
 บันทึกขอความ 
สวนราชการ   กลุมงานบรหิาร  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน                                         

ที ่          - วันที ่       12   ธันวาคม   2562 

เรื่อง   ลงนามประกาศฯ และขออนุญาตเผยแพร 

เรียน  สาธารณสุขอําเภอนาบอน 

ตามที่ กลุมงานบริหาร  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน  จัดทําประกาศสํานักงานสาธารณสุข
อําเภอนาบอน เรื่อง การสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ : ดานความ
พรอมรับผิด (กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ) นั้น  

เพื่อใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 
นาบอน ดําเนินไปดวยความเรียบรอย ถูกตอง เปนไปตามหลักเกณฑที่เกี่ยวของ มีประสิทธิภาพ เปนธรรม และ
เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของภาครัฐ กลุมงานบริหาร  จึงไดจัดทําประกาศฯ ดังกลาว เพื่อใชเปนแนวทางในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในปงบประมาณ พ.ศ.256๒  ตามรายละเอียดที่แนบมาพรอมนี ้                                                  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามในประกาศ และอนุญาตเผยแพรบนเว็บไซตหนวยงาน
ตอไป 
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   ประกาศสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน 
เรื่อง  การสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ : ดานความพรอมรับผิด 

(กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ) 
 

  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน เปนหนวยงานที่เขารวมการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ เปนการประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหนวยงานภาครัฐในทุกมิติ ตลอดจน   
การประเมินผลการปฏิบัติราชการที่สะทอนถึงคุณลักษณะที่ดีในการดําเนินงานที่มีคุณธรรมที่หนวยงาน
ภาครัฐตองมีและยึดถือปฏิบัติไดเปนอยางดี ซึ่งดัชนีความพรอมรับผิด เปนหนึ่งในกรอบการประเมินฯ        
ที่มุงหมายใหสาธารณชนสามารถติดตามตรวจสอบวาหนวยงานไดดําเนินภารกิจตามพันธกิจของหนวยงาน 
การป ระ เมิ นพ ฤติ กรรมการปฏิ บั ติ งานของเจ าหน าที่ ที่ แ สด งถึ งความมุ งมั่ น ตั้ ง ใจปฏิ บั ติ งาน                    
อยางเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของเจาหนาที่ที่แสดงถึงผลสัมฤทธิ์             
การปฏิบัติงานในระดับตาง ๆ ภายในหนวยงาน โดยมีหลักเกณฑการพิจารณาใหคุณหรือให โทษ              
ตอผูปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับตางๆ เชนเดียวกัน เพื่อมุงตอบสนองตอผูรับบริการ  
หรือประชาชนอยางแทจริงอันจะกอใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐและประเทศชาติ  

ดังนั้น เพื่อใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัดสํานักงานสาธารณสุข
อําเภอนาบอน ดําเนินไปดวยความเรียบรอย ถูกตอง เปนไปตามหลักเกณฑที่เกี่ยวของ มีประสิทธิภาพ เปน
ธรรม และเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของภาครัฐ โดยหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติราชการกําหนดให
ผูบังคับบัญชามีหนาที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูใตบังคับบัญชา และกํากับติดตามการปฏิบัติ
ราชการของผู ใตบังคับบัญชา ใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน  พันธกิจ และวัตถุประสงคอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่
กําหนดไว ทั้งนี้ บุคลากรใดประพฤติตนอยูในจรรยาและระเบียบวินัย ปฏิบัติราชการอยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ใหผูบังคับบัญชา นําผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการดังกลาว     
ไปใชประกอบการพิจารณาแตงตั้ง เลื่อนเงินเดือน/คาจาง/คาตอบแทน เพื่อเสริมสรางแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติราชการ หากบุคลากรใดมีผลการปฏิบัติราชการในระดับที่ตองใหไดรับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง     
ไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเปนที่พอใจของทางราชการ     
ใหดําเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑแนวทางปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร    
แตละประเภท ดังนี้  

 

1.พระราชบัญญัติ ... 
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1. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 110 (5) และกฎ ก.พ. 
วาดวยการสั่งใหขาราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล พ.ศ. 2552 ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว 10 ลงวันที่ 24 มีนาคม 
2552  (สําหรับขาราชการ) 

2. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. 2537 ขอ 60 
(5) ซึ่งกําหนดใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุ สั่งใหลูกจางประจําที่ไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลในระดับอันเปนที่พอใจของทางราชการ ออกจากราชการตามหลักเกณฑและวิธีการตามทีก่ําหนด
ไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนโดยอนุโลม (สําหรับลูกจางประจํา) 

3. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ขอ 19 ขอ 20 และ
ขอ 28 (4) และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2554 เรื่อง     
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 และหลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2554     
ขอ 11 ตามหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.034/ว 275 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 
2554 (สําหรับพนกังานราชการ) 

4. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 ขอ 23 
ขอ 24 และขอ 2๕ (4) และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ
วาดวยการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มคาจาง และตอสัญญาจางพนักงานกระทรวงสาธารณสุข      
พ.ศ. 2557 ขอ 8 ตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ดวนมาก ที่ สธ 0201.040/ว 269 ลงวันที่ 21 
พฤษภาคม พ.ศ. 2557 (สําหรับพนักงานกระทรวงสาธารสุข) 

อ.ก.พ. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 
2561 มีมติเห็นชอบอนุมัติแนวทางปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการผูมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน    
ต่ํากวาคาเปาหมายหรือระดับที่คาดหวัง สําหรับบุคลากรในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
(ราชการบริหารสวนกลางและราชการบริหารสวนกลางที่มีสํานักงานตั้งอยูในสวนภูมิภาค) สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอนาบอนจึงจัดทําประกาศ เรื่อง การสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ : ดานความพรอมรับผิด (กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ) เพื่อใหหนวยงาน   
ในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน ถือปฏิบัติตั้งแตรอบการประเมิน วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง
วันที่ 31 มีนาคม 2562 เปนตนไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ขาราชการ 
-vกอนเริ่มรอบการประเมิน หรือในชวงเริ่มรอบการประเมิน ใหผูประเมินและผูรับการ

ประเมินกําหนดขอตกลงรวมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กําหนด
ตัวชี้วัดหรือหลักฐานบงชี้ความสําเร็จของงานอยางเปนรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 

-vระหวางรอบการประเมินใหผูประเมินติดตามความกาวหนาของผูรับการประเมินอยาง
ตอเนื่อง เพื่อประเมินผลสําเร็จของงานในชวงเวลา 3 เดือนแรกของรอบการประเมินวาสอดคลองกับ
เปาหมายที่กําหนดไว หรือไม เมื่อผูประเมินคาดวาผูรับการประเมินมีผลการประเมินต่ํากวาคาเปาหมายหรือ
ระดับที่คาดหวัง ใหผูประเมินแจงผูรับการประเมินทราบ และใหคําปรึกษาแนะนําเพื่อปรับปรุง แกไข พัฒนา
ผลการปฏิบัติราชการของผูรับการประเมินในชวง 3 เดือนหลังของรอบการประเมิน 

สิ้นรอบการประเมิน… 
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- สิ้นรอบการประเมิน เมื่อผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการอยูในระดับ
ตองปรับปรุง ใหดําเนินการจัดทําคํามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง กรณีขาราชการพลเรือนสามัญ มีผลการ
ปฏิบัติราชการในระดับตองปรับปรุง (ต่ํากวารอยละ 60 ) ดังนี้  
 ขอ 1 ใหผูบังคับบัญชาที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการในระดับที่ตองใหไดรับ
การพัฒนาปรับปรุงตนเอง ตองแจงใหผูรับการประเมินทราบเกี่ยวกับผลการประเมินพรอมทั้งกําหนดใหผูนั้น
เขารับการพัฒนาปรับปรุงตนเองโดยใหลงลายมือชื่อรับทราบไวเปนหลักฐาน ทั้งนี้ ในการพัฒนาปรับปรุง
ตนเองใหผูบังคับบัญชาจัดใหขาราชการผูนั้นทําคํามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองโดยกําหนดเปาหมาย                      
ในระดับอันเปนที่นาพอใจของทางราชการใหชัดเจน เพื่อใชในการประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งตอไป 
ดังนี้ 
  1.1 รวมจัดทําคํามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองตามแบบจัดทําคํามั่นในการพัฒนา
ปรับปรุงตนเอง (เอกสารแนบทาย 1) 
  1.2 ใหใชแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สวนที่ 3 แผนการพัฒนาการ
ปฏิบัติราชการรายบุคคล ในรอบที่มีผลการประเมินอยูในระดับตองปรับปรุง (ต่ํากวารอยละ 60) มาจัดทํา
แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) เพื่อเปนเครื่องมือประเมินผลการพัฒนาความรู 
ทักษะ สมรรถนะที่ตองการพัฒนา และแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติ
ราชการหรือสมรรถนะ ในการกําหนดคํามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองเปนตัวชี้วัดรายบุคคลโดยตอง
กําหนดเปาหมายในระดับอันเปนที่พอใจของทางราชการ ที่สอดคลองกับแผนพัฒนาการปฏิบัติราชการ
รายบุคคลประกอบการจัดทํ าคํ ามั่ นๆ ตามแบบที่ สํ านั กงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนด 
(เอกสารแนบทาย 2) 
 ขอ 2vการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการพัฒนาปรับปรุงตนเองของขาราชการ    
ตามขอ 1 ใหมีระยะเวลาไมเกินสามรอบการประเมิน 
 ขอ 3 กรณีที่ผูถูกประเมินเห็นวาการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูบังคับบัญชามีความ
ไมเปนธรรมอาจทําคําคัดคานยื่นตอผูบังคับบัญชารวมไวกับผลการประเมินเพ่ือเปนหลักฐานไดภายใน 15 วัน 
หลังจากทราบผลการประเมินและใหผูบังคับบัญชารวบรวมรายงานเสนอผูมีอํานาจลําดับถัดไป เพื่อประกอบ
ความเห็นในการพิจารณา 
 ขอ 4vเมือ่ผูบังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ     
ตามคํามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองตามขอ 1 และขอ 2 แลว ปรากฏวาผูนั้นไมผานการประเมินในระดับ
อันเปนที่พอใจของทางราชการตามคําม่ันในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ใหรายงานผลการประเมินดังกลาว    
ตอปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อปลัดกระทรวงสาธารณสุขไดรับรายงานแลวอาจดําเนินการดังตอไปนี้ 
  (1) กรณีขาราชการผูรับการประเมินประสงคจะลาออกจากราชการ ก็ใหสั่งใหออกจาก
ราชการ หรือ 
  (2) สั่งใหขาราชการผูนั้นเขารับการพัฒนาปรับปรุงตนเองอีกครั้งหนึ่ง โดยทําคํามั่น    
ในการพัฒนาปรับปรุงตนเองเปนครั้งที่สอง หรือ 
  (3) สั่งใหขาราชการผูนั้นออกจากราชการ 

  กรณี การดําเนินการตามขอ 4 (2) เมื่อผูบังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของขาราชการาผูนั้นตามคํามั่นครั้งที่สองแลว ปรากฏวา ผูนั้นไมผานการประเมินในระดับอันเปนที่พอใจ                 
ของทางราชการตามคํามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ใหหนวยงานรายงานผลการประเมินการปฏิบัติ
ราชการเสนอตอปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อสั่งใหขาราชการผูนั้นออกจากราชการ 
 

 ทั้งนี…้ 
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  ทั้งนี้ ใหดําเนินการตามกฎ ก.พ.วาดวยการสั่งใหขาราชการพลเรือนสามัญออกจาก
ราชการ กรณีไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ.2552 

 ลูกจางประจํา 
 -iivกอนเริ่มรอบการประเมิน หรือในชวงเริ่มรอบการประเมิน ใหผูประเมินและผูรับการ
ประเมินกําหนดขอตกลงรวมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กําหนด
ตัวชี้วัดหรือหลักฐานบงชี้ความสําเร็จของงานอยางเปนรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 
 -ivระหวางรอบการประเมินใหผูประเมินติดตามความกาวหนาของผูรับการประเมินอยาง
ตอเนื่อง เพื่อประเมินผลสําเร็จของงานในชวงเวลา 3vเดือนแรกของรอบการประเมินวาสอดคลองกับ
เปาหมายที่กําหนดไวหรือไม เมื่อผูประเมินคาดวาผูรับการประเมินมีผลการประเมินต่ํากวาคาเปาหมาย หรือ
ระดับที่คาดหวังไวหรือไม เมื่อผูประเมินคาดวาผุรับการประเมินมีผลการประเมินต่ํากวาคาเปาหมายหรือ
ระดับที่คาดหวัง ใหผูประเมินแจงผูรับการประเมินทราบ และใหคําปรึกษาแนะนํา เพื่อปรับปรุง แกไข พัฒนา
ผลการปฏิบัติราชการของผูรับการประเมินในชวง 3vเดือนหลังของรอบการประเมิน 
 -ivสิ้นรอบการประเมิน เมื่อผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจางประจํา อยูใน
ระดับตองปรับปรุง ใหดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ                   
พ.ศ.253๗ ขอ 60 (5) ซึ่งกําหนดใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุ สั่งใหลูกจางประจําที่ไมสามารถปฏิบัติราชการใหมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเปนที่พอใจของทางราชการ ออกจากราชการตามหลักเกณฑ
และวิธีการตามท่ีกําหนดไวในกฏหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนโดยอนุโลม  

 พนักงานราชการ   
 -ivกอนเริ่มรอบการประเมิน หรือในชวงเริ่มรอบการประเมิน ใหผูประเมินและผูรับการ
ประเมินกําหนดขอตกลงรวมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กําหนด
ตัวชี้วัดหรือหลักฐานบงชี้ความสําเร็จของงานอยางเปนรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 
 -ivระหวางรอบการประเมินใหผูประเมินติดตามความกาวหนาของผูรับการประเมินอยาง
ตอเนื่อง เพื่อประเมินผลสําเร็จของงานในชวงเวลา 3vเดือนแรกของรอบการประเมินวาสอดคลองกับ
เปาหมายที่กําหนดไวหรือไม เมื่อผูประเมินคาดวาผูรับการประเมินมีผลการประเมินต่ํากวาคาเปาหมาย หรือ
ระดับที่คาดหวังไวหรือไม เมื่อผูประเมินคาดวาผุรับการประเมินมีผลการประเมินต่ํากวาคาเปาหมายหรือ
ระดับที่คาดหวัง ใหผูประเมินแจงผูรับการประเมินทราบ และใหคําปรึกษาแนะนําเพื่อปรับปรุง แกไข พัฒนา
ผลการปฏิบัติราชการของผูรับการประเมินในชวง 3vเดือนหลังของรอบการประเมิน 
 -ivเมื่อสิ้นรอบการประเมินของรอบการประเมินนั้น ๆ ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานราชการมีคะแนนผลการประเมินอยูในระดับใดเมื่อรวมคะแนนผลการประเมินกับรอบการประเมิน                  
ที่ผานมามีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน 2vครั้ง ติดตอกันต่ํากวาระดับดี ใหดําเนินการตามหลักเกณฑ                    
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข                     
พ.ศ.2554 ขอ 11 พนักงานราชการผูใด ซึ่งผูบังคับบัญชาไดประเมินผลการปฏิบัติงานแลว มีคะแนนเฉลี่ย
ของผลการประเมิน 2vครั้ง ติดตอกันต่ํากวาระดับดี ใหผูบังคับบัญชาทําความเห็นเสนอผูมีอํานาจสั่งจาง              
เพื่อพิจารณาสั่งเลิกจางตอไป พรอมกับแจงใหพนักงานราชการผูนั้นทราบภายในเจ็ดวัน นับตั้งแตวันที่ทราบ
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน    

พนักงานกระทรวง…  
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 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข   
 -vกอนเริ่มรอบการประเมิน หรือในชวงเริ่มรอบการประเมิน ใหผูประเมินและผูรับการ
ประเมินกําหนดขอตกลงรวมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน กําหนดตัวชี้วัด
หรือหลักฐานบงชี้ความสําเร็จของงานอยางเปนรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 

-vระหวางรอบการประเมินใหผูประเมินติดตามความกาวหนาของผูรับการประเมิน              
อยางตอเนื่องเพื่อประเมินผลสําเร็จของงานในชวงเวลา 3 เดือนแรกของรอบการประเมินวาสอดคลองกับ
เปาหมายที่กําหนดไวหรือไม เมื่อผูประเมินคาดวาผูรับการประเมินมีผลการประเมินมีผลการประเมินต่ํากวา
คาเปาหมายหรือระดับที่คาดหวังใหผูประเมินแจงผูรับการประเมินทราบ และใหคําปรึกษาแนะนํา                  
เพื่อปรับปรุง แกไข พัฒนาผลการปฏิบัติงานของผูรับการประเมินในชวง 3 เดือนหลังของรอบการประเมิน 

 -vเมื่อสิ้นรอบการประเมินของรอบการประเมินนั้นๆ ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข มีคะแนนผลการประเมินอยูในระดับใดเมื่อรวมคะแนนผลการประเมินกับรอบ
การประเมินที่ผานมามีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2 ครั้ง ติดตอกันต่ํากวาระดับดี ให
ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑวาดวยการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มคาจาง และตอสัญญาจางพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557  ขอ 
8 พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปผูใด ซึ่งผูบังคับบัญชาไดประเมินผลการปฏิบัติงานแลวมีคะแนนเฉลี่ย
ของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2 ครั้งติดตอกันต่ํากวาระดับดี ใหถือวาสิ้นสุดสัญญาจาง โดยให
ผูบังคับบัญชาทําความเห็นเสนอหัวหนาสวนราชการตอไป พรอมกับแจงใหพนักงานกระทรวงสาธารณสุข        
ผูนั้นทราบภายในเจ็ดวันนับตั้งแตวันทราบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป หรือจนกวาจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเปนอยางอ่ืน 

ประกาศ ณ วันที่  27  ธันวาคม  พ.ศ. 2562 
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รายงานการประชุมราชการบุคลากรในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน 
ครั้งท่ี 6 / ๒๕63 

วันที่  4 มีนาคม  256๓ 
ณ ศาลาการเปรียญวัดหนองดี 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
1.1 การขับเคลื่อนโครงการสงเสริมและพัฒนาอําเภอคุณธรรม  หลักการดังนี้ 
- นอมหลักการทรงงานใน ร.9 “เขาใจ เขาถึง พัฒนา  มาเปนหลักในการปฏิบัติงาน 
- นําหลักการ 3 ประสาน คือบาน วัด โรงเรียน สวนราชการ ภาคประชารัฐ เปนกลไกในการ

ขับเคลื่อน ในการดําเนินงาน หลักการมีสวนรวมของทุกภาคสวน มาเปนหลักในการปฏิบัติงาน ใชมิติทาง
วัฒนธรรมในการสงเสริมและพัฒนาองคกร ชุมชน อําเภอ ประเมิน 3 ระดับ  ระดับที่ 1 คือการประกาศ
เจตนารมณ อําเภอนาบอน 

  1. การใชทรัพยากรอยางคุมคา ประหยัด 
  2. ลดปริมาณขยะในหนวยงาน 
  3.ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานสวัสดีปใหม ๒๕๖๓ ขอขอบคุณ คําอวยพร 
1.2 เรื่องที่ติดตาม QOF,PPA,งบคาเสื่อม ขอมูล 3 ป ยอนหลัง,แผนงาน โครงการ,แผน

ยุทธศาสตรอําเภอ,เงินกองทุนสุขภาพตําบล 
1.3 การดําเนินงานตามตัวชี้วัด  PA รายไตรมาส ของ สสจ. มีการติดตามงานทุกกลุมงาน 

การคัดกรอง ความดันโลหิตสูง ผาน 2 อําเภอ คือ อําเภอพระพรหมและอําเภอนาบอน 
1.4 การพัฒนาคุณภาพงานคลินิกบริการของหนวยบริการปฐมภูมิ ป 2563 อําเภอนาบอน

ไดรับการชื่นชม จากผูที่มาเยี่ยมประเมิน Module IC&ENV WCC ทุก รพ.สต.ตองมาเรียนรู วันศุกร ทาน สสอ.
ลงเยี่ยม รพ.สต.บานสี่แยก ขอใหทุกท่ีชวยกัน ปรับเปลี่ยนตามบริบทที่ใหไว เปนแนวทาง 

      - ปาย 5 ส ยังคงรักษาสภาพ 
      - การนิ เทศงาน Module NCD เลื่ อนจาก 26 ก.พ .63 เปน 21 ก.พ .63 ANC 

เหมือนเดิม  
 1.5 การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว และการประเมินรับรองคุณภาพ ป 2563  
     - เปาหมาย 163 ที่ อําเภอนาบอน ม ีรพ.สต.บานไสยูงปก (Re) การประเมิน รพ.สต.ติด

ดาว ทีมพ่ีเลี้ยงระดับอําเภอ ตองลงประเมินครบทุกที่ ทีมจังหวัดลงเฉพาะที่สง 
     - การเขียนโปรไฟลของเจาหนาที่ ทุกคนตองมีแฟมสะสมผลงาน  

  1.6 การพัฒนาคลินิกบริการปฐมภูมิ ใน รพ.สต. เดือน มกราคม ๒๕63 วันที่ ๒๓ ที่ รพ.สต.
บานหนองยาง ตองชี้แจงใหเขาใจวาคือการพัฒนางานบริการ มี ๗ Module ในแตละ Module มีแพทยเปน
ผูดูแล บริบทแตละอําเภอไมเหมือนกัน 
  1.7 สถานการณโรคโคโรนา covid – 19  

รายงานขาวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจําวันที่ 1 มีนาคม 2563 
1. สถานการณ ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2563 ณ เวลา 08.00 น.  

        1. ผูปวยยืนยันติดเชื้อรักษาในโรงพยาบาล 11 ราย กลับบานแลว 30 ราย เสียชีวิต 1 ราย รวม
สะสม 42 ราย 

   2. ผูปวยเขาเกณฑสอบสวนโรคตองเฝาระวัง ตั้งแตวันที่ 3 มกราคม – 29 กุมภาพันธ 2563 มี
ผูปวยเขาเกณฑสอบสวนตองเฝาระวังสะสมทั้งหมด 2,953 ราย คัดกรองจากทุกดาน 92 ราย มารับการ
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รักษาที่โรงพยาบาลเอง 2,861 ราย อนุญาตใหกลับบานไดแลวและอยูระหวางติดตามอาการ 1,748 ราย 
สวนใหญเปนไขหวัดใหญตามฤดูกาล ยังคงรักษาในโรงพยาบาล 1,205 ราย 

    3. สถานการณทั่วโลกใน 60 ประเทศ ขอมูลตั้งแต 5 มกราคม – 29 กุมภาพันธ 2563 (07.00 
น.) พบผูปวยยืนยันติดเชื้อจํานวน 85,983 ราย เสียชีวิต 2,941 ราย สวนประเทศจีนพบผูปวย 79,257 
ราย เสียชีวิต 2,835 ราย 

2. สธ.ย้ําหากพบผูปวยและสงสัยวาติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใหแจงตอเจาพนักงานควบคุม
โรคติดตอภายใน 3 ชั่วโมง กระทรวงสาธารณสุข ย้ําพรบ.โรคติดตอ มีผลบังคับใชในวันนี้ หากพบผูปวยและ
สงสัยวาติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใหแจงตอแจงตอเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอภายใน 3 ชั่วโมง หากฝา
ฝนมีโทษปรับไมเกิน 20,000 บาท เผย ผูปวยยืนกันกลับบานได 2 ราย ผูปวยอาการหนักเสียชีวิต 1 ราย 
           นายแพทยสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค นายแพทยทวีศิลป วิษณุโยธิน 
สาธารณสุขนิเทศกและโฆษกกระทรวงสาธารณสุข และนายแพทยโสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผูอํานวยการกอง
โรคติดตอทั่วไป แถลงขาวความคืบหนาสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วา ประกาศกระทรวง
สาธารณสุขที่กําหนดใหโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 เปนโรคติดตออันตรายลําดับที่ 14 ตาม 
พ.ร.บ. โรคติดตอ พ.ศ.2558 มีผลบังคับใชในวันนี้ เนนย้ําใหมีการเฝาระวังและการแจงตอเจาพนักงานควบคุม
โรคติดตอ กรณีพบผูปวยหรือสงสัยวาปวย ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด ซึ่งจะตอง
รายงานภายใน 3 ชั่วโมง หากฝาฝนจะมีความผิด โดยปรับไมเกิน 20,000 บาท 
           สําหรับกรณีที่เปนขาวการพบเชื้อไวรัสโคโรนา ในสุนัขยังไมมีรายงานในประเทศไทยแตอยางใด อยู
ระหวางเฝาระวังและคนหาขอมูลทางวิชาการเพิ่มเติม ขอแนะนําใหเจาของ ผูดูแลสุนัข รักษาความสะอาดของ
ทั้งผูเลี้ยงและสุนัข และหมั่นลางมือบอยๆหลังสัมผัสสุนัข 
           สําหรับสถานการณวันนี้ มีผูปวยยืนยันรักษาหายกลับบานได 2 ราย รายที่ 1 เปนชายชาวจีน อายุ 
33 ป  รายที่ 2 เปนเด็กหญิงไทย อายุ 3 ขวบ ทั้งคูรักษาอยูสถาบันบําราศนราดูร ในสวนผูปวยอาการหนัก 2 
ราย ขณะนี้เสียชีวิต 1 ราย เปนชายไทย อายุ35 ป ผูปวยรายนี้ ปวยดวยโรคไขเลือดออก ตอมามีการติดเชื้อโค
วิด-19 รวมดวย ถูกสงตอมาจาก รพ.เอกชน รักษาที่ สถาบันบําราศนราดูร ทําการรักษาดวยยาตานไวรัส ที่ดี
ที่สุด ตรวจไมพบเชื้อโควิด-19 ตั้งแต 16 กุมภาพันธ 2563  

ระเบียบวาระที่ 2 ทบทวนและรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 5/๒๕๖3 วันที่ 4 กุมภาพันธ 2563 
                     - ที่ประชุมรับรอง – 
   

ระเบียบวาระที่ 3 จากกลุมงานของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน 
๓.1 กลุมงานบริหาร (นายสุทธิพันธ ลิ่มพรรณ)  
   3.3.1 การพัฒนาศักยภาพ อสม.เปน อสม.หมอประจําบาน ในเบื้องตน อบรมประธาน 

อสม.กอน อําเภอนาบอน กลุมเปาหมาย 34 คน จัดดําเนินการ วันที่ 12 กุมภาพันธ 2563 ณ หอง
โรงพยาบาลนาบอน หลักสูตรดําเนินงาน 3 วัน เนนแบบทดสอบ สําหรับคาตอบแทนอยาเพิ่งแจง 
   - หลักสูตรถัดไป ระดับตําบล 3 วัน ระดับอําเภอ 4 วัน คาตอบแทน ทางการวิจัย 
การเก็บขอมูล 
   - การเพิ่ม/ลด อสม.ตอจากนี้ไป ใหทําหนังสือแจง สสอ.เพื่อขอความเห็นชอบและได
ประสาน ธกส. สวน อสม.ที่ลาออก ใหทําหนังสือแจง ผจก.ธกส.นาบอน เพื่อยกเลิก Smart Card 
   - การดําเนินการ ฌาปณกิจสงเคราะหของ อสม. ใหดําเนินการทําไปเรื่อยๆ 
   หลักฐาน  

1. หนังสือยินยอมใหหักเงิน สง ธกส.เลย 
2. ใบสมัคร สงในนาม องคกร 
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   3.3.๒ การนัดประชุม อสม.ระดับอําเภอ หากไมนัดหมาย แจงลวงหนา ไมอนุญาตใหใช
หองประชุม 

   3.3.๓ การจัดกิจกรรมวัน อสม. วันที่ 20 มีนาคม 2563 คณะกรรมการ อสม.นัดประชุม
เตรียมความพรอม อีกครั้ง 

   3.3.4 การสมัคร ฌกส.กระทรวง อายุ 35 – 55 ป 
   3.3.5 การขอมีบัตรขาราชการ พกส.ทยอย สงมาได 
   3.3.6 คาใชจาย ดําเนินการตางๆ สิ้นเดือน ดําเนินการใหเรียบรอย 
   3.3.7 คาตอบแทน ฉ ๑๑ เขามาเรียบรอยแลว 
   3.3.8 สลิปเงินเดือน จะสงทาง E-mail 
   3.3.9 การหักภาษี จะสงไปทาง E-mail ทานใดที่มีรายไดเพ่ิม รบกวนชวงแจงมาดวย เพื่อ

ทําหนังสือรับรอง 
   3.3.10 รับสมัครบุคคลเขารับการศึกษา สถาบันพระบรมพระราชชนก โควตา บุตร อสม.

ทานใดสนใจ ศึกษารายละเอียดหนา เวปไซค สสอ.นาบอน  
   3.3.11 เขตบริการสุขภาพ ขอความอนุเคราะหหนี้ เดือนตอเดือน คาสาธารณูปโภค  
   3.3.12 อบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) ทานใดสนใจ ศึกษารายละเอียดหนา 

เวปไซต สสอ.นาบอน 
   3.3.13 แจงแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่1/2563 ตามประกาศ

มาตรการ การบริหารผลการปฏิบัติงานและการดําเนินการกับเจาหนาที่ผูมีผลสัมฤทธการปฏิบัติงานต่ํา และ
กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดําเนินการกับเจาหนาที่ผูมีผลสัมฤทธการปฏิบัติงานต่ํา 

 
    ๓.2 กลุมงานสนับสนุนวิชาการ (นายวีระศักดิ์ ประดาศักดิ์) 

3.2.1 กระบวนการแผนป 2563  

 
3.2.2 แผนเครือขาย ป 2563  
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~ ๕ ~ 

 

 

 
   3.2.3 รพ.สต.ติดดาว การติดตาม การคียขอมูลเขาในระบบ ขอใหทุกหนวยบริการ

ดําเนินการ 
3.2.4 Smart COC โดย รพ.มหาราช นํามาใช 

     3.2.5 Vision 2020 การตรวจตา สงตอ รพ.ทุงสง ไดเลย  
3.2.6 พชอ/พชต. ทบทวนแผน จุดเนน stroke,MIและไขเลือดออก 

     3.2.7 อบรม CG 420 ชม.ดูแล กลุมติดบาน ติดเตียง จํานวน 20 คน รับสมัคร 3 – 10 
ก.พ.63 ที่ กศน. อบรม 17 – 5 มิ.ย.63  

3.2.8 สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทย ประกาศชําระคาบํารุง เริ่มใช 1 ม.ค.63 
3.2.9 หนังสือเชิญประชุม ตางๆ ทานใดสนใจ มาดูได 
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๓.3 กลุมงานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค 
  3.3.1 การจัดอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ ประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 - อําเภอนาบอน วันที่ 25 – 27 พ.ค.63 
   3.3.2 รายงานแผนการดําเนินงานปองกันและรณรงคลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอด

เลือดสมอง ดําเนินการ สง สสจ.เรียบรอยแลว 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอ่ืนๆ 
  - ตัวแทนสมาชิก สหกรณฯ (นางทศา รัตนพันธุ) สอบถาม ประเด็น ที่จะนําเสนอ ที่ประชุม
ใหญประจําป วันที่ 9 ก.พ.63 
  - จับฉลากการประชุมครั้งตอไป 4 มี.ค.63 รพ.สต.บานหนองดี ,เม.ย.63 รพ.สต.บานหนอง
ยาง ,พ.ค.63 รพ.สต.บานแกวแสน ,มิ.ย.63 รพ.สต.บานกองเสา ,ก.ค.63 รพ.สต.บานสี่แยก สิ.ค.63 รพ.สต.
บานคลองจัง ,ก.ย.63 รพ.สต.บานไสยูงปก 

ระเบียบวาระที ่5 เรื่องสืบเนื่อง 
  - ไมม ี- 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ 
   6.1 ทบทวนและซักซอมความเสี่ยง มาตรการ ประกาศ  การปองกันผลโยชนทับซอน 
  6.2 ทบทวนและซักซอมความเขาใจการวางมาตการปองกัน และตอตานการทุจริต 

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดมาตรการ 3 ป. 1 ค.(ปลุกจิตสํานึก ปองกัน ปราบปราม 
และสรางเครือขาย) ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต มุงเนนการปองกันการทุจริตใหเขมแข็งและมี
ประสิทธิภาพ ผานกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน ( Integrity 
and Transparency Asessment : ITA) ในปงบประมาณ 2560 และการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงาน ( Integrity and Transparency Asessment : ITA) ไดถูกบรรจุเปนตัวชี้วัดที่ 
44 ของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ( ผานเกณฑ ITA รอยละ 90) และปญหาที่เกิดขึ้นในสังคม
เกี่ยวกับหนวยงานภาครับที่มีการดําเนินงานที่ไมมีคุณธรรมและจริยธรรม  รวมไปถึงการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบเดิกขึ้นอยางมากมาย  กอใหเกิดผลกระทบและความเสียหายตอประเทศ  สํานักงานคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามทุจริตแหงชาติ(สํานักงาน ป.ป.ช.) จึงไดมีแนวคิดในการพัฒนาเครื่องมือที่จะบงชี้ระดับคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  
   การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ(Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) จึงเปนเครื่องมือที่จะชวยยกระดับธรรมาภิบาลในหนวยงานภาครัฐ อันจะ
เปนการแกไขปญหาการทุจริตที่ยั่งยืน  เพื่อใหหนวยงานนําขอมูลผลการประเมินไปชวยในการพัฒนาและ
ยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานตนเองไดอยางเหมาะสม  รวมถึงยังสามารถ
ใชเปนเครื่องมือในการปองกันการทุจริตในภาพรวมของประเทศ 
  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอนดําเนินการ ประชุมฯ มีเจาหนาที่ในสังกัดเขารวมประชุม
จํานวน 42 คน โดยมีเนื้อหาดังนี ้
  1. นโยบายยุทธศาสตรชาติฯ (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๗๐) และยุทธศาสตรดานการปอง
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) 
  2. แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงในในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(Integity and transparency assessment : ITA) 
  3. แบบประเมินคุณธรรมและความโปรงในในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  
(Integity and transparency assessment : ITA) 



~ ๗ ~ 

 

  4. ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับคุณธรรมและความโปรงในในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
  5. การปองกันผลประโยชนทับซอน 
  โดยครอบคลุมถึงการชี้แจงคําสั่ง ประกาศ มาตรการตาง ๆ (มาตรการใชรถราชการ มาตรการ
เบิกคาตอบแทน มาตรการเบิกเบิคาใชจายเดินทางไปราชการ การจัดทําโครงการ ฝกอบรม สัมมนา ศึกษาดู
งานและมาตรการจัดหาพัสดุ และมาตรการ) ที่กําหนดขึ้นเพื่อเปนกรอบแนวทางการปฏิบัติราชการในทิศทาง
เดียวกัน ใหมีคุณธรรมและความโปรงใส   
 
 
 
 

                     เลิกประชุมเวลา  16.30 น 
        นายอนันต รอดสั้น     บนัทกึการประชุม 

นายสุทธิพันธ ลิ่มพรรณ     ตรวจ/ทาน 



 บันทึกขอความ 
สวนราชการ   สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน   โทร ๐ ๗๖๔๘ ๑๕๑๙                                         

ที ่  นศ 1032/ว422      วันที ่       27   ธันวาคม   2562 

เรื่อง   การสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ : ดานความพรอมรับผิด  
           (กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ) 

เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทุกแหง 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน ขอสงประกาศสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน เรื่อง 
การสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ดานความพรอมรับผิด
(กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ) ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖2 มาตรฐานการบริหารผลการ
ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการประเมินผลปฏิบัติราชการ และแนวทางการเลื่อนเงินเดือน เพื่อเปนแนวทางการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ที่แสดงถึงความมุงมั่นตั้งใจในการปฏิบัติงานอยางเต็มประสิทธิภาพ มี
วัตถุประสงคใหหนวยงานสามารถกํากับ ตรวจสอบเจาหนาที่ของหนวยงาน เพื่อใหปฏิบัติหนาที่อยางเต็ม
ประสิทธิภาพ อันจะกอใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐและผูรับบริการหรือประชาชน จึงมีแนวทางปฏิบัติใน
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ํากวาคาเปาหมายหรือระดับที่คาดหวัง 
สําหรับบุคลากรในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน เพื่อใหหนวยงานถือปฏิบัติ ตั้งแตรอบการประเมิน 
วันที ่๑ ตุลาคม ๒๕๖2 ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖3 เปนตนไป                                                     

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และถือปฏิบัติตอไป 
     

 
 
 
 



 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงาน 

ตามประกาศสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2561 

สําหรับสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอนและหนวยงานในสังกัด 
 

 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน 

 
ชื่อหนวยงาน : สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน 
วัน/เดือน/ป : 11  มีนาคม  2563 
หัวขอ: หนวยงานมีการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําป 
ของหนวยงาน และแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจําปงบประมาณของ
หนวยงาน 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
1. แผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปของหนวยงาน 
2. แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจําปงบประมาณของหนวยงาน 
3. หนังสือเสนอผูบริหารเพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนาม 
4. สําเนาหนังสือเสนอผูบริหารเพื่อทราบรายงานสรุปผลการจัดการประชุม 
5  แบบฟอรมการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน 
Linkภายนอก: http://www.phonabon.go.th   (หัวขอหองปฎิบัติการสุขภาพ) 
http://www.phonabon.go.th/html/new-menu.asp?typemenu=8&ogan=1 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
 

 

ผูรับผิดชอบการใหข อมูล ผูอนุมัติรับรอง 
  
 

(นายสทุธิพันธ  ลิ่มพรรณ) 
 

 (นางณิชมน  รตันคช) 
              เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน สาธารณสุขอาํเภอนาบอน 
                       11  มีนาคม  2563  11  มีนาคม  2563 

 

 
ผูรับผิดชอบการนำขอมูลขึ้นเผยแพร 

 
 

(นายอนันต  รอดสัน้) 
เจาพนักงานสาธารณสุขชาํนาญงาน 

11  มีนาคม  2563 

 


