
 
  บันทึกข้อความ 

 

ส่วนราชการ   กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลหนองวัวซอ โทร. 0-4228-5896 ต่อ 113 
 

 

ที ่  อด 0032.301/  วันที่     1  มีนาคม  2565 
 

 

เรื่อง 
  

  ขอเชิญประชุม 
 

 

เรียน   คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหนองวัวซอ และคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนทุกท่าน 

  ความเป็นมา 
 ตามที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ได้แจ้งประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

และการบริหารผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า โดยให้ด าเนินการตามประกาศส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญสั่ง
กัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ นั้น  
 

  ข้อพิจารณา 
  เพ่ือให้การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน รอบที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม 2564 ถึง ๓๑ มีนาคม  
2565 เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕  จึงขอเชิญคณะกรรมการฯ  ร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน 
ในวันที่ 4 มีนาคม 2565  เวลา 13.00 น.  ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ โรงพยาบาลหนองวัวซอ 
 

  ข้อเสนอ    
  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกันในวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว 

 
 

     
 (นายปกรณ์  จารักษ์) 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ 
 

(ส าเนาคู่ฉบับ) 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลหนองวัวซอ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

เมื่อวันที่  4 มีนาคม  ๒๕๖5 
ณ  ห้องประชุมเอนกประสงค์  โรงพยาบาลหนองวัวซอ 

 
ผู้มาประชุม 

1. นายปกรณ์  จารักษ์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ  ประธานกรรมการ 
2. นายเมธินทร์  ขอบุญส่งเสริม  ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ           กรรมการ 
3. นางมัลลิกา  ลุนจักร์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
4. นางนัยนันทน์  ยิ่งยอด  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
5. นางสาวอรทัย  ชนมาสุข          พยาบาลวิชาชีพช านาญการ          กรรมการ 
6. นางอังคณา  นามบุตร              พยาบาลวิชาชีพช านาญการ          กรรมการ 
7. นางนงนภัส  ปรีมงคล  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
8. นางวิลาวัลย์  ยะปะภา  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
9. นางรงรอง  หมั่นวิชา  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
10. นางบุญญารักษ์  จันโทศรี  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
11. นางสุภา  ศรีบุญเรือง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
12. นายกมลศักดิ์  อเนกนวล  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
13. นางสาวจันทร์ธิดา  ตรัยศิลานันท์  เภสัชกรช านาญการ     กรรมการ 
14. นายกรุง  เย็นวัฒนา         นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ          กรรมการ 
15. นางสาวรัตนาภรณ์   ใสหมี นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ  กรรมการ 
16. นางธินิดา  บัวกล้า  นักกายภาพบ าบัดช านาญการ  กรรมการ 
17. นายศิรทัช  กุลธินี  แพทย์แผนไทย    กรรมการ 
18. นางเบญจมาศ  ช านาญไพร เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส   กรรมการ 
19. นางสาวสมัชญา  พัสดร  นักวิชาการการเงินและบัญชี                   กรรมการ 
20. นางสาวปฏิญา  ปุระเทพ  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ กรรมการ/เลขานุการ 
21. นางอรกัญญา  มะโนราช  นักโภชนาการปฏิบัติการ        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม   เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองวัวซอ 
 
เริ่มประชุมเวลา ๑3.๐๐ น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม และได้กล่าวถึง ประกาศส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ 
 

2/สังกัดส านัก... 
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สังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ แจ้งให้ด าเนินการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการลูกจ้างประจ า และพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ รอบ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ 
 มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม   - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอ/เพื่อพิจารณา 

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป   เสนอวาระการประชุม (เพื่อทราบ) ดังนี้ 
1. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้ด าเนินการประเมินปีละ ๒ รอบ ตามปีงบประมาณ ดังนี้ 

รอบท่ี ๑  เป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ มีนาคม 
รอบท่ี ๒  เป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายน 

2. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้ประเมินอย่างน้อยสององค์ประกอบ ได้แก่ 
2.1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน  ให้มีสัดส่วนคะแนนร้อยละ ๗0  

ผลสัมฤทธิ์ของงาน : ประเมินจากปริมาณของงาน คุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือตรงตามเวลาที่
ก าหนด ความประหยัด หรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร 

2.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ หรือสมรรถะให้มีสัดส่วนคะแนนร้อยละ ๓๐  
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ : สมรรถนะ ประเมินจากสมรรถะหลักตามแนวทางของส านักงาน  กพ. 
มุ่งผลสัมฤทธิ์ บริการที่ดี ความเชี่ยวชาญ มีจริยธรรม ความร่วมแรงร่วมใจและสมรรถะในงานที่ปฏิบัติ/
สายงานและสมรรถนะอ่ืน 

3. เกณฑ์การให้คะแนน ตามประกาศส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ดังนี้ 
- ดีเด่น   คะแนน ๙๐-๑๐๐  ร้อยละการเลื่อน  = ๓.๐๐ - ๖.๐๐ 
- ดีมาก   คะแนน ๘๐ - ๘๙.๙๙  ร้อยละการเลื่อน  = ๒.๕๐ - ๒.๙๙ 
- ดี   คะแนน ๗๐ - ๗๙.๙๙  ร้อยละการเลื่อน  = ๒.๐๐ - ๒.๔๙ 
- พอใช้   คะแนน ๖๐ - ๖๙.๙๙  ร้อยละการเลื่อน  = ๑.๕6 - ๑.๙๙ 
- ต้องปรับปรุง  คะแนน ๕๙.๙๙ ลงไป  ร้อยละการเลื่อน  = ไม่ได้รับการเลื่อนเงินเดือน 

 
 หากมีเจ้าหน้าที่ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า ต้องด าเนินการตามประกาศส านักงานธารณสุขจังหวัด อุดรธานี 
เรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (๑.๒ การบริหารผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า 
ให้ด าเนินการตามประกาศส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕) 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  มกราคม  ๒๕๖๕ 
 
 

3/4.การจัดสรร... 
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เสนอวาระการประชุม (เพื่อพิจารณา) ดังนี้ 
4. พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ และลูกจ้างประจ า  
5. การจัดสรรโควต้าพิเศษ ส าหรับลูกจ้างประจ า จ านวน 1 คน ปัจจุบันโรงพยาบาลหนองวัวซอ มี

ลูกจ้างประจ าปฏิบัติงานทั้งสิ้น จ านวน  6  คน 
มติที่ประชุม  รับทราบ และเห็นชอบ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอ่ืนๆ  - ไม่มี - 
 
เลิกประชุมเวลา 15.00 น. 
 

  
(นางศุภากาญจน์  อุปโคตร) 

ผู้จดรายงานการประชุม 

 
(นางสาวปฏิญา  ปุระเทพ) 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 
(นายปกรณ์  จารักษ์) 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ 
ผู้รับรองรายงานการประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ส าหรับหน่วยงานโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ชื่อหนวยงาน :   โรงพยาบาลหนองวัวซอ 
 

วัน/เดือน/ป :  11  มีนาคม  ๒๕๖5 
 

หัวข้อ : MOIT 7 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร  
 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
- บันทึกข้อความลงนามประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มี

ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
- ประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ าฯ 
- แนวทางการบริหารบริหารผลการปฏิบัติงาน และการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ าฯ 
- หลักฐานการประชุมชี้แจงท าความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
- หลักฐานหนังสือแจ้งเวียนท าความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
- รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

 

Link ภายนอก : http://www.nwshospital.com/2018/announce.php 
 

หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..……...... 
  
 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 
ศุภากาญจน์  อุปโคตร 

(นางศุภากาญจน์  อุปโคตร) 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

วันที่  11  มีนาคม  ๒๕๖5 
 

 

ผู้อนุมัติรับรอง 
ปกรณ์ จารักษ์ 

(นายปกรณ์  จารักษ์) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

วันที่  11  มีนาคม  ๒๕๖5 
 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
ศุภชัย  รินน้อย 

(นายศุภชัย  รินน้อย) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

วันที่  11  มีนาคม  ๒๕๖5 
 
 


