
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลดงเจริญ 
ตามประกาศโรงพยาบาลดงเจริญ 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖3 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลดงเจริญ (กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน)บริหารทั่วไป งานธุรการ 
วัน/เดือน/ปี : 30 ตุลาคม 2563  
หัวข้อ : EB 7 หน่วยงานมีการก าหนดมาตรฐานการบริหารผลการปฏิบัติงานและการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การ
ปฏิบัติงานต่ ารายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

1. บันทึกข้อความลงนามค าสั่งหรือประกาศมาตรฐานการบริหารผลการปฏิบัติงานเเละการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มี
ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า เเละปรากฏขอเผยเเพร่บนเว็ปไซต์ของหน่วยงาน 

2. ค าสั่งหรือประกาศมาตรฐานการบริหารผลการปฏิบัติงานเเละการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน
ต่ า 

3. กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานเเละการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า 
4. หลักฐานการประชุมชี้แจงท าความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ 2564 
5. หลักฐานหนังสือเเจ้งเวียน ของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

............................................................................................................................. .............................................................. 
Link ภายนอก : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
หมายเหตุ : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
.......................................................................................................................... ................................................................. 
............................................................................................................................. .............................................................. 
 
               ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                              ผู้อนุมัติรับรอง 
                  รุ่งรัตน์ วิเชียรรัตน์                                                  ปัทมา สายสจุริต 
               (นายรุ่งรัตน์ วิเชียรรัตน์)                                       (นางสาวปัทมา สายสุจริต)                                    
       ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ                               ต าแหน่งรก.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลดงเจริญ                                
        วันที่ 30 . เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563                            วันที่ 30 . เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 
                                                                              

                                                               
                                                       

                                                  ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
                                                        ปฐมพงศ์  จันทร์ข า 
                                                      (นายปฐมพงศ์  จันทร์ข า)                                    
                                    ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์                      
                                              วันที่ 30 . เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 
                     

 
 



 

- ส ำเนำ - 
รายงานการประชุมชี้แจง 

การประเมินผลปฏิบัติราชการที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่่า 

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลดงเจริญ อ่าเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. 

 

 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

 1.1 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์การ ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายส าคัญของประเทศ โดยถูกบรรจุอยู่ใน ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี 
(พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) และเป็นไปตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 โรงพยาบาลดงเจริญจึง
ก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการ บริหารผลการปฏิบัติงาน และการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์
การปฏิบัติงานต่ า ตามท่ีจังหวัดพิจิตร ก าหนดมาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่มี
ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า ตามประกาศจังหวัดพิจิตร ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เพ่ือเป็นการก าหนดมาตรการ กล
ไกล และวาง ระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า  
 
มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
 
-ไม่มี-  

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
 3.1 มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการด าเนินการ  กับเจ้าหน้าที่ผู้มี
ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า  
 โรงพยาบาลดงเจริญ เป็นส่วนราชการในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร กรมส านั กปลัดกระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ได้เข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตั้งแต่งบประมาณ 2560 จนถึง ปัจจุบัน การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นการประเมินเชิงบวกที่  ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานภาครัฐในทุกมิติ ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่สะท้อน  ถึงคุณลักษณะที่ดีในการด าเนินงานที่มี
คุณธรรม ที่หน่วยงานของรัฐต้องมีและยึดถือปฏิบัติได้เป็นอย่างดี ซึ่งดัชนี ความพร้อมรับผิดเป็นหนึ่งในกรอบการประเมิน
ฯที่มุ่งหมายให้สาธารณชนสามารถติดตามตรวจสอบว่าหน่วยงานได้ด าเนินภารกิจตามพันธกิจของหน่วยงาน การประเมิน
พฤติกรรมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่แสดงถึงความ มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของงานของเจ้าหน้าที่ที่แสดงถึง ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับต่างๆ ภายในหน่วยงาน โดยมีหลักเกณฑ์
การพิจารณาให้คุณหรือให้โทษต่อ ผู้ปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับต่างๆ เช่นเดียวกัน เพ่ือมุ่งตอบสนอง
ต่อผู้รับบริการหรือ ประชาชนอย่างแท้จริงอันก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐและประเทศชาติ  



 เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัด พิจิตร ด าเนินไป
ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและ เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของ
ภาครัฐ โดยหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการก าหนดให้ผู้บังคับบัญชามี  หน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของผู้ใต้บังคับบัญชา และก ากับติดตามการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา  ให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสอดคล้องกับ  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ บุคลากรใดประพฤติตนอยู่ในจรรยาและ ระเบียบวินัย ปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ผู้บังคับบัญชาน าผลการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการดังกล่าวไปใช้ประกอบการ
พิจารณาแต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน เพ่ือ เสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ หากบุคลากรใดมีผล
การปฏิบัติราชการในระดับที่ต้องให้ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงตนเอง ไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทาง ราชการ ให้ด าเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุลากร แต่ละประเภท ดังนี้ 
 

 ๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๑๑๐ (๕) และกฎ ก.พ.ว่าด้วยการสั่ง ให้
ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  พ.ศ.
๒๕๕๒ ตามหนังสือส านักงาน ก.พ.ที่ นร.๑๐๑๒/ว ๑๐ ลงวันที่ ๒๔มีนาคม ๒๕๕๒  
 ๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๓๗ ข้อ ๖๐ (๕) ซึ่งก าหนดให้ ผู้มี
อ านาจสั่งบรรจุ สั่งให้ลูกจ้างประจ าที่ไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับ  อันเป็นที่
พอใจของทางราชการ ออกจากราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย  ระเบียบข้าราชการ
พลเรือนโดยอนุโลม  
 ๓. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๑๙ ข้อ ๒๐ และข้อที่ ๒๘ (๔) และ
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่องแนวทางการประเมินผล การ
ปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ และหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ราชการ
ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๑ ตามหนังสือส านักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ที่ สธ 
๐๒๐๑.๐๓๔/ว ๒๗๕ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔  
 ๔. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อ ๒๓ ข้อ ๒๔ และ ข้อ 
๒๕ (๔) และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์ว่าด้วยการ  ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการเพ่ือเพ่ิมค่าจ้าง และต่อสัญญาพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๗ ข้อ ๘ ตาม หนังสือกระทรวง
สาธารณสุข ด่วนมาก ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๔๐/ว ๒๖๙ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ อ.ก.พ. ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบอนุมัติแนวทาง ปฏิบัติการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ ากว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่คาดหวัง ส าหรับบุคลากรในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และให้จัดท าประกาศ เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐด้านความพร้อมรับผิด (กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ) เพ่ือให้ส่วนราชการถือปฏิบัติตั้งแต่
รอบการประเมิน วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖2 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
 

 ข้าราชการ  
 - ก่อนเริ่มรอบการการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้ รับการ ประเมินก าหนด
ข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ก าหนดตัวชี้วัดหรือ  หลักฐานบ่งชี้
ความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน  
 - ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมินอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือประเมิน
ผลส าเร็จของงานในช่วงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้อกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ หรือไม่ เมื่อผู้ประเมิน
คาดว่าผู้รับการประเมินมีผลการประเมินต่ ากว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่คาดหวังให้ผู้ประเมิน แจ้งผู้รับการประเมินทราบ 
และให้ค าปรึกษาแนะน าเพ่ือปรับปรุง แก้ไข พัฒนาผลการปฏิบัติราชการของผู้รับการ ประเมินในช่วง ๓ เดือนหลังของ
รอบการประเมิน          



 - สิ้นรอบการประเมิน เมื่อผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการอยู่ ในระดับต้อง ปรับปรุง ให้
ด าเนินการจัดท าค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง กรณีข้าราชการพลเรือนสามัญมีผลการปฏิบัติ ราชการในระดับต้อง
ปรับปรุง (ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐) ดังนี้  
  ข้อ ๑ ให้ผู้บังคับบัญชาที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในระดับที่ต้องให้ได้รับการ พัฒนา
ปรับปรุงตนเอง ต้องแจ้งให้ผู้รับการประเมินทราบเกี่ยวกับผลการประเมินพร้อมทั้งก าหนดให้ผู้นั้นเข้ารับการ  พัฒนา
ปรับปรุงตนเองโดยให้ลงลายมือชื่อรับทราบไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ในการพัฒนาปรับปรุงตนเองให้  ผู้บังคับบัญชาจัดให้
ข้าราชการผู้นั้นท าค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองโดยก าหนดเป้าหมายในระดับอันเป็นที่  พอใจของทางราชการให้
ชัดเจน เพ่ือใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งต่อไป ดังนี้  
  ๑.๑ ร่วมจัดท าค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองตามแบบจัดท าค ามั่นในการพัฒนา ปรับปรุงตนเอง  
  ๑.๒ ให้ใช้แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ส่วนที่ ๓ แผนการพัฒนาการ ปฏิบัติราชการ
รายบุคคล ในรอบที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรุง (ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐) มาจัดท า แผนพัฒนารายบุคคล 
(Individual Development Plan)เพ่ือเป็นเครื่องมือประเมินผลการพัฒนาความรู้ ทักษะ สมรรถนะที่ต้องพัฒนา และ
แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือ  สมรรถนะ ในการก าหนดค ามั่นในการ
พัฒนาปรับปรุงตนเองเป็นตัวชี้วัดรายบุคคลโดยต้องก าหนดเป้าหมายใน  ระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ ที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล ประกอบการจัดท า ค ามั่นฯ ตามแบบที่ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขก าหนด 
 ข้อ ๒ การประเมินผลการปฏิบัติราชการและพัฒนาปรับปรุงตนเองของข้าราชการตามข้อ ๑ ให้ม ีระยะเวลาไม่
เกินสามรอบการประเมิน  
 ข้อ ๓ กรณีที่ผู้ถูกประเมินเห็นว่าการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้บังคับบัญชามีความไม่  เป็นธรรมอาจ
ท าค าคัดค้านยื่นต่อผู้บังคับบัญชารวมไว้กับผลการประเมินเพ่ือเป็นหลักฐานได้ภายใน ๑๕ วัน หลังจากทราบผลการ
ประเมินและให้ผู้บังคับบัญชารวบรวมรายงานเสนอผู้มีอ านาจล าดับถัดไปเพ่ือประกอบ ความเห็นในการพิจารณา  
 ข้อ ๔ เมื่อผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญตามค ามั่นใน การพัฒนา
ปรับปรุงตนเองตามข้อ ๑ และข้อ ๒ แล้ว ปรากฏว่าผู้นั้นไม่ผ่านการประเมินในระดับอันเป็นที่พอใจของ ทางราชการตาม
ค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ให้รายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อผู้ ว่าราชการจังหวัด พิจิตร เมื่อผู้ว่าราชการ
จังหวัดพิจิตรได้รับรายงานแล้วอาจด าเนินการดังต่อไปนี้  
  (๑) กรณีข้าราชการผู้ได้รับการประเมินประสงค์จะลาออกจากราชการ ก็ให้สั่งให้ออกจาก ราชการ หรือ  
  (๒) สั่งให้ข้าราชการผู้นั้นเข้ารับการพัฒนาปรับปรุงตนเองอีกครั้งหนึ่ง โดยการท าค ามั่นในการ พัฒนา
ปรับปรุงตนเองเป็นครั้งที่สอง หรือ  
  (๓) สั่งให้ข้าราชการผู้นั้นออกจากราชการกรณีการด าเนินการตาม ข้อ ๔ (๒) เมื่อผู้บังคับบัญชา 
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการผู้นั้นตามค ามั่นครั้งที่สองแล้ว ปรากฏว่าผู้นั้นไม่ผ่านการประเมินใน ระดับอัน
เป็นที่พอใจของทางราชการตามค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ให้หน่วยงานรายงานผลการประเมิน  การปฏิบัติ
ราชการเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือสั่งการให้ข้าราชการผู้นั้นลาออกจากราชการทั้งนี้ ให้ด าเนินการ  ตามกฎ ก.พ. ว่า
ด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มี  ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล พ.ศ.๒๕๕๒  
 

 ลูกจ้างประจ้าง  
 - ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน ก าหนดข้อตกลง
ร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ก าหนดตัวชี้วัด หรือ หลักฐานบ่งชี้ความส าเร็จ
ของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 
  
 
 
 

/- ระหว่างรอบ… 



 - ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมินอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือประเมิน
ผลส าเร็จของงานในช่วงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้  ให้ผู้ประเมินแจ้ง
ผู้รับการประเมินทราบ และให้ค าปรึกษาแนะน าเพ่ือปรับปรุง แก้ไข พัฒนาผลการปฏิบัติราชการ ขอผู้รับการประเมิน
ในช่วง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน  
 - สิ้นรอบการประเมนิ เมื้อผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจ า อยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง ให้
ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๓๗ ข้อ ๖๐ (๕) ซึ่งก าหนดให้ผู้มี
อ านาจสั่งบรรจุ สั่งให้ลูกจ้างประจ าที่ไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิด ประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่
พอใจของทางราชการ ออกจากราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ก าหนดไว้ใน  กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
พลเรือนโดยอนุโลม  
 พนักงานราชการ  
 - ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน ก าหนดข้อตกลง
ร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน ก าหนดตัวชี้วัดหรือหลักฐาน  บ่งชี้ความส าเร็จของ
งานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน  
 - ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมินอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือประเมิน
ผลส าเร็จของงานในช่วงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้  หรือไม่ เมื่อผู้
ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมินมีผลการประเมินต่ ากว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่คาดหวังให้ผู้ประเมิน แจ้งผู้รับการ
ประเมินทราบ และให้ค าปรึกษาแนะน าเพ่ือปรับปรุง แก้ไข พัฒนาผลการปฏิบัติงานของผู้รับการ ประเมินในช่วง ๓ เดือน
หลังของรอบการประเมิน  
 - เมื่อสิ้นรอบการประเมินของรอบการประเมินนั้นๆ ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของ  พนักงานราชการมี
คะแนนผลการประเมินอยู่ในระดับใดเมื่อรวมคะแนนผลการประเมินกับรอบการประเมินที่ผ่าน  มามีคะแนนเฉลี่ยของผล
การประเมิน ๒ ครั้งติดต่อกันต่ ากว่าระดับดี ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๑ พนักงานราชการผู้ใด ซึ่งผู้บังคับบัญชา
ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานแล้ว มีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน ๒ ครั้ง ติดต่อกันต่ ากว่าระดับดี ให้ผู้บังคับบัญชาท า
ความเห็นเสนอผู้มอี านาจสั่งจ้าง เพ่ือพิจารณาสั่งเลิก จ้างต่อไป พร้อมกับแจ้งให้กับพนักงานราชการผู้นั้นทราบภายในเจ็ด
วัน นับตั้งแต่วันทราบผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
 

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  
 - ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน ก าหนดข้อตกลง
ร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน ก าหนดตัวชี้วัดหรือหลักฐาน  บ่งชี้ความส าเร็จของ
งานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน  
 - ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมินอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือประเมิน
ผลส าเร็จของงานในช่วงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้  หรือไม่ เมื่อผู้
ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมินมีผลการประเมินต่ ากว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่คาดหวังให้ผู้ประเมิน แจ้งผู้รับการ
ประเมินทราบ และให้ค าปรึกษาแนะน าเพ่ือปรับปรุง แก้ไข พัฒนาผลการปฏิบัติงานของผู้รับการ ประเมินในช่วง ๓ เดือน
หลังของรอบการประเมิน  
 - เมื่อสิ้นรอบการประเมินของการประเมินนั้นๆ ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน  กระทรวง
สาธารณสุขมีคะแนนผลการประเมินอยู่ในระดับใดเมื่อรวมคะแนนผลการประเมินกับรอบการประเมินที่ ผ่านมามีคะแนน
เฉลี่ยของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒ ครั้ง ติดต่อกันต่ ากว่าระดับดี ให้ด าเนินการตาม ประกาศคณะกรรมการ
บริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการ  ปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมค่าจ้าง และต่อ
สัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๗ ข้อ ๘ พนักงานกระทรวง สาธารณสุขทั่วไปผู้ใด ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้ 

 
/ประเมินผล… 



ประเมินผลการปฏิบัติงานแล้วมีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผลการ ปฏิบัติงาน ๒ ครั้งติดต่อกันต่ ากว่าระดับดี ให้ถือ
ว่าสิ้นสุดสัญญาจ้าง โดยให้ผู้บังคับบัญชาท าความเห็นเสนอหัวหน้า ส่วนราชการต่อไป พร้อมกับแจ้งให้พนักงานกระทรวง
สาธารณสุขผู้นั้นทราบภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันทราบการ ประเมินผลปฏิบัติงาน  
 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
  
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาร่วมกัน  
 4.1 เกณฑ์ผลการปฏิบัติงาน และการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า  
 4.2 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการด่าเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่มีผลสัมฤทธิ์  งานต่ า มติที่
ประชุม รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ  
 
 -ไม่มี-  
 
 
 ปิดประชุมเวลา 16.00 น 
 
 
 

รุ่งรัตน์  วิเชียรรัตน ์
(นายรุ่งรัตน์  วิเชียรรัตน์) 

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 
ผู้จดบันทึกการประชุม 

 
 
 


