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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสิชล 

ครั้งท่ี 9/2565 

วันจันทรท่ี 18 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 11.00 น. 

ณ หองประชุม 9 อาคารสนับสนุนบริการสุขภาพโรงพยาบาลสิชล 

------------------------------ 
รายช่ือผูมารวมประชุม 

1. นายอารักษ  วงศวรชาติ  ผูอํานวยการโรงพยาบาลสิชล   ประธาน 

2. นายเอกรัฐ จันทรวันเพ็ญ  นายแพทยชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหนาท่ี  กรรมการ 

รองผูอํานวยการภารกิจดานบริการปฐมภูมิ 

3. นางบุญยืน  ศรีสวาง  รองผูอํานวยการฝายการพยาบาล   กรรมการ 

4. นางศรีประดับ  ศรีนํา  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ ปฏิบัติหนาท่ี กรรมการ 

รองผูอํานวยการฝายบริหาร 

5. นางจารวุรรณ  จุลสัตย  หัวหนากลุมงานเภสัชกรรม   กรรมการ 

6. นางชุติกร  ตัญจพัฒนกุล  หัวหนากลุมงานทันตกรรม   กรรมการ 

7. นางกัลยา กังสนันท  หัวหนาการพยาบาลผูคลอด     กรรมการ 

8. นางกาญจนา เมธยาภิรมย  หัวหนากลุมงานการพยาบาลผูปวยอายุรกรรรม (1) กรรมการ 

9. นางฉวีพงศ บุญกาญจน       หัวหนากลุมงานการพยาบาลผูปวยหนัก    กรรมการ 

10. นางวิไลวรรณ ขุนดํา  หัวหนากลุมงานการพยาบาลผูปวยหองผาตัด  กรรมการ 

11.นางมัณฑนา  เพชรเศรษฐ  หัวหนากลุมงานการพยาบาลผูปวยนอก  กรรมการ 

12. นางสาวจันจิรา เมฆาวรรณ หัวหนากลุมงานการเงิน     กรรมการ 

13. นางสาวสาวิตรี บุญเกตุ  หัวหนากลุมงานพัสดุ    กรรมการ 

14. นางสาวมณฑิรา ชาญณรงค หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรและแผนงานโครงการ          กรรมการและเลขานุการ      

15. นางสาวนฤมล กาฬคลอด  นักจัดการงานท่ัวไป             ผูชวยเลขานุการ 

 16. นายธนพัฒน พิพัฒชนะ  นิติกร      ผูชวยเลขานุการ 

รายช่ือผูไมมาประชุม 

1. นายพิรุณ  ปตะหงษนันท  รองผูอํานวยการฝายการแพทย  ติดภารกิจไปราชการ 

2. นายชาญศักดิ์  คงเศรษฐกุล นายแพทยชํานาญการพิเศษ  ติดภารกิจตรวจรักษา 

3. นายสมพงศ  ทองใส  นายแพทยชํานาญการพิเศษ  ติดภารกิจตรวจรักษา 

4. นางอัจฉรา อักษรรัตน  นายแพทยชํานาญการพิเศษ  ติดภารกิจตรวจรักษา 

5. นางสาวปยะดา ไทยราช  นายแพทยชํานาญการพิเศษ  ติดภารกิจตรวจรักษา 

6. นายธนวัฒน พิมลศิริผล  นายแพทยชํานาญการพิเศษ  ติดภารกิจตรวจรักษา 

7. นายธนาพร กีรติตระกูล  นายแพทยชํานาญการ   ติดภารกิจตรวจรักษา 

8. นางศรีนวล  ตักเตือน  หัวหนากลุมงานเทคนิคการแพทยและพยาธวิิทยาคลินิก ลาปวย 
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9. นางสายสมร วงศวิวัฒน  ผูทรงคุณวุฒิ    ติดภารกิจประชุม  

10. นางประทุม มีสุวรรณ  ผูทรงคุณวุฒิ    ติดภารกิจประชุม  

เริ่มประชุมเวลา 11.00 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

1.1 กลุมงานทรัพยากรบุคคลแจง รายชื่อผูสมัครลูกจางชั่วคราว ตําแหนงนายแพทย จํานวน 3 ราย  

1. นางสาวปวรา อุตราภรณ สมัครสาขาสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา 

2. นางสาวจิตรลดา กุศล สมัครสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย 

3. นายชนน ศุขเจรญิ สมัครสาขาศัลยศาสตรออรโธปดิกส 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

1.2 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แจงผลการจัดสรรอัตราขาราชการตั้งใหม ตามมต ิ

คณะรัฐมนตรีมนตรี เม่ือวันท่ี 15 เมษายน 2563 ท่ีวางคงเหลือจาการคัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคลากรในสังกัดสํานักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีปฏิบัติงานในสถานการณระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขารับราชการเปนกรณี

พิเศษเฉพาะสายงานท่ี ก.พ. กําหนดใหคัดเลือก (วุฒิคัดเลือก) ท้ังสิ้น 9 สายงาน โรงพยาบาลสิชล ไดรับการจัดสรรอัตรา

ขาราชการตั้งใหม จํานวน 3 ตําแหนง 4 อัตรา 

1. ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ   จํานวน 2 อัตรา 

2. ตําแหนงนักรังสีการแพทยปฏิบัติการ   จํานวน 1 อัตรา 

3. ตําแหนงเจาพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน  จํานวน 1 อัตรา 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 

อานรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งท่ี 8/2565 ลงวันท่ี 30 มีนาคม 2565 

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องติดตาม 

  3.1 การตออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล เนื่องจากโรงพยาบาลสิชล ยังมี
ภารกิจท่ียังหนักหนวงในการใหบริการ ควบคุม ปองกัน และรักษาผูปวยติดเชื้อยืนยัน COVID-19 ในพ้ืนท่ีเฉลี่ยวันละ 
100-150 คน/วัน ทําใหเกิดความลาชาในการจัดเตรียมเอกสารตางๆ  
มติท่ีประชุม เพ่ือความเรียบรอยสมบูรณของเอกสาร โรงพยาบาลจึงขอขยายเวลาในการจัดสงเอกสารและจะ
ดําเนินการจัดสงใหแลวเสร็จ ภายในวันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 
    

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องพิจารณา  
  4.1 ขออนุมัติกําหนดตําแหนงเปนระดับสูง (ชํานาญการพิเศษ) จํานวน 6 ตําแหนง ไดแก 
   1.เลขท่ีตําแหนง 119231  ตําแหนงเภสัชกร   กลุมงานเภสัชกรรม 
   2.เลขท่ีตําแหนง 119269  ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ    กลุมงานอายุรกรรม 
   3.เลขท่ีตําแหนง 119270  ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ กลุมงานออรโธปดิกส 
   4.เลขท่ีตําแหนง 121046  ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ กลุมงานโสต ศอ นาสิก 
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   5.เลขท่ีตําแหนง 119265  ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ  กลุมงานสูติ-นรเีวชกรรม 
   6.เลขท่ีตําแหนง 119281  ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ  กลุมงานตรวจรักษาพิเศษ 
เพ่ือใหครอบคลุมคาตอบแทนเฉลี่ยท่ีเพ่ิมสูงข้ึนจากการกําหนดตําแหนงดังกลาว โดยยุบเลิกตําแหนงตอไปนี้ 
   1.เลขท่ีตําแหนง 120058 ตําแหนงจพ.เภสัชกรรม     กลุมงานเภสัชกรรม 
   2.เลขท่ีตําแหนง 160994 ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ    กลุมงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ 

   3.เลขท่ีตําแหนง 119252 ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ    กลุมงานการพยาบาลผูปวยนอก 
   4.เลขท่ีตําแหนง 119242 ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ   กลุมงานการพยาบาลผูปวยนอก
มติท่ีประชุม เห็นชอบ มอบกลุมงานทรัพยากรบุคคลเรงดําเนินการสงแผนการปรับปรุงการกําหนดตําแหนง        
เปนระดับสูงข้ึน สายงานพยาบาลวิชาชีพ ในระดับชํานาญการพิเศษ ในฐานะหัวหนากลุมงาน  
  4.2 ขออนุมัติรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเขารับการประเมินผลงานเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ตามตําแหนงวางดังนี้ 
   1.ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ (ดานการพยาบาล) ตําแหนงเลขท่ี 119090 
กลุมงานการพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสิชล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 
   2.ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ (ดานการพยาบาล) ตําแหนงเลขท่ี 119261 
กลุมงานการพยาบาลผูปวยนอก กลุมการพยาบาล โรงพยาบาลสิชล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 
   3.ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ (ดานการพยาบาล) ตําแหนงเลขท่ี 119266 
กลุมงานการพยาบาลผูปวยศัลยกรรม กลุมการพยาบาล โรงพยาบาลสิชล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
   4.ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ (ดานการพยาบาลผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน) 
ตําแหนงเลขท่ี 119259 กลุมงานการพยาบาลผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน กลุมการพยาบาล โรงพยาบาลสิชล 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ มอบกลุมงานทรัพยากรบุคคล รับสมัครและเรงดําเนินการตอไป 
  4.3 โรงพยาบาลสิชล ไดดําเนินการพิจารณาผลการเลื่อนเงินเดือนขาราชการคาจางลูกจางประจํา 
ตามรายละเอียดแนบทาย และเพ่ือเปนการยกยองชมเชย สรางแรงจูงใจใหพัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการ
ประเมินตอไปใหดียิ่งข้ึน จึงใหประกาศรายชื่อผูท่ีมีผลงานอยูในระดับดีเดนและดีเดนมาก ในรอบการประเมิน ให
ทราบโดยท่ัวกัน 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ ตามการพิจารณาคณะกรรมการบริหาร 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
มติท่ีประชุม  ไมมี 

 

 

 

 

 (นางสาวนฤมล   กาฬคลอด) 

นักจัดการงานท่ัวไป 

 

ผูบันทึกรายงานการประชุม 

 

 (นางสาวมณฑิรา  ชาญณรงค) 

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

 

 

ผูตรวจสอบรายงานการประชุม 

 

 (นายอารักษ  วงศวรชาติ) 

ผูอํานวยการโรงพยาบาลสิชล 

ผูรับรองรายงานการประชุม 


