
 

                        บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40190 โทร.๐๔3-๔๑๕๘๓๕ 

ที่  ขก ๐๐๓๒/1๓8                                    วันที่  5  มีนำคม ๒๕๖5 

เรื่อง    รำยงำนกำรประชุมชี้แจงท ำควำมเข้ำใจมำตรกำร และระบบกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำนและกำรด ำเนินกำร
กับเจ้ำหน้ำที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์กำรปฏิบัติงำนต่ ำ และขออนุมัติเผยแพร่ Web Site  

เรียน    สำธำรณสุขอ ำเภอพล 

ตำมที่จังหวัดขอนแก่น ได้ประกำศแนวปฏิบัติในกำรจัดท ำ ค ำมั่นเพ่ือพัฒนำปรับปรุงตนเองกรณี
ข้ำรำชกำรมีผลกำรปฏิบัติรำชกำรอยู่ในระดับต้องปรับปรุง (ต่ ำกว่ำร้อยละ ๖๐) เพ่ือให้ส่วนรำชกำรในจังหวัดขอนแก่น 
มีแนวทำงในกำรด ำเนินกำรกับเจ้ำหน้ำที่ผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ในกำรปฏิบัติงำนต่ ำ สอดคล้องกับคู่มือเกณฑ์กำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ในเกณฑ์ EB7 หน่วยงำนมีกำรก ำหนดมำตรกำร
และระบบกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำนและกำรด ำเนินกำรกับเจ้ำหน้ำที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์กำรปฏิบัติงำนต่ ำ นั้น 

ในกำรนี้  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอพลได้ด ำเนินกำรประชุมชี้แจงเจ้ำหน้ำที่ในสังกัด เมื่อวันที่ 5 
มีนำคม 2565 ณ ห้องประชุมส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอพลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งสรุปรำยงำนประชุม และขอ
อนุมัติเผยแพร่ Web Site หนว่ยงำนต่อไป   

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ และพิจำรณำอนุมัติเผยแพร่ Web Site 

       
(นำยวชิรำวุธ  ผลบุญภิรมย์) 

            นักวชิำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 

 
 
 

                                - ทราบ/อนุมัติ 
                                                  

                                                          
 (นำยชุวิทย์  ช ำนิงำน) 
 สำธำรณสุขอ ำเภอพล 
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แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพล 
แนบท้าย ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพล 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพล 
พ.ศ. 2565 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงำน : ..ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอพล.. 
วัน/เดือน/ปี : .  5 มีนำคม 2565...................................... 
หัวข้อ: ..รำยงำนกำรประชุมชี้แจงท ำควำมเข้ำใจมำตรกำร และระบบกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำนและกำรด ำเนินกำรกับ
เจ้ำหน้ำที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์กำรปฏิบัติงำนต่ ำ และขออนุมัติเผยแพร่ Web Site 
รำยละเอียด (โดยสรุปหรือเอกสำรแนบ) 

1. รำยงำนกำรประชุมชี้แจงฯ  
Linkภำยนอก: ...... http://www.phonpho.go.th/.............................. 
หมำยเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
 

 

ผู้รับผิดชอบกำรให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
 

                         

(  / ) อนุมัติ           
(   ) ไม่อนุมัติ ระบุเหตุผล.................................... 
 

                          
(..นำยวชิรำวธุ  ผลบุญภิรมย์..)                       (นำยชวุิทย์  ช ำนิงำน) 

ต ำแหน่ง ...นักวชิำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร...... ต ำแหน่ง สำธำรณสุขอ ำเภอพล 
วันที่...5..เดือน..มีนำคม...พ.ศ. ..2565.......       วันที่...5..เดือน..มีนำคม...พ.ศ. ..2565.......       

 

 
ผู้รับผิดชอบกำรนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

 
(นำยวชิรำวุธ  ผลบุญภิรมย์) 

ต ำแหน่ง นักวชิำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
วันที่...5..เดือน..มีนำคม...พ.ศ. ..2565.......       

 
 



รายงานการประชุม 
ชี้แจงท าความเข้าใจมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน 

และการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า 
วันที่ 5 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป 

ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพล 
-------------------------------------- 

ผู้เข้าประชุม  
1. นำยชุวิทย์  ช ำนิงำน  สำธำรณสุขอ ำเภอพล   
2. นำยวชิรำวุธ  ผลบุญภิรมย์ รก.ผอ.รพ.สต.เมืองพล   
3. นำงกชพร  สงวนธนพร  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร    
4. นำยปัญญำ  ทำพรมมำ  เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขอำวุโส   
5. นำงสมเพียร  ประภำกำร รก.ผอ.รพ.สต.หนองมะเขือ 
6. นำยบุญทัน  สมีน้อย  ผอ.รพ.สต.โคกสง่ำ 
7. นำยกิตติศักดิ์  ด้วงบุดศรี รก.ผอ.รพ.สต.หนองแวงโสกพระ 
8. นำงปัณณพร  หนองแก  ผอ.รพ.สต.เพ็กใหญ่ 
9. นำงจุฑำรัตน์  ประเสริฐ  ผอ.รพ.สต.หนองแวงนำงเบ้ำ 
10. นำงเจนจิรำ  เนื่องปัญญำ รก.ผอ.รพ.สต.โจดหนองแก 
11. นำงจันทร์เพ็ญ  นวลศิลป์ ผอ.รพ.สต.บ้ำนฮ่องหอย 
12. นำงศศิธร  ผลบุญภิรมย์ ผอ.รพ.สต.เก่ำง้ิว 
13. นำยสมพร  แทนไธสง  ผอ.รพ.สต.ลอมคอม 
14. นำงสุนิสัย  เทียมรินทร์  ผอ.รพ.สต.โนนข่ำ 
15. นำยจิรพงศ์  วะสุวิภำ  ผอ.รพ.สต.หัวทุ่ง 
16. จ.อ.พิชิต  ค ำภำเกะ  ผอ.รพ.สต.โสกนกเต็น 
17. นำยสุวิชัย  ถำมูลเรศ  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 

 
เปิดประชุม เวลำ  13.30 น.  โดยนำยชุวิทย์  ช ำนิงำน สำธำรณสุขอ ำเภอพล 
 
ระเบียบวาระที่ 1  ประธำนแจง้เพื่อทรำบ 

1. ตำมที่จังหวัดขอนแก่น ได้ประกำศแนวปฏิบัติในกำรจัดท ำค ำมั่นเพ่ือพัฒนำปรับปรุงตนเองกรณี
ข้ำรำชกำรมีผลกำรปฏิบัติรำชกำรอยู่ในระดับต้องปรับปรุง (ต่ ำกว่ำร้อยละ ๖๐) เพ่ือให้ส่วน
รำชกำรในจังหวัดขอนแก่น มีแนวทำงในกำรด ำเนินกำรกับเจ้ำหน้ำที่ผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ในกำร
ปฏิบัติงำนต่ ำ สอดคล้องกับคู่มือเกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
ของหน่วยงำนภำครัฐ ในเกณฑ์ EB7 หน่วยงำนมีกำรก ำหนดมำตรกำรและระบบกำรบริหำรผล
กำรปฏิบัติงำนและกำรด ำเนินกำรกับเจ้ำหน้ำที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์กำรปฏิบัติงำนต่ ำ  

2. จังหวัดขอนแก่น ได้มีประกำศจังหวัดขอนแก่น ปี 2561 (ลงนำมโดยผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
ขอนแก่น) เรื่องแนวทำงในกำรจัดท ำค ำมั่นเพ่ือพัฒนำปรับปรุงตนเอง กรณีข้ำรำชกำรมีผลกำร
ปฏิบัติรำชกำรอยู่ในระดับต้องปรับปรุง (ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 ) ซึ่งบังคับใช้กับข้ำรำชกำร ในส่วน
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http://www.stopcorruption.moph.go.th/application/editors/userfiles/files/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%20MOPH%20ITA%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202021.pdf
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ของเจ้ำหน้ำที่อ่ืน เช่น ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงชั่วครำว พนักงำนกระทรวง
สำธำรณสุข จังหวัดขอนแก่นยังไม่มีประกำศท่ีครอบคลุมถึงกลุ่มดังกล่ำว ซึ่งขณะนี้กลุ่มกฎหมำย 
ได้ประสำนกลุ่มงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล ในกำรจัดท ำประกำศฯ ดังนั้นในขณะที่ยังไม่มี
ประกำศจังหวัดขอนแก่น ที่ครอบคลุมดังกล่ำว จังหวัดขอนแก่นจึงให้ใช้ ประกำศจังหวัด
ขอนแก่น เรื่องแนวทำงปฏิบัติในกำรจัดท ำค ำมั่นเพ่ือพัฒนำปรับปรุงตนเองกรณี ข้ำรำชกำร ที่มี
ผลกำรปฏิบัติรำชกำรอยู่ในระดับต้องปรับปรุง (ต่ ำกว่ำร้อยละ 60) และแจ้งหนังสือเวียนให้
ทรำบและถือปฏิบัติทั่วกัน 

3. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของบุคลำกร ได้แก่ ลูกจ้ำงประจ ำ ลูกจ้ำงชั่วครำว พนักงำนรำชกำร 
พนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข ในสังกัดส ำนักปลัดกระทรวงสำธำรณสุข (รำชกำรบริหำรส่วนกลำง 
และรำชกำรส่วนภูมิภำค) ให้ถือปฏิบัติ ตำมประกำศส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง กำร
ส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ : ด้ำนควำมรับผิดชอบ 
(กระบวนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร) ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2561 

 
ที่ประชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรำยงำนกำรประชุม 
  ไม่มี 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเสนอเพื่อพิจำรณำ 

ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองอื่นๆ 

- ไม่มี 
 

ปิดประชุม เวลำ 16.30 น. 

                
            (นำยวชิรำวุธ  ผลบุญภริมย์)            

                    นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
           ผู้บันทึก/ผู้ตรวจทำนกำรประชุม   

      

                                 
        (นำยชุวิทย์  ช ำนิงำน) 
                 สำธำรณสุขอ ำเภอพล 
        รับรองรำยงำนประชุม 
 
 

 



 
 


