
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลลี้ 

ครั้งที่ 25/2562 
วันที่  9  ตุลาคม  2562 

ณ  ห้องประชุมพัฒนกิจจานุรักษ์ โรงพยาบาลลี้ 
 

ผู้มาประชุม 

1. นายเผ่าพงศ์  สุนทร  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลี้    ประธานคณะกรรมการ 
2. นางสาวนิอร  วิภาสวงค ์ ทันตแพทย์ช านาญการ   กรรมการ 
3. นางนวลจันทร์ วงศ์ศรีใส พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
4. นางศิริพร  ปาระมะ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
5. นางเรณู  แบนสุภา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
6. นางสาวณัฐนพิน ติ๊บแก้ว  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
7. นายคงกฤช  ถูกแผน  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
8.  นางจตุพร  สุขจีน  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
9.  นางสายฝน  ทรงหงษา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
10.นางสาวสิรินาถ ค าใจหนัก พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
11.นางสุภาวด ี  สถากูล  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนช านาญงาน กรรมการ 
12.นางพิกุล  มนัสวานิช พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
13.นายวิรุตติ ์  วิเชยันต์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  กรรมการ 
14.นางสาวปรียานุช พุฒตาล  นักกายภาพบ าบัดช านาญการ  กรรมการ 
15.นางถนอมจิตต์ ศิริจันทร์ชื่น พยาบาลวิชาชีพช านาญการ       กรรมการและช่วยเลขานุการ 
16.นางอัจฉรา  ตันอุตม์  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑.  นายวาริช  เตียวตระกูล นายแพทย์ช านาญการ   ติดราชการ 
2.  นายประเวทย์   สุทธิไชยากุล ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ  ติดราชการ  
3.  นางสาวเมทินี ชัยสิทธิ ์  ทันตแพทย์ช านาญการ   ติดราชการ 
4.  นายไพรัตน์  ติ๊บแก้ว  นายช่างเทคนิคช านาญการ  ติดราชการ 
5.  นางสาวชนชัฌา ปะละ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   ติดราชการ 
6.  นางนิจญา  อัมพรพิศ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  ติดราชการ 
7.  นางพรวิไล  อารยพิทยา เภสัชกรช านาญการพิเศษ   ติดราชการ 
8. นางสังวาลย์  ชุมภูเทพ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  ติดราชการ 
9. นางสาวรัชฎาพร ธรรมน้อย พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  ติดราชการ 
10. นายศุภฤกษ์  อินต๊ะขวา นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ  ติดราชการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายสุธรรม  จิรพนากร นายแพทย์ปฏิบัติการ 
2. นางพิมพ์  เป็งดอย  เจ้าพนักงานธุรการ 
   

/เริ่มประชุมเวลา 
 



เริ่มประชมุเวลา  ๑๔.3๐  น. 

นายเผ่าพงศ์  สุนทร นายแพทย์เชี่ยวชาญ  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลี้ ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม 
กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 ประธานแจ้งให้ทราบ 
1. ผวจ.ล าพูนเยี่ยมอ าเภอลี้ วันที่ 9 ตุลาคม 2562 ได้ให้นโยบาย 

1) กิจกรรมเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์เน้นกิจกรรมจิตอาสา 
2) การรักษากฎระเบียบ , ระเบียบวินัย 
3) ภารกิจส าคัญของชาติ ได้แก่ ยาเสพติด , ขยะ , อุบัติเหตุ , ไฟป่า และหมอกควัน 
4) การดูแลความเดือดร้อนของประชาชน เช่น น้ ากิน น้ าใช้ , ถนน , สะพาน , ที่ท ากิน , การรักษาพยาบาล 

ได้แก่ DHF , ฆ่าตัวตาย , DM , HT ให้มกีารใช้ข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก ่ข้อมูลจากศูนย์ด ารงธรรม 
5) การสื่อสาร ให้มีช่องทางสื่อสารให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล ปฏิบัติงานแบบบูรณาการทุกภาคส่วน 
6) ขอสนับสนุนกิจกรรมกาชาด รวมถึงจิตอาสา พอสว.  

 มติที่ประชุม รับทราบ  และให้ทุกกลุ่มงานถือปฏิบัติตามนโยบาย 
2. วันที่ 15 ตุลาคม 2562 สสอ.ลี้คนใหม่ นายโยธิน จันทร์ทิพย์ ขอให้ กกบ.ร่วมกันต้อนรับ 
มติที่ประชุม รับทราบ  และให้มีผู้ร่วมต้อนรับ มี ผอก. , แผนงาน , กลุ่มการ , กลุ่มเวชฯ 
3. วันที่ 3 ธันวาคม 2562 อาจารย์ นพ.ธราทิพย์ โพธาทัศน์ มางานวิจัยลีน เรียนเชิญแพทย์ , LR ,ER ,OPD ,ANC 
ร่วมต้อนรับ 
มติที่ประชุม รับทราบ และให้ผู้เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับ 
4. วันที่ 17 – 18 ตุลาคม 2562 ผอ.ไม่อยู่ ลาพักผ่อน 
มติที่ประชุม รับทราบ 
5. กลุ่มเพ่ือนช่วยเหลือ เครือข่ายผู้ติดเชื้อ HIV แห่งประเทศไทย ขอเข้าสนทนา , ใช้ห้องประชุมรพ.ลี้ วันที่ 18 
ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. 
มติที่ประชุม รับทราบ และให้บริหาร + งานเวชฯ ดูแลความเรียบร้อย Zone อาคารองค์รวม 
6. การปลูกถ่ายอวัยวะ , การบริจาคอวัยวะ จะต้องมีข้อมูลการบริจาคอวัยวะหลังเสียชีวิต ปัจจุบันกลุ่มการพยาบาล
เป็นผู้ประสาน 
มติที่ประชุม  รับทราบ และให้มีการแต่งตั้งกรรมการด าเนินการ 
7. หนังสือรับรองการนอนของผู้ป่วย เอาไปประกอบการเบิกเงิน เป็นใบรับรองการนอน 
มติที่ประชุม รับทราบ และให้แพทย์หรือพยาบาล (หัวหน้าเวร) เป็นผู้รับรอง พร้อมทั้งประทับตรา โดย Print 
ข้อมูลจากระบบ HosXp 
8. งานวันพระราชพิธีวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562 ชุดปกติขาว , ชุดฟ้าลายทาง ขอทุกกลุ่ม
งานร่วมกิจกรรม 
มติที่ประชุม รับทราบ และให้ทุกกลุ่มงานร่วมกิจกรรมตามหลักเกณฑ์ 
9. วันที่ 10 ตุลาคม 2562 สบส.จะเข้ามา Up master plan 
มติที่ประชุม รับทราบ และให้กกบ.ร่วมต้อนรับและหารือร่วมกันในการจัดท า Master plan 
10. วันที่ 5 พ.ย. 2562 มหกรรม HA ห้องประชุมราชาวดี และขอให้ทุกกลุ่มงานเสนอผลงาน 
มติที่ประชุม รับทราบ และให้ทุกกลุ่มงานให้ความร่วมมือ 
11.วันที่ 23 ตุลาคม 2562 ร่วมกิจกรรมวันปิยะมหาราช ชุดปกติขาว , ชุดฟ้าลายทาง 
มติที่ประชุม รับทราบ และให้ทุกกลุ่มงานให้ความร่วมมือร่วมกิจกรรม 
12.วันที่ 23 ตุลาคม 2562 กีฬาประสานสัมพันธ์ คปสอ.ลี้ – ดอยเต่า ณ สนามเวียงเจดีย์ 
มติที่ประชุม รับทราบ และเชิญชวนร่วมเชียร์ 
13.งานวิ่งมีผู้สอบถามว่ารพ.ลี้จะจัดหรือไม่ 



มติที่ประชุม รับทราบ และเพ่ือให้มีการเตรียมความพร้อม และเป็นการจัดกิจกรรมงานวิ่งที่สมบูรณ์ ให้มีการจัด
ในปลายปี 2563 
14. วันที่ 30 ตุลาคม 2562 มูลนิธิแพทย์ชนบท ม.มหิดลมาประเมินแพทย์ชนบท 
มติที่ประชุม รับทราบ และขอผู้เกี่ยวข้องจัดท าข้อมูล และกกบ.ทุกท่านให้การต้อนรับ 
15. Case ชิคุนกุนยา ขอให้มีการทบทวน 
มติที่ประชุม รับทราบ และผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ 
16. รพ.ลี้ได้รับงบ business plan 2.9 ล้าน 
มติที่ประชุม รับทราบ และขอขอบคุณทุกกลุ่มงานที่ให้ความร่วมมือส่งแผน 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน (24/2562) 
  ไม่มีรายการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องการประชุมครั้งที่ 24/2562 
1. ยาที่มีส่วนผสมกัญชา มี 5 รายการ ปัจจุบันมียามาแล้ว 1 รายการ แต่ยังไม่ได้เข้ามาใช้ในรพ.ลี้ 

มติที่ประชุม  รับทราบ  และให้มีการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ , รายละเอียดขั้นตอนการรักษา 
2. วันที่ 24 ตุลาคม 2562 จะมีการประเมินมาตรฐานงานกายภาพบ าบัด ขอเรียนเชิญ กกบ.ทุกท่านร่วมต้อนรับ 

มติที่ประชุม  รับทราบ  และขอให้กกบ.ทุกท่านให้ความร่วมมือ 
3. การส่งการบ้าน HA  

- บ่อบัดได้ด าเนินการเสร็จแล้ว และส่งแล้ว 
- ระบบการส ารองเลือด ได้ส่งการบ้านแล้ว 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4. ระบบการบริการนอกเวลาราชการของงานทันตกรรม นัดการให้บริการเดือนตุลาคม 2562 และเปิดเดือน

พฤศจิกายน 2562 อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

5. การให้บริการ OPD นอกเวลาราชการในเวลา 8.30 – 12.00 น. (ที่ผ่านมาไม่มีแพทย์ตรวจ) และมีการปรับให้
แพทย์เป็นผู้ตรวจ ค่าตอบแทน 50 บาท/Case เริ่มเมื่อ วันที่ 7 ตุลาคม 2562 
มติที่ประชุม  รับทราบ และให้มีการทบทวน 

1) ค่าตอบแทนแพทย์ในการตรวจ 50 บาท / Case (ค่าตอบแทน ไม่เกิน 1,500 บาท/วัน) 
2) ให้มีการประชาสัมพันธ์ยกเลิกการตรวจ OPD นอกเวลาวันหยุดราชการ , วันหยุดนักขัติฤกษ์ 
3) ให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลการบริการเพ่ือการวางแนวทางการบริหารจัดการ (ต.ค. 2562 – 

พ.ย. 2562) 
6. กรณีผู้ป่วยนอกแออัดในการให้บริการตรงกับวันศุกร์แรกของเดือนที่มีคลินิกกระดูก ที่มีแพทย์รพ.ล าพูน

ให้บริการตรวจผู้ป่วยกระดูกในวันดังกล่าว 
มติที่ประชุม  รับทราบ และให้พิจารณางานธุรการทุกจุด จัดคนไปช่วย 1 ครั้ง/เดือน 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องจากกลุ่มงาน 
กลุ่มงานการพยาบาล 

1. จพ.เวชกิจฉุกเฉินที่ไปบรรจุเป็นข้าราชการที่ อ.บ้านโฮ่ง ขออนุมัติจ้างทดแทน ลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ 
มติที่ประชุม รับทราบ และอนุมัติให้จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ 
 
 แผนงาน 

1. ท าแผน Cup ลี้ วันที่ 21 – 22 ตุลาคม 2562 และขอให้ทุกกลุ่มงานสรุปข้อมูลผลงานน าเข้าที่ประชุม 
มติที่ประชุม รับทราบ และให้ทุกกลุ่มงานร่วมประชุม 



2. KPI ตามแผนสาธารณสุข ปี 2563 ให้ยึดเอา KPI ปี 2562 
มติที่ประชุม รับทราบ และให้ทุกกลุ่มงานถือปฏิบัติ 
 
HRD 

1. ขอให้ทุกหน่วยงานวิเคราะห์ภาระงาน และอัตราก าลัง เพ่ือการจัดท าแผนอัตราก าลัง ให้แจ้งข้อมูลอัตราก าลัง
และความต้องการอัตราก าลัง มีแบบฟอร์ม ส่งภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 
มติที่ประชุม รับทราบ และให้ทุกกลุ่มงานให้ความร่วมมือ 

2. ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร ให้มีการจัดท าทะเบียนการอบรมที่กลุ่มงาน และจะมีการพัฒนาระบบการจัดเก็บ
ข้อมูล โดยงานการเจ้าหน้าที่ประสานงานอีกที 
มติที่ประชุม รับทราบ และให้ทุกกลุ่มงานให้ความร่วมมือ และผอ.ให้พิจารณาการน าโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 
 
กายภาพบ าบัด 

1.   เครื่องออกก าลังกาย ลู่วิ่งซ่อมแล้ว และมีความต้องการครุภัณฑ์ออกก าลังกายเพ่ิม และทดแทนครุภัณฑ์ที่ช ารุด 
 มติที่ประชุม รับทราบ และให้ก าหนดในแผนงบลงทุนเงินบ ารุง 
2.   กายภาพจะไม่มีการ Print ใบเวชระเบียน และให้ผู้ป่วยลงข้อมูลบัตรประชาชน หน่วยงาน ไตเทียม แผนไทย 

กายภาพ จะมีการเก็บสถิติ Paperless 
 มติที่ประชุม รับทราบ 

 
ทันตกรรม 

1.  ขยะทั่วไปมีการจัดเก็บ 1 ครั้ง/สัปดาห์ ท าให้ขยะล้น เช่น Zone บ้านพัก 
 มติที่ประชุม รับทราบ และให้กลุ่มงานเวชฯประสานงาน 

 
กลุ่มงานการจัดการทั่วไป 

7. ชี้แจงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการด าเนินการเจ้าหน้าที่ผู้มีผลการประเมินต่ า น้อยกว่า 60 %  
ประจ าปีงบประมาณ 2563  โดยให้มีการ 
7.1) ตามประกาศ สสจ.ล าพูนที่ส่งมาพร้อมกับหนังสือส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูนที่ ลพ 0032.10/ว 

739  ลงวันที่ 27 มีนาคม  2562  เรื่องส่งส าเนา (1) ประกาศส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
แจ้งเรื่องมาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การ
ปฏิบัติงานต่ า  และ( 2) แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติราชการ ฯ 

7.2) ประกาศโรงพยาบาลลี้  ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561  เรื่อง  การบริหารผลการปฏิบัติราชการ/ การ
พิจารณาความดี ความชอบ/ และกรอบการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า กลุ่ม
บุคลากรประเภท พนักงานราชการ, พกส., ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และ ลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ
โรงพยาบาลลี้ 

มติที่ประชุม  รับทราบ  และให้ทุกกลุ่มงานมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการทุกรอบ 6 เดือน และให้
มีการด าเนินการตามแนวทางที่เสนอ 

1. ขออนุมัติใช้เลขต าแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ เลขท่ี 0104870 เจ้าพนักงานธุรการ โดยขอจ้างทดแทน
เป็น พกส. ในต าแหน่ง นักโภชนาการ 
มติที่ประชุม รับทราบ  และให้มีการน าเสนอรายละเอียดชื่อคน ต าแหน่ง และกรอบที่ก าหนด เพิ่มเติม

เพ่ือพิจารณา 
2. การประเมิน พกส., ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน, ลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ  สสจ.ล าพูน ก าชับให้มีการปฏิบัติตาม

ระเบียบ โดยได้มีการส่งแบบประเมินขอบเจ้าหน้าที่ทั้ง 3 กลุ่ม เป็นแบบประเมินเดียวกัน โดยให้แนบตัวชี้วัด
ท้ายแบบประเมินทุกคน 



มติที่ประชุม รับทราบ  และให้ทุกกลุ่มงานด าเนินการ 
2. หลักเกณฑ์การประเมินลูกจ้างรายคาบ เพื่อพิจารณาเลื่อนค่าจ้าง มีข้อเสนอให้มีการพิจารณา ได้แก่ การ

พิจารณาให้ 2 ขั้น, ผลงาน พฤติกรรมการปฏิบัติงานมีความต่างกัน เสนอให้มีการพิจารณาเหมือน พกส. 
มติที่ประชุม รับทราบ  และมีมติร่วมกันคือ 

 1)พยาบาลวิชาชีพให้ยืนยันใช้บัญชีการเพ่ิมค่าจ้างเดิม โดยให้ปรับปีละ 20 บาท/คาบ 
2)นอกเหนือข้อ 1 (พยาบาลวิชาชีพ) ให้มีการจัดสรรเม็ดเงินร้อยละ 2.00 และให้มีการพิจารณาเลื่อนขั้น
เป็นร้อยละ โดยอิงตามระเบียบ พกส. 

3. ประกันชีวิตอุบัติเหตุหมู่ AIA ส่งภายใน 1 พฤศจิกายน 2562 ที่งานการเจ้าหน้าที่ 
การคุ้มครอง 

- กรณีเสียชีวิตทุกกรณีได้ 10,000 บาท 
- กรณีเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ 100,000 บาท 

 มติที่ประชุม รับทราบ  และให้ทุกกลุ่มงานแจ้งเจ้าหน้าที่ในสังกัด 
5. ประกาศรับสมัคร 

1. ผู้จ าหน่ายอาหารโรงอาหารโรงพยาบาลลี้ 
วันเดือนปีที่รับสมัคร พร้อมส่งเอกสารโบว์ชัวร์  วันที่  8 ตุลาคม 2562 – วันที่ 22 ตุลาคม 2562      

(ในวันและเวลาราชการ) 
สัมภาษณ์       วันที่ 24  ตุลาคม  2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมตึกอุบัติเหตุชั้น 2 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  วันที่ 25 ตุลาคม 2562   

2. พนักงานจ้างเหมา และ ลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ 
 

รายการ 
พนักงานจ้างหมาบริการ 
1.คนสวน 3 ต าแหน่ง 

2.หมอนวดแผนไทย 16 ต าแหน่ง 

ลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ 
“เจ้าพนักงานพัสดุ) 

วันเดือนปีที่รับสมัคร   
 
ประกาศผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก   
สอบคัดเลือก 
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ
คัดเลือก 

วันที่  7 ตุลาคม 2562 – วันที่ 25 
ตุลาคม 2562(ในวันและเวลาราชการ) 
วันที่ 28 ตุลาคม 2562     
วันที่ 29  ตุลาคม  2562 เวลา 8.30 น. 
– 16.30 น.   
วันที่ 30 ตุลาคม 2562   

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 – วันที่ 25 
ตุลาคม 2562   (ในวันและเวลาราชการ) 
วันที่ 28 ตุลาคม 2562     
วันที่ 30 ตุลาคม 2562เวลา 8.30 น. – 
16.30 น.      
วันที่ 31 ตุลาคม 2562   

 มติที่ประชุม รับทราบ  และให้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ต่อ 
6. การแต่งตั้งกรรมการสอบคัดเลือก 

1) พนักงานจ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ต าแหน่ง คนสวน  (สอบ 29 ตุลาคม 2562) 
1.1  นางสุรีรัตน ์ ม่วงลี  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ประธานกรรมการ 
1.2  นางถนอมจิตต์ ศิริจันทร์ชื่น  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กรรมการ 
1.3  นางสังวาลย ์ ชุมภูเทพ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กรรมการ 
1.4   นางปรียานุช พุฒตาล  นักกายภาพบ าบัดช านาญการ กรรมการ 
1.5.  นางสิรภัทร กิติน่าน  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ 

 2) พนักงานจ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ต าแหน่ง หมอนวดแผนไทย(สอบ 29 ตุลาคม 2562) 
2.1 นางสุภาวด ี  ภู่ทอง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนช านาญงาน  ประธานกรรมการ 

 2.2 นางพรวิไล  อารยพิทยา เภสัชกรช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 2.3 นางจตุพร  สุขจีน  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กรรมการ 
 2.4 นางศิริพร  ปาระมะ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กรรมการ 



  2.5 นางภิญญาพัชญ์  ทั่งเพชร  แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ  กรรมการและเลขานุการ 
3) การคัดเลือกผู้จ าหน่ายโรงอาหาร จ านวน 1 ล๊อก สัมภาษณ์ วันที่ 24  ตุลาคม  2562 เวลา 13.00 น. 

 1) นายเผ่าพงศ์ สุนทร นายแพทย์เชี่ยวชาญ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลี้  ประธานกรรมการ 
2) นางนวลจันทร์ วงศ์ศรีใส พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
3) นายวิรุตต์ วิเชยันต์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  กรรมการ 
4) นางจตุพร สุขจีน  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
5) นายไพรัตน์ ติ๊บแก้ว  นายช่างเทคนิคช านาญงาน  กรรมการ 

  6) นางบุณยาพร รัตนพงศ์ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญงาน  กรรมการและเลขานุการ 
 มติที่ประชุม รับทราบ  และให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ 
1. ระเบียบการใช้เงิน “เงินกองทุนสวัสดิการโรงพยาบาลลี้” ตามระเบียบ สป. 2548  และกรณีระเบียบของ

โรงพยาบาลลี้ให้อิงตามระเบียบ สป. 
มติที่ประชุม รับทราบ 

2. รายงานเงินบริจาค ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 



 



 
มติที่ประชุม รับทราบ 

 
เลิกประชุมเวลา ๑6.0๐ น. 

 
 

                             
 

(นางอัจฉรา  ตันอุตม์)            (นางถนอมจิตติ์  ศิริจันทร์ชื่น) 
     นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ               พยาบาลวิชาชีพช านาญการ                                       
                จดบันทึกรายงานการประชุม                       ตรวจรายงานการประชุม       
 

 
 
 
 
 

 


