
 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลกันทรวิชัย  โทร. 0-4378-9๒05 ต่อ 115                                        

ที ่ มค ๐๐32.๓๐1/302 วันที ่     25  กุมภาพันธ์  ๒๕64 

เรื่อง  ขอเชิญประชุม 

เรียน  บุคลากรสังกัดโรงพยาบาลกันทรวิชัย ทุกคน 

  ด้วย  โรงพยาบาลกันทรวิชัย  ได้จัดท าประกาศมาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และ
การด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน  ในระดับที่ต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง  
ประจ าปี 2564  เพ่ือให้บุคลากรโรงพยาบาลกันทรวิชัย  ที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการต่ ากว่าร้อยละ 60  
ปรับปรุงตนเองให้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน ต่อไป 

  ในการนี้ จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุม เพ่ือชี้แจงรายละเอียดในการด าเนินการตามมาตรการฯ 
ดังกล่าวข้างต้น  ในวันที่ 1 มีนาคม 2564  ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโรงพยาบาล   
กันทรวิชัย  โดยพร้อมเพรียงกันด้วย 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 

 
 

(นายเจษฐา  พัชรเวทิน) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกันทรวิชัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปรายงานการประชุมชี้แจงมาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่    
ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับที่ต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ประจ าปี 2564 

วันที่  1  มีนาคม  2564 
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลกันทรชัย 

................... 
 
ผู้เข้าประชุม   
 1. นางสาวสลิดา  รันนันท ์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
 2. นางพยอม  ค าเสนา   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 3. นางมลฤดี  ศรีสิม   จพ.การเงินและบัญชีช านาญงาน 
 4. นางสิริ  สวรรยาพานิช   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
   5. นางกัลญา  จอมสูงเนิน  จพ.สาธารณสุขปฏิบัติการ 
 6. นางนิติยา  ไพฑูรย์   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 7. นายจิตไมตรี  สะโมรินทร์  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
 8. นางวรินทร์ทิพย์ สิงห์สมบัติเตชะ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 9. นางสาวสลิดา  รันนันท ์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 10. นางเฌนิศา  สนิทนา   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 11. นางสาวยลธิดา  หีบแก้ว  นักวิชาการสาธารณสุข 
 12. นางสาวจรัญญา    อุทาทิพย์  แพทย์แผนไทย 
 13. นางสาวสมควร  แก้วสุวรรณ  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
 14. นางสุจิตรา  เสนา   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 15. นางวนิดา  สุจริต   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 16. นายจักรภพ  สวัสดิ์พาณิชย์  เภสัชกรช านาญการพิเศษ 
 17. นายบุญชวน  ดอนอิศวร  เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ช านาญงาน 
 18. นางรุ่งนภา  ทองช านิ   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 19. นางสาวนิตยา  ทองช านิ  นักวิชาการเงินและบัญชี 
 20. นายอาทิตย์  เรียงริลา  จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน 
 21. นายสุบรรณ  ลุนผง   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 22. นางยุพาภรณ์  บุญเจริญ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 23. นางวิสาข์วดี  อินทรสงเคราะห์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 24. นางตวงพร  ศรีจ านง   จพ.ทันตสาธารณสุขช านาญงาน 
 25. นางรุ่งลาวัลย์ วสิาทาโส  จพ.เภสัชกรรมช านาญงาน 
 26. นางสาวพิชญ์สิณี  ศรีเตชะ  นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ 
 27. นางธิดารัตน์  ทองประดับเพ็ชร์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 28. นางสาวฤทัยรัตน์  พิริยการนนท์ เภสัชกรปฏิบัติการ 
 29. นางสาวกัญยภรณ์  โพธิข์ี  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
 30. นางสาวพรพิมล  ซองเหล็กนอก จพ.โสตทัศนศึกษา 
 31. นายกรกฎ ภูมิศรี   นายแพทย์ปฏิบัติการ 
 
เริ่มประชุมเวลา  14.00 น 

ระเบียบวาระ... 



 
ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 

  ตามท่ี ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม  ได้ส่งประกาศ จังหวัดมหาสารคาม ลงวันที่ 
19 พฤษภาคม 2563  เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดท าค ามั่นเพื่อพัฒนาปรับปรุงตนเองกรณีข้าราชการมีผลการ
ปฏิบัติราชการในระดับต้องปรับปรุง (ต่ ากว่าร้อยละ 60)  เพ่ือให้เป็นไปตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการ
พลเรือนสามัญออกจากราชการ  กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ.
2552   
  โรงพยาบาลกันทรวิชัย  ได้จัดท าประกาศมาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการ
ด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน  ในระดับที่ต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ประจ าปี 
2564  เพ่ือให้บุคลากรโรงพยาบาลกันทรวิชัย  ที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการต่ ากว่าร้อยละ 60  ปรับปรุง
ตนเองให้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น  

  จึงแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกคน ทุกหน่วยงาน  ทั้ง ข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว   รับทราบในแนวปฏิบัติตามประกาศจังหวัดมหาสารคาม 
และประกาศมาตรการของ โรงพยาบาล 

มติที่ประชุม รับทราบถือปฏิบัติ 

ปิดประชุมเวลา 15.30 น. 

 
   
   ผู้จด/ตรวจรายงานการประชุม    
       (นางรุ่งนภา  ทองช านิ) 
        นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

 
 
                               
                  (นายเจษฐา  พัชรเวทิน)               
                  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกันทรวิชัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ภาพการประชุมชี้แจงมาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์ 
การปฏิบัติงานในระดับที่ต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ประจ าปี 2563 

วันที่  1  มีนาคม  2564 
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลกันทรวิชัย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


