
ประชุมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลี้ 
ครั้งที่ 2/2562 

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 
1. แนะน าเจ้าหน้าที่ใหม่ 
2. แจ้งข้อมูลเจ้าหน้าที่ใหม่ และเจ้าหน้าที่ลาออก/ย้าย 
3. รพ.ลี้ร่วมโครงการ HAIT 
4. รพ.บ้านธิ , รพ.ทุ่งหัวช้าง และรพ.แม่ทา ประเมินผ่าน HA ปี 2562 
5. การจัดกิจกรรมวันเกิดประจ าเดือน  การเสนอความเห็นรูปแบบกิจกรรม 
6. ตู้สาขาโทรศัพท์ช ารุด  จึงท าให้ระบบโทรศัพท์ภายในรวน มีเสียงดังไปยัง OPD  การแก้ไขปัญหาต้องซื้อตู้สาขาโทรศัพท์

ใหม่ 
7. ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ให้ความร่วมมือจัดกิจกรรมโครงการวิ่งหาทุนสร้างอาคารซ่อมบ ารุงเครื่องมือแพทย์ 26 มกราคม 

2562 
- รายรับ 914,679.72  บาท  
- รายจ่าย 556,230.00 บาท 

คงเหลือ  358,449.72 บาท 

 
บริจาคสมทบทุนสร้างอาคารซ่อมบ ารุงเครื่องมือแพทย์ 

 1 บจ.แตงโม 307,400.00 
2 ขายเสื้อปวงค า 14,490.00 
3 บริษัท แจ่มฟ้าเชฟมาร์ท จ ากัด 10,000.00 
4 บริษัท ช.โฮม 10,000.00 
5 จินดาหลวงการค้า 10,000.00 
6 บจ.ไทยโทน 35,000.00 
7 บจ.บ้านปู 10,000.00 

 
รวมเงิน      396,890.00  

- วิ่งฮอบบุญ รพ.สต 13 แห่ง  จ านวนเงิน 241,769.50 บาท จ านวนเงินนี้เป็นทุนสร้างอาคารโรงจอดรถยนต์ราชการ 
8. ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ให้ความร่วมมือโครงการซ้อมแผนอัคคีภัย มีการอบรมอัคคีภัยเบื้องต้น 5 มีนาคม 2562 และ

ซ้อม 14 มีนาคม 2562  
9. ขอขอบคุณการตอบแบบสอบถาม Happy nometer มีเจ้าหน้าที่ประเมิน รพซ.ลี้ ผลการประเมินได้ 88.48 % 
10. คลินิกหมอครอบครัวจะมีการด าเนินการ PCU ใน , รพ.สต.ห้วยต้ม , รพ.สต.แม่ตืน จะมี นพ.เจตน์  วังแจ่ม    มา

ประจ าอยู่รพ.สต.แม่ตืน และจะมี นพ.วาริช เตียวตระกูล และ นพ.วิศรุต ศรีพยัคฆ์ ออกตรวจรพ.สต.ห้วยต้ม กับ PCU 
ใน ออกตรวจอย่างน้อย 3 วัน/สัปดาห์ 

11. บุคคลที่ได้รับรางวัล ชมรมคุณธรรมจริยธรรม 
 การคัดเลือกข้าราชการดีเด่น ปี 2562 ระดับประเทศไปรับรางวัล ที่ กทม. วันที่ 1 เมษายน 2562 คือ  นพ.เผ่าพงศ์  

สุนทร และ นายถวิล  ชัยยา ระดับจังหวัด นายรณชัย  พงษ์สุวรรณ 
ศรีสาธารณสุข ปี 2562 
 1 นายฉัตรชัย  อัมพรพิศ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ (กลุ่มข้าราชการ) 
     2 นายถวิล  ชัยยา  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มลูกจ้าง) 
 รางวัลชมเชย เรื่องเล่าความดี ส่งคุณชูชีพ  โพชะจา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ เรื่อง “วิถีแห่งความสุข” 
 
 



12. การด าเนินการ ITA  
ตัวชี้วัดที่ 5 (EB13 - EB14) 

การปฏิบัติงานตามหน้าที่ / การบริหารงานบุคคล 

ประกาศผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก 

แนวทางการบริหารเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า 

มีการเผยแพร่ข้อมูลใน Website รพ.ลี้ และบอร์ด ITA 
13. การด าเนินงานและรายงานเอกสาร ITA การด าเนินการต่อต้านการทุจริต/การด าเนินงานชมรมคุณธรรรม จริยธรรม จะ

มี 2 กลุ่ม 
กลุ่มท่ี 1  กลุ่มชมรมคุณธรรม จริยธรรม จะเป็นกลุ่มที่ส่งเสริมคนดี  แยกกิจกรรมที่ท ามี 
1. ท าดี มีคนชม 

 
2. โรงทานยิ้ม Smile ขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรม จะเป็นจิตอาสา 
3. คนดี ศรี รพ.ลี้ 

 
4. ท างานด้วยหัวใจ 
กลุ่มท่ี 2  กลุ่มต่อต้านคนทุจริต  จะเป็นกลุ่มด าเนินการกับคนทุจริต 

1. ชมรมเครือข่าย ต่อต้านการทุจริต  การด าเนินกิจกรรมจะมีช่องทางรับข้อร้องเรียนตามมาตรฐานการรับข้อ
ร้องเรียนเอกสาร อิเลกทรอนิกส์  เรื่องท่ีได้รับร้องเรียนมามี การเบิกค่าตอบแทนของแพทย์, การจ้างเหมา
บริการ, การจัดซื้อจัดจ้าง 

 
14. ก าหนดการทอดผ้าป่าหาทุนสร้างอาคารโรงจอดรถยนต์ราชการ วันที่ 19 กันยายน 2562 
15. ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคน Scan นิ้วมือปฏิบัติงานทุกครั้ง / การใช้ Scan นิ้วมือประกอบการเบิกค่าจ้างรายวัน ขอให้ทุก

ต าแหน่ง Scan เพ่ือการตรวจสอบด้านการเงินด้วย และให้ไปรับที่งานการเจ้าหน้าที่ประกอบการเบิกในใบรายงาน 
Scan ให้ลงชื่อรับรอง 
- เจ้าตัวรับรอง 
- หัวหน้างาน/ หัวหน้ากลุ่มงาน 



- งานการเจ้าหน้าที่ 
16. งบค่าเสื่อมปี 2563 ให้มีการเตรียมพร้อมส่งสิ่งก่อสร้างภายในเดือนมิถุนายน 2562 ครุภัณฑ์ส่งภายในเดือนกรกฏาคม 

2562 
17. เสื้อยืดคอโปโลสีเหลืองประดับตราสัญลักษณ์พระราชพิธีพระมหาราชาภิเษก พ.ศ 2562 ตัวละ 250 บาท สนใจติดต่อ

งานธุรการ 
18. เอกสารการราชการทุกประเภทอักษร “อนุมัติ” , “ความเห็นต่างๆ ”  ให้ ผอก.เป็นผู้เขียน และลงชื่อด้วยตนเอง 
19. การซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง แผนเงินบ ารุง 2562  แผนจัดสรรจ านวนเงิน 600,000 บาท 

- ต่อเติมฐานเครื่องผลิตน้ าระบบฟอกไต  131,820 บาท 
- ห้องน้ าผู้พิการตึกหญิง 108,924.88 บาท 
- ต่อเติมโรงตากถาด  107,831.48 บาท 
- ที่ก้ัน+โครงหลังคาเครื่องก าเนิดไฟฟ้าของตึกอุบัติเหตุ 

20. ซักซ้อมการลาพักผ่อนในต่างประเทศต้องขออนุญาต ได้ส่ง สสจ.ล าพูนล่วงหน้า 1 เดือน  และให้โรงพยาบาลมีการ
กลั่นกรองก่อนส่ง สสจ.ล าพูน 

21. ผลการส ารวจความสุขของเจ้าหน้าที่ HPI=Happy Public Organization Indec 
- ด้านความส าเร็จ   52.50 
- ด้านการบริหาร   65.33 
- ด้านสุขภาพกาย ใจ  58.70 
- ด้านบรรยากาศ     68.67 
- ด้านการลงทุน    57.39 
การแปลผล 

   0-48 ต้องรับปรับปรุง ,   57-73 ก าลังพัฒนา  
   49-56 เพิ่มความใส่ใจ ,   74-100 น่าปลื้มที่สุด 

 
22. การปลูกต้นรวงผึ้ง เป็นต้นไม้ประจ ารัชกาลที่ 10 ภายในโรงพยาบาลลี้เรียบร้อยแล้ว 
23. การเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลบุคลากรเบิกตรง มีกรณีปัญหาช่วงการเดินเอกสารของผู้มีสิทธิส่งเอกสารยกเลิกทางนิตินัย 

ท าให้มีการเรียกคืนค่ารักษาพยาบาล จึงขอก าชับและการปฏิบัติตามข้อก าหนด ส่งส าเนาเอกสารพร้อมรับรอง ส าหรับ
ฐานข้อมูลประวัติ  จ านวน 7 ชุด ส าหรับกรณีเบิกจ่ายตรง 1 ชุด ให้การเงิน 1 ชุด ส าเนาเก็บไว้ 1 ชุด รวม 10 ชุด โดย
ส่งเอกสารให้งานการเจ้าหน้าที่ด าเนินการ  
 

24. รพ.ลี้ได้รับรางวัล “E – Claim Award 2019” ของงานเรียกเก็บรพ.ลี้ ระดับดีเยี่ยม  ขอแสดงความยินดี และชื่นชม
รางวัล 

25. พยาบาลวิชาชีพ (พกส.) นางสาวอรทัย ชัยเดช ปฏิบัติงานตึกผู้ป่วยในชาย และนางสาวสุจิตรา คุณหงส์ ปฏิบัติงานห้อง
ฉุกเฉิน สอบบรรจุข้าราชการได้ 

26. การเก็บค่าส่วนกลางอาคารบ้านพักแฟลตเจ้าหน้าที่ เริ่ม กค 2562 
- ให้เก็บค่าส่วนกลาง 50 บาท/ห้อง 
- กรณีบ้านพักครอบครัว 100 บาท/2 ห้อง 
- กรณีบ้านพักเดี่ยว ที่พัก 1 คน ได้แก่ แพทย์ ให้เก็บ 50 บาท/ห้อง หากมีบุคลากรเพ่ิม บ้านพักเดี่ยวต้องเพ่ิมคนพัก

ตามระเบียบ 
27. การแสดงความจ านงลาศึกษาต่อ สสจ.ล าพูน แจ้งให้ส่งข้อมูลให้ส่งข้อมูล 1 มิถุนายน 2562 – 31 ตุลาคม 2562  เพ่ือ

จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรระดับจังหวัด  ทั้งใช้เงินราชการ และเงินส่วนตัวโดยขอให้ส่งข้อมูลผ่านหัวหน้างาน/ กลุ่มงาน 
28. แนวปฏิบัติการลืมกุญแจบ้านพัก 

- จัดท าตู้กุญแจส ารองบ้านพักไว้ที่บริหาร 



- ให้เป็นหน้าที่ของ รปภ.อ านวยความสะดวกเจ้าหน้าที่บ้านพักนอกเวลาราชการ  กรณีในราชการให้เป็นหน้าที่ของ
ธุรการ 

- งานบริการบ้านพัก (ธุรการ) ตรวจสอบการยืมกุญแจประจ าวัน 
29. คอนเสิร์ตทหารผ่านศึก วันที่ 10 สิงหาคม 2562 เริ่ม 18.00 น. ณ วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน แมงปอชลธิชา 
30. ส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีหนังสือ นร 0507/ว 211 ลว 24 พฤษภาคม 2562 เรื่องภาพรวมวันหยุดรา

ชกาประจ าปี  
1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่ 
กุมภาพันธ์ ขึน้ 15 ค่ า เดือน 3 วันมาฆบูชา 
6 เมษายน วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและ

วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 
13 – 15 เมษายน วันสงกรานต์ 
4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล 
สน.พระราชวังก าหนดเป็นปีๆ ไป วันพืชมงคล 
พฤษภาคม ขึ้น 15 ค่ า เดือน 6 วันวิสาขบูชา 
3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี 
กรกฎาคม ขึ้น 15 ค่ า เดือน 8 วันอาสาฬหบูชา 
กรกฎาคม แรม 1 ค่ า เดือน 8  วันเข้าพรรษา 
28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทพระปรเมนทรรามาธิบดี

ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่อยู่ 
12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชะนีพันปีหลวง 

และวันแม่แห่งชาติ 
13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบ

ศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
23 ตุลาคม วันปิยมหาราช 
5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระ

บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 

10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ 
31 ธันวาคม วันสิ้นปี 

31.  การเลื่อนค่าจ้างพยาบาลวิชาชีพ ตามอายุบรรจุจริง/ กรณี Back office มีหลักเกณฑ์ท างานครบ 8 เดือนใน
ปีงบประมาณ  หารือการพิจารณาปรับของลูกจ้าง พยาบาลวิชาชีพ 

 มติที่ประชุม รับทราบ  และมีมติให้ 
    กลุ่มท่ี 1    พยาบาลวิชาชีพที่บรรจุก่อนวันที่ 26 มิถุนายน 2562   

1. ให้ได้รับการเลื่อนค่าจ้างรายคาบเมื่อครบรอบ 1 ปี ของวันเริ่มต้นการบรรจุ  และ 
2. ในเดือนตุลาคมของปีถัดไป ปีที่ 1 (หลังวันที่ 26 มิถุนายน 2562)  ปฏิบัติงานไม่ครบ 8 เดือน    ไม่เลื่อนขั้น

ค่าจ้างรายคาบ 
3. หลังการเลื่อนขั้นค่าจ้างรายคาบ 1 – 2 ให้อ้างอิงระเบียบการเลื่อนค่าจ้างรายคาบของพยาบาลวิชาชีพ กลุ่มที่ 2 

 กลุ่มท่ี 2 พยาบาลวิชาชีพที่บรรจุ ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2562 
- ปฏิบัติงานครบ 8 เดือน  และ 
- ผู้ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติราชการติดต่อกัน ไม่น้อยกว่าระดับ ดี 
- ให้อ้างอิงระเบียบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ พกส.ใช้ในการประเมิน 



32. ความเรียบร้อยใต้ตึกอุบัติเหตุ  ขอความร่วมมือไม่ให้น าของไปไว้ หากมีครุภัณฑ์ที่ไม่ใช้งานให้มีการเขียนบันทึกส่งให้
งานพัสดุด าเนินการตามระเบียบ 

33. การบริหารงานบุคคล 
- การก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการ, ลูกจ้างประจ า, พนักงานราชการ, พกส.และ

ลูกจ้างชั่วคราว  และการพิจารณาคามดีความชอบการเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้างค่าจ้างชั่วคราว และลูกจ้างชั่วคราว 
(รายคาบ) มีข้อก าหนด กรณีเลื่อนขั้น, ไม่เลื่อนขั้น และเลิกจ้าง 

- การด าเนินการ กระบวนการด าเนินการกับผู้ที่มีผลการประเมินปฏิบัติราชการอยู่ในระดับต่ า น้อยกว่า 60% 
34. ผอก./ และคุณศิริพร ปาระมะ  ผู้จัดการศูนย์คุณภาพชี้แจง  

- วันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2562 สรพ.เข้ามาประเมินคุณภาพ ครั้งที่ 3 ของโรงพยบาลลี้ 
- การแต่งกายกลุ่มการพยาบาล วันจันทร์-พฤหัส ชุดวิชาชีพ, วันศุกร์ ชุดพ้ืนเมือง 

35. นางอัจฉรา ตันอุตม์ หัวหน้ากลุ่มงานการจัดการทั่วไป ชี้แจงการด าเนินกิจกรรมกลุ่มคุณธรรม และกลุ่มต่อต้านการ
ทุจริต 

36. คุณถนอมจิตต์ ศิริจันทร์ชื่น  ประธานชมรมคุณธรรม จริยธรรม ชี้แจ้ง ประชาสัมพันธ์การด าเนินกิจกรรมคุณธรรม 
37. มอบประกาศเกียรติคุณรางวัลให้กับนายมงคล สุริยะมณี  พนักงานเปล  เก็บกระเป๋าเงินได้คืนเจ้าของ (กิจกรรมท าดี มี

คนชม) 

 
 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



38. สถานการณ์เงิน รพ.ลี้  ณ 31 พฤษภาคม 2562 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 


