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รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาบริหารงานบุคคล 
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา 

วันท่ี 4 เมษายน  2550  ณ  หองประชุมชั้น 3 
---------------------------------- 

รายนามผูเขาประชุม 
1.  นายสมชาย  ตั้งสุภาชัย ผูอํานวยการฯ   ประธาน 
2.  นายธีรวัฒน  วลัยเสถียร นายแพทย 9 วช   กรรมการ 
3.  นายสมศักดิ์  นิลพันธุ  นักวิชาการสาธารณสุข 9 ชช กรรมการ 
4.  นางสาวศรีสมร กมลเพช็ร นักวิชาการสาธารณสุข 8 ว. กรรมการ 
5.  นายไพโรจน  พรหมพันใจ นักวิชาการสาธารณสุข 8 ว. กรรมการ 
6.  นายไชยยนัต  นุตตะรังค เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 7 เลขานุการ 

 

เร่ิมประชุมเวลา  09.30 น. 
วาระท่ี 1 เร่ืองประธานแจงที่ประชุมทราบและพิจารณา 

1.1 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ 
พ.ศ. 2550  มีผลบังคับใชตั้งแต  1  กุมภาพนัธ  2550 

  สรุปโดยสังเขป 
  เงินตอบแทน  หมายความวา  เปนการ 

1. ปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานักงานและไดปฏิบัตงิานนั้น นอกเวลาราชการปกติ 
รวมทั้งวันหยดุราชการ 

2. ปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการปกติ 
รวมทั้งวันหยดุราชการ 

       3.  ปฏิบัติงานนอกผลัดหรือกะของตน (กรณีลักษณะงานปฏิบัติงานเปนผลัดหรือกะ) 
อัตราคาตอบแทน     วันทําการ        -  ไมเกนิวันละ 4 ช่ัวโมง ๆละ 50  บาท  เปนเงิน  200.-  บาท 
        วันหยุดราชการ    -  ไมเกินวนัละ 7 ช่ัวโมง ๆละ 60  บาท เปนเงิน  420.-  บาท 
มติท่ีประชุม -  เพื่อไมใหเกดิผลกระทบตอการบริหารเงินงบประมาณของป 2550  ของหนวยงาน 

   เห็นควรกําหนดคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสําหรับเจาหนาที่  
                               ของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวดันครราชสีมา ดังนี้ 
  *  นอกเวลาราชการวันทําการ  -  ไมเกินวันละ  4  ช่ัวโมง ๆละ 50 บาท เปนเงิน  200.-  บาท 
  *  วันหยุดราชการ          -   ไมเกนิวันละ  5 ช่ัวโมง ๆละ 60 บาท เปนเงิน  300.-  บาท 
  *  ผูที่จะขอปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตองทําบันทึกขออนุมัติกอนปฏิบัติงาน 
                               เสนอ ตอผอก.สคร.5  เทานั้น 

*  กรณีที่มีแผนปฏิบัติงานในปงบประมาณ 2550 และไดรับการอนุมตัิแลว  
    ใหใชวงเงินเดิมตามโครงการฯ  สามารถปรับวัน เวลา การปฏิบัติงานได  
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1.2 -  การประเมนิประสิทธิภาพประสิทธิผล การปฏิบัติงานของขาราชการและ ลูกจางประจํา  
   เพื่อพิจารณาเสนอเลื่อนขั้นเงินเดือนและคาจาง  ณ  วนัที่  1  เมษายน  2550 

 -  สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวดันครราชสีมา ไดแตงตั้งคณะกรรมการ 
                  กําหนดเกณฑการพิจารณาความดีความชอบ ป 2550  

     (คําสั่งที่  90/2550  ส่ัง   ณ  วนัที่ 23 มีนาคม  2550) 
- ไดแจงเกณฑการพิจารณา ใหหนวยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติแลว 

ตามหนังสือที่ สธ 0411.1/ว.782   ลงวันที่  28  มีนาคม  2550  
 -   ขอมูล บุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง ณ วันที่  1  มีนาคม  2550 
  ขาราชการ -  ระดับ 9      3  คน 
    -  ระดับ 1-8   132  คน 
  ลูกจางประจํา    195  คน 
 

มติท่ีประชุม -  ไดพจิารณาผลการปฏิบัติงาน ของเจาหนาที่ในสังกดั ตามหลักเกณฑที่กําหนด  
                                และเสนอรายชื่อเพื่อเล่ือนขั้นเงินเดือน/คาจาง  ณ วนัที่ 1 เมษายน  2550  

     ซ่ึงการพิจารณาเสนอรายชื่อเล่ือน 1 ขั้น กรมควบคุมโรคใหใชโควตา 14.5%  
     ของจํานวนเจาหนาที่ทั้งหมด ที่ปฏิบัตงิานจริงที่หนวยงาน 
ขาราชการ ระดับ 9           3 คน  เสนอกรมฯพิจารณา 

      ขาราชการ (1-8)   เสนอเลื่อน 1  ขั้น    19  คน (บัญชีรายช่ือแนบทาย) 
   เสนอเลื่อน        0.5  ขั้น  111  คน 

    ไมไดเล่ือนขั้น                    2  คน  (ลาศึกษา) 
 ลูกจางประจํา    เสนอเลื่อน      1  ขั้น    28  คน (บัญชีรายช่ือแนบทาย) 
    เสนอเลื่อน    0.5  ขั้น  167  คน 

------------------------- 
 

ปดประชุมเวลา  12.10  น.  
 
 
      นายไชยยนัต  นุตตะรังค   บันทึกการประชุม 
      นายพุทธชาติ       กระเบากลาง    พิมพ 
      นายสมชาย ตั้งสุภาชัย   ตรวจ 
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รายช่ือผูไดรับการเสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน/คาจาง  1  ขั้น  ณ  วนัที่  1  เมษายน  2550 
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวดันครราชสีมา 

ลําดับ ช่ือ – สกุล    กลุมขาราชการ กลุม/ฝาย/ 
ศูนย 

ลําดับ ช่ือ – สกุล  กลุมลูกจางฯ กลุม/ฝาย/ 
ศูนย 

1 นางอติภา กมลวัทน ผูชวยฯ 1 นายธีรศักดิ์ ศรีโอษฐ บริหารฯ 
2 นายสุรชัย ศิลาวรรณ หัวหนากลุม 2 นายไมตรี อัจฉฤกษ บริหารฯ 
3 นายโกเมศ อุนรัตน หัวหนากลุม 3 นายดาวโยง โนนพลกรัง บริหารฯ 
4 นายธีรศักดิ์ พรหมพันใจ สงเสริมฯ 4 นายจารุกฤต บัวจรูญ วัณโรคฯ 
5 นายบําเพ็ญ เกงขุนทด โรคติดตอทั่วไป 5 นายรัตนะ ล้ิมกลาง ประกอบอาชีพฯ 

6 นางเบญจมาศ อุนรัตน โรคไมติดตอ 6 นางกาญจนา แกวตะพาน ระบาดฯ 
7 นางทิติยาณี เทพหัสดิน ณ อยุธยา โรคเอดส 7 นายอดิเรก ดิษฐเจริญ แมลง 
8 นางญาดา โตอุตชนม วัณโรคฯ 8 นายชูชาติ ภูหมื่นไวย แมลง 
9 นางวิมลจันทร นาคจันทึก วัณโรคฯ 9 นายสุรสิทธิ์ ปูสารัมย ศตม.5.2 
10 นางสาวสุธารัตน วิทยชัยวุฒวิงศ ประกอบอาชีพฯ 10 นายวเิชียร สิงหหลง ศตม.5.1 
11 นางสาวสุทธิลักษณ หนูรอด ระบาดฯ 11 นายเหรียญชัย บุญฮวด ศตม.5.1 
12 นางเปรมปรีดิ์ ชวนะนรเศรษฐ งานฝกอบรม 12 นายทว ีศรีสมบูรณ ศตม.5.1 
13 นางพัชรา สายอราม บริหารฯ 13 นางปราณี เกดินาแซง ศตม.5.1 
14 นายกิตตภิพ พทุธชนม บริหารฯ 14 นายสุพัฒน กงชัยภูม ิ ศตม.5.1 
15 นายเชษฐ ศาสตรใหม ชันสูตร 15 นางพรพิศ ศิริมูล ศตม.5.1 
16 นายดอกรัก ฤทธิ์จีน แมลงฯ 16 นายพัฒนพงศ คงสมบูรณ ศตม.5.3 
17 นางประไพพรรณ ครองสมบัติ ศตม.5.1 17 นางชวาล อยูนาน ศตม.5.3 
18 นางสุนันทา พนัขุนคีรี ศตม.5.3 18 นายวิสันต บุตมิาลย ศตม.5.3 
19 นางพิมพชนก คงมะกล่ํา ศตม.5.4 19 นางอัญชลี พานโฮม ศตม.5.3 

   20 นายวรวิทย กนัภัย ศตม.5.4 
   21 นายอมรพันธ ทองคําขาว ศตม.5.4 
   22 นายบุญเลิศ ประทุมทอง ศตม.5.4 
   23 นายจกัรพนธ สมบัติมาก ศตม.5.4 
   24 นายปญญา คงมะกล่ํา ศตม.5.4 
   25 นายวชิรพงศ รัตนมณีนิล ศตม.5.4 
   26 นางวันเพ็ญ เสถียรพานิช ศตม.5.4 
   27 นายเฉลิมพล ชองแวน ศตม.5.4 
   28 นายสมศักดิ์ ศรีณรงค ศตม.5.4 

 


