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รายงานการประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอราษีไศล 
ครั้งที่  ๓ /  ๒๕๖๔ 

วันที ่  ๑   มีนาคม  ๒๕๖๔  เวลา  ๑๓.๓๐  น.  
ณ  ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด่าน 

******************************************************************************* 
ผู้เข้าประชุม 

๑. นายประดิษฐ์ ไชยสังข์  สาธารณสุขอำเภอราษีไศล 
๒. นางสาวนิภา อินทนิล  ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอราษีไศล 
๓. นายเชิดชาย   อสิพงษ์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
๔. นางญาณี   สีหบุตร  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
๕. นายประครอง  กมล  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
๖. นายคำสอน   โพธิวัฒน์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
๗. นางประเพียร   อสิพงษ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
๘. นายจตุรงค์   สุภาทิพย์  ผอ.รพ.สต.โกทา 
๙. นางพรรณวดี   สุภาทิพย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
๑๐. นายสำรอง   สมหมาย ผอ.รพ.สต.กระเดา 
๑๑. นายสุจินต์   งามแสง  ผอ.รพ.สต.บัวหุ่ง 
๑๒. นางพชรพรรณ  พรมศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
๑๓. นายทองคำ   กมล  ผอ.รพ.สต.ไผ่ 
๑๔. นางสาวฐานิดา  วิทย์ไพศาสตร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
๑๕. นายสาธิต   สุทธิสนธิ ์ ผอ.รพ.สต.ด่าน 
๑๖. นางอนุศรา  กองทำ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
๑๗. นายวิทยา  อินคำแหง ผอ.รพ.สต.ส้มป่อย 
๑๘. นางพัทยา   โพธิวัฒน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
๑๙. นายนิรันทร์   ดาวเรือง ผอ.รพ.สต.หว้านคำ 
๒๐. นางเขมิกา   บุญอินทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
๒๑. นายเพียร  สาวันด ี  ผอ.รพ.สต.ปลาขาว 
๒๒. นางอุทัยวรรณ  เพียนอก นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
๒๓. นางปุณณภา  หัสโน  ผอ.รพ.สต.ดู่ 
๒๔. นางฉวีวรรณ   ทองสุทธิ์ ผอ.รพ.สต.เมืองแคน 
๒๕. นายลำไพร ธรรมวัตร  ผอ.รพ.สต.เมืองแคน 
๒๖. นางนิ่มนวล ทรวงโพธิ ์ ผอ.รพ.สต.หนองหมี 
๒๗. นายสุจินต์   ศรีสมุทร ผอ.รพ.สต.ดอนม่วง 
๒๘. นางอนงค์   คำจันทร์  ผอ.รพ.สต.จิกสังข์ทอง 
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เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น. 
ระเบียบวาระท่ี  ๑     เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

๑) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ  ได้แจ้งกำหนดออกนิเทศติดตามการดำเนินงานตาม
ตัวชี้วัดสำคัญ พบส.โซนที่ ๖  ในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕  ขอให้ ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง และหัวหน้างานทุกคน
เข้าร่วมรับการนิเทศติดตามครั้งนี้ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลราษีไศล 

๒) อำเภอราษีไศล ได้มีคำสั ่งที ่ ๓๐ /๒๕๖๕  ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ เร ื ่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.) อำเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ  โดยคณะกรรมการชุดนี้ได้แต่งตั้งขึ้น
ตามตามความในข้อ 7 วรรคสอง (1) (2) และ (3) แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับพ้ืนที่ พ.ศ. 2561  ประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานของรัฐจำนวน 6 คน  ผู้แทนภาคเอกชนจำนวน 6 คน  
ผู้แทนภาคประชาชน จำนวน 7 คน  และได้นำเสนอยกร่างกรอบแนวทางทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
พัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอราษีไศล ในปี ๒๕๖๕  ตามที่องค์การอนามัยโลก ได้จัดองค์ประกอบคุณภาพชีวิต 
แบ่งเป็น ๔ ด้าน (WHO, ๑๙๙๕) คือด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม ได้นำมากำหนดเป็น
ยุทธศาสตร์/ประเด็นขับเคลื่อนพชอ. ปี ๒๕๖๕ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

๓) อำเภอราษีไศลสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 มีการติดเชื้อในพ้ืนที่เพ่ิมข้ึน  ขอให้ทุก
ท่านประชาสัมพันธ์ในสถานที่ราชการ หน่วยงาน ร้านอาหาร หรือที่ที่มีการจัดงาน ตลาดนัด ฯลฯ  ให้มีการ
ปฏิบัติตามนโยบาย Covid Free Setting เนื่องจากปัจจุบันพบการติดเชื้อกระจายในทุกพื้นที่  และขอให้รพ.
สต.ทุกแห่งสำรวจกลุ่ม ๖๐๘  ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน  ถามถึงสาเหตุที่ไม่รับวัคซีน เพื่อจะได้ชวนให้ไปรับ
การฉีด  รวมทั้งกรณีฉีดแล้วจะต้องได้รับการฉีดเข็มกระตุ้นเพ่ือลดการป่วยหนักและเสียชีวิต 

 
จุดประสงค์ :- เพ่ือทราบ 
มติที่ประชุม :- รับทราบ 
 
แจ้งจากอำเภอ         

ไม่มี 
จุดประสงค์ :- เพ่ือทราบ 
มติที่ประชุม :- รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา (ครั้งท่ี ๒ /๒๕๖๔ วันที่ ๕  กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๕)  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔    เรื่องเสนอจากงานต่าง ๆ 
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๔.๑ งานบริหารทั่วไป  (นางสาวนิภา อินทนิล)  
๔ .๑ .๑ แจ้งการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(กระบวนการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ)   โดยมีหลักเกณฑ์การประเมินดังนี้ 
ข้าราชการ 

- ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินกำหนด 

ข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ กำหนดตัวชี้วัด หรือ

หลักฐานบ่งชี้ความสำเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 

-ระหว่างรอบการประเมินให้ผู ้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมินอย่างต่อเนื ่อง       

เพื่อ ประเมินผลสำเร็จของงานในช่วงเวลา  ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับเป้าหมายที่

กำหนดไว้หรือไม่ เมื่อผู้ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมินมีผลการประเมินต่ำกว่าค่าเป้าหมาย คาดหวังให้ผู้

ประเมินแจ้งผู้รับการประเมินทราบ และให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อปรับปรุง แก้ไข การปฏิบัติราชการของผู้รับ

การประเมินในช่วง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน 

-สิ้นรอบการประเมิน เมื่อผลการประเมินปฏิบัติราชการข้าราชการอยู่ในระดับต้องปรับปรุง ให้ 

ดำเนินการจัดทำคำม่ันในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง 

ลูกจ้างประจำ 

-ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงรอบการประเมินประเมินและผู้รับการประเมินให้ผู้กำหนด

ข้อตกลง ร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กำหนดตัวชี้วัดหรือ

หลักฐาน บ่งชี้ความสำเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 

-ระหว่างรอบการประเมินให้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมินอย่างต่อเนื่อง เพ่ือ 

ประเมินผลสำเร็จของงานในช่วงเวลา 3 เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับเป้าหมายหรือ ระดับที่

คาดหวังให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินทราบและให้คำปรึกษาเพ่ือปรับปรุงแก้ไข 

-สิ้นรอบการประเมิน เมื่อผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการลูกจ้างประจำ อยู่ในระดับต้องปรับให้ 

ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ ข้อ ๖๐ (๕) ซึ่ง

กำหนดให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุ สั่งให้ลูกจ้างประจำที่ไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มี ประสิทธิผลในระดับอันเป็นท

พอใจของทางราชการ ออกจากราชการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ

ข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม 

พนักงานราชการ 

-ก่อนเริ่มการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินกำหนด 

ร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานตัวชี้วัดหรือหลักฐานบ่งชี้ความสำเร็จของ

งานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 

-ระหว่างรอบการประเมินให้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมินอย่างต่อเนื่อง เพ่ือ 

ประเมินผลสำเร็จของงานในช่วงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับเป้าหมายหรือระดบัที่
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คาดหวังให้ผู้กับประเมินและผู้รับการประเมินทราบและปรึกษาเพ่ือปรับปรุงแก้ไข พัฒนาผลการปฏิบัติงานของ

ผู้รับการประเมินในช่วง ๓  เดือนหลังของรอบการประเมิน 

-เมื่อสิ้นรอบการประเมินของการประเมินนั้นๆ ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานราชการมี 

คะแนนผลการประเมินอยู่ในระดับใด เมื่อรวมคะแนนผลการประเมินกับรอบการประเมินที่ผ่านมามี คะแนน

เฉลี่ยของผลการประเมิน ๒ ครั้ง ติดต่อกันไม่ต่ำกว่าระดับดี ให้ผู้บังคับบัญชาทำความเห็นเสนอผล มีอำนาจสั่ง

จ้างเพื่อพิจารณาสั่งเลิกจ้างต่อไป พร้อมแจ้งให้พนักงานราชการผู้นั้นทราบภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันทราบผล

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 

-ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินกำหนด 

ข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน กำหนดตัวชี้วัดหรือ หลักฐาน

บ่งชี้ความสำเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 

-ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้รับประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมินอย่างต่อเนื่อง 

ประเมินผลสำเร็จของงานในช่วงเวลา ๓  เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับเป้าหมายหรือ ระดับ

ที ่คาดหวังให้กับผู ้ประเมินและผู ้รับการประเมินทราบและให้คำปรึกษาเพื ่อปรับปรุงแก้ไข พัฒนา การ

ปฏิบัติงานของผู้รับการประเมินในช่วง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน 

-เมื่อสิ้นรอบการประเมินของรอบการประเมินนั้นๆ ผลการประเมินการปฏิบัติพนักงานราชการมีงาน

ของคะแนนผลการประเมินอยู่ในระดับใด เมื่อรวมคะแนนผลการประเมินกับรอบการประเมินที่ผ่านมามี 

คะแนนเฉลี ่ยของผลการประเมิน ๒ ครั ้ง ติดต่อกันต่ำกว่าระดับดีตามประกาศคณะให้ดาเน ินการ 

กรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิม

ค่าจ้างและต่อสัญญา โดยให้ผู้บังคับบัญชาทำความเห็นเสนอผู้มีอำนาจสั่งจ้างเพื่อพิจารณา จ้างต่อไปพร้อม

แจ้งให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขผู ้นั ้นทราบภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันทราบผลการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 

๔.๑.๒ การส่งเรื่องย้ายภายในจังหวัด (รอบท่ี ๑)  ให้ส่ง สสอ. ภายในวันที่   ๑๖   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 ๔.๑.๓   การรับรองเงินได้ ของข้าราชการ และลูกจ้าง  (๑  มกราคม   ๒๕๖๔ –  ๓๑  ธันวาคม   
๒๕๖๔)  เพื่อชำระภาษี 

๔.๑.๕   การตรวจสอบภายใน และตรวจสอบคุณภาพบัญชีหน่วยบริการ   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ  กำหนดตรวจสอบภายใน รพ.สต.ในสังกัด สสอ.ราษีไศล จำนวน ๓ 
แห่ง (ร้อยละ ๗๕) ดังนี้ 

- รพ.สต.ด่าน 
- รพ.สต.ไผ่ 
- รพ.สต.ดอนม่วง 
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งานการเงินและบัญชี   
๑. แนวทางการดำเนินงานด้านการเงินปี 2565  เพ่ือทราบและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
  แนวทางในการปฏิบัติ  หลักเกณฑ์   วิธีการเบิกจ่าย  ระเบียบที่ทางราชการกำหนด  และที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือ
เป็นเครื่องมือในการจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานในสังกัด (มีประมาณ 80 หน้า) หรือ
สามารถดาวน์โหลดได้ที่หน้าเว็บ สสจ. กลุ่มงานบริหาร  
http://www.ssko.moph.go.th/news2/details.php?id=4347&cat_id=3 
จุดประสงค์ :- เพ่ือทราบ 
มติที่ประชุม :- รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  (ไม่มี) 
 

 .เลิกประชุมเวลา   ๑๖.๓๕น. 
                                                                                 

  (นายเชิดชาย อสิพงษ์)  
 ผู้จดรายงานการประชุม  
  
      
 (นางสาวนิภา อินทนิล)  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

http://www.ssko.moph.go.th/news2/details.php?id=4347&cat_id=3

