
ระเบียบวาระการประชุมชี้แจงมาตรการ กลไก การวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
และการด่าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่่า 

ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงพยาบาลสามร้อยยอด 
วันที่ 11 มกราคม 2564  เวลา 13.30 น. 

............................................... 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

- การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด่าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ 2564 

 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

- ไม่มี – 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

- มาตรการ กลไก การวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการด่าเนินการกับ
เจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่่า 

 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพ่ือพิจารณา 

- เกณฑ์ผลการปฏิบัติงานและการด่าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่่า 
- กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการด่าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มี

ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่่า 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  โรงพยาบาลสามร้อยยอด  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โทร ๐๓๒ ๖๘๘๕๕๘ 
ที่ ปข.๐๐๓๒.๓๐๑/พิเศษ                 วันที่  5  มกราคม  ๒๕๖4 
เร่ือง   เชิญประชุมเรื่องการชี้แจงการประเมินผลปฏิบัติราชการที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่่า 
 

เรียน  หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน 
 

  ตามข้อก่าหนดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด่าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ่าปีงบประมาณ 2564 ได้ก่าหนด EB.7 
หน่วยงานมีการก่าหนดมาตรการและระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการด่าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มี
ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่่า  โดยให้หน่วยงานก่าหนดมาตรการฯดังกล่าว และมีการชี้แจงท่าความเข้าใจให้
ทราบโดยทั่วกัน นั้น  

 

  ในการนี้ จึงขอเชิญหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างานทุกท่าน เข้าร่วมประชุมเรื่องการชี้แจง
มาตรการและระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการด่าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน
ต่่า ในวัน 11 มกราคม 2564 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดีโรงพยาบาลสามร้อยยอด  
 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและเข้าร่วมประชุมตามวันเวลาดังกล่าว 
  

 

                                           

                        (นายภพ วงศ์ประสาร) 
                          นักจัดการงานทั่วไปช่านาญการ 

 
 
 

                       ทราบ-อนุมัติ 

 

             (นางสาววศินี วีระไวทยะ) 
          นายแพทย์ช่านาญการพิเศษ รักษาการในต่าแหน่ง 
    ผู้อ่านวยการโรงพยาบาลสามร้อยยอด 



รายงานการประชุมชี้แจงมาตรการ กลไก การวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
และการด่าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่่า 

ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงพยาบาลสามร้อยยอด 
วันที่ 11 มกราคม 2564  เวลา 13.30 น. 

............................................... 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธาน  -การประเมินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด่าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ 2564 เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์การ
ป้องกันและปราบปราบการทุจริตแห่งชาติ ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายส่าคัญชองชาติ โดยบรรจุอยู่ในยุทธศาสตร์
ชาติ และเป็นไปตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด่าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ 2564  โรงพยาบาลสามร้อยยอดจึงได้
ก่าหนดมาตรการ กลไก การวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการด่าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มี
ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่่า ตามท่ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก่าหนดไว้ตามประกาศ ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 
2561 
 
ที่ประชุม - รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

- ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเสนอเพ่ือปราบ 

เรื่องมาตรการ กลไก การวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการด่าเนินการกับ 
เจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่่า 

โรงพยาบาลสามร้อยยอด เป็นส่วนราชการในสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กรม
ส่านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ได้เข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด่าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตั้งแต่งบประมาณ 

2560 จนถึงปัจจุบัน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด่าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นการ
ประเมินเชิงบวกท่ีครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐในทุกมิติ ตลอดจนการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการที่สะท้อนถึงคุณลักษณะที่ดีในการด่าเนินงานที่มีคุณธรรม ที่หน่วยงานของรัฐต้องมีและยึดถือ
ปฏิบัติได้เป็นอย่างดี ซึ่งดัชนีความพร้อมรับผิดเป็นหนึ่งในกรอบการประเมินฯที่มุ่งหมายให้สาธารณชนสามารถ
ติดตามตรวจสอบว่าหน่วยงานได้ด่าเนินภารกิจตามพันธกิจของหน่วยงาน การประเมินพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท่ีแสดงถึงความมุ่งม่ันตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของงานของเจ้าหน้าที่ท่ีแสดงถึงผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับต่างๆ ภายในหน่วยงาน โดยมี
หลักเกณฑ์การพิจารณาให้คุณหรือให้โทษต่อผู้ปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ การปฏิบัติงานในระดับต่างๆ 
เช่นเดียวกัน เพ่ือมุ่งตอบสนองต่อผู้รับบริการหรือประชาชนอย่างแท้จริงอันก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของ
รัฐและประเทศชาติ เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัดสานักงานสาธารณสุข
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด่าเนินไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง มี



ประสิทธิภาพ เป็นธรรมและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของภาครัฐ โดยหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการก่าหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา และก่ากับติดตาม
การปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผลสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ก่าหนด
ไว้ ทั้งนี้ บุคลากรใดประพฤติตนอยู่ในจรรยาและระเบียบวินัย ปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผล
สัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ผู้บังคับบัญชาน่าผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการดังกล่าวไปใช้ประกอบการ
พิจารณาแต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน เพ่ือเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ หาก
บุคลากรใดมีผลการปฏิบัติราชการในระดับที่ต้องให้ได้รับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ไม่สามารถปฏิบัติราชการ
ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ ให้ด่าเนินการตามระเบียบและ
หลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุลากร แต่ละประเภท ดังนี้ 

๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๑๑๐ (๕) และกฎ ก.พ.ว่าด้วยการ 
สั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิด 
ประสิทธิผล พ.ศ.๒๕๕๒ ตามหนังสือส่านักงาน ก.พ.ที่ นร.๑๐๑๒/ว ๑๐ ลงวันที่ ๒๔มีนาคม ๒๕๕๒ 

๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ่าของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๓๗ ข้อ ๖๐ (๕) ซ่ึง 
ก่าหนดให้ผู้มีอ่านาจสั่งบรรจุ สั่งให้ลูกจ้างประจ่าที่ไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิด 
ประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ ออกจากราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ก่าหนด
ไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม 

๓. ระเบียบส่านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๑๙ ข้อ ๒๐ และข้อที่ ๒๘ 
(๔)และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่องแนวทางการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ และหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๑ ตามหนังสือ
ส่านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๔/ว ๒๗๕ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ 

๔. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อ ๒๓ ข้อ ๒๔ 
และข้อ ๒๕ (๔) และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์ว่าด้วยการ 
ประเมินผลการปฏิบัติราชการเพ่ือเพ่ิมค่าจ้าง และต่อสัญญาพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๘ 
ตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนมาก ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๔๐/ว ๒๖๙ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ 
อ.ก.พ. ส่านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบ
อนุมัติแนวทางปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่่ากว่าค่าเป้าหมายหรือ
ระดับท่ีคาดหวัง ส่าหรับบุคลากรในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และให้จัดท่าประกาศ เรื่อง การ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด่าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐด้านความพร้อมรับผิด (กระบวนการ 
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ) เพ่ือให้ส่วนราชการถือปฏิบัติตั้งแต่รอบการประเมิน วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ 
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ข้าราชการ 

- ก่อนเริ่มรอบการการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน
ก่าหนดข้อตกลงร่วมกันเก่ียวกับการมอบหมายงานและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ก่าหนดตัวชี้วัดหรือ
หลักฐานบ่งชี้ความส่าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 

- ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมินอย่างต่อเนื่อง 



เพ่ือประเมินผลส่าเร็จของงานในช่วงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้อกับเป้าหมายที่ก่าหนด
ไว้หรือไม่ เมื่อผู้ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมินมีผลการประเมินต่่ากว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่คาดหวังให้ผู้
ประเมินแจ้งผู้รับการประเมินทราบ และให้ค่าปรึกษาแนะนาเพื่อปรับปรุง แก้ไข พัฒนาผลการปฏิบัติราชการ
ของผู้รับการประเมินในช่วง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน 

- สิ้นรอบการประเมิน เมื่อผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการอยู่ในระดับต้อง 
ปรับปรุง ให้ด่าเนินการจัดท่าค่ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง กรณีข้าราชการพลเรือนสามัญมีผลการปฏิบัติ 
ราชการในระดับต้องปรับปรุง (ต่่ากว่าร้อยละ ๖๐) ดังนี้ 

ข้อ ๑ ให้ผู้บังคับบัญชาที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในระดับที่ต้องให้ได้รับ 
การพัฒนาปรับปรุงตนเอง ต้องแจ้งให้ผู้รับการประเมินทราบเกี่ยวกับผลการประเมินพร้อมทั้งก่าหนดให้ผู้นั้น
เข้ารับการพัฒนาปรับปรุงตนเองโดยให้ลงลายมือชื่อรับทราบไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ในการพัฒนาปรับปรุง
ตนเองให้ผู้บังคับบัญชาจัดให้ข้าราชการผู้นั้นทาคาม่ันในการพัฒนาปรับปรุงตนเองโดยก่าหนดเป้าหมายใน
ระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการให้ชัดเจน เพ่ือใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งต่อไป ดังนี้ 

๑.๑ ร่วมจัดท่าค่ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองตามแบบจัดทาคาม่ันในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง 
๑.๒ ให้ใช้แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ส่วนที่ ๓ แผนการพัฒนาการปฏิบัติราชการ

รายบุคคล ในรอบที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรุง (ต่่ากว่าร้อยละ ๖๐) มาจัดท่าแผนพัฒนา
รายบุคคล (Individual Development Plan)เพ่ือเป็นเครื่องมือประเมินผลการพัฒนาความรู้ ทักษะสมรรถนะ

ที่ต้องพัฒนา และแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ 
ในการก่าหนดค่ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองเป็นตัวชี้วัดรายบุคคลโดยต้องก่าหนดเป้าหมายในระดับอัน
เป็นที่พอใจของทางราชการ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล ประกอบการจัดท่าค่ามั่น
ฯ ตามแบบท่ีสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขก่าหนดข้อ ๒ การประเมินผลการปฏิบัติราชการและพัฒนา
ปรับปรุงตนเองของข้าราชการตามข้อ ๑ให้มีระยะเวลาไม่เกินสามรอบการประเมินข้อ ๓ กรณีท่ีผู้ถูกประเมิน
เห็นว่าการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้บังคับบัญชามีความไม่เป็นธรรมอาจท่าค่าคัดค้านยื่นต่อ
ผู้บังคับบัญชารวมไว้กับผลการประเมินเพ่ือเป็นหลักฐานได้ภายใน ๑๕ วันหลังจากทราบผลการประเมินและให้
ผู้บังคับบัญชารวบรวมรายงานเสนอผู้มีอ่านาจล่าดับถัดไปเพ่ือประกอบความเห็นในการพิจารณาข้อ ๔ เมื่อ
ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญตามค่ามั่นในการพัฒนาปรับปรุง
ตนเองตามข้อ ๑ และข้อ ๒ แล้ว ปรากฏว่าผู้นั้นไม่ผ่านการประเมินในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ
ตามค่ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ให้รายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้รับรายงานแล้วอาจด่าเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) กรณีข้าราชการผู้ได้รับการประเมินประสงค์จะลาออกจากราชการ ก็ให้สั่งให้ออกจากราชการ 
หรือ 

(๒) สั่งให้ข้าราชการผู้นั้นเข้ารับการพัฒนาปรับปรุงตนเองอีกครั้งหนึ่ง โดยการท่าค่ามั่นในการพัฒนา
ปรับปรุงตนเองเป็นครั้งที่สอง หรือ 

(๓) สั่งให้ข้าราชการผู้นั้นออกจากราชการกรณีการด่าเนินการตาม ข้อ ๔ (๒) เมื่อผู้บังคับบัญชา
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการผู้นั้นตามค่ามั่นครั้งที่สองแล้ว ปรากฏว่าผู้นั้นไม่ผ่านการประเมิน
ในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการตามค่ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ให้หน่วยงานรายงานผลการ
ประเมินการปฏิบัติราชการเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือสั่งการให้ข้าราชการผู้นั้นลาออกจากราชการทั้งนี้ 
ให้ด่าเนินการตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติ
ราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ.๒๕๕๒ 



 
 
ลูกจ้างประจ้าง 

- ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินก่าหนด
ข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ก่าหนดตัวชี้วัด หรือ
หลักฐานบ่งชี้ความส่าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 

- ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมินอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือประเมินผลส่าเร็จของงานในช่วงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับเป้าหมายที่ก่าหนด
ไว้ให้ผู้ประเมินแจ้งผู้รับการประเมินทราบ และให้คาปรึกษาแนะน่าเพ่ือปรับปรุง แก้ไข พัฒนาผลการปฏิบัติ
ราชการขอผู้รับการประเมินในช่วง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน 

- สิ้นรอบการประเมิน เมื้อผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจ่า อยู่ในระดับ 
ต้องปรับปรุง ให้ด่าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๓๗ 
ข้อ๖๐ (๕) ซึ่งก่าหนดให้ผู้มีอ่านาจสั่งบรรจุ สั่งให้ลูกจ้างประจาที่ไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ ออกจากราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่
ก่าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม 
พนักงานราชการ 

- ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินก่าหนด
ข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน ก่าหนดตัวชี้วัดหรือหลักฐาน
บ่งชี้ความส่าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 

- ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมินอย่างต่อเนื่องเพ่ือ
ประเมินผลส่าเร็จของงานในช่วงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับเป้าหมายที่ก่าหนดไว้
หรือไม่ เมื่อผู้ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมินมีผลการประเมินต่่ากว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่คาดหวังให้ผู้
ประเมินแจ้งผู้รับการประเมินทราบ และให้ค่าปรึกษาแนะน่าเพ่ือปรับปรุง แก้ไข พัฒนาผลการปฏิบัติงานของ 
ผู้รับการประเมินในช่วง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน 

- เมื่อสิ้นรอบการประเมินของรอบการประเมินนั้นๆ ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ราชการมีคะแนนผลการประเมินอยู่ในระดับใดเมื่อรวมคะแนนผลการประเมินกับรอบการประเมินที่ผ่านมามี
คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน ๒ ครั้งติดต่อกันต่่ากว่าระดับดี ให้ด่าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัดส่านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ 
๑๑ พนักงานราชการผู้ใด ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้ประเมินผลการปฏิบัติงานแล้ว มีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน 
๒ ครั้ง ติดต่อกันต่่ากว่าระดับดี ให้ผู้บังคับบัญชาทาความเห็นเสนอผู้มีอ่านาจสั่งจ้าง เพ่ือพิจารณาสั่งเลิกจ้าง
ต่อไป พร้อมกับแจ้งให้กับพนักงานราชการผู้นั้นทราบภายในเจ็ดวัน นับตั้งแต่วันทราบผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 

- ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินก่าหนด
ข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน ก่าหนดตัวชี้วัดหรือหลักฐาน
บ่งชี้ความส่าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 

- ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมินอย่างต่อเนื่อง 



เพ่ือประเมินผลส่าเร็จของงานในช่วงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับเป้าหมายที่ก่าหนด
ไว้หรือไม่ เมื่อผู้ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมินมีผลการประเมินต่่ากว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่คาดหวังให้ผู้
ประเมินแจ้งผู้รับการประเมินทราบ และให้ค่าปรึกษาแนะน่าเพ่ือปรับปรุง แก้ไข พัฒนาผลการปฏิบัติงานของ 
ผู้รับการประเมินในช่วง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน 

- เมื่อสิ้นรอบการประเมินของการประเมินนั้นๆ ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
กระทรวงสาธารณสุขมีคะแนนผลการประเมินอยู่ในระดับใดเมื่อรวมคะแนนผลการประเมินกับรอบการ
ประเมินที่ผ่านมามีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒ ครั้ง ติดต่อกันต่่ากว่าระดับดี ให้
ด่าเนินการตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมค่าจ้าง และต่อสัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๗ ข้อ ๘ 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปผู้ใด ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้ประเมินผลการปฏิบัติงานแล้วมีคะแนนเฉลี่ยของ
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒ ครั้งติดต่อกันต่่ากว่าระดับดี ให้ถือว่าสิ้นสุดสัญญาจ้าง โดยให้
ผู้บังคับบัญชาท่าความเห็นเสนอหัวหน้าส่วนราชการต่อไป พร้อมกับแจ้งให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขผู้นั้น
ทราบภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันทราบการประเมินผลปฏิบัติงาน 
 
ที่ประชุม - รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพ่ือพิจารณา 

- เกณฑ์ผลการปฏิบัติงานและการด่าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่่า 
- กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการด่าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มี

ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่่า 
 
ที่ประชุม - รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ 
  -ไม่มี- 
 
ปิดประชุมเวลา  16.00 น. 
 

                      
      (นายภพ  วงศ์ประสาร) 
             ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 

                                                                          
      (นางสาววศินี  วีระไวทยะ) 
               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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