
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสาธารณสุข(กวป.) อ าเภอสบเมย  
ครั้งที่  ๗ /2564  

วันจันทร ์ที่  ๑๑  เดือน ตุลาคม     พ.ศ. 2564 
สถานที่ประชุม ณ  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบเมย(ชั้น 2) อ าเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

………………………………………………………………………….. 

รายชื่อผู้เข้าประชุม 

ล าดับ ชื่อ   -  สกุล ต าแหน่ง ต าแหน่งในคณะกรรมการ 
๑. นายแกล้วกล้า ฤทธาเกริกไกล สาธารณสุขอ าเภอสบเมย  ประธานกรรมการ 
๒. นายก าธร อภิวงค์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอ(บริหาร) กรรมการ 
๓. นายชัยพร สงวนจิตร์ จพ.สาธารณสุขช านาญงาน กรรมการ 
๕. นางสาวพรรณปพร ก้อนมณี นวก.สาธารณสุข กรรมการ 
๖. นางสาวธีรกุล ทองประดิษฐ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรรมการ 
๗. นายวีระเดช กุหลาบพนา ผอ.รพ.สต.บ้านสบเมย กรรมการ 
๘. นายไสว จีนาค า ผอ.รพ.สต.บ้านเลโค๊ะ กรรมการ 

๑๐. นางณิชานันท์ บุญมาด า ผอ.รพ.สต.ห้วยม่วง กรรมการ 
๑๑. นายทนง งอกงาม ผอ.รพ.สต.บ้านอุมโล๊ะ กรรมการ 
๑๓. นายเจริญพร ปินทยา ผอ.รพ.สต.บ้านกองแปเหนือ กรรมการ 
๑๔. นายอรรควัชร์ รัตนวงค์ ผอ.รพ.สต.บ้านแม่สามแลบ กรรมการ 
๑๕. นายนิคม สิริบุญอภิรักษ์ พสช.สสช.สบโขง กรรมการ 
๑๖. ว่าที่ ร.ต.อัสชล บุญมาค า ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอ(วิชาการฯ) เลขานุการ 

รายช่ือผู้ไม่มาประชุม  
1. นายภูวดล พัสกาลปักษ์  ผอ.รพ.สต.กองก๋อย  ติดภารกิจ 
2. นางสาวบุณฑริกา ชัยบุตร  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ติดภารกิจ 
3. นางสาวณภัทร แก้วเขียว   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ติดภารกิจ 
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. โดย นายแกล้วกล้า ฤทธาเกริกไกล สาธารณสุขอ าเภอสบเมย เป็นประธาน 

ระเบียบวาระท่ี   1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

 1. เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑ นายแกล้วกล้า ฤทธาเกริกไกล สาธารณสุขอ าเภอสบเมย 
 ๑.๒ วัฒนธรรมองค์กร น้องเคารพพ่ี, ลุง, ป้า 
 ๑.๓ การแบ่งหน้าทีป่ฏิบัติงานทางราชการให้ชัดเจน 
 ๑.๔ Covid-19 ก าลังระบาด ให้ทุกท่านร่วมด้วยช่วยกันตามสมควร 
 ๑.๕ การแต่งกาย 

วันจันทร์   : ชุดข้าราชการ,ชุดริ้วฟ้าสาธารณสุข 
วันอังคาร   : ชุดสุภาพ,ชุดผ้าไทย 
วันพุธ   : ชุดกีฬา 
วันพฤหัสบดี  : ชุดสุภาพ,ชุดผ้าไทย 
วันศุกร์   : ชุดพ้ืนเมือง/ชุดชนเผ่า 

                - ในเวลาราชการควรแต่งกายสุภาพ เสื้อคอปก,กางเกงขายาว 
 ๑.๖ การจัดท าเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง ให้พิจารณาตามความเหมาะสม เช่น การจัดซื้อวัสดุควร

จัดซื้อไว้ 1 เดือนหรือ 2 เดือนตามความเหมาะสม 
 ๑.๗ การแบ่งหน้าที่ราชการให้แก่ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอและหัวหน้ากลุ่มงานบนส านักงาน

สาธารณสุขอ าเภอสบเมยและปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบงานส าคัญๆ ดังนี้ 
๑. ว่าที ่ร.ต.อัสชล บุญมาด า หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค 
๒. นายก าธร อภิวงค์  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป,หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ  
๓. นางณิชานันท์ บุญมาด า  หวัหน้ากลุ่มงานวิชาการ 
๔. นายไสว จีนาค า   งานควบคุมโรคไข้เลือดออก,วัณโรค,การประสานงานต่างๆ 
๕. นางสาวธีรกุล ทองประดิษฐ์ งานการเงินและบัญชี, งานสารบรรณ 

๑.๘ สถานการณ์ Covid -19 
สถานการณ์ติดเชื้อปัจจุบัน คลัสเตอร์  2 คลัสเตอร์ คือ   

1. คลัสเตอร์บ้านห้วยกระต่าย ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่ตรวจหาเชื้อ ทั้งหมด 50 ราย พบ 14 ราย ได้ตั้ง
เป็น HI ในพ้ืนที่ เบื้องต้นคาดว่าสามารถควบคุมได้  

2. คลัสเตอร์บ้านห้วยวอก ท าการตรวจในพื้นที่ติดตามอาการ พบ 6 ราย อาการรุนแรง 1 ราย ส่งรักษา
ตัวต่อที่ รพ.ศรีสังวาลย์ และเสียชีวิตในเวลาต่อมา จากนั้นเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 เจ้าหน้าที่ได้ท าการตรวจ 
ATK ทั้งหมด 167 ราย ผลบวก 79 ราย รวมพบติดเชื้อทั้งหมด 85 ราย 47.31% ไดข้อทีมสนับสนุนจาก
จังหวัดน าโดย นพ.พิทยา หล้าวงค์ เข้าพ้ืนที่ช่วยตรวจติดตามต่อไป  
 

๒. เรื่องแจ้งจากที่ประชุม กวป. สสจ.แม่ฮ่องสอน 6 ตุลาคม 2564 

๒.๑ ประธาน แจ้งเรื่องส าคัญให้ท่ีประชุมรับทราบ มีสาระส าคัญ ดังนี้  
1. แนะน าผู้บริหารคนใหม่ จ านวน 3 ท่าน    

1.1 นายกฤต วงศ์น้อย รักษาราชการแทนสาธารณสุขอ าเภอแม่ลาน้อย  
/...    1.2 นายกมล ใจถา      
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1.2 นายกมล ใจถา     รักษาราชการแทนสาธารณสุขอ าเภอขุนยวม   
1.3 นายอดิศร ปันเซ   รักษาราชการแทนสาธารณสุขอ าเภอสบเมย  

๓.เรื่องแจ้งจากผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีสังวาลย์  

๓.๑ การเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ  
1. การเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี วันที่ 1 ธันวาคม 2564 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้แต่งตั้งคณะท างานเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะมี
การประชุมเตรียมความพร้อม ในวันที่ 12 ตุลาคม 2564 นี้  

2. โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ได้กันงบไว้ประมาณ 3 – 5 ล้านบาทในการจัดเตรียมพ้ืนที่ต่าง 
ๆ  สถานการณ์โควิด - 19 จังหวัดแม่ฮ่องสอน    จากสถานการณ์โควิด – 19 จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีเพ่ิมขึ้นทุก
วัน ซึ่งสวนทางกับระดับประเทศ และประชาชน ส่วนใหญ่ไม่รับการฉีดวัคซีน ควรมีการท าสื่อเพ่ือประชาสัมพันธ์
กระตุ้นให้ประชาชนมาฉีดวัคซีนเพ่ิมข้ึน 

 มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบหมายให้ศัลยแพทย์ ดมยา รพ.ปาย และ รพ.แม่สะเรียง งดรับคนไข้ และ
         ช่วยดูแลความเรียบร้อยในพื้นท่ีระหว่างที่เสด็จฯ โดยเตรียมความพร้อมตั้งแต่วันที่ 30 
         พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม พ.ศ.2564 

๓.๒ ผลการด าเนินงานการฉีดวัคซีนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
1. กลุ่มประชาชนทั่วไป เข็มที่ 1 สะสมทุกกลุ่ม เดือนสิงหาคม คิดเป็นร้อยละ 8.38 

เดือนกันยายน ร้อยละ 16.69 และห้วง 1 – 4 ตุลาคม ร้อยละ 1.51  
2. กลุ่ม 608 เป้าหมายเขตสุขภาพที่ 1 ร้อยละ 50 จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีกลุ่มเป้าหมาย

ทั้งหมด 49,770 คน ฉีดเข็ม 1 ไปแล้ว 17,211 คน ยังไม่ได้ฉีดเลย 32,559 คน  
3. การให้วัคซีนเชิงรุก จังหวัดแม่ฮ่องสอน เดือนสิงหาคม - กันยายน บุคลากรทาง

การแพทย์ ร้อยละ 0.02  อสม. 2.57 ด่านหน้า 0.23 กลุ่ม 608 23.95 ประชาชนทั่วไป 73.24  
4. การด าเนินงานการฉีดวัคซีน Sinopharm จังหวัดแม่ฮ่องสอน - จากองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด ได้รับจัดสรรครั้งที่ 1 จ านวน 1,000 Dose จัดสรรให้โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ทั้งหมด วัคซีน
คงเหลือ 411 Dose จัดสรรครั้งที่ 2 จ านวน 10,000 Dose รพ.ศรีสังวาลย์ 4,966 Dose รพ.ขุนยวม 
1,474 Dose รพ.ปาย 1,600 Dose รพ.แม่สะเรียง 1,100 Dose รพ.แม่ลาน้อย 300 Dose รพ.สบเมย 
200 Dose รพ.สบเมย 360 Dose วัคซีนคงเหลือ 8,326 Dose  

- ได้รับสนับสนุนจากมูลนิธิ พอ.สว. ครั้งที่ 1 จ านวน 5,000 Dose วัคซีนคงเหลือ 2,518 Dose  

ข้อสั่งการและข้อเสนอแนะ  
1. ข้อมูลเป้าหมาย 608 ที่ส่งให้ทางอ าเภอ ให้เช็คข้อมูลและส่งให้กลุ่มงานควบคุมโรค หรือ 

กลุ่มงานพัฒนา ยุทธศาสตร์ฯ   
2. ฝากพ้ืนที่ที่ออกบริการฉีดวัคซีนเชิงรุก เน้นกลุ่มเป้าหมาย 608 เป็นหลัก  

มติที่ประชุม : รับทราบ เห็นชอบ มอบทุกอ าเภอ ด าเนินการตามข้อสั่งการข้างต้น  

๔. เรื่องแจ้งจากรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านส่งเสริมพัฒนา)  
- การจัดบริการวัคซีนป้องกันโควิด – 19 ในนักเรียนอายุ 12 – 18 ปี จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
๑. เป้าหมาย นักเรียนที่ประสงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19 (Pfizer) จ านวน 12,952 

คน แบ่งการฉีดเป็น 2 งวด งวดที่ 1 จ านวน 8,692 คน งวดที่ 2 4,260 คน 
/...     2. ขั้นตอนการฉีด 
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2. ขั้นตอนการฉีดวัคซีนเด็กนักเรียน  
1) ส ารวจข้อมูลเด็กนักเรียนประสงค์ฉีดวัคซีน อายุ 12 – 18 ปี โดยโรงเรียนและ

ลงทะเบียน   
2) ประสานข้อมูล สนับสนุนวัคซีนโควิด - 19 จากกระทรวงภายในวันที่ 30 กันยายน 

2564   
3) วางแผนปฏิบัติการฉีดวัคซีนในโรงเรียน ระดับจังหวัด/อ าเภอ 18 ตุลาคม 2564   
4) ด าเนินการฉีดวัคซีนตามแผนปฏิบัติการ   

4.1 โรงเรียนตามแผนการฉีดวัคซีนโควิด - 19   
4.2. เชิงรุกให้บริการโรงเรียนพื้นที่สูง        

5) สรุปรายงานผลการฉีดวัคซีน 1 ธันวาคม 2564  
3. แผนการให้บริการวัคซีนโควิด – 19 จะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2564 เป็น

ต้นไป และจะ ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนตุลาคม 2564 โดยด าเนินการฉีดตามแผนที่ก าหนดให้แต่
ละพ้ืนที่ ทั้งนี้ มอบหมายให้พื้นที่ประสานกับโรงเรียนเพ่ือนัดหมายการฉีดวัคซีนต่อไป  

มติที่ประชุม : รับทราบ   

๕. เรื่องแจ้งจากรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านบริหาร)  
 การตรวจสอบวัสดุประจ าปี ต้องมีการตรวจสอบเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณ ขอให้ทุกอ าเภอ
ด าเนินการ ตรวจสอบและรายงานเพ่ือด าเนินการตามระเบียบต่อไป ส าหรับหน่วยงานที่มีการเปลี่ยนแปลง
เจ้าหน้าที่พัสดุ ให้ แจ้งมายัง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
๖.เรื่องแจ้งจากผู้อ านวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์  
 โรงพยาบาลธัญญารักษ์ได้มีการเปิดศูนย์ฟ้ืนฟูผู้บ าบัดรักษายาเสพติดที่ศูนย์อ าเภอปาย ซึ่งตอนนี้ได้ขอ
อนุญาตขึ้นทะเบียนแล้ว อยู่ระหว่างติดตามข้อมูล เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วก็จะเป็นสถานที่บ าบัดรักษายาเสพติด
สมบูรณ์ 

มติที่ประชุม : รับทราบ 

๓. เรื่องแจ้งจากหัวหน้าส่วนราชการอ าเภอสบเมย 7/2564  เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 
๑. การใช้มาตรการ D-H-M-T-T ในสถานการณ์ Covid-19 
๒. การฉีดวัคซีนให้ถือปฏิบัติตามผู้ใตบ้ังคับบัญชา 
๓. การเฝ้าระวังอุบัติภัยต่างๆ ให้แต่ละพ้ืนที่เฝ้าระวังอุบัติภัยต่างๆ โดยให้เฝ้าระวังสถานการณ์อุบัติภัยอย่าง

ใกล้ชิด 
๔. การขยาย พรก.ฉุกเฉิน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม ๒๕๖๔ จนถึง 30 พฤศจิกายน 2564 
๕. จิตอาสาพัฒนา   

 ๑๓ ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสวรรคต ร่วมกันพัฒนาอ่างน้ าแม่เกาะและแม่ละ 
 ๑๘ ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.๔ พัฒนาศาสนสถาน วัดพระธาตุแม่คะตวน 
 ๒๓ ตุลาคม 2564 วันปิยมหาราช ปลูกต้นไม้ ปลูกป่า  

๖. การรับสมัครนายกอบต.และสมาชิกอบต. ให้แต่ละอบต.เปิดรับสมัครตามมาตรการป้องกัน Covid-19 
กรณีมีผู้ติดเชื้อมาสมัครให้ท าการรับสมัครและให้ใช้มาตรการป้องกัน Covid-19 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
/...   ระเบียบวาระท่ี 2 
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ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่..๖.../2564  
  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที ่๖/2564  

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง 

๓.๑ เรื่องสืบเนื่องจากกลุ่มงานบริหารทั่วไป ผู้ช่วยก าธร อภิวงค์ 
 ขอใช้พื้นที่ป่า 11 เล่ม ตอนนี้ที่ส่งแล้ว คือ รพ.สต.อุมโล๊ะ รพ.สต.ห้วยม่วง รพ.สต.สบเมย รพ.

สต.เลโค๊ะ และยังไม่ได้ส่ง คือ รพ.สต.แม่สามแลบ รพ.สต.กองแปเหนือ รพ.สต.กองก๋อย 

มติที่ประชุม : รับทราบ 

๓.๒ เรื่องสืบเนื่องจากผอ.รพ.สต.อุมโล๊ะ นายทนง งอกงาม 
 ก่อสร้างบ้านพักเสร็จเรียบร้อยแล้ว ยังไม่ได้ท าสัญญา ประมาณต้นเดือนตุลาคม 2564 

 มติที่ประชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องแจ้งเพื่อพิจารณา 

๔.๑ เรื่องแจ้งเพื่อพิจารณาจากสสอ.สบเมย 
 - ไม่มีเรื่องแจ้งเพื่อพิจารณา 

๔.๒ เรื่องแจ้งเพื่อพิจารณาจากนายทนง งอกงาม  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
บ้านอุมโล๊ะ 

๑. คู่มือรถพสช.อยู่ที่ไหน พรบ.ไม่รับท าเอกสารของรถยนต์ทางราชการ เนื่องจากไม่มีคู่มือ 
๒. วันที 18 ตุลาคม 2564 วัคซีนเข็ม 2 Aztrazeneca 300 กว่าคน   

 มติที่ประชุม :  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

5.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจาก สสอ.สบเมย 
1. สาธารณสุขอ าเภอฯ ชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการ

ด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ของงานต่ า 
ตามระบบการประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในภาครัฐ ประจ าปี

งบประมาณ 2565 ใน MOIT7 ข้อ 4 และข้อ 5 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในรอบที่ 
1/2565 (ผลการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม 2564 – 31  มีนาคม  2565) และรอบที่ 2/2565 (ผล
การปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่  1  เมษายน  2565 – 30  กันยายน  2565) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบเมย 
ได้ก าหนดมาตรการในการด าเนินการกับข้าราชการที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า (ต่ ากว่าค่าเป้าหมายหรือค่า
คาดหวัง) ตามประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบเมย เรื่อง มาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการ
ด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า ปีงบประมาณ 2565  ลงวันที่  6  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 
2564  นั้น หากปรากฏว่าในการประเมินรอบที่ 1/2565  ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2564 – 31  มีนาคม  
2565 และรอบที่ 2/2565  ระหว่างวันที่ 1  เมษายน  2565 – 30  กันยายน  2565  นั้น มีผู้ที่มีผลการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ ากว่าค่าเป้าหมายหรือความคาดหวัง  จะใช้มาตรการนี้ด าเนินการเพื่อให้เกิด 

/....   มาตรฐาน 
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มาตรฐานตามแนวทางการด าเนินการกรณีข้าราชการมีผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามที่ ก.พ.ก าหนดให้
ข้าราชการที่มีผลการประเมินในระดับที่ต้องให้ได้รับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง (ระดับต้องปรับปรุง) แนบท้าย
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ(ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 
1012/ว 20  ลงวันที่  3  กันยายน  พ.ศ. 2552) ดังนี้ 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการกรณี
ข้าราชการมีผลการประเมินการปฏิบัติราชการในระดับที่ต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง (ระดับต้อง
ปรับปรุง) และไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทาง
ราชการได้ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 110 (5) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
และกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ. 2552 ดังนี้ 

1. เมื่อผู้บังคับบัญชา(สาธารณสุขอ าเภอฯ ประเมินเสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด) 
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่จังหวัดก าหนด ตาม
มาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 แล้วเห็นว่าข้าราชการผู้ใดมีผลการ
ปฏิบัติราชการในระดับที่ต้องให้ได้รับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง (ระดับต้องปรับปรุง) ให้แจ้งผู้นั้นทราบเกี่ยวกับ
ผลการประเมินพร้อมทั้งก าหนดให้ผู้นั้นเข้ารับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง โดยให้ลงลายมือชื่อรับทราบไว้เป็น
หลักฐาน ทั้งนี้โดยก าหนดเป้าหมายในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการให้ชัดเจนเพ่ือใช้ในการประเมินผล
กระปฏิบัติราชการครั้งต่อไป 

2. การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการปรับปรุงตนเองของข้าราชการตามข้อ 1 ให้มี
ระยะเวลาไม่เกินสามรอบการประเมิน ทั้งนี้ ในกรณีผู้ถูกประเมินเห็นว่าการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ผู้บังคับบัญชามีความไม่เป็นธรรมอาจท าค าคัดค้านยื่นต่อผู้บังคับบัญชารวมไว้กับผลการประเมิน เพ่ือเป็น
หลักฐานได ้

3. ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ให้ค าปรึกษา แนะน า ก ากับ ดูแล และติดตามการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการและการพัฒนาปรับปรุงตนเองของข้าราชการตามข้อ 1 หรืออาจมอบหมายข้าราชการในสังกัดเพ่ือเป็นผู้
ก ากับดูแลและติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการและการพัฒนาปรับปรุงตนเองของข้าราชการดังกล่าวอีก
ชั้นหนึ่งก็ได้ โดยผู้ที่ได้รับมอบหมายต้องรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกเดือน 

4. เมื่อผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญตามค ามั่นในการ
พัฒนาปรับปรุงตนเองตามข้อ 1 แล้วปรากฏว่า ผู้นั้นไม่ผ่านการประเมินในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ
ตามค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ให้รายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะ
ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

5. เมื่อได้รับรายงานตามข้อ 4 แล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุ
ตามมาตรา 57 อาจด าเนินการ ดังนี้ 

(1) กรณีข้าราชการผู้รับการประเมินประสงค์จะออกจากราชการ ให้สั่งให้ออกจากราชการ 
หรือ 

(2) สั่งให้ข้าราชการผู้นั้นเข้ารับการพัฒนาปรับปรุงตนเองอีกครั้งหนึ่ง โดยท าค ามั่นในการ
พัฒนาปรับปรุงตนเองเป็นครั้งที่สอง หรือ 

(3) สั่งให้ข้าราชการผู้นั้นออกจากราชการ 
6. เมื่อผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 มีค าสั่งตามข้อ 5(1) หรือ (3) แล้วแต่

กรณี ให้รายงาน อ.ก.พ. กระทรวง ทราบเพ่ือพิจารณา ทั้งนี้ในกรณีที่ อ.ก.พ. กระทรวงเห็นว่าค าสั่งดังกล่าวไม ่
/.....   ถูกต้องหรือไม่ 
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ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมและมีมติเป็นประการใด ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 ปฏิบัติให้
เป็นไปตามท่ี อ.ก.พ. กระทรวงมีมติ 

7. เมื่อ อ.ก.พ. กระทรวงมีมติเป็นประการใดแล้ว และผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุ ตาม
มาตรา 57 มีค าสั่งหรือปฏิบัติตามที่ อ.ก.พ. กระทรวงมีมติแล้ว ให้แจ้งค าสั่งหรือการปฏิบัติดังกล่าวให้ข้าราชการ
พลเรือนสามัญผู้นั้นทราบ 

8. ผู้ถูกสั่ งให้ออกจากราชการตามประกาศจังหวัดนี้  ซึ่งออกตามมาตรา 110  (5) แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และกฎ ก.พ.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ
ออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ. 2552 มีสิทธิ์อุทธรณ์
ต่อ ก.พ.ค. ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบหรือวันที่ถือว่าทราบค าสั่งให้ออกจากราชการตามข้อ 5 

9. การสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดออกจากราชการเพ่ือรับบ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทน
กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการนั้น 
ให้ส่วนราชการพิจารณาจากผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญผู้นั้นเป็นหลักและให้ส่วนราชการ
ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎ ก.พ.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจาก
ราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ. 2552 ต่อไป  ตาม
รายละเอียดแผนผังนี้ 

 
 

/.....     แผนผังขั้นตอน 
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แผนผังขั้นตอนการด าเนินการกรณีข้าราชการมีผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
ในระดับที่ต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง (ระดับต้องปรับปรุง) 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 
 
 
       ท าการประเมิน 
 
                                                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ระดบัดีเด่น ดีมาก ดี และพอใช ้

เสนอออกค าสัง่เล่ือนเงินเดือน/

ค่าจา้ง ตามขั้นตอน 

ระดบัตอ้งปรับปรุง 

ขา้ราชการลงลายมือช่ือรับทราบ/จดัท า
ค ามัน่คร้ังท่ี 1 ในการประเมินรอบต่อไป 

ผูบ้งัคบับญัชามีหนา้ท่ีใหค้  าปรึกษา แนะน า ก ากบั
ติดตาม หรือมอบหมายผูก้  ากบัดูแลและติดตามอีก

ชั้นหน่ึงและรายงานใหท้ราบทุกเดือน 

ไม่ผา่นการประเมิน ผา่นการประเมิน 

รอบต่อไปประเมินปกติ 
รายงานผู้ว่าราชการจังหวัด(ผ่าน สสจ.) (ผูม้ีอ านาจตาม

มาตรา 57) เพื่อพิจารณาด าเนินการ 
(1) ข้าราชการประสงคล์าออก สั่งให้ออก 
(2) จัดท าค ามั่นครั้งท่ี 2 
(3) สั่งให้ออกจากราชการ 

จดัท าค ามัน่คร้ังท่ี 2 ตาม (2) 
ในการประเมินรอบต่อไป 

ประสงคล์าออก ตาม (1) 
หรือสัง่ใหล้าออก ตาม (3) 

รายงาน อ.ก.พ.กระทรวง 

เห็นชอบ 
ไม่เห็นชอบ 

แจง้ขา้ราชการรับทราบ 

อุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค. 
ภายใน 30 วนั 

จดัท าค ามัน่คร้ังท่ี 3 ตาม (2) 
ในการประเมินรอบต่อไป 

/.....     จากแนวทาง 

ผู้บังคบับัญชา 
(สาธารณสุขอ าเภอ) 
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จากแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการนั้น จะใช้เป็นแนวทางด าเนินการ
ประเมินลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอสบเมยด้วย ส าหรับผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ ากว่าค่าเป้าหมายหรือค่าคาดหวัง ดังนี้ 

กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า 
(ต่ ากว่าค่าเป้าหมายหรือค่าคาดหวัง) ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ด้านความพร้อมรับผิด (กระบวนการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ) ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑  หากเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า
กว่าค่าเป้าหมาย ให้ด าเนินการตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์วิธีการว่าด้วยการสั่งให้ออกจากราชการ กรณีไม่
สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล หรือการสั่งเลิกจ้างเนื่องจากมีคะแนนการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการต่ ากว่าระดับท่ีก าหนด อย่างเคร่งครัด  ดังนี้ 
     ๑. ข้าราชการ ด าเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๑๐ 
(๕) และกฎ ก.พ.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร.๑๐๑๒/ว.๑๐ ลว. ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๒ 
   ๒. ลูกจ้างประจ า ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ.
๒๕๓๗ ข้อ ๖๐ (๕) 
    ๓. พนักงานราชการ ด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
   ๔. ลูกจ้างชั่วคราว ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว
เงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) และหนังสือส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ.๐๒๐๑.๐๓๔/ว 
๒๒๔ ลงวันที่  ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ 
            ๕. พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๓ และ ๒๔ และประกาศ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่อง 
หลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมค่าจ้าง และต่อสัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

มติที่ประชุม : รับทราบปฏิบัติ 

 
2. เรื่องแจ้งเพื่อทราบจาก ว่าที่ร้อยตรีอัสชล บุญมาด า ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอสบเมย 

 สถานการณ์ Covid-19 
- อ าเภอสบเมยมีผู้ป่วยติดเชื้อ Covid จ านวน 401 คน  
- รายละเอียด Cluster ห้วยมะโอ และ Cluster ห้วยวอก 

1. คลัสเตอร์บ้านห้วยกระต่าย ผู้ป่วยติดเชื้อ จ านวน 22 คน ลงพ้ืนที่ตรวจเชิงรุก จ านวน  21 
คน เด็กเล็ก จ านวน  1 คน ผู้ป่วยกลุ่ม 609 จ านวน  8 คน  

2. คลัสเตอร์บ้านห้วยวอก ส่วนใหญ่เป็นบุคคลนอกพ้ืนที่ ไปท างานต่างจังหวัดมา เก็บล าไยมา 
พบผู้ป่วยติดเชื้อ จ านวน 17 คน โรงเรียนเฉลิมรัฐวิทยาคม 41 คน   

 มติที่ประชุม : รับทราบ  

/…   เรื่องแจ้งเพ่ือทราบจากนางสาวธีรกุล ทองประดิษฐ์   
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๒. เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากนางสาวธีรกุล ทองประดิษฐ์  นักวิชาการเงินและบัญชี 
๑. แจ้งส่งเงินไตรมาส 1-4 
๒. ฉ.๑๑ ส่งไปเอกสารไปโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว 
๓. ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ ให้ทุกรพ.สต.ไปรับครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
๓. เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากนายชัยพร สงวนจิตร์ 

๑. ขอรายช่ือ อสม.ที่เพิ่มเติมในแต่ละพื้นที่ 
๒. ฌกส.ที่ขาดหลักฐาน รพ.สต.กองก๋อยและ รพ.สต.อุมโล๊ะ  

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

๕.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
๑. เรื่องแจ้งเพื่อทราบจาก นายไสว จีนาค า ผอ.รพ.สต.บ้านเลโค๊ะ 

1.  ตุลาคม 2564 วัคซีนบ้านกลอโค๊ะ 
๒. ตุลาคม 2564 วัคซีนบ้านขุนแม่คะตวน 
3. ตุลาคม 2564 วัคซีนเข็ม 2 จ านวน 133 คน รพ.สต.บ้านเลโค๊ะ 

 มติที่ประชุม   : รับทราบ 
 

๒. เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากนายก าธร อภิวงค์ ผอ.รพ.สต.บ้านผาผ่า 
๑. การลาของลูกจ้างชั่วคราว ลาป่วย,ลาพักผ่อน,ลากิจ ซึ่งจะได้รับค่าจ้าง 
๒. การสะสมคะแนนของการสอบใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 
๓. การอบรมฟ้ืนฟูวิชาชีพสาธารณสุขสาธารณสุขชุมชน 
๔. การต่อสัญญาจ้าง พกส. ปีต่อปี 
๕. แผนจ่ายเงินบ ารุง ให้แต่ละรพ.สต.ท าแผนการเงินปี 2565 มาด้วย 

 มติที่ประชุม   : รับทราบ 
 

๓. เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากนางณิชานันท์ บุญมาด า ผอ.รพ.สต.บ้านห้วยม่วง 
๑. ลงข้อมูลผู้สูงอายุในโปรแกรม Thai COC 
๒. ผู้รับผิดชอบงาน NCD และสุขภาพจิต ให้ไปรับยาที่โรงพยาบาลสบเมย 
๓. อนามัยแม่และเด็ก เจ็บครรภ์ไม่มากให้ไปตรวจรักษาท่ีโรงพยาบาลแม่สะเรียง 
๔. ฉ.๑๑ ค้างเดือนสิงหาคมและกันยายน 2564 
๕. ขอรูป 1 นิ้วของเจ้าหน้าที่ เพื่อน ามาจัดบอร์ดหน้าสสอ. 

 มติที่ประชุม   : รับทราบ 

 
๔. เรื่องแจ้งเพื่อทราบจาก นายอรรควัชร์ รัตนวงค์ ผอ.รพ.สต.บ้านแม่สามแลบ 

๑. 11 ตุลาคม 2564 ฉีดวัคซีนเข็ม 2 
/…   ๒. 8-9 พฤศจิกายน 
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๒. 8-9 พฤศจิกายน 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เสด็จศูนย์การเรียนรู้ต ารวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยมะโอ ในวันที่ 14-15 ตุลาคมนี้ ส่วนหน้าจะ
เข้ามาดูพ้ืนที่ 

๓. ตรวจ ATK กลุ่ม 608 บ้านห้วยกระต่าย ต าบลแม่สามแลบ 

 มติที่ประชุม   : รับทราบ 
 

๕. เรื่องแจ้งเพื่อทราบจาก นายเจริญพร ปินทยา ผอ.รพ.สต.บ้านกองแปเหนือ 
- แจ้งปิด สสช.บ้านห้วยกุ้ง วันพุธและวันพฤหัสบดี เนื่องจากเจ้าหน้าที่ต้องแบ่งหน้าที่กันไป

ช่วยงานในสถานการณ์ Covid-19 

 มติที่ประชุม   : รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 

1. เรื่องอ่ืนๆ จากนายแกล้วกล้า ฤทธาเกริกไกล สาธารณสุขอ าเภอสบเมย  
- รพ.สบเมย ขอเชิญ ผอ.รพ.สต.ประชุมแผนการเงินในเวลา 13.00 น. 

มติที่ประชุม   : รับทราบ 

2. เรื่องอ่ืนๆ จากนายวีระเดช กุหลาบพนา ผอ.รพ.สต.บ้านสบเมย  
- การฉีดวัคซีน ขอรับการสนับสนุนบุคลากรไปร่วมด้วยช่วยกันฉีดวัคซีนในพ้ืนที่รับผิดชองของ รพ.

สต.บ้านสบเมย 

มติที่ประชุม   : รับทราบ ให้ประสาน รพ.สต.ข้างเคียงส่งบุคลากรไปช่วย รพ.สต.บ้านสบเมย 
 
   เลิกประชุม  เวลา......12.05.........น. 
 

 
ลงชื่อ   พรรณปพร ก้อนมณี ผู้บันทึกการประชุม  ลงชื่อ  อัสชล บุญมาด า ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นางสาวพรรณปพร ก้อนมณี) 
นักวิชาการสาธารณสุข 

(ว่าที ่ร.ต.อัสชล บุญมาด า) 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

 


