
รายงานการประชุมชี้แจง 
การประเมินผลปฏิบัติราชการที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่่า ณ ห้องประชุมบริหารชั้น ๒  

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
…………………………………………. 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ               
             เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์การ ป้องกันและ  ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบาย
ส าคัญของประเทศ โดยถูกบรรจุอยู่ใน ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) และเป็นไปตามแนว
ทางการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน  ภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวาง
ระบบในการ บริหารผลการปฏิบัติงาน และการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 -ไม่มี-  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
                ๓.๑ มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการด าเนินการ กับ
เจ้าหน้าที่ผู้มี ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า 

เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
โรงพยาบาลหนองบุญมาก  ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง มีประสิทธิภาพ 
เป็นธรรม และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของภาครัฐ โดยหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการก าหนดให้
ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา และก ากับติดตามการปฏิบัติราชการของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
สอดคล้อง กับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ บุคลากรใดประพฤติตนอยู่ใน
จรรยา และระเบียบวินัย ปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ผู้บังคับบัญชา 
น าผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการดังกล่าวไปใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง/ ค่าตอบ
แทบ เพ่ือเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ หากบุคลากรใดมีผลการปฏิบัติราชการในระดับที่ ต้องให้ได้รับ
การพัฒนาปรับปรุงตนเอง ไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับ อันเป็นที่พอใจ
ของทางราชการ ให้ด าเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
บุคลากรแต่ละประเภท ดังนี้ 

    ๑.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๑๑๐ (๕) และกฎ ก.พ. ว่าด้วย
การสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและ เกิด
ประสิทธิผล พ.ศ.๒๕๕๒ ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๑๐ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๒ (ส าหรับ
ข้าราชการ) 
 



๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๓๗ ข้อ ๖๐ (๕) ซ่ึง
ก าหนดให้ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ สั่งให้ลูกจ้างประจ าที่ไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
ในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ ออกจากราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม (ส าหรับลูกจ้างประจ า) 

๓.ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๑๙ ข้อ ๒๐ และข้อ ๒๘ (๔) 
และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่อง แนวทางการประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ และหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๑ ตามหนังสือส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๔/ว ๒๗๕ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ (ส าหรับพนักงานราชการ) 

๔. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อ ๒๓ ข้อ ๒๔ 
และข้อ ๒๕ (๔) และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเพ่ิมค่าจ้าง และต่อสัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๗ ข้อ ๘ ตาม
หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนมาก ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๔๐/ว ๒๖๙ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ (ส าหรับ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข) 

อ.ก.พ. ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ มีมติ
เห็นชอบอนุมัติแนวทางปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ ากว่าค่าเป้าหมายหรือ
ระดับท่ีคาดหวัง ส าหรับบุคลากรในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ราชการบริหาร ส่วนกลางและ
ราชการบริหารส่วนกลางที่มีส านักงานตั้งอยู่ในส่านภูมิภาค) และให้จัดท าประกาศส านักงาน ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ด้านความพร้อม
รับผิด (กระบวบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ) เพ่ือให้ส่วนราชการถือปฏิบัติตั้งแต่รอบการประเมินวันที่ ๑ 
เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ข้าราชการ 
- ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือใ นช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน 

ก าหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิ บัติราชกา ร ก าหนดตัวชี้วัดหรือ
หลักฐานบ่งขี้ความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 

ลูกจ้างประจ า 
- ก่อน เริ่มรอบ การประเมิน หรือในช่วงเริ่ม รอบการประ เมิน ให้ผู้ประเมินและผู้ รับการ ประเมิน 

ก าหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและ การประเนินผล การปฏิบัติราชการ ก าหนดตัวชี้วัด หรือ
หลักฐานบ่งชี้ความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกบัลักษณะงาน 

- พนักงานราชการ 
- ก่อนเริ่ม รอบการ ประเมิน หรือในช่วงเริ่ม รอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับ การประ เมิน 

ก าหนดข้อตกลงร่วมกัน เกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานก าหนดตัวชี้วัด หรือหลักฐาน
บ่งชี้ความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
- ก่อนเริ่ม รอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่ม รอบการประเนิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับ การประ เนิน 

ก าหนด ,ข้อตกลงร่วมกันเกี่ยว กับการมอบ หมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน ก าหนด ตัวชี้วัด หรือ 
หลักฐานบ่งชี้ความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 
 



ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาร่วมกัน 

                ๑ เกณฑ์ผลการปฏิบัติงาน และการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า  
                ๒. กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการด่าเนินการกับเจ้าหน้าที่ท่ีมีผลสัมฤทธิ์งานต่ า 
มติที่ ประชุม รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 

-ไม่มี-  

ปิดประชุมเวลา 16.00 น 

 

 

 

ผู้จดบันทึกการประชุม 

 


