 

9. ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่ำงสมส่วน 
10.  กำรเข้ำถึงบริกำรทันตกรรมในทุกกลุ่มวัย 
11.  อัตรำกำรใช้บริกำรฟ้ืนฟูของผู้สูงอำยุ (ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้) 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 

 



เรื่องท่ี 3  กำรปรับโครงสร้ำงงำน กำรมอบหมำยงำนและหน้ำที่ ของแต่ละกลุ่มงำนฯ  
  มีรำยละเอียด ดังนี้ 
1. ข้อมูลบุคลำกร กรอบขั้นต่้ำ-ขั้นสูง และงำนที่มอบหมำยของแต่ละกลุ่มงำนต่ำงๆ มอบ

ให้งำนยุทธศำสตร์เป็นฝ่ำยรวบรวมข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน โดยประสำนงำนบุคลำกร
โรงพยำบำลในกำรส่งข้อมูล 

2. งำนประกันฯกำรเรียกเก็บ ฯลฯ ให้มีพยำบำลเป็นผู้ดูแลและตรวจสอบข้อมูล มีกำรปรับ
เจ้ำหน้ำที่ให้เหมำะสมกับงำน โดยให้ นำงสำวกิ่งแก้ว บุญสุวรรณ์ เป็นหัวหน้ำงำน
ประกันฯ ดูแลกำรเรียกเก็บท้ังหมด 

3. กำรมอบหมำยงำนเพ่ือด้ำเนินกำรและขับเคลื่อนงำนในโรงพยำบำลและชุมชน 
รำยละเอียดดังนี้ 
3.1 กลุ่มงำนบริหำร ให้ดูแลสถำนที่ (กำรจัดห้องประชุม, อำหำร, ถ้วยชำม, งำนพิเศษ
หรืองำนพิธี), งำนซ่อมบ้ำรุง, งำนประชำสัมพันธ์ โดยให้จัดประชุมฝ่ำย/เจ้ำหน้ำที่ เพ่ือ
แบ่งงำนให้ชัดเจน เมื่อได้ข้อสรุปให้รำยงำนเป็นลำยลักษณ์อักษรเสนอต่อผู้อ้ำนวยกำร
โรงพยำบำล 
3.2 กลุ่มงำนเวชศำสตร์ฟ้ืนฟู ให้ด้ำเนินงำนที่ได้รับมอบหมำยให้เต็มที่ และเพ่ิมเติมโดย
กำรท้ำข้อมูลงำนหรือผลงำนต่ำงๆ ให้ออกมำในรูปแบบข้อมูลเชิงคุณภำพ 
3.3 กลุ่มงำนเทคนิคกำรแพทย์ ให้ด้ำเนินกำรศึกษำข้อมูล ระบบโปรแกรมในกำร
รำยงำนผลตรวจต่ำงๆ ให้สำมำรถเชื่อมต่อ รำยงำนผล กับกลุ่มงำนกำรแพทย์หรือกลุ่ม
งำนอ่ืนได้อย่ำงรวดเร็ว 
3.4 กลุ่มงำนรังสีวิทยำ ให้ด้ำเนินกำรเร่งท้ำข้อมูลกำรรับรองห้องปฏิบัติกำร ให้ผ่ำน
ตำมเกณฑ์ และเป็นมำตรฐำน 
3.5 กลุ่มงำนโภชนศำสตร์ 1. ให้ด้ำเนินกำรตรวจสำรเคมีปนเปื้อนในส่วนผสมของ
อำหำรส้ำหรับผู้ป่วย โดยให้จัดท้ำแผน/โครงกำร และตำรำงกำรตรวจ แล้วรำยงำนผล
กำรตรวจเสนอต่อผู้อ้ำนวยกำรโรงพยำบำลทุกเดือน  2. ให้ควบคุมดูแล และตรวจสอบ 
กำรใช้ ถ้วย-ชำม ในงำนต่ำงๆของโรงพยำบำล โดยประสำนงำนร่วมกับกลุ่มงำนบริหำร 
3.6 กลุ่มงำนเภสัชและคุ้มครองผู้บริโภค ให้ด้ำเนินกำรแบ่งงำนเจ้ำหน้ำที่ให้เหมำะสม
ในกำรช่วยด้ำเนินงำน RDU เชิงรุก, กำรวำงแผนด้ำเนินงำนคุ้มครองฯในชุมชน, กำร
สร้ำงชมรม เพ่ือประสำนงำนหรือกำรแลกเปลี่ยนข้อมูล รวมถึงกำรประชำสัมพันธ์เรื่อง
ควำมรู้เรื่องยำ อำหำร และกำรรณรงค์ต่ำงๆในชุมชน 
3.7 กลุ่มงำนบริกำรด้ำนปฐมภูมิและองค์รวม ให้ด้ำเนินกำรแบ่งงำนเจ้ำหน้ำที่ให้
เหมำะสมตำมบริบทของงำน มีกำรประสำนงำนและปฏิบัติงำนร่วมกันกับกลุ่มกำร
พยำบำล ในด้ำนกำรส่งเสริมป้องกัน กำรส่งต่อและกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้ป่วย 
3.8 กลุ่มงำนกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก ให้ด้ำเนินงำนที่ได้รับ
มอบหมำย เพ่ิมเติมโดยกำรท้ำข้อมูลงำนหรือผลงำนต่ำงๆ ให้ออกมำในรูปแบบข้อมูล
เชิงคุณภำพตำมนโยบำย 
3.9 งำนยุทธศำสตร์ ให้ด้ำเนินกำรศึกษำข้อมูลกำรจัดตั้งงำนสังคมสงเครำะห์ กำรตั้ง
คณะกรรมกำร ในกำรดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหำด้ำนกำรเงิน ที่มำรับบริกำรในโรงพยำบำล 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 



เรื่องท่ี 4 บริษัท ซีพี ออลล์ จ้ำกัด (มหำชน) ขอใช้พื้นที่เพ่ือติดตั้งตู้ Vending Machine 7-ELEVEn 
เพ่ือให้บริกำรอำหำรและเครื่องดื่ม แก่ผู้มำรับบริกำร และเจ้ำหน้ำที่ตลอด 24 ชั่วโมง       ใช้
พ้ืนที่ขนำดกว้ำง 104  เซนติเมตร สูง 194 เซนติเมตร ซึ่งตั้งอยู่บริเวณหน้ำห้องผ่ำตัดและ
ห้องคลอด บริเวณด้ำนข้ำงห้องนมแม่ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 

เรื่องท่ี 5 มำตรกำรป้องกันกำรทุจริต และกำรแก้ไขกำรกระท้ำควำมผิดวินัยของเจ้ำหน้ำที่รัฐ 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขได้ประกำศมำตรกำรส ำคัญเร่งด่วนเชิงรุก เพ่ือป้องกันกำรทุจริต และแก้ไข
กำรกระท ำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำที่รัฐ ที่เป็นปัญหำส ำคัญและพบบ่อย ดังนี้ 

1. มำตรกำรกำรใช้รถรำชกำร 
2. มำตรกำรกำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทน  
3. มำตรกำรกำรจัดท ำโครงกำรฝึกอบรมศึกษำดูงำนประชุมและสัมมนำ 
4. มำตรกำรกำรจัดหำพัสดุ 

ส่วน ITA เน้นให้เร่งรัดกำรจัดท ำรำยงำน ITA ประจ ำปีงบประมำณ 2563 ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพระ
เกณฑ์กำรให้คะแนนเป็นแบบ 0 คะแนน คือมีเอกสำรประกอบไม่ครบถ้วนหรือ 100 คะแนน คือมีเอกสำร
ประกอบครบถ้วน เนื้อหำมีจ ำนวน 26 EB ประกอบด้วย  

1. ควำมโปร่งใส จ ำนวน 9 EB 
2. ควำมพร้อมรับผิด จ ำนวน 7 EB 
3. ควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน จ ำนวน 1 EB 
4. วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กำร จ ำนวน 7 EB 
5. คุณธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำน จ ำนวน 2 EB  

และให้กลุ่มงำนบริหำรจัดกำรทั่วไป จัดท ำกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนใน
หน่วยงำน และกำรจัดกำรควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยกำรก ำหนดมำตรกำร กลไก หรือกำร
วำงระบบในกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงำน 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 
เรื่องท่ี 6 กรอบแนวทำงกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำนและด ำเนินกำรกับเจ้ำหน้ำที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์กำร     
           ปฏิบัติงำนต่ ำ 
ตำมประกำศส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง กำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ : ด้ำนควำมพร้อมรับผิด (กระบวนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร) 
ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2561 หำกเจ้ำหน้ำที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์กำรปฏิบัติงำนต่ ำกว่ำค่ำเป้ำหมำย ให้
ด ำเนินกำรตำม กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์วิธีกำรว่ำด้วยกำรสั่งให้ออกจำกรำชกำร กรณีไม่สำมำรถ
ปฏิบัติรำชกำรให้มีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล หรือกำรสั่งเลิกจ้ำงเนื่องจำกมีคะแนนกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรต่ ำกว่ำระดับท่ีก ำหนด อย่ำงเคร่งครัด ดังนี้ 

1. ข้ำรำชกำรให้ด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ.2551 
มำตรำ 110(5) และกฎ ก.พ. ว่ำด้วยกำรสั่งให้ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญออกจำกรำชกำรกรณีไม่
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สำมำรถปฏิบัติรำชกำรให้มีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ.2552 ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.พ. 
ที่ นร 1012/ว 10 ลงวันที่ 24 มีนำคม 2552 

2. ลูกจ้ำงประจ ำ ให้ด ำเนินกำรตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยลูกจ้ำงประจ ำของ ส่วน
รำชกำร พ.ศ.2537 ข้อ 60(5) ซึ่งก ำหนดให้ผู้มีอ ำนำจสั่งบรรจุ สั่งให้ลูกจ้ำงประจ ำที่ไม่สำมำรถปฏิบัติ
รำชกำรให้มีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทำงรำชกำร ออกจำรำชกำร
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนโดยอนุโลม 

3. พนักงำนรำชกำรให้ด ำเนินกำรตำมระเบียบส ำนักงำนนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพนักงำน
รำชกำร พ.ศ.2547 ข้อ 19 และ ข้อ 20 และประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร ลงวันที่ 
28 กุมภำพันธ์ 2554 เรื่อง แนวทำงกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนรำชกำร พ.ศ.2554 
และหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนรำชกำรในสังกัดส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ.2554 ตำมหนังสือส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ที่ สธ 
0201.034/ว 275 ลงวันที่ 21 ตุลำคม 2554 

4. ลูกจ้ำงชั่วครำว ให้ด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ
ลูกจ้ำงชั่วครำวเงินนอกงบประมำณ (เงินบ ำรุง) สังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ.2558 
ตำมหนังสือส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0201.034/ว 224 ลงวันที่ 24 
มีนำคม 2558 

5. พนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข ให้ด ำเนินกำรตำมระเบียบกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วย      
พนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ.2556 ข้อ 23 และข้อ 24 และประกำศคณะกรรมกำรบริหำร
พนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข ลงวันที่ 19 พฤษภำคม พ.ศ.2557 เรื่อง หลั กเกณฑ์ว่ำด้วยกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเพื่อเพ่ิมค่ำจ้ำงและต่อสัญญำจ้ำงพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ.2557 
มติที่ประชุม เห็นชอบ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
เรื่องท่ี 1 - 
มติที่ประชุม -  

เรื่องท่ี 2 - 
มติที่ประชุม - 

ปิดประชุม เวลา 16.30 น. 
           นำยพนมวรรณ์  ภูมี               นำยจักรวำล  บุญช ู
  เจ้ำพนักงำนทันตสำธำรณสุข ช้ำนำญกำร      พยำบำลวิชำชีพ ช้ำนำญกำร 
      ผู้จดรำยงำนกำรประชุม               ผู้สรุปรำยงำนกำรประชุม 
         นำยแพทย์สรลักษณ์  มิ่งไทยสงค์ 

   ผู้อ้ำนวยกำรโรงพยำบำลบำงน้้ำเปรี้ยว 
             ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
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