
 

                        บันทึกขอความ 
สวนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน 40190 โทร.๐๔3-490106  

ท่ี  ขก 1032/10                                    วันท่ี  12 มกราคม ๒๕๖5 

เรื่อง    รายงานการประชุมชี้แจงทำความเขาใจมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการ
กับเจาหนาท่ีผูมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ และขออนุมัติเผยแพร Web Site หนวยงาน 

เรียน    สาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 

ดวยจังหวัดขอนแกน ไดมีประกาศจังหวัดขอนแกน ลงวันที่ 17 มีนาคม 2564   เรื ่องแนวทาง
ปฏิบัติสำหรับขาราชการพลเรือนสามัญ  ลูกจางประจำ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจางชั่วคราวเงินนอก
งบประมาณ (เงินบำรุง) ผูมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการต่ำ หรือตองไดรับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ดำเนินไปดวย
ความเรียบรอย ถูกตอง ตามกฎระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลแตละประเภท  นั้น 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง ไดดำเนินการประชุมชี้แจงเจาหนาท่ีในสังกัด เม่ือวันท่ี 
11 มกราคม 2565 ณ หองประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง เปนท่ีเรียบรอยแลว จึงขอสงสรุป
รายงานประชุม และขออนุมัติเผยแพร Web Site หนวยงานตอไป   

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และพิจารณาอนุมัติเผยแพร Web Site 

       

                                                         (นายบุญเลศิ   นิลละออง) 
            นักวชิาการสาธารณสุขชำนาญการ 
      เลขาคณะทำงานชมรมฯ 
 
 
 
 

                                - ทราบ/อนุมัติ 
 

 

                                                              (นายสุชาติ  ผาบสิมมา) 
                   สาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 

 

 

 



แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 
แนบทาย ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 

เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 
พ.ศ. 2565 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนวยงาน : ..สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง.. 
วัน/เดือน/ป : .  12 มกราคม 2565...................................... 
หัวขอ: ..รายงานการประชุมชี้แจงทำความเขาใจมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับ
เจาหนาท่ีผูมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ และขออนุมัติเผยแพร Web Site 
รายละเอียด (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

1. รายงานการประชุมชี้แจงฯ  
Linkภายนอก: ......www.nongsonghongmoph.com.............................................................................. 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
 

 

ผูรับผิดชอบการใหขอมูล ผูอนุมัติรับรอง 
 (  / ) อนุมัติ           

(   ) ไมอนุมัติ ระบุเหตุผล........................................ 
 
 
 

(..นายบุญเลิศ   นลิละออง..) (นายสชุาต ิ ผาบสิมมา) 

ตำแหนง ...นักวชิาการสาธารณสุขชำนาญการ...... ตำแหนง สาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 

วันท่ี...12....เดือน มกราคม..พ.ศ. ..2565.......       วันท่ี...12....เดือน มกราคม..พ.ศ. ..2565... 
 

 
ผูรับผิดชอบการนำขอมูลข้ึนเผยแพร 

 
(นายบุญเลิศ   นิลละออง) 

ตำแหนง นักวชิาการสาธารณสุขชำนาญการ 
วันท่ี...12....เดือน มกราคม..พ.ศ. ..2565.... 

 



รายงานการประชุม 

ช้ีแจงทำความเขาใจมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
และการดำเนินการกับเจาหนาท่ีผูมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ 

วันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น.เปนตนไป 
ณ หองประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 

-------------------------------------- 
ผูเขาประชุม  

1. นายสุชาติ ผาบสิมมา สาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง   
2. นายบุญเลิศ นิลละออง ผช.สาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง   
3. นางวิยะดา วนาทรัพยดำรง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ    
4. นางบุปผา รูปสูง  เจาพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน   
5. นายทวีศักดิ์ ชำกรม  ผอ.รพสต.โนนธาตุ 
6. นางสุวล ี พฤกษาหอม ผอ.รพสต.ดงเค็ง 
7. นายอดิศร นาเจริญ  ผอ.รพสต.ดอนดู 
8. นางระวีวรรณ อรุณไกร  ผอ.รพสต.คึมชาด 
9. นายสมพร ชุมแวงวาป ผอ.รพส.หนองเม็ก 
10. นายชัยณรงค ไทยทอง  ผอ.รพสต.หันโจด 
11. นายประทีป เพ็ชรตะก่ัว ผอ.รพสต.หนองไผลอม 
12. นายวิษณุยันต ไสยกิจ  ผอ.รพสต.ดอนดั่ง 
13. นายอนุรกัษ ใจยินดี  ผอ.รพสต.สำโรง 
14. นางกุลวดี สรางนานอก ผอ.รพสต.ตะก่ัวปา 
15. นายทองทว ี พันธใหญ ผอ.รพสต.วังหิน 
16. นางวนิดา นาเจริญ  ผอ.รพสต.บานโนนแต 
17. นางวาสนา ฮาดวิเศษ ผล.รพสต.หนองสองหอง 
18. นางมนตชัยญา  ประยันโต พนักงานธุรการ 

 
เปดประชุม เวลา  13.30 น.  โดยนายสุชาติ  ผาบสิมมา  สาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 
 
ระเบียบวาระที่ 1  ประธานแจงเพื่อทราบ 

1. รายละเอียด ประกาศจังหวัดขอนแกน ลงวันท่ี 17 มีนาคม 2564   เรื่องแนวทางปฏิบัติสำหรับ
ขาราชการพลเรือนสามัญ  ลูกจางประจำ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลกูจางชั่วคราวเงิน
นอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ผู มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการต่ำ หรือตองไดรับการพัฒนา
ปรับปรุงตนเอง ดำเนินไปดวยความเรียบรอย ถูกตอง ตามกฎระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลแตละประเภท   

 

 



 
2. เรื่องแนวทางในการจัดทำคำมั่นเพื่อพัฒนาปรับปรุงตนเอง สำหรับขาราชการพลเรือนสามัญ  

ลูกจางประจำ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจางชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงิน
บำรุง) ผูมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการต่ำ หรือตองไดรับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง  และแจง
หนังสือเวียนใหทราบและถือปฏิบัติท่ัวกัน 

 
ที่ประชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม 
  ไมมี 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองอ่ืนๆ 

- ไมมี 
 

ปดประชุม เวลา 16.30 น. 
 
 

            (นางมนตชัยญา  ประยนัโต)            
                 เจาพนักงานธุรการ 

          ผูบันทึกการประชุม   
      
 

                (นายบุญเลิศ   นลิละออง)          
                                         ผช.สาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 

                                                                ตรวจทาน 
 

     
        (นายสุชาติ  ผาบสิมมา) 
            สาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 
        รับรองรายงานประชุม 
 
 

 
 


	เรียน    สาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง
	1. รายงานการประชุมชี้แจงฯ 

