
1 
 

รายงานการประชุมประเมินผลการปฏิบัติราชการ ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ในบังคับบัญชา 
ครั้งที่ 2/2565 

เมื่อวันที่  29  สิงหาคม  2565 
ณ  ห้องประชุม M1  โรงพยาบาลแม่สาย 

----------------------------------- 
รายช่ือผู้มาประชุม   

1. นายศิริศักดิ์      นันทะ     ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 
2. นายวิทรรศนะ   ลิ่มลิขิต   ต าแหน่ง   นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
3. นางศุภกร       ศิริบุรี   ต าแหน่ง   ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ 
4. นางนิรภรณ์   หลวงฟอง  ต าแหน่ง   พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
5. นายนักขัต       เสาร์ทอง  ต าแหน่ง   เภสัชกรช านาญการพิเศษ 
6. นางสาวชญาดา       ไชยวรรณ์        ต าแหน่ง   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
7. นายไพบูลย์        ธรรมวิชัยพันธ์   ต าแหน่ง  นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ 
8. นายสมเกียรติ     ศรีธาราธิคุณ    ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
9. นางสาวรัตติยาพร   วังมณี   ต าแหน่ง  นักกายภาพบ าบัดช านาญการ 
10. นายสุเทพ    ปัญญา   ต าแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

รายช่ือผู้ไม่มาประชุม 
 ไม่มี 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม  
1. นางสาวณิชชาภัทร  แสงงามเมือง  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  

เริ่มประชุมเวลา    10.00   น. 

วาระก่อนการประชุม 
        สวดมนต์ก่อนการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการข้องข้าราชการพลเรือนสามัญ ระดับช านาญการพิเศษลงมา  และ

การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ า ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2565 – 30 
กันยายน 2565) และมอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป ด าเนินการชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุม
รับทราบ 

 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป แจ้งหนังสือเวียนของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ดังนี้ 
1. หนังสือ สสจ.ชร ด่วนที่สุด ที่ ชร 0033.010/ว6257  ลว. 22 ส.ค. 65 เรื่อง การเลื่อน  

เงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565 ประจ าปีงบฯ พ.ศ.2565 
- ค าสั่ง สสจ.ชร ที่ 66/2565 ลว. 8 ม.ีค. 65 เรื่อง การมอบอ านาจให้ข้าราชการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราราชการพลเรือนสามัญ 
- ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการเลื่อนเงินเดือนให้

ข้าราชการพลเรือนสามัญจังหวัดเชียงราย ลว. 4 ส.ค. 65 
 

   -ประกาศ... 
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- ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่องก าหนดกรอบหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนให้
ข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัด รอบการประเมิน ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖4 –๓๑ 
มีนาคม ๒๕๖5) 

- ประกาศส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เรื่อง แนวปฏิบัติในการด าเนินการ
พัฒนาข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับต้องปรับปรุง (ต่ ากว่าร้อยละ 
๖๐) (ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ) และต่ ากว่าร้อยละ 65 
(พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และ ลูกจ้างชั่วคราว) ลว. 24 มี.ค. 65 

- บัญชีรายละเอียดการก าหนดผลการประเมินและอัตราร้อยละของฐานในการค านวณ
เงินเดือนส่วนราชการในสังกัด สสจ.เชียงราย รอบที่ ๑ ณ วนัที่ 1 ตุลาคม 2565 

- ฐานในการค านวณและช่วงเงินเดือนส าหรับเลื่อนเงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับ
ต าแหน่งฯ ส าหรับการเลื่อนเงินเดือนในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป (แนบท้าย
หนังสือส านักงาน ก.พ.ด่วนที่สุด ที่ นร 1012.2/ว 7 ลว . 25 พ.ค. 58) 

2. หนังสือส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ที่ ชร 0033.010/15739  ลว. 21 ก.ค. 
65  เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ า ครั้งที่ 
2  (1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565) 

                    ซึ่งตามหนังสือข้างต้น ไดแ้จ้งเวียนให้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ และทุก
หน่วยงานรับทราบพร้อมทั้งแจ้งให้ข้าราชการและลูกจ้างประจ า ที่อยู่ในบังคับบัญชารับทราบ โดยหนังสือ
ดังกล่าว ลงทะเบียนรับที่ 635 ลว.2 ก.พ. 65 (ลูกจ้างประจ า)  และ หนังสือลงทะเบียนรับที่ 1243 ลว. 9 
มี.ค. 65 (ข้าราชการ)  

3. หนังสือส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ที่ ชร 0033.301/ว16628  ลว. 3 ส.ค. 65 
เรื่อง การเลื่อนค่าตอบแทนประจ าปีพนักงานราชการ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 

4. หนังสือส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ที่ ชร 0033.301/5160 ลว 6 ก.ย. 65  
เรื่อง ซักซ้อมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือต่อสัญญาจ้างและเพ่ิมค่าจ้างประจ าปีพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข 

5. หนังสือส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ที่ ชร 0032.010/ว635 ลว. 1 เม.ย. 65 
เรื่อง บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างของลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  

ซึ่งตามหนังสือข้างต้น ไดแ้จ้งเวียนให้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ และทุกหน่วยงาน 
รบัทราบพร้อมทั้งให้แจ้งข้าราชการ ลูกจ้างประจ า  พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และ
ลูกจ้างชั่วคราว  ทั้ง 5 ประเภท ที่อยู่ในบังคับบัญชารับทราบ โดยหนังสือดังกล่าว ลงทะเบียนรับที่ 4341 ลว 
23 ส.ค. 65 (ข้าราชการ) 3830 ลว 22 ก.ค. 65 (ลูกจา้งประจ า) 4366 ลว. 24 ส.ค. 65 (พนักงาน
ราชการ) 4102 ลว. 9 ส.ค. 65 (พนักงานกระทรวงสาธารณสุข) 1778 ลว. 7 เม.ย. 65 (ลูกจ้างชั่วคราว
และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข)   
 มติทีป่ระชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
       รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2565 วันที่  24 มีนาคม 2565 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
                  ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องสืบเนื่อง 
   ไม่มี 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป แจ้งจ านวนข้าราชการทีอ่ยู่ในหลักเกณฑ์การเลื่อน รอบการประเมิน ๑ ตุลาคม ๒๕๖5  
มีจ านวน 201  คน ไม่เลื่อน 1  คน เนื่องจากเกษียณอายุราชการและเงินเดือนเต็มข้ันสูง โดยจ านวนเงินเดือน
ทั้งหมด  5,912,140.00 บาท  สสจ.ให้บริหารวงเงินร้อยละ 2.95 ของจ านวนเงินเดือนทั้งหมด  เท่ากับ  
174,408.13 บาท แบ่งเป็นโควตาของผู้อ านวยการ ร้อยละ 0.0125 คิดเป็นเงิน  739.02  บาท เพ่ือ
พิจารณาจัดสรรให้ข้าราชการที่มีผลงานดีเด่นแต่ทางกลุ่มงานไม่สามารถประเมินดีเด่นให้ได้ เนื่องจากมีจ านวน
เม็ดเงินทีจ่ ากัด  โดยโควตากลุ่มงานจะคงเหลือเพ่ือพิจารณา ร้อยละ 2.9375   โดยกลุ่มงานบริหารฯ ไดแ้จ้ง
ข้อมูลจ านวนข้าราชการ จ านวนเงินเดือน โควตาร้อยละ 2.9375 ให้แต่ละกลุ่มงานน าไปประกอบการค านวณ
การเลื่อนเงินเดือน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 
มติที่ประชุม  รับทราบและมีมติเพ่ิมเติมกรณีวงเงินของข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ กรณยีังไม่

เต็มข้ันสูง พิจารณาเลื่อนให้ผู้เกษียณ ส่วนกรณเีงินเดือนเต็มขั้นสูง ให้แบ่งเป็น 3 ส่วน   
  ส่วนที่ 1  กลุ่มงานที่ข้าราชการปฏิบัติงาน  ร้อยละ 50 
  ส่วนที่ 2  กลุ่มงานอ่ืน     ร้อยละ 25 
  ส่วนที่ 3  ผู้อ านวยการฯ  ร้อยละ 25   
และให้แบ่งเม็ดเงิน 2,028 บาท ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

  
มติที่ประชุม  ให้หัวหน้าแต่ละกลุ่มงานน าเสนอการประเมิน ดังนี้ 
-  กลุ่มงานการแพทย์    ข้าราชการ 22 คน    

  มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบ 
          - กลุ่มงานเทคนิค... 

จ ำนวน จ ำนวน วงเงนิ วงเงิน วงเงิน
ที่ กลุม่งำน ข้ำรำชกำร เงินเดอืน ฐำนเงินเดอืน ที่ไดร้ับจัดสรร โควตำ ผอ. โควตำกลุม่งำน ใชไ้ป

ทัง้หมด ทัง้หมด ทัง้หมด ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
(คน) (บำท) 2.95 0.0125 2.9375

1 การแพทย์ 22 572,700          569,200        16,894.65         71.59     16,823.06      16,820.00    
2 เทคนิคการแพทย์ 8 189,910          180,180        5,602.35           23.74     5,578.61       5,580.00      
3 เวชกรรมฟืน้ฟู 5 110,370          114,820        3,255.92           13.80     3,242.12       3,250.00      
4 บริหารทัว่ไป 5 138,910          117,920        4,097.85           17.36     4,080.48       4,080.00      
5 ประกนัและยุทธฯ 6 135,770          138,770        4,005.22           16.97     3,988.24       3,990.00      
6 เภสัชกรรม 14 368,600          346,450        10,873.70         46.08     10,827.63      10,830.00    
7 ทันตกรรม 11 387,070          360,360        11,418.57         48.38     11,370.18      11,380.00    
8 ปฐมภูมิ 18 526,870          454,480        15,542.67         65.86     15,476.81      15,477.04    
9 กลุ่มการพยาบาล 105 3,094,790       2,848,350     91,296.31         386.85    90,909.46      90,908.17    
10 หวัหน้ำกลุม่งำน 7 318,110          330,340        9,384.25           39.76     9,344.48        

กองกลำง (เกษียณ) 1 69,040           2,036.68           8.63       2,028.05       
รวม 202 5,912,140    5,460,870  174,408.13    739.02   173,669.11   162,315.21  
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- กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์   ข้าราชการ  8  คน   
  มติที่ประชุม  รับทราบและเห็นชอบ 

- กลุ่มงานบริหารทั่วไป  ข้าราชการ 5 คน   
  มติที่ประชุม  รับทราบและเห็นชอบ 
 - กลุ่มงานประกันฯ ข้าราชการ 6  คน   

มติที่ประชุม  รับทราบและเห็นชอบ 
 - กลุ่มงานเภสัชกรรม ข้าราชการ 14  คน   

มติที่ประชุม  รับทราบและเห็นชอบ 
 - กลุ่มงานทันตกรรม  ข้าราชการ  11 คน   

มติที่ประชุม  รับทราบและเห็นชอบ 
 - กลุม่งานปฐมภูมิฯ   ข้าราชการ 18     

มติที่ประชุม  รับทราบและเห็นชอบ 
 - กลุ่มงานการพยาบาล  ข้าราชการ  105 คน 
  มติที่ประชุม  รับทราบและเห็นชอบ 
 - กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู ข้าราชการ 5 คน   
  มติที่ประชุม  รับทราบและเห็นชอบ 
 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป  การประเมินลูกจ้างประจ า ในปีรอบ 2/2565  มีจ านวน 13 คน โควตาจังหวัด 15% 
(2 คน) โดยยึดตามมติที่ประชุมฯครั้งที่ 2/2564 วันที่ 8 กันยายน 2564 ให้พิจารณาขั้นพิเศษ 2 ขั้น/ปีงบฯ  
แก่ผู้เกษียณอายุในรอบปีงบประมาณนั้นๆ ซึ่งในปีงบประมาณ 2565  มีผู้เกษียณอายุจ านวน 2 คน  ได้แก่ 
นางธัญวลัย  สิทธิวงค์เป็ง  พนักงานพิมพ์ และ นายภิญโญ มะโนน า  พนักงานช่วยเหลือคนไข้  
 มติที่ประชุม  รับทราบและเห็นชอบ เสนอชื่อลูกจ้างประจ า ที่ได้รับการพิจารณา 1 ขั้น รอบการ
ประเมิน 2/2565  1. นางธญัวลัย  สิทธิวงค์เป็ง และ นายภิญโญ  มะโนน า 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป  การประเมินพนักงานราชการ เพ่ือเลื่อนค่าจ้าง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565  
โดยมีจ านวนพนักงานราชการ จ านวน 7 คน ปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารฯ 5 คน , กลุม่งานประกันฯ 1 คน 
และกลุ่มงานเภสัชกรรม 1 คน  ได้เลื่อนดีเด่น จ านวน 2 คน ดีมาก 5 คน 
 มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบ พิจารณาเลื่อนดีเด่น จ านวน 2 คน ได้แก่ นายโกสินทร์ เซี่ยงลี่  
นายช่างเทคนิค และ นางจรุณี  สุจี  นักวิชาการการเงินฯ   
 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป  การประเมินพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเลื่อนค่าจ้าง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565  
โดยมีจ านวนพนักงานกระทรวง จ านวน  166 คน ไม่เลื่อน 12 คน (ปฏิบัติงานน้อยกว่า 8 เดือน) และอายุ
ครบ 60 ปี จ านวน 2 คน ได้แก่ นายสมบุญ  ค าลือเกณฑ์ พนักงานวิทยาศาสตร์ และ นางธิดารัตน์ บุญเลา 
พนักงานประจ าตึก โดยกลุ่มงานบริหารฯ ได้แจ้งข้อมูลจ านวนพนักงานกระทรวง วงเงินจัดสรร ร้อยละ 4     
ของค่าจ้าง ให้แต่ละกลุ่มงานน าไปประกอบการค านวณการเลื่อนค่าจ้าง เป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว 
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มติที่ประชุม  รับทราบและมีมติเพ่ิมเติมกรณี ปีที่มีพนักงานกระทรวงอายุครบ 60 ปี ให้น าวงเงิน
ดังกล่าว จัดสรรให้พนักงานกระทรวงที่จะอายุครบ 60 ปี ในปีถัดไป ให้ได้เลื่อนค่าจ้างร้อยละ 6  จ านวน 2 
ครั้งก่อนอายุครบ 60 ปี   โดยได้เพ่ิมให้ดังนี้ 

มีจ านวนผู้อายุครบ 60 ปี ในปีงบ 2565  จ านวน  2  คน จัดสรรโควตาพิเศษให้ 3 คน ดังนี้  
    จะอายุครบ 60 ปี ในปี 2567   2 คน  นายประเสริฐ เที่ยงธรรมและ นายสองเมือง ลาเถิน 
             จะอายุครบ 60 ปี ในปี 2568   1  คน นางเครือวัลย์ ชัยเลิศ 
 

มติที่ประชุม  ให้หัวหน้าแต่ละกลุ่มงานน าเสนอการประเมิน ดังนี้ 
- กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์   พนักงานกระทรวงฯ  8  คน   

  มติที่ประชุม  รับทราบและเห็นชอบ 
- กลุ่มงานบริหารทั่วไป  พนักงานกระทรวงฯ  39 คน   

  มติที่ประชุม  รับทราบและเห็นชอบ 
 - กลุ่มงานประกันฯ พนักงานกระทรวงฯ  12  คน   

มติที่ประชุม  รับทราบและเห็นชอบ 
 - กลุ่มงานเภสัชกรรม พนักงานกระทรวงฯ  10  คน   

มติที่ประชุม  รับทราบและเห็นชอบ 
 - กลุ่มงานทันตกรรม  พนักงานกระทรวงฯ    9 คน   

มติที่ประชุม  รับทราบและเห็นชอบ 
 - กลุม่งานปฐมภูมิฯ   พนักงานกระทรวงฯ  8     

มติที่ประชุม  รับทราบและเห็นชอบ 
 - กลุ่มงานการพยาบาล  พนักงานกระทรวงฯ   75 คน 
  มติที่ประชุม  รับทราบและเห็นชอบ 
 - กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู พนักงานกระทรวงฯ  3 คน   
  มติที่ประชุม  รับทราบและเห็นชอบ 
 
             กลุ่มงานบริหาร... 

ที่ จ ำนวนคน ค่ำจำ้ง 4% ไม่ครบ8เดือน

ทัง้หมด ตำมวุฒิ ทัว่ไป (บำท) (บำท) ไม่เลือ่น
1 กลุ่มงานการพยาบาล 75 19 56 957,460      38,298.40     38,290.00   8.40      9
2 กลุ่มงานเทคนคิการแพทย์ 8 1 7 86,280        3,451.20       3,460.00    8.80-      
3 กลุ่มงานทันตกรรม 9 2 7 110,890      4,435.60       4,430.00    5.60      1
4 กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 39 14 25 452,670      18,106.80     18,130.00   23.20-    1
5 กลุ่มงานปฐมภูมิฯ 8 2 6 104,510      4,180.40       4,180.00    0.40      
6 กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู 3 3 31,840        1,273.60       1,270.00    3.60      
7 กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ 10 5 5 128,880      5,155.20       5,150.00    5.20      1
8 กลุ่มงานยุทธฯ 12 6 6 144,560      5,782.40       5,780.00    2.40      
9 กองกลำง เกษียณ 2 2 30,560        1,222.40       

166 49 117 2,047,650    81,906.00     80,690.00   6.40-     12

ชื่อกลุม่งำน
แยกต ำแหน่ง

ใช้ไป คงเหลอื
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กลุ่มงานบริหารทั่วไป  การประเมินลูกจ้างชั่วคราวฯ  เพ่ือเลื่อนค่าจ้าง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565  มีจ านวน 1 
คน  นายสาม ไทยใหญ่  ค่าจ้างเต็มข้ันสูง  ไมเ่ข้าเกณฑ์เลื่อน 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  วาระอ่ืนๆ   
         ไม่มี 
 มติที่ประชุม รับทราบ  
 
เลิกประชุม  เวลา 12.00  น. 
 
 
 
           
 
(นางสาวณิชชาภัทร  แสงงามเมือง)     (นายสุเทพ  ปัญญา) 
   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน         นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
      ผู้จดรายงานการประชุม           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
    

         
            


