
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก  อ าเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์  โทร.๐๕๕๔48๐45           
ที ่อต  ๐8๓๒/254                                         วันที ่   24  มีนาคม  2565                       .                   
เรื่อง  ขออนุญาตเผยแพร่หลักฐานการประชุมชี้แจงท าความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กร                        .            
เรียน  สาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก  

เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัดสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก  
ด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและ 
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของภาครัฐ โดยหลักเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติราชการก าหนดให้ผู้บังคับบัญชา
ให้บรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้ บุคลากรใดประพฤติตนอยู่ในจรรยา และระเบียบวินัย ปฏิบัติราชการอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ผู้บังคับบัญชาน าผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ดังกล่าวไปใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน เพ่ือเสริมสร้างแรงจูงใจใน
การปฏิบัติราชการ หากบุคลากรใดมีผลการปฏิบัติราชการในระดับที่ต้องให้ได้รับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง 
ไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ ให้
ด าเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร แต่ละ
ประเภท นั้น 

งานทรัพยากรบุคคล ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก ขออนุญาตเผยแพร่รายงาน
ประชุมการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์ต่ า บนเว็ปไซต์
ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาลงนาม  
 

                 
 
        (นางสาวกัลญารัตน์ แช่มช้อย)                                                                                
                                           นักวิชาการเงินและบัญชี 
 

 
         
                                                         อนุมัติ/ลงนาม 
                 
 
                                                                         (นายขวัญชัย พรหมฤทธิ์) 
                                                                                          สาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก 

 
 
 

 
 
 
 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางอิเล็คทรอนิคส์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ชื่อหน่วยงาน: ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก    อ าเภอบ้านโคก   จังหวัดอุตรดิตถ์ 
วัน/เดือน/ปี:      24  มีนาคม  2565 
หัวข้อ:  หลักฐานการประชุมชี้แจงท าความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กร   

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
           -รายงานการประชุมการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มี
ผลสัมฤทธิ์ต่ า  

Link ภายนอก:         เว็ปไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก                                 
                            https://www.hosthai.com/00579/ 
                       
หมายเหตุ:  - 

                    ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                      ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 
                  (นางสาวกัลญารัตน์ แช่มช้อย)                   (นายขวัญชัย พรหมฤทธิ์)                                                                               
                      นักวชิาการเงินและบัญชี                              สาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก 
                  วันที่    24  มนีาคม  2565                       วันที่    24  มีนาคม  2565 
                    
                                              ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 
                                                   (นางสาวกัลญารัตน์ แช่มช้อย)                                                      
                                                      นักวิชาการเงินและบัญชี                           
                                                 วันที่   24  มีนาคม  2565 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 

ข้าราชการในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคกและการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน 
และการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า 

ครั้งที่  2/2564 
วันที่  26  สิงหาคม  2564 

ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก 
รายช่ือผู้มาประชุม 
1.เรือตรี วิทยา เกล้าวิกรณ์ นายอ าเภอบ้านโคก    ประธาน 
2.นายขวัญชัย พรหมฤทธิ์ รักษาราชการแทนสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก กรรมการ 
3.นายวรปรัชญ ์ พาโทน  ผอ.รพ.สต ห้วยน้อยกา    กรรมการ 
4.นางศรสวรรค์ ปรุณห์สิริ ผอ.รพ.สต นาขุม     กรรมการ 
5.นายพลอย เพ็ชรแบน ผอ.รพ.สต สุมข้าม    กรรมการ 
6.นางสายชล รอดภัย  รักษาราชการแทน ผอ.รพ.สต ม่วงเจ็ดต้น  กรรมการ 
7.ว่าที่ รต.พยุง พุฒลา  รักษาราชการแทน ผอ.รพ.สต สุมข้าม  กรรมการ 
8.นายศุภสิทธิ ์ เป็นพนักสัก เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน  กรรมการ 
9.นายจักรพันธ์ พลอยเขียว พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   กรรมการ 
9.นางสาวอลิษา บัวบาน  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
10.นางสาวกัลญารัตน์  แช่มช้อย นักวิชาการเงินและบัญชี    เลขานุการ  
เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
 
ระเบียบวาระ ท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

แนวทางการด าเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญของหน่วยงาน ในสังกัดส านักงาน 
สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ในวันที่ 1  ตุลาคม  2564                                       
  

 ๑. การบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือน 
     ผู้บริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในแต่ละกลุ่มต าแหน่งในแต่ละรอบ          
การประเมิน (ตามหนังสือส านักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว ๒๘ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๒) 
     “กลุ่มที่ ๔ ผู้ว่าราชการจังหวัด บริหารวงเงินส าหรับต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ   
ระดับช านาญการ และระดับปฏิบัติการ ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ระดับช านาญงาน และระดับปฏิบัติงาน 
ในราชการบริหารส่วนภูมิภาค” ในวงเงินไม่เกินร้อยละ ๓ ของฐานเงินเดือนข้าราชการในแต่ละรอบการประเมิน   
      ส าหรับวงเงินการเลื่อนเงินเดือนให้เป็นไปตามวงเงินที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอ านาจการ 
บริหารวงเงินให้ในแต่ละรอบการประเมิน 
 

 ๒. วงเงินส าหรับการเลื่อนเงินเดือน 
      ๒.1 นับอัตราเงินเดือนข้าราชการที่มีคนครองอยู่ ณ วันที่ 1  ตุลาคม 2564 ดังนี้ 
   2.1.1 ผู้ที่ด ารงต าแหน่งอยู่และมีตัวปฏิบัติราชการอยู่จริงในหน่วยงานและมีเวลาปฏิบัติราชการ
เกินกว่ากึ่งหนึ่งของรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการนั้น  
   2.1.2 รวมข้าราชการซึ่งมาช่วยปฏิบัติราชการจากหน่วยงานอ่ืนและมีเวลาปฏิบัติราชการเกินกว่า
กึ่งหนึ่งของรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการนั้น  
   2.1.3 ไม่รวมเงินเดือนของผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชน/สาธารณสุขอ าเภอ/ข้าราชการที่       
ลาศึกษาต่อ ซึ่งจะนับเงินรวมที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  
    
 
 



 
 

2.1.4 ไม่รวมข้าราชการซึ่งไปช่วยปฏิบัติราชการอยู่ทางหน่วยงานอ่ืนนอกสังกัด/โรงพยาบาล
อุตรดิตถ์และจังหวัดอื่น ซึ่งจะนับเงินเดือนท่ีส่วนราชการต้นสังกัดท่ีไปช่วยปฏิบัติราชการและมีเวลาปฏิบัติราชการเกิน
กว่ากึ่งหนึ่งของรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการนั้น  

๒.2 วงเงินส าหรับการค านวณเพ่ือเลื่อนเงินเดือน ให้อยู่ภายในวงเงินเลื่อนเงินเดือนตามข้อ ๑   โดยค านวณ
โควตาเงินที่ใช้เลื่อนของแต่ละหน่วยงานจากค่า Midpoint ดังนี้ 

    2.2.1 ส่วนที่จัดสรรให้หน่วยงานเท่ากันตามน้ าหนักของค่า Midpoint รวม 
    2.2.2 จัดสรรตามผลงานของแต่ละหน่วยงาน ตามผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 
    2.2.3 จัดสรรตามเกณฑ์ท่ีได้ก าหนดเป็นนโยบายในการจัดสรรเพิ่มเติม ได้แก่ 
    2.2.3.1 พิจารณาให้เลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษให้แก่ข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการ 
จ านวน ๓ รอบการประเมิน ดังนี้   

             ๑) รอบเมษายนของปีก่อนเกษียณ        
    ๒) รอบตุลาคมของปีก่อนเกษียณ           
                       ๓) รอบเมษายนของปีที่เกษียณ          

 

  โดยให้หน่วยงานซึ่งมีข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2565 และ 2566 
พิจารณาเลื่อนเงินเดือนตามการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการดังกล่าว แล้วส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดจะสมทบเงินเพ่ือเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษเพ่ิมเติมให้ร้อยละ ๐.๗๕   
    2.2.3.2 พิจารณาจากข้าราชการซึ่งปฏิบติัราชการอยู่ในพื้นท่ีทุรกันดารห่างไกล  
    2.2.3.3 ผลงานวิชาการ 
         2.2.3.4 ผู้มีผลงานเด่นที่ได้รับการเสนอชื่อจากหน่วยงานอ่ืน  
       2.2.3.5 ฯลฯ 

 
 ๓. แนวทางการประเมิน 
     ๓.๑. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญจังหวัดอุตรดิตถ์  
ส าหรับรอบการประเมินวันที่ 1  เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 การประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ประเมิน 
๒ องค์ประกอบ คือ 
  ๓.๑.๑. ผลสัมฤทธิ์ของงาน   สัดส่วน ๗๐% 
           ตามตัวชี้วัดค ารับรองที่ท าข้อตกลงไว้กับผู้บังคับบัญชา การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานให้
พิจารณาจากวิธีการถ่ายทอดตัวชี้วัดจากบนลงล่างเป็นหลัก โดยรอบการประเมินวันที่ 1  เมษายน ถึงวันที่  
30 กันยายน 2564 พิจารณาจากผลการปฏิบัติราชการ ดังนี้ 
            ๑. สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา  ๑๐%  
            ๒. แผนงาน/โครงการในรอบปีงบประมาณ  ๑๐%   
   ๓. ตัวชี้วัดความส าเร็จในงานที่รับผิดชอบ   ๔๐% 
        - ระดับความส าเร็จของงาน…………. 
   ๔. ภาระงานและผลงานเด่น   ๒๐% 
   ๕. การพัฒนางาน (Work Flow)   ๒๐% 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  ๓.๑.๒. พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ สัดส่วน ๓๐% 
            การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะให้ประเมินจากสมรรถนะหลัก ๕ 
ด้าน ตามที่ ก.พ.ก าหนด และใช้มาตรวัดแบบ Rating Scale ดังนี้ 

3.1.2.๑ การมุ่งผลสัมฤทธิ์    ๒๐% 
3.1.๒.2 บริการที่ดี      ๒๐% 
3.1.2.๓ การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ  ๒๐% 
3.1.2.๔ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม  ๒๐%   
3.1.2.๕ การท างานเป็นทีม    ๒๐%  
 

     ๓.๒ ผู้ท าหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการ    
           ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ตาม
หนังสือส านักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒ ดังนี้  
                    3.2.1 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

ล าดับ รายการ ผู้ท าหน้าที่ประเมิน ผู้ท าหน้าที่กลั่นกรอง 
๑. ผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มงาน - หัวหน้ากลุ่มงาน 

- รองหัวหน้ากลุ่มงาน 
 

๒. รองหัวหน้ากลุ่มงาน - หัวหน้ากลุ่มงาน 
- รองนายแพทย์สาธารณสุขที่ควบคุม 
  การปฏิบัติงาน 

- นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
- รองนายแพทย์สาธารณสุข 
  จังหวัดทุกท่าน 

๓. หัวหน้ากลุ่มงาน 
 

- รองนายแพทย์สาธารณสุขที่ควบคุม 
  การปฏิบัติงาน  

 

 
 

                  ๓.๒.๒ โรงพยาบาลชุมชน 
ล าดับ รายการ ผู้ท าหน้าที่ประเมิน ผู้ท าหน้าที่กลั่นกรอง 

๑. - ผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มงาน 
 

- หัวหน้ากลุ่มงาน 
- รองหัวหน้ากลุ่มงาน 
- หัวหน้างาน 

 
 
 

๒. - หัวหน้างาน 
- รองหัวหน้ากลุ่มงาน 

- หัวหน้ากลุ่มงาน 
 

- คณะกรรมการบริหาร รพ. 
- ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 

๓. - หัวหน้ากลุ่มงาน 
 

- ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 
 

 

๔. - ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 
 

- นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
 

 

 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
๓.๒.๓ สาธารณสุขอ าเภอ 
ล าดับ รายการ ผู้ท าหน้าที่ประเมิน ผู้ท าหน้าที่กลั่นกรอง 

๑. - ผู้ปฏิบัติงานใน รพ.สต. 
 

- ผอ.รพ.สต 
- สาธารณสุขอ าเภอ 

 

๒. - ผู้ปฏิบัติงานใน สสอ. - ผู้ช่วย สสอ. 
- สาธารณสุขอ าเภอ 

- นายอ าเภอ 
- นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 

๓. - ผอ.รพ.สต 
- หัวหน้างานใน สสอ. 
- ผู้ช่วย สสอ. 

- สาธารณสุขอ าเภอ  

๔. - สาธารณสุขอ าเภอ 
 

- นายอ าเภอ 
 

 

 

  
๔. ระดับการประเมิน    
     การก าหนดระดับการประเมินให้ก าหนดเป็น ๕ ระดับ ดังนี้     
 

     ระดับการประเมิน         ช่วงคะแนนการประเมิน   ช่วงเลื่อนร้อยละ 
  ดีเด่น   ๙๐.๐๐ – ๑๐๐.๐๐   3.00 – 4.00 
  ดีมาก   ๘๐.๐๐ – ๘๙.๙๙   2.50 – 2.99 
  ดี   ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙   1.01 – 2.49 
  พอใช้   ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙   0.10 – 1.00 
  ต้องปรับปรุง  ต่ ากว่า ๖๐.๐๐    ไม่ได้รับการเลื่อน 
    โดยแต่ละช่วงระดับห่างกัน ๐.๒0% และสูงสุดไม่เกิน ๔% 
 

 ๕. หลักเกณฑ์ 
     ๕.๑. อาศัยอ านาจตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ ข้อ ๔ และข้อ ๙ 
     ๕.๒. ให้รักษาความสามัคคีของหน่วยงาน 
     ๕.๓. ให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการของหน่วยงานขึ้นพิจารณา 
     ๕.๔. พิจารณางานด้านสาธารณสุขที่เก่ียวข้องกับประชาชนเป็นหลัก 
     ๕.๕. พิจารณาให้เลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษส าหรับข้าราชการที่ปฏิบัติราชการเสี่ยงภัยจนเกิด อันตรายต่อ
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ระเบียบวาระ ท่ี 2 และ 3  เรื่องรับรองและติดตาม รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
 ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ระเบียบวาระ ท่ี 4   เรื่องเพ่ือทราบ/พิจารณา  
4.1 ผลการสรุปคะแนนผลสัมฤทธิ์และคะแนนสมถรรถนะในรอบการประเมิน ครั้งที่ 2/2564 
4.2 ข้อมูลรายละเอียดเงินเดือนข้าราชการและวงเงินเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการในสังกัดส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอบ้านโคก ทั้งหมด 20 ราย 

ประเภทต าแหน่ง ระดับต าแหน่ง จ านวนคน 
ทั่วไป ปฎิบัติงาน  

ช านาญงาน  
อาวุโส  

วิชาการ ปฎิบัติการ 7 
ช านาญการ 13 

ช านาญการพิเศษ  
รวม 20 

 
การเสนอข้อมูลพิจารณาการแบ่งระดับและการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 

ระดับ กลุ่มคะแนน เลื่อน % คน 
ดีเด่น 89.01 - 100 2.50 – 4.00 20 
ดีมาก 80.01 – 89.00 2.00 2. 40 - 

ดี 70 – 79.99 1.00 – 1.99 - 
พอใช้ 60 – 69.99 0.10 – 0.99 - 

ต้องปรับปรุง 0 – 59.99 ไม่ได้รับการเลื่อน - 
  

 
ระเบียบวาระ ท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 

 5.1 น าเสนอผลการพิจารณาต่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์และคณะกรรมการ ฯ เพื่อพิจารณาใน 
วันที่ 15 มีนาคม 2564 

มติที่ประชุม ..................รับทราบ......................................... 

เลิกประชุมเวลา  12.00 น. 
 
 
          ผู้บันทึกการประชุม 
      (นางสาวกัลญารัตน์   แช่มช้อย) 
         นักวิชาการเงินและบัญชี  
 
 
 
          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นายขวัญชัย พรหมฤทธิ์) 
                รักษาราชการแทน สาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก 
    
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


