
รายงานการประชุมชี้แจง   
การประเมินผลการปฏิบัติราชการที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่่า   

ณ ห้องประชุมมุกลันตา โรงพยาบาลเกาะลันตา   
วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.30 น.   

.........................................................................................................................................   
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม  

1. นายสิริคุปต์ เนตรบุษราค า  นายแพทย์ช านาญการ  ประธานกรรมการ 
2. นายวิรยุทธ เทพขจร   นายแพทย์ช านาญการ   กรรมการ 
3. นางสาวมัญธกานต์ ตันติไพศาลกิจ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
4. นายบดินทร์ แดงหน า   เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน กรรมการ   
5. นายวันชัย อินทอง   เภสัชกรปฏิบัติการ   กรรมการ   
6. นายศรัณย์ เพ็ญสูงเนิน   ทันตแพทย์ช านาญการ   กรรมการ 
7. นางนิภา โต๊ะแหมน   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ   
8. นางสาวสมศรี ก๊กใหญ่   เจ้าพนักงานธุรการ            เลขานุการ  

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.  
ระเบียบวาระท่ี 1 : เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and   
Transparency Assessment : ITA) เป็นกลไกและตั วชี้ วั ดส าคัญในการขับ เคลื่ อนการด า เนิ นการ   
ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในปีงบประมาณ 2564 ด าเนินการภายใต้แนวคิด    
เปิดเผยข้อมูลสู่ความโปร่งใส (Open Data to Transparency) โดยประเด็นการประเมินจ าแนกออกเป็น  
9 ตัวชี้วัด และมีหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT) ทั้งหมด 24 EB  
มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
-ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 3 : เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
- มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มี

ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า 
โรงพยาบาลเกาะลันตา ได้ก าหนดกรอบแนวทางการประเมินผลปฏิบัติราชการที่มีผลสัมฤทธิ์ 

การปฏิบัติงานต่ า ตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งครอบคลุมการปฏิบัติราชการ ของหน่วยงานภาครัฐ 
ในทุกมิติ รวมทั้งการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณลักษณะที่ดี ของบุคลากรที่มีคุณธรรม 
ที่หน่วยงานของรัฐต้องมีและยึดถือปฏิบัติ ซึ่งมีความสอดคล้อ งกับพันธกิจ (Misson) ของหน่วยงาน 
ในการพัฒนาคุณภาพระบบบริการและธรรมมาภิบาล แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงาน  
อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน 

 
 

เพ่ือให้การ… 



เพ่ือให้การประเมินผลฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม โดยด าเนินการ
ตามระเบียบและหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร แต่ละประเภท ดังนี้   

๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕ด มาตรา 11๐ (๕) และกฎ ก.พ.  
ว่าด้วยการสั่ง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไสมารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ  
และเกิดประสิทธิผล พ.ศ.๒๕๕๒ ตามหนังสือส านักงาน กพ.ที่ นร.๑๐1๒/ว ๑๐ ลงวันที่ ๒4 มีนาคม ๒๕๕๒  

๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๓๗ ข้อ ๖๐ (๕)  
ซึ่งก าหนดให้ ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ สั่งให้ลูกจ้างประจ าที่ไสมารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลในระดับ อันเป็นที่พอใจของทางราชการ ออกจกราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ก าหนดไว้
ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม 

3. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2๕๔๗ ข้อ ๑9 ข้อ ๒๐ และข้อที่ ๒๘
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่องแนวทางการปฏิบัติงาน
ของพนักงานราชกร พ.ศ.25๕๔ และหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการใน
สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2๕๕๔ ข้อ 11 ตามหนังสือส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๔/ว ๒๗๕ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔    
 ๔. ระเบียบกระทรวงสารารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อ ๒๓ ข้อ ๒๔
และ ข้อ ๒๕ (๔) และประกาศคณะกรรมครบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์ว่าด้วยการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการเพ่ือเพ่ิมค่าจ้าง และตอ่สัญญาพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๘ 
ตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนมาก ที่ สธ ๐๒๐๑.0๔๐/ว 2๖๙ ลงวันที่ ๒1 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
อ.ก.พ. ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๗/๒๕๖1 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2๕๖1 มีมติเห็นชอบ
อนุมัติแนวทางปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์กรปฏิบัติงานต่ ากว่าค่ าเป้าหมาย 
หรือระดับที่คาดหวัง ส าหรับบุคลากรในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสารารณสุข และให้จัดท าประกาศ  
เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใสในกรด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐด้านความพร้อมรับผิด 
(กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ)เพ่ือให้ส่วนราชการถือปฏิบัติตั้งแต่รอบการประเมิน วันที่ ๑ 
เมษายน ๒๕๖1 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นตันไปโดยมีรายละเอียด ดังนี้  

ข้าราชการ 
- ก่อนเริ่มรอบการการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการ ประเมิน

ก าหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ก าหนดตัวชี้วัด  
หรือ หลักฐานบ่งชี้ความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน  

- ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมินอย่างต่อเนื่อง    
เพ่ือประเมินผลส าเร็จของงานในช่วงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนด 
ไว้หรือไม่เมื่อผู้ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมินมีผลการประเมินต่ ากว่าค าเป้าหมายหรือระดับที่คาดหวัง 
ให้ผู้ประเมิน แจ้งผู้รับการประเมินทราบ และให้ค าปรึกษาแนะน าเพ่ือปรับปรุง แก้ไข พัฒนาผลการปฏิบัติ
ราชการของผู้รับการประเมินในช่วง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน 

- สิ้นรอบการประเมินเมื่อผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการอยู่ในระดับต้องปรับปรุง   
ให้ด าเนินการจัดท าค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง กรณีข้าราชการพลเรือนสามัญมีผลการปฏิบัติราชการ
ในระดับต้องปรับปรุง (ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐) ดังนี้   

 
ข้อ 1… 



ข้อ 1 ให้ผู้บังคับบัญชาที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในระดับที่ต้องให้ได้รับ  
การพัฒนาปรับปรุงตนเอง ต้องแจ้งให้ผู้รับการประเมินทราบเกี่ยวกับผลการประเมินพร้อมทั้งก าหนดให้ผู้นั้น  
เข้ารับการพัฒนาปรับปรุงตนเองโดยให้ลงลายมือชื่อรับทราบไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ในการพัฒนาปรับปรุง
ตนเองให้ ผู้บังคับบัญชาจัดให้ข้าราชการผู้นั้นท าค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองโดยก าหนดเป้าหมาย 
ในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการให้ขัดเจน เพ่ือใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งต่อไป ดังนี้ 

1.1 ร่วมจัดท าค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองตามแบบจัดท าค าม่ันในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง 
1.2 ให้ใช้แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ส่วนที่ 3 แผนการพัฒนาการปฏิบัติราชการ

รายบุคคล ในรอบที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง (ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐) มาจัดท า 
แผนพัฒนารายบุคคล ( Individual Development Plan) เพ่ือเป็นเครื่องประเมินผลพัฒนา
ความรู้ ทักษะ สมรรถนะ ในการก าหนดค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองเป็นตัวชี้วัดรายบุคคล
โดยต้องก าหนดเป้าหมายในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา 
การปฏิบัติราชการรายบุคคล ประกอบการจัดท าค ามั่นฯ ตามแบบที่ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขก าหนด   

ข้อ 2 การประเมินผลการปฏิบัติราชการและพัฒนาปรับปรุงตนเองของข้าร าชการตามข้อ 1  
ให้มีระยะเวลาไม่เกินรอบการประเมิน     

ข้อ ๓ กรณีที่ผู้ถูกประเมินเห็นว่าการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้บังคับบัญชามีความ 
ไม่เป็นธรรมอาจท าค าคัดค้านยื่นต่อผู้บังคับบัญชารวมไว้กับผลการประเมินเพ่ือเป็นหลักฐานได้ภายใน 1๕ วัน 
หลังจากทราบผลการประเมินและให้ผู้บังคับบัญชีรวบรวมรายงานเสนอผู้มีอ านาจล าดับถัดไปเพ่ือประกอบ 
ความเห็นในการพิจารณา  

ข้อ ๔ เมื่อผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญตามค ามั่น 
ในการพัฒนาปรับปรุงตนเองตามข้อ และข้อ ๒ แล้ว ปรากฏว่าผู้นั้นไม่ผ่านการประเมินในระดับอันเป็นที่พอใจ
ของทางราชการตามค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ให้รายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการ
จังหวัด เมื่อผู้ว่าราการจังหวัดได้รับรายงานแล้วอาจด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) กรณีข้าราชการผู้ได้รับการประเมินประสงค์จะลาออกจากราชการ ก็ให้สั่งให้ออกจากราชการหรือ 
ปรับปรุงตนเองเป็นครั้งที่สอง หรือ 

 (2) สั่งให้ขา้ราชการผู้นั้นเข้ารับการพัฒนาปรับปรุงตนเองอีกครั้งหนึ่ง โดยการท าค ามั่นในการพัฒนา 
ปรับปรุงตนเองเป็นครั้งที่สอง หรือ 

(๓) สั่งให้ข้าราชการผู้นั้นออกจกราชการกรณีการด าเนินการตาม ข้อ ๔ (2) เมื่อผู้บังคับบัญชา
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการผู้นั้นตามค ามั่นครั้งที่สองแล้ว ปรากฏว่าผู้นั้นไม่ผ่านการประเมิน
ในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการตามค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ให้หน่วยงานรายงาน  
ผลการประเมินการปฏิบัติราชการเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือสั่งการให้ข้าราชการผู้นั้นลาออกจากราชการ
ทั้งนี้ ให้ด าเนินการ ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไม่สามารถ
ปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ.๒๕๕๒ 

 
 
 
 

ลูกจ้างประจ า... 



ลูกจ้างประจ้าง 
-ก่อนเริ่มรอบกรประเมิน หรืในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินก าหนด

ข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ก าหนดตัวชี้วัด หรือ
หลักฐานบ่งชี้ความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 

- ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมินอย่างต่อเนื่อง  
เพ่ือประเมินผลส าเร็จของานในช่วงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนด 
ไว้ ให้ผู้ประเมินแจ้งผู้รับการประเมินทราบ และให้ค าปรึกษาแนะน าเพ่ือปรับปรุง แก้ไข พัฒนาผลการปฏิบัติ
ราชการ ขอผู้รับการประเมินในช่วง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน 

- สิ้นรอบการประเมินเมื่อผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจ า อยู่ในระดับต้อง
ปรับปรุง ให้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๓๗ 
ข้อ 60 (5) ซึ่งก าหนดให้ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ สั่งให้ลูกจ้างประจ าที่ไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ ออกจากราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ตามท่ีก าหนดไว้ใน กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม 

พนักงานราชการ  
- ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรอืในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินก าหนด

ข้อตกลงร่วมกันเกีย่วกับการมอหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน ก าหนดตัวชี้วัดหรือหลักฐาน บ่งชี้
ความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 

- ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมินอย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
ประเมินผลส าเร็จของงานในช่วงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
หรือไม่ เมื่อผู้ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมินมีผลการประเมินต่ ากว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่คาดหวัง 
ให้ผู้ประเมิน แจ้งผู้รับการประเมินทราบ และให้ค าปรึกษาแนะน าเพ่ือปรับปรุง แก้ไข พัฒนาผลการปฏิบัติงาน
ของผู้รับการประเมินในช่วง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน 

- เมื่อสิ้นรอบการประเมินของรอบการประเมินนั้น ๆ ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ราชการมีคะแนนผลการประเมินอยู่ในระดับใดเมื่อรวมคะแนนผลการประเมินกับรอบการประเมินที่ผ่านมา 
มีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน 2 ครั้งติดต่อกันต่ ากว่าระดับดี ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2๕๕๔  
ข้อ ๑1 พนักงานราชการผู้ใด ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้ประเมินผลการปฏิบัติงานแล้ว มีคะแนนเฉลี่ยของผล 
การประเมิน ๒ ครั้ง ติดต่อกันต่ ากว่าระดับดี ให้ผู้บังคับบัญชาท าความเห็นเสนอผู้มีอ านาจสั่งจ้าง เพ่ือพิจารณา
สั่งเลิก จ้างต่อไป พร้อมกับแจ้งให้กับพนักงานราชการผู้นั้นทราบภายในเจ็ดวัน นับตั้งแต่วันทราบผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน  

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  
- ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินก าหนด 

ข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน ก าหนดตัวชี้วัดหรือหลักฐาน 
บ่งชี้ความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน   

  
 
 

- ระหว่าง… 



- ระหว่างรอบกรประเมินให้ผู้ประเมินติตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมินอย่างต่อเนื่อง    
เพ่ือประเมินผลส าเร็จของงานในช่วงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับเป้าหมาย  
ที่ก าหนดไว้ หรือไม่ เมื่อผู้ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมินมีผลการประเมินต่ ากว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่ 
คาดหวังให้ผู้ประเมิน แจ้งผู้รับการประเมินทราบ และให้ค าปรึกษาแนะน า ปรับปรุง แก้ไข พัฒนาผลการ
ปฏิบัติของผู้รับการประเมินในช่วง 3 เดือนหลังของผู้รับการประเมิน  

- เมื่อสิ้นรอบการประเมินของการประเมินนั้น ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกระทรวง 
สาธารณสุขมีคะแนนผลการประเมินอยู่ในระดับใดเม่ือรวมคะแนนผลการประเมินกับรอบการประเมินที่ผ่านมา  
มีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒ ครั้ง ติดต่อกันต่ ากว่าระดับดี ให้ด าเนินการตามประกาศ  
คณะกรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเพ่ิม 
ค่าจ้าง และต่อสัญญาเจ้าพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2๕๕๗ ข้อ ๘ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ทั่วไปผู้ใดซึ่งผู้บังคับบัญชาได้ประเมินผลกาปฏิบัติงานแล้วมีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
๒ ครั้งติดต่อกันต่ ากว่าระดับดี ให้ถือว่าสิ้นสุดสัญญาจ้าง โดยให้ผู้บังคับบัญชาท าความเห็นเสนอหัวหน้า  
ส่วนราชการต่อไป พร้อมกับแจ้งให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขผู้นั้นทราบภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันทราบ
การประเมินผลปฏิบัติงาน 
มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 : เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาร่วมกัน 
- มาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า 
- กรอบแนวทางการประเมินผลปฏิบัติราชการที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า โรงพยาบาลเกาะลันตา 

มติที่ประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 5 : เรื่องอ่ืน ๆ  
 -ไม่มี- 

 
ปิดประชุมเวลา 16.30 น. 

 
 

สมศรี ก๊กใหญ่ 
 

(นางสาวสมศรี ก๊กใหญ่) 
ผู้จดรายงานการประชุม 


