
 

                        บันทึกขอความ 
สวนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล จังหวัดขอนแกน 40190 โทร.๐๔3-๔๑๕๘๓๕ 

ที่  ขก ๐๐๓๒/1๓๓                                    วันที่  5  มีนาคม ๒๕๖4 

เรื่อง    รายงานการประชุมชี้แจงทำความเขาใจมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการ
กับเจาหนาที่ผูมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ และขออนุมัติเผยแพร Web Site  

เรียน    สาธารณสุขอำเภอพล 

ตามที่จังหวัดขอนแกน ไดประกาศแนวปฏิบัติในการจัดทำ คำมั่นเพื่อพัฒนาปรับปรุงตนเองกรณี
ขาราชการมีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับตองปรับปรุง (ต่ำกวารอยละ ๖๐) เพื่อใหสวนราชการในจังหวัดขอนแกน 
มีแนวทางในการดำเนินการกับเจาหนาที่ผู ที่มีผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานต่ำ สอดคลองกับคูมือเกณฑการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ในเกณฑ EB7 หนวยงานมีการกำหนดมาตรการ
และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจาหนาที่ผูมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ นั้น 

ในการนี้  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพลไดดำเนินการประชุมชี้แจงเจาหนาที่ในสังกัด เมื่อวันที่ 4 
มีนาคม 2564 ณ หองประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพลเปนที่เรียบรอยแลว จึงขอสงสรุปรายงานประชุม และขอ
อนุมัติเผยแพร Web Site หนวยงานตอไป   

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุมัติเผยแพร Web Site 

       
(นายวชิราวุธ  ผลบุญภิรมย) 

            นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

 
 
 

                                - ทราบ/อนุมัติ 
                                                                                              

 
 (นางทัศนีย  ทินราช) 
สาธารณสุขอำเภอพล 
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แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล 
แนบทาย ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล 

เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล 
พ.ศ. 2564 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชือ่หนวยงาน : ..สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล.. 
วัน/เดือน/ป : .  4 มีนาคม 2564...................................... 
หัวขอ: ..รายงานการประชุมชี้แจงทำความเขาใจมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับ
เจาหนาที่ผูมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ และขออนุมัติเผยแพร Web Site 
รายละเอียด (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

1. รายงานการประชุมชี้แจงฯ  
Linkภายนอก: ...... http://www.phonpho.go.th/.............................. 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
 

 

ผูรับผิดชอบการใหขอมูล ผูอนุมัติรับรอง 
 

                         

(  / ) อนุมัติ           
(   ) ไมอนุมัติ ระบุเหตุผล.................................... 
 

                       
(..นายวชิราวธุ  ผลบุญภิรมย..)                       (นางทัศนีย  ทินราช) 

ตำแหนง ...นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ...... ตำแหนง สาธารณสุขอำเภอพล 

วันที่...13..เดือน..มกราคม...พ.ศ. ..2564.......      วันที่...13..เดือน..มกราคม...พ.ศ. ..2564..... 

 
ผูรับผิดชอบการนำขอมูลขึ้นเผยแพร 

 
(นายวชิราวุธ  ผลบุญภิรมย) 

ตำแหนง นักวชิาการสาธารณสุขชำนาญการ 
วันที่...13..เดือน..มกราคม...พ.ศ. ..2564..... 

 



รายงานการประชุม 
ชี้แจงทำความเขาใจมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน 

และการดำเนินการกับเจาหนาที่ผูมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ 
วันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น.เปนตนไป 

ณ หองประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล 
-------------------------------------- 

ผูเขาประชุม  
1. นางทัศนีย  ทินราช  สาธารณสุขอำเภอพล   
2. นายวชิราวุธ  ผลบุญภิรมย รก.ผอ.รพ.สต.เมืองพล   
3. นางกชพร  สงวนธนพร  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ    
4. นายปญญา  ทาพรมมา  เจาพนักงานสาธารณสุขอาวุโส   
5. นางสมเพียร  ประภาการ รก.ผอ.รพ.สต.หนองมะเขือ 
6. นายบุญทัน  สมีนอย  ผอ.รพ.สต.โคกสงา 
7. นายกิตติศักดิ์  ดวงบุดศรี รก.ผอ.รพ.สต.หนองแวงโสกพระ 
8. นางปณณพร  หนองแก  ผอ.รพ.สต.เพ็กใหญ 
9. นางจุฑารัตน  ประเสริฐ  ผอ.รพ.สต.หนองแวงนางเบา 
10. นางเจนจิรา  เนื่องปญญา รก.ผอ.รพ.สต.โจดหนองแก 
11. นางจันทรเพ็ญ  นวลศิลป ผอ.รพ.สต.บานฮองหอย 
12. นางศศิธร  ผลบุญภิรมย ผอ.รพ.สต.เกางิ้ว 
13. นายสมพร  แทนไธสง  ผอ.รพ.สต.ลอมคอม 
14. นางสุนิสัย  เทียมรินทร  ผอ.รพ.สต.โนนขา 
15. นายจิรพงศ  วะสุวิภา  ผอ.รพ.สต.หัวทุง 
16. จ.อ.พิชิต  คำภาเกะ  ผอ.รพ.สต.โสกนกเต็น 
17. นายสุวิชัย  ถามูลเรศ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

 
เปดประชุม เวลา  13.30 น.  โดยนางทัศนีย  ทินราช สาธารณสุขอำเภอพล 
 
ระเบียบวาระที่ 1  ประธานแจงเพื่อทราบ 

1. ตามที่จังหวัดขอนแกน ไดประกาศแนวปฏิบัติในการจัดทำคำมั่นเพื่อพัฒนาปรับปรุงตนเองกรณี
ขาราชการมีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับตองปรับปรุง (ต่ำกวารอยละ ๖๐) เพื่อใหสวน
ราชการในจังหวัดขอนแกน มีแนวทางในการดำเนินการกับเจาหนาที่ผูที่มีผลสัมฤทธิ์ในการ
ปฏิบัติงานต่ำ สอดคลองกับคูมือเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ ในเกณฑ EB7 หนวยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบการบริหารผล
การปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจาหนาที่ผูมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ  

2. จังหวัดขอนแกน ไดมีประกาศจังหวัดขอนแกน ป 2561 (ลงนามโดยผู ว าราชการจังหวัด
ขอนแกน) เรื่องแนวทางในการจัดทำคำมั่นเพื่อพัฒนาปรับปรุงตนเอง กรณีขาราชการมีผลการ
ปฏิบัติราชการอยูในระดับตองปรับปรุง (ต่ำกวารอยละ 60 ) ซึ่งบังคับใชกับขาราชการ ในสวน
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ของเจาหนาที่อื ่น เชน ลูกจางประจำ พนักงานราชการ ลูกจางชั่วคราว พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข จังหวัดขอนแกนยังไมมีประกาศที่ครอบคลุมถึงกลุมดังกลาว ซึ่งขณะนี้กลุมกฎหมาย 
ไดประสานกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล ในการจัดทำประกาศฯ ดังนั้นในขณะที่ยังไมมี
ประกาศจังหวัดขอนแกน ที ่ครอบคลุมดังกลาว จังหวัดขอนแกนจึงใหใช ประกาศจังหวัด
ขอนแกน เรื่องแนวทางปฏิบัติในการจัดทำคำมั่นเพื่อพัฒนาปรับปรุงตนเองกรณี ขาราชการ ที่มี
ผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับตองปรับปรุง (ต่ำกวารอยละ 60) และแจงหนังสือเวียนให
ทราบและถือปฏิบัติทั่วกัน 

3. การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร ไดแก ลูกจางประจำ ลูกจางชั่วคราว พนักงานราชการ 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ในสังกัดสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ราชการบริหารสวนกลาง 
และราชการสวนภูมิภาค) ใหถือปฏิบัติ ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การ
สงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ : ดานความรับผิดชอบ 
(กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ) ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 

 
ที่ประชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม 
  ไมมี 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องอื่นๆ 

- ไมมี 
 

ปดประชุม เวลา 16.30 น. 

                
            (นายวชิราวุธ  ผลบุญภิรมย)            

                    นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
           ผูบันทึก/ผูตรวจทานการประชุม   

      

                             
        (นางทัศนีย  ทินราช) 
                 สาธารณสุขอำเภอพล 
        รับรองรายงานประชุม 
 
 



 
 

 


	เรียน    สาธารณสุขอำเภอพล
	ตามที่จังหวัดขอนแก่น ได้ประกาศแนวปฏิบัติในการจัดทำ คำมั่นเพื่อพัฒนาปรับปรุงตนเองกรณีข้าราชการมีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับต้องปรับปรุง (ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐) เพื่อให้ส่วนราชการในจังหวัดขอนแก่น มีแนวทางในการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานต่ำ สอดคล้องกับคู่มือเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในเกณฑ์ EB7 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ นั้น

