
ระเบียบวาระการประชุมชี้แจงมาตรการ กลไก การวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน  
และการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า 
 ณ ห้องประชุมอาคารอ านวนการ โรงพยาบาลบางสะพานน้อย  

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

ประธาน  - การประเมินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ 2565 เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์การ 
ป้องกันและปราบปราบการทุจริตแห่งชาติ ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายส าคัญของชาติ โดยบรรจุอยู่ในยุทธศาสตร์
ชาติ และเป็นไปตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด่าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ 2565 โรงพยาบาลบางสะพานน้อยจึงได้ 
ก าหนดมาตรการ กลไก การวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการด่าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มี 
ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า ตามท่ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก าหนดไว้ตามประกาศ ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 
2561 

ที่ประชุม – รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

 - ไม่มี  

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

ประธาน  - เรื่องมาตรการ กลไก การวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการด าเนินการกับ 

เจ้าหน้าทีผู่้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า โรงพยาบาลบางสะพานน้อย เป็นส่วนราชการในสังกัดส านักงาน 
สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ได้เข้าร่วม 
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ตั้งแต่งบประมาณ 2560 จนถึงปัจจุบัน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ 
ด่าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นการ ประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 
ภาครัฐในทุกมิติ ตลอดจนการประเมินผลการ ปฏิบัติราชการที่สะท้อนถึงคุณลักษณะที่ดี ในการด าเนินงานที่มี 
คุณธรรม ที่หน่วยงานของรัฐต้องมีและยึดถือ ปฏิบัติได้เป็นอย่างดีซึ่งดัชนีความพร้อมรับผิดเป็นหนึ่งในกรอบ 
การประเมินฯที่มุ่งหมายให้สาธารณชนสามารถติดตามตรวจสอบว่าหน่วยงานได้ด าเนินภารกิจตามพันธกิจ 
ของหน่วยงาน การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่แสดงถึงความมุ่งม่ันตั้งใจปฏิบัติงานอย่าง 
เต็มประสิทธิภาพ รวมถึงการประเมิน ผลสัมฤทธิ์ของงานของเจ้าหน้าที่ที่แสดงถึงผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานใน
ระดับต่างๆ ภายในหน่วยงาน โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาให้คุณหรือให้โทษต่อผู้ปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ 
การปฏิบัติงานในระดับต่างๆ เช่นเดียวกัน เพื่อมุ่งตอบสนองต่อผู้รับบริการหรือประชาชนอย่างแท้จริงอัน
ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐและประเทศชาติเพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร 
ในสังกัดส านักงานสาธารณสุข จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เป็นไปตาม  
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หลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องมีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของภาครัฐ โดยหลักเกณฑ์การ 
ประเมินผลการปฏิบัติ ราชการก าหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ 
ผู้ใต้บังคับบัญชา และก ากับติดตาม การปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และวัตถุประสงค์อย่างมี ประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผลสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ก าหนด ไว้ ทั้งนี้ บุคลากรใดประพฤติตนอยู่ในจรรยาและระเบียบวินัย ปฏิบัติ 
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผล สัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ผู้บังคับบัญชาน่าผลการประเมินผลการ 
ปฏิบัติราชการดังกล่าวไปใช้ประกอบการ พิจารณาแต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน เพื่อเสริมสร้าง 
แรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ หาก บุคลากรใดมีผลการปฏิบัติราชการในระดับที่ต้องให้ได้รับการพัฒนา 
ปรับปรุงตนเอง ไม่สามารถปฏิบัติราชการ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของ 
ทางราชการ ให้ด่าเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ   
บุคลากรแต่ละประเภท ดังนี้ 

๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๑๑๐ (๕) และกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่ง
ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประสิทธิผล พ.ศ. ๒๕๕๒ ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร.๑๐๑๒/ว ๑๐ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม 
๒๕๕๒ 

๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๓๗ ข้อ ๖๐ (๕) ซ่ึง
ก าหนดให้ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุสั่งให้ลูกจ้างประจ าที่ไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิด 
ประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการออกจากราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่
ก าหนดไว้ใน กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพล เรือนโดยอนุโลม 

๓. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๑๙ ข้อ ๒๐ และข้อที่ ๒๘ (๔) 
และประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่องแนวทาง
การ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ และหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานราชการในสังกัด ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๕๔ ข้อ ๑๑ ตามหนังสือส านักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 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 
ประเมินผลการปฏิบัติ ราชการเพื่อเพ่ิมค่าจ้าง และต่อสัญญาพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๗ ข้อ ๘ 
ตามหนังสือกระทรวง สาธารณสุข ด่วนมาก ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๔๐/ว ๒๖๙ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ 
อ.ก.พ. ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบ
อนุมัติ 

แนวทางปฏิบัติการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ ากว่าค่าเป้าหมายหรือระดับต่ า 
กว่า คาดหวัง ส าหรับบุคลากรใน สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และให้จัดท าประกาศ เรื่อง การ
ส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใสในการ ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐด้านความพร้อมรับผิด  
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(กระบวนการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ) เพื่อให้ส่วนราชการถือปฏิบัติตั้งแต่รอบการประเมิน วันที่       
๑ เมษายน ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ข้าราชการ 

- ก่อนเริ่มรอบการการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการ ประเมิน
ก าหนดข้อตกลง ร่วมกันเก่ียวกับการมอบหมายงานและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ก าหนดตัวชี้วัด หรือ
หลักฐานบ่งชี้ความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 

- ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมินอย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
ประเมิน ผลส าเร็จของงานในช่วงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้อกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
หรือไม่ เมื่อผู้ ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมินมีผลการประเมินต่ ากว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่คาดหวังให้ผู้ 
ประเมินแจ้งผู้รับการประเมินทราบ และให้ค าปรึกษาแนะน าเพ่ือปรับปรุง แก้ไข พัฒนาผลการปฏิบัติราชการ
ของ ผู้รับการประเมินในช่วง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน 

- สิ้นรอบการประเมิน เมื่อผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการอยู่ในระดับต้อง 
ปรับปรุง ให้ ด าเนินการจัดท าค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง กรณีข้าราชการพลเรือนสามัญมีผลการ
ปฏิบัติราชการในระดับต้อง ปรับปรุง (ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐) ดังนี้ 

ข้อ ๑ ให้ผู้บังคับบัญชาที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในระดับที่ต้องให้ได้รับ การ
พัฒนาปรับปรุง ตนเอง ต้องแจ้งให้ผู้รับการประเมินทราบเกี่ยวกับผลการประเมินพร้อมทั้งก าหนดให้ผู้นั้นเข้า 

รับการพัฒนาปรับปรุงตนเองโดยให้ลงลายมือชื่อรับทราบไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ในการพัฒนาปรับปรุงตนเองให้ 
ผู้บังคบับัญชาจัดให้ข้าราชการ ผู้นั้นท าค ามัน่ในการพัฒนาปรับปรุงตนเองโดยก าหนดเป้าหมายในระดับอันเป็น
ที ่พอใจของทางราชการให้ชัดเจน เพ่ือ ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งต่อไป ดังนี้ 

 ๑.๑ ร่วมจัดท าค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ตามแบบจัดท าค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุง ตนเอง 

 ๑.๒ ให้ใช้แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ส่วนที่ ๓ แผนการพัฒนาการปฏิบัติ ราชการ
รายบุคคล ในรอบที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรุง (ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐) มาจัดท าแผนพัฒนา 
รายบุคคล (Individual Development Plan) เพ่ือเป็นเครื่องมือประเมินผลการพัฒนาความรู้ ทักษะ 
สมรรถนะ ที่ต้องพัฒนา และแบบ ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือ
สมรรถนะ ใน การก าหนดค ามั่นในการ พัฒนาปรับปรุงตนเองเป็นตัวชี้วัดรายบุคคลโดยต้องก าหนดเป้าหมาย
ในระดับอันเป็นที่ พอใจของทางราชการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคลประกอบการ
จัดท าค ามั่นฯ ตามแบบ ที่ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

 ข้อ ๒ การประเมินผลการปฏิบัติราชการและพัฒนาปรับปรุงตนเองของข้าราชการตามข้อ ๑ ให้มี
ระยะเวลาไม่เกิน สามรอบการประเมิน 

 ข้อ ๓ กรณีที่ผู้ถูกประเมินเห็นว่าการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้บังคับบัญชามีความไม่ เป็น
ธรรมอาจท าค าคัดค้านยื่นต่อผู้บังคับบัญชารวมไว้กับผลการประเมินเพ่ือเป็นหลักฐานได้ภายใน ๑๕ วัน  
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หลังจากทราบผลการประเมิน และให้ผู้บังคับบัญชารวบรวมรายงานเสนอผู้มีอ านาจล าดับถัดไปเพ่ือประกอบ 
ความเห็นในการพิจารณา 

 ข้อ ๔ เมื่อผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญตามค ามั่น ในการ
พัฒนาปรับปรุง ตนเองตามข้อ ๑ และข้อ ๒ แล้ว ปรากฏว่าผู้นั้นไม่ผ่านการประเมินในระดับอันเป็นที่พอใจ 
ของทางราชการตามค ามั่น ในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ให้รายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการ
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้รับรายงานแล้วอาจด าเนินการดังต่อไปนี้ 

 (๑) กรณีข้าราชการผู้ได้รับการประเมินประสงค์จะลาออกจากราชการ ก็ให้สั่งให้ออกจากราชการ 
หรือ 

 (๒) สั่งให้ข้าราชการผู้นั้นเข้ารับการพัฒนาปรับปรุงตนเองอีกครั้งหนึ่ง โดยการท าค ามั่นใน การพัฒนา 
ปรับปรุงตนเองเป็นครั้งที่สอง หรือ 

 (๓) สั่งให้ข้าราชการผู้นั้นออกจากราชการ กรณีการด าเนินการตาม ข้อ ๔ (๒) เมื่อผู้บังคับบัญชา 
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการผู้นั้นตามค ามั่นครั้งที่สองแล้ว ปรากฏว่าผู้นั้นไม่ผ่านการประเมิน
ใน ระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการตามค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุง ตนเอง ให้หน่วยงานรายงานผลการ
ประเมิน การปฏิบัติราชการเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือสั่งการให้ข้าราชการผู้นั้น ลาออกจากราชการ ทั้งนี้ 
ให้ ด าเนินการตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติ
ราชการ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ.๒๕๕๒ 

ลูกจ้างประจ า 

 - ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน 
ก าหนดข้อตกลง ร่วมกันเก่ียวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ก าหนดตัวชี้วัด 
หรือ หลักฐานบ่งชี้ความส าเร็จ ของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 

 - ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมินอย่าง ต่อเนื่อง เพ่ือ
ประเมิน ผลส าเร็จของงานในช่วงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับเป้าหมาย ที่ก าหนดไว้
ให้ผู้ประเมินแจ้ง ผู้รับการประเมินทราบ และให้ค าปรึกษาแนะน าเพ่ือปรับปรุง แก้ไข พัฒนาผลการ ปฏิบัติ
ราชการของผู้รับการประเมิน ในช่วง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน 

 - สิ้นรอบการประเมิน เมื้อผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจ าอยู่ในระดับ ต้อง
ปรับปรุง ให้ ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗     
ข้อ60 (5) ซึ่งก าหนดให้ผู้ มีอ านาจสั่งบรรจุ สั่งให้ลูกจ้างประจ าที่ไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ
และเกิด ประสิทธิผลในระดับอันเป็น ที่พอใจของทางราชการ ออกจากราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ตามท่ีก าหนดไว้ใน กฎหมายว่าด้วยระเบียบ ข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม 
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พนักงานราชการ 

 - ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน 
ก าหนดข้อตกลง ร่วมกันเก่ียวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน ก าหนดตัวชี้วัดหรือ 
หลักฐานบ่งชี้ความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 

 - ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมินอย่าง ต่อเนื่องเพ่ือ
ประเมิน ผลส าเร็จของงานในช่วงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับ เป้าหมายที่ก าหนดไว้
หรือไม่ เมื่อผู้ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมินมีผลการประเมินต่ ากว่าค่าเป้าหมายหรือ ระดับท่ีคาดหวังให้ผู้
ประเมินแจ้งผู้รับการประเมินทราบ และให้ค าปรึกษาแนะน าเพ่ือปรับปรุง แก้ไข พัฒนา ผลการปฏิบัติงานของ
ผู้รับการประเมินในช่วง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน 

 - เมื่อสิ้นรอบการประเมินของรอบการประเมินนั้นๆ ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงาน
ราชการมีคะแนนผลการประเมินอยู่ในระดับใดเมื่อรวมคะแนนผลการประเมินกับรอบการประเมินที่ ผ่านมามี
คะแนนเฉลี่ยของผล การประเมิน ๒ ครั้งติดต่อกันต่ ากว่าระดับดี ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และ วิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๔    
ข้อ ๑๑ พนักงานราชการผู้ใด ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้ประเมินผลการปฏิบัติงานแล้วมีคะแนนเฉลี่ยของผล การ
ประเมิน ๒ ครั้ง ติดต่อกันต่ ากว่าระดับดี ให้ผู้บังคับบัญชาท าความเห็นเสนอผู้มีอ านาจสั่งจ้างเพ่ือพิจารณา   
สั่งเลิกจ้างต่อไป พร้อมกับแจ้งให้กับพนักงานราชการผู้ นั้นทราบภายในเจ็ดวันนับตั้งแต่วันทราบผลการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 

 - ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมินให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน ก าหนด
ข้อตกลง ร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานก าหนดตัวชี้วัดหรือ หลักฐาน
บ่งชี้ความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 

 - ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมินอย่าง ต่อเนื่องเพ่ือ
ประเมินผลส าเร็จของงานในช่วงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับเป้าหมาย ที่ก าหนดไว้
หรือไม่ เมื่อผู้ ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมินมีผลการประเมินต่ ากว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่ คาดหวังให้ผู้
ประเมินแจ้งผู้รับการประเมินทราบ และให้ค าปรึกษาแนะน าเพ่ือปรับปรุง แก้ไข พัฒนาผลการ ปฏิบัติงานของ
ผู้รับการประเมินในช่วง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน 

 - เมื่อสิ้นรอบการประเมินของการประเมินนั้นๆ ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
กระทรวงสาธารณสุข มีคะแนนผลการประเมินอยู่ในระดับใดเมื่อรวมคะแนนผลการประเมินกับรอบการ
ประเมิน ที่ผ่านมามีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒ ครั้ง ติดต่อกันต่ ากว่าระดับดีให้
ด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการ
ประเมินผลการ ปฏิบัติงานเพื่อเพ่ิมค่าจ้างและต่อสัญญาจ้าง พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๗ ข้อ ๘ 
พนักงานกระทรวง สาธารณสุขทั่วไปผู้ใด ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้ประเมินผลการปฏิบัติงานแล้วมีคะแนนเฉลี่ยของ 
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ผลการประเมินผล การปฏิบัติงาน ๒ ครั้งติดต่อกันต่ ากว่าระดับดี ให้ถือว่าสิ้นสุดสัญญาจ้าง โดยให้
ผู้บังคับบัญชาท าความเห็นเสนอ หัวหน้าส่วนราชการ 

 ผู้นั้น ทราบภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันทราบการประเมินผลปฏิบัติงาน 

ที่ประชุม - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 - เกณฑ์ผลการปฏิบัติงานและการด่าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า 

- กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการด่าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มี ผลสัมฤทธิ์          
การปฏิบัติงานต่ า 

ที่ประชุม – รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 

 -ไม่มี- 
 
 
        
        นางสาวดารณี  ครองบุญ 
            จพ.การเงินและบัญชีช านาญงาน 
      ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 
 
 
 
        
              นายสมพงษ์  พัฒนกิจไพโรจน์ 
        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


