
 

  

                                                 บนัทกึขอความ 
สวนราชการ  งานธุรการ  กลุมงานบริหารท่ัวไป  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย  

ท่ี   พล ๐๒๓๒.๓๐๑.๑.๑/64.1                      วันท่ี      1  มีนาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง   ลงนามประกาศกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจาหนาท่ีผูมีผลสัมฤทธิ์

การปฏิบัติงานต่ำ 

 เรียน   ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

 ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  
( integrity & Transparency Assessment : ITA )  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 แบบวัดการเปดเผยขอมูล
สาธารณะ ( MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT ) ในส วนของ MOIT 7 
กำหนดใหหนวยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจาหนาท่ี
ผูมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ  นั้น 

 ในการนี้ กลุมงานบริหารงานท่ัวไป พิจารณาแลวเพ่ือใหเปนไปตามกรอบการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ ( MOPH Open Data 
Integrity and Transparency Assessment : MOIT ) MOIT 7 จึงขอความเห็นชอบใหหนวยงานมีการกำหนด
มาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจาหนาที่ผูมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ 
โดยการลงนามประกาศกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจาหนาที่ผูมีผมสัมฤทธิ์
การปฏิบัติงานต่ำ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพรอมนี้ และขออนุญาตเผยแพรผานเว็บไซตของหนวยงาน
ตามแบบฟอรมท่ีแนบทาย  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

                                                             
                                          (นายอวบ  มีแดนไผ) 
                                    นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 
                                      หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป 
 

                                         เห็นชอบ / อนุญาต 
 
 
                                        (นายศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ) 
                        ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 



 

 

 
 

 

ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
เรื่อง 0กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจาหนาท่ีท่ีมีผลสัมฤทธิ์งานต่ำ0 

-------------------------------------- 
 

  เพื่อใหเกิดแนวทางปฏิบัติตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกวาดวย หลักเกณฑ
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1 ปงบประมาณ 256๕ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
จึงออกประกาศ ดังตอไปนี้ 
  ขอ 1 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจาหนาที่ที่มีผลสัมฤทธิ์
งานต่ำ ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย รายละเอียดดังนี้ 

(1) หลักเกณฑการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน 
(2) หลักเกณฑการพิจารณาใหคุณหรือโทษตอผูปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน 
      ในระดับตางๆ รวมถึงวิธีการพัฒนา ผูท่ีมีผลการประเมินไมผานเกณฑ 
(3) วิธีการ ข้ันตอน และผูท่ีเก่ียวของในการบริหารผลการปฏิบัติงาน รายงานผลการดำเนินการ 
     กับเจาหนาท่ีผูมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำตอผูบังคับบัญชา 
(4) มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามอยางตอเนื่อง 

  ขอ 2 บุคลากรใด ในสังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ผลการปฏิบัติราชการในระดับ 
ที่ตองใหไดรับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับ 
อันเปนที่พอใจของทางราชการ ใหดำเนินการตามกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการ 
กับเจาหนาท่ีท่ีมีผลสัมฤทธิ์งานต่ำ ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
  ขอ 3 ประกาศฉบับนี้ใหมีผลใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

     ประกาศ  ณ  วันท่ี  1  มีนาคม  พ.ศ.  256๕ 
 
 
 

(นายศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ) 
         ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการ     
กับเจาหนาที่ที่มีผลสัมฤทธิ์งานต่ำของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
นครไทย 
------------------------------------------------------------------------ 
ออกตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก วาดวย หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของขาราชการพลเรือนสามัญสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกประจำปงบประมาณ 2564 ลงวันท่ี 15 
กุมภาพันธ 256๕  
   



 

 

กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจาหนาที่ที่มีผลสัมฤทธิง์านต่ำ 

1เพื่อใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

ดำเนินไปดวยความเรียบรอย ถูกตอง เปนไปตามหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ มีประสิทธิภาพ เปนธรรมและเกิดผลสัมฤทธิ์

ตอภารกิจของภาครัฐ โดยหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติราชการกำหนดใหผูบังคับบัญชามีหนาที่ประเมินผล

การปฏิบัติราชการของผูใตบังคับบัญชา และกำกับติดตามการปฏิบัติราชการของผูใตบังคับบัญชาใหบรรลุเปาหมาย

ตามวิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีกำหนดไว ท้ังนี้ บุคลากรใดประพฤติตนอยูในจรรยาและระเบียบวินัย ปฏิบัติราชการ

อยางมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ใหผูบังคับบัญชานำผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ดังกลาวไปใชประกอบการพิจารณาแตงตั้ง เลื่อนเงินเดือน/คาจาง/คาตอบแทน เพ่ือเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติ

ราชการ หากบุคลากรใดมีผลการปฏิบัติราชการในระดับที่ตองใหไดรับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ไมสามารถปฏิบัติ

ราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเปนที่พอใจของทางราชการ ใหดำเนินการตามระเบียบ

และหลักเกณฑแนวทางปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุลากรแตละประเภท ดังนี้ 

1๑. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๑๑๐ (๕) และกฎ ก.พ.วาดวย

การสั่งใหขาราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

พ.ศ.๒๕๕๒ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร.๑๐๑๒/ว ๑๐ ลงวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๒  

1๒. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจำของสวนราชการ พ.ศ.๒๕๓๗ ขอ ๖๐ (๕) ซ่ึงกำหนดให

ผูมีอำนาจสั่งบรรจุ สั่งใหลูกจางประจำที่ไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับ 

อันเปนที่พอใจของทางราชการ ออกจากราชการตามหลักเกณฑและวิธีการตามที่กำหนดไวในกฎหมายวาดวย

ระเบียบขาราชการพลเรือนโดยอนุโลม 

1๓. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ ขอ ๑๙ ขอ ๒๐ และขอท่ี ๒๘ 

(๔) และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ เรื่องแนวทางการประเมินผล

การปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ และหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

ราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๔ ขอ ๑๑ ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข ท่ี สธ ๐๒๐๑.๐๓๔/ว ๒๗๕ ลงวันท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔  

1๔. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๖ ขอ ๒๓ ขอ ๒๔ 

และขอ ๒๕ (๔) และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑวาดวยการประเมินผล

การปฏิบัติราชการเพื่อเพิ่มคาจาง และตอสัญญาพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๗ ขอ ๘ ตามหนังสือ

กระทรวงสาธารณสุข ดวนมาก ท่ี สธ ๐๒๐๑.๐๔๐/ว ๒๖๙ ลงวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ อ.ก.พ. สำนักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบอนุมัติแนวทางปฏิบัติการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการผูมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำกวาคาเปาหมายหรือระดับที่คาดหวัง สำหรับบุคลากร

ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และใหจัดทำประกาศ เรื่อง การสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส 

ในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐดานความพรอมรับผิด (กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ) เพื่อให

สวนราชการถือปฏิบัติตั้งแตรอบการประเมิน วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ เปนตนไป โดยมี

รายละเอียด ดังนี้ 

 



 

0- ๒ - 

 

0ขาราชการ 

- กอนเริ่มรอบการประเมิน หรือในชวงเริ่มรอบการประเมิน ใหผูประเมินและผูรับการประเมิน

กำหนดขอตกลงรวมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและประเมินผลการปฏิบัติราชการ กำหนดตัวชี้วัดหรือหลักฐาน

บงชี้ความสำเร็จของงานอยางเปนรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 

- ระหวางรอบการประเมินใหผูประเมินติดตามความกาวหนาของผูรับการประเมินอยางตอเนื่อง 

เพื่อประเมินผลสำเร็จของงานในชวงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินวาสอดคลองกับเปาหมายที่กำหนดไว

หรือไม เมื่อผูประเมินคาดวาผูรับการประเมินมีผลการประเมินต่ำกวาคาเปาหมายหรือระดับที่คาดหวังใหผูประเมิน

แจงผูรับการประเมินทราบ และใหคำปรึกษาแนะนำเพื่อปรับปรุง แกไข พัฒนาผลการปฏิบัติราชการของผูรับการ

ประเมินในชวง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน 

- สิ้นรอบการประเมิน เม่ือผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการอยูในระดับตองปรับปรุง 

ใหดำเนินการจัดทำคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง กรณีขาราชการพลเรือนสามัญมีผลการปฏิบัติราชการในระดับ

ตองปรับปรุง (ต่ำากวารอยละ ๖๐) ดังนี้ 

1ขอ ๑ ใหผูบังคับบัญชาท่ีประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการในระดับท่ีตองใหไดรับการพัฒนา

ปรับปรุงตนเอง ตองแจงใหผูรับการประเมินทราบเกี่ยวกับผลการประเมินพรอมทั้งกำหนดใหผูนั้นเขารับการพัฒนา

ปรับปรุงตนเองโดยใหลงลายมือชื่อรับทราบไวเปนหลักฐาน ท้ังนี้ ในการพัฒนาปรับปรุงตนเองใหผูบังคับบัญชาจัดให

ขาราชการผูนั้นทำคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองโดยกำหนดเปาหมายในระดับอันเปนที่พอใจของทางราชการ 

ใหชัดเจน เพ่ือใชในการประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งตอไป ดังนี้ 

1๑.๑ รวมจัดทำคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองตามแบบจัดทำคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุง

ตนเอง (เอกสารแนบทาย ๑) 

1๑.๒ ใหใชแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สวนที่ ๓ แผนการพัฒนาการปฏิบัติ

ราชการรายบุคคล ในรอบที่มีผลการประเมินอยูในระดับตองปรับปรุง (ต่ำกวารอยละ ๖๐) มาจัดทำแผนพัฒนา

รายบุคคล (Individual Development Plan) เพื่อเปนเครื่องมือประเมินผลการพัฒนาความรู ทักษะ สมรรถนะ 

ที่ตองพัฒนา และแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ในการ

กำหนดคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองเปนตัวชี้วัดรายบุคคลโดยตองกำหนดเปาหมายในระดับอันเปนที่พอใจ

ของทางราชการ ที่สอดคลองกับแผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล ประกอบการจัดทำคำมั่นฯ ตามแบบท่ี

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด (เอกสารแนบทาย ๒) 

1ขอ ๒ การประเมินผลการปฏิบัติราชการและพัฒนาปรับปรุงตนเองของขาราชการตามขอ ๑ ใหมี

ระยะเวลาไมเกินสามรอบการประเมิน 

1ขอ ๓ กรณีท่ีผูถูกประเมินเห็นวาการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูบังคับบัญชามีความไมเปน

ธรรมอาจทำคำคัดคานยื่นตอผูบังคับบัญชารวมไวกับผลการประเมินเพื่อเปนหลักฐานไดภายใน ๑๕ วัน หลังจากทราบ

ผลการประเมินและใหผูบังคับบัญชารวบรวมรายงานเสนอผูมีอำนาจลำดับถัดไปเพ่ือประกอบความเห็นในการพิจารณา 

1ขอ ๔ เม่ือผูบังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญตามคำม่ันใน

การพัฒนาปรับปรุงตนเองตามขอ ๑ และขอ ๒ แลว ปรากฏวาผูนั้นไมผานการประเมินในระดับอันเปนที่พอใจของ

ทางราชการตามคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ใหรายงานผลการประเมินดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัดพิษณุโลก 

เม่ือผูวาราชการจังหวัดพิษณุโลกไดรับรายงานแลวอาจดำเนินการดังตอไปนี้ 



 

- ๓ - 

 

(๑) กรณีขาราชการผูไดรับการประเมินประสงคจะลาออกจากราชการ ก็ใหสั่งใหออกจากราชการ 

หรือ 

(๒) สั่งใหขาราชการผูนั้นเขารับการพัฒนาปรับปรุงตนเองอีกครั้งหนึ่ง โดยการทำคำม่ันในการพัฒนา

ปรับปรุงตนเองเปนครั้งท่ีสอง หรือ 

(๓) สั่งใหขาราชการผูนั้นออกจากราชการ 

1กรณีการดำเนินการตาม ขอ ๔ (๒) เมื่อผูบังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการ 

ผูนั้นตามคำมั่นครั้งที่สองแลว ปรากฏวาผูนั้นไมผานการประเมินในระดับอันเปนที่พอใจของทางราชการตามคำม่ัน 

ในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ใหหนวยงานรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการเสนอตอผูวาราชการจังหวัด 

เพ่ือสั่งการใหขาราชการผูนั้นลาออกจากราชการ1  

1ท้ังนี้ ใหดำเนินการตามกฎ ก.พ. วาดวยการสั่งใหขาราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ1 กรณี

ไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ.๒๕๕๒ 

0ลูกจางประจำ 

- กอนเริ่มรอบการประเมิน หรือในชวงเริ่มรอบการประเมิน ใหผูประเมินและผูรับการประเมิน

กำหนดขอตกลงรวมกันเก่ียวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กำหนดตัวชี้วัด หรือหลักฐาน

บงชี้ความสำเร็จของงานอยางเปนรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 

- ระหวางรอบการประเมินใหผูประเมินติดตามความกาวหนาของผูรับการประเมินอยางตอเนื่อง 

เพื่อประเมินผลสำเร็จของงานในชวงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินวาสอดคลองกับเปาหมายที่กำหนดไว 

ใหผูประเมินแจงผูรับการประเมินทราบ และใหคำปรึกษาแนะนำเพื่อปรับปรุง แกไข พัฒนาผลการปฏิบัติราชการ

ของผูรับการประเมินในชวง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน  

- สิ้นรอบการประเมิน เมื่อผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจางประจำ อยูในระดับตอง

ปรับปรุง ใหดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจำของสวนราชการ พ.ศ.๒๕๓๗ ขอ ๖๐ (๕) 

ซ่ึงกำหนดใหผูมีอำนาจสั่งบรรจุ สั่งใหลูกจางประจำท่ีไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ในระดับอันเปนท่ีพอใจของทางราชการ ออกจากราชการตามหลักเกณฑและวิธีการตามท่ีกำหนดไวในกฎหมายวาดวย

ระเบียบขาราชการพลเรือนโดยอนุโลม 

0พนักงานราชการ 

- กอนเริ่มรอบการประเมิน หรือในชวงเริ่มรอบการประเมิน ใหผูประเมินและผูรับการประเมิน

กำหนดขอตกลงรวมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน กำหนดตัวชี้วัดหรือหลักฐาน

บงชี้ความสำเร็จของงานอยางเปนรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 

- ระหวางรอบการประเมินใหผูประเมินติดตามความกาวหนาของผูรับการประเมินอยางตอเนื่อง

เพื่อประเมินผลสำเร็จของงานในชวงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินวาสอดคลองกับเปาหมายที่กำหนดไว

หรือไม เมื่อผูประเมินคาดวาผูรับการประเมินมีผลการประเมินต่ำกวาคาเปาหมายหรือระดับที่คาดหวังใหผูประเมิน

แจงผูรับการประเมินทราบ และใหคำปรึกษาแนะนำเพื่อปรับปรุง แกไข พัฒนาผลการปฏิบัติงานของผูรับการประเมิน

ในชวง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน 
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- เมื ่อสิ ้นรอบการประเมินของรอบการประเมินนั้น ๆ ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 1 

1พนักงานราชการมีคะแนนผลการประเมินอยูในระดับใดเมื่อรวมคะแนนผลการประเมินกับรอบการประเมินที่ผานมา 

มีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน ๒ ครั้งติดตอกันต่ำกวาระดับดี ใหดำเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินผล 

การปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๔ ขอ ๑๑ พนักงาน

ราชการผูใด ซึ่งผูบังคับบัญชาไดประเมินผลการปฏิบัติงานแลว มีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน ๒ ครั้งติดตอกัน

ต่ำกวาระดับดี ใหผูบังคับบัญชาทำความเห็นเสนอผูมีอำนาจสั่งจาง เพื่อพิจารณาสั่งเลิกจางตอไป พรอมกับแจงใหกับ

พนักงานราชการผูนั้นทราบภายในเจ็ดวัน นับตั้งแตวันทราบผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

0พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 

- กอนเริ่มรอบการประเมิน หรือในชวงเริ่มรอบการประเมิน ใหผูประเมินและผูรับการประเมิน

กำหนดขอตกลงรวมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน กำหนดตัวชี้วัดหรือหลักฐาน

บงชี้ความสำเร็จของงานอยางเปนรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 

- ระหวางรอบการประเมินใหผูประเมินติดตามความกาวหนาของผูรับการประเมินอยางตอเนื่อง 

เพื่อประเมินผลสำเร็จของงานในชวงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินวาสอดคลองกับเปาหมายที่กำหนดไว

หรือไม เมื่อผูประเมินคาดวาผูรับการประเมินมีผลการประเมินต่ำกวาคาเปาหมายหรือระดับที่คาดหวังใหผูประเมิน

แจงผูรับการประเมินทราบ และใหคำปรึกษาแนะนำเพื่อปรับปรุง แกไข พัฒนาผลการปฏิบัติงานของผูรับการประเมิน

ในชวง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน 

- เมื่อสิ้นรอบการประเมินของการประเมินนั้น ๆ ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

กระทรวงสาธารณสุขมีคะแนนผลการประเมินอยูในระดับใดเม่ือรวมคะแนนผลการประเมินกับรอบการประเมินท่ีผานมา

มีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒ ครั้ง ติดตอกันต่ำกวาระดับดี ใหดำเนินการตามประกาศ 

คณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑวาดวยการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเพ่ิม

คาจาง และตอสัญญาจางพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๗ ขอ ๘ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 

ผูใด ซึ่งผูบังคับบัญชาไดประเมินผลการปฏิบัติงานแลวมีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒ ครั้ง

ติดตอกันต่ำกวาระดับดี ใหถือวาสิ้นสุดสัญญาจาง โดยใหผูบังคับบัญชาทำความเห็นเสนอหัวหนาสวนราชการ 















































































































 

 บันทกึขอความ 
สวนราชการ  งานธุรการ กลุมงานบรหิารท่ัวไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย                                      

ท่ี   พล ๐๒๓๒.301.๑.๑/64.2 วันท่ี    1  มีนาคม  ๒๕๖5              

เรื่อง   ขออนุมัติจัดประชุม 

เรียน  ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  
( integrity & Transparency Assessment : ITA )  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 แบบวัดการเปดเผยขอมูล
สาธารณะ ( MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT ) ในส วนของ MOIT 7 
กำหนดใหหนวยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจาหนาท่ี
ผูมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ  นั้น 

 ในการนี้ กลุมงานบริหารงานท่ัวไป พิจารณาแลวเพ่ือใหเปนไปตามกรอบการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ ( MOPH Open Data 
Integrity and Transparency Assessment : MOIT ) MOIT 7 จึงขอความเห็นชอบจัดประชุมเพื่อชี้แจงทำความเขาใจ
กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจาหนาท่ีผูมีผมสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ประจำป
งบประมาณ 2565 เพ่ือใหเกิดการรับทราบท้ังองคกร ในวันท่ี 17 มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑1.๐๐ น. ณ หองประชุม
รวงผึ้ง อาคารผูปวยนอก 3 ชั้น โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชนครไทย                                           

                     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
                                       

 

                                            (นายอวบ  มีแดนไผ) 

                                    นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 

                                      หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป 

 

                                                 อนมัุติ 

 

 

                                        (นายศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ) 

                        ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

 

 

 



 
 

 
 

 รายงานการประชุม 
กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัตงิาน 

และการดำเนินการกับเจาหนาท่ีผูมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ประจำปงบประมาณ 2565 
วันท่ี 17 มีนาคม 2565 เวลา 11.00 น. 

ณ. หองประชุมรวงผ้ึง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
 

ผูเขารวมการประชุม 

๑. นายศิษฏิคม   เบ็ญจขันธ ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
๒. นางสุภาพร  ปรางคเจริญ  กลุมงานการแพทย    
๓. นายปรีดี  ดิษร กลุมงานการแพทย   
๔. นางสาวกาญจนาพร  ชื่นชม กลุมงานทันตกรรม   
๕. นายอุปถัมภ  พูลหนาย กลุมงานเภสัชกรรมฯ   
๖. นางศศิธร  เปรอด กลุมงานบริการดานปฐมภูมิฯ  
๗. นายสมศักดิ์  เคน้ำอาง       กลุมงานบริการดานปฐมภูมิฯ  
๘. นางกานตธีรา  ธนูสา กลุมงานบริการดานปฐมภูมิฯ  
๙. นายทัศนะ  ศรสีุราษฎร งานยุทธศาสตร   
๑๐. นายธนกรณ  ทองรักษ กลุมงานเทคนิคการแพทย  
๑๑. นางสาวศุกรภา  กันออง งานผูปวยนอก   
๑๒. นางสาวพิพัฒน  อินแตง งานจายกลาง - ซักฟอก  
๑๓. นางสาวกันยารัตน  พิสุทธิโสภณ งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  
๑๔. นางอรุณี  แกวกองทรัพย งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  
๑๕. นางสาวแววตา  ขำแจม งานโรคเรื้อรัง   
๑๖. นางวิลาวัณย  จันทน งานหองผาตัด   
๑๗. นางสาวจิรัชญา  จันแสน งานผูปวยในชาย   
๑๘. นางสาวเกษรา  ตาสี งานหองคลอด   
๑๙. นางสาวลัดดาวัลย  ศรีโสภา งานการแพทยแผนไทย  
๒๐. นายสุวนัย  แสงราช กลุมงานเวชกรรมฟนฟู  
๒๑. นางสาวพูลศิริ  ญาณปญญา กลุมงานรังสีการแพทย  
๒๒. นางอัมพร  หาญแกว งานประกันสุขภาพ   
๒๓. นางสาวณัฐพร  บัวดี งานเวชระเบียน   
๒๔. นายอวบ  มีแดนไผ กลุมงานบริหารท่ัวไป   
๒๕. นางสาวไพรินทร  พุกอูด งานการเงินและบัญชี   
๒๖. นางสาวชนิตา  จันทรโต งานธุรการ/การเจาหนาท่ี  
๒๗. นางสาวนฤมล  ปนลี้  งานกลุมงานการพยาบาล    
    งานสุขภาพจิตและจิตเวช   
๒๘. นางอำภาศรี  ศรียศ  งานผูปวยในหญิง   

 
เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุม เวลา 11.00 น.  
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจงเพ่ือทราบ 
   - เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงทวีจำนวนผูติดเชื้อ
เพ่ิมมากข้ึนทุกขณะ จึงขอใหเจาหนาท่ีทุกคนท่ีมาประชุมในวันนี้ ปฏิบัติตนตามมาตรการ DMHTT อยางเครงครัด 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 การรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ีผานมา (ไมมี)  

มติท่ีประชุม  - 
 
 ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องแจงใหท่ีประชุมทราบ   

  - กลุมงานบริหารท่ัวไปแจง0กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจาหนาท่ี 
ท่ีมีผลสัมฤทธิ์งานต่ำ 0 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ออกตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
พิษณุโลก วาดวยหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญสังกัด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ประจำปงบประมาณ 2565 ลงวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2565 รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุมท่ีแนบทาย 

 มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องแจงใหท่ีประชุมพิจารณา (ไมมี)  

มติท่ีประชุม  - 

 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ (ไมมี)  

มติท่ีประชุม  - 
  

เลิกประชุมเวลา  11.40 น.  

 
 ลงชื่อ...............................................................ผูบันทึกรายงานการประชุม 

(นายอวบ  มีแดนไผ) 
นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 

 

 ลงชื่อ................................................................ผูรับรองรายงานการประชุม 
(นายศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ) 

ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 



  บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ งานธุรการ  กลุมงานบริหารท่ัวไป  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย                                      

ท่ี  พล ๐๒๓๒.๓๐๑.๑.1/68.1      วันท่ี     18  มีนาคม  ๒๕๖5               
เรื่อง   แจงเวียนประกาศกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจาหนาท่ีผูมีผลสัมฤทธิ์ 

  การปฏิบัติงานต่ำ         

เรียน   หัวหนางานทุกกลุมงาน  

 ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  
( integrity & Transparency Assessment : ITA ) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 แบบวัดการเปดเผยขอมูล
สาธารณะ ( MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT ) ในส วนของ MOIT 7 
กำหนดใหหนวยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจาหนาท่ี
ผูมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ  นั้น 

                     เพื่อใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
ดำเนินการไปดวยความเรียบรอย ถูกตอง เปนไปตามหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ มีประสิทธิภาพ เปนธรรมและเกิดผลสัมฤทธิ์
ตอภารกิจของภาครัฐ โดยหลักเกณฑการประเมินการปฏิบัติราชการกำหนดใหผูบังคับบัญชาใหบรรลุเปาหมาย ท้ังนี้
บุคลากรใดประพฤติตนอยูในจรรยา และระเบียบวินัย ปฏิบัติราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ
ของรัฐ ใหผูบังคับบัญชานำผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการดังกลาวไปใชประกอบการพิจารณาแตงตั้ง เลื่อน
เงินเดือน/คาจาง/คาตอบแทน เพ่ือเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ  หากบุคลากรใดมีผลการปฏิบัติราชการ
ในระดับที่ตองใหไดรับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
ในระดับอันเปนท่ีพอใจของทางงราชการ ใหดำเนินการตามประกาศกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและ
การดำเนินการกับเจาหนาท่ีผูมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย  
 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และถือปฏิบัติอยางเครงครัด  
 

 

 

                                        (นายศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ) 

                        ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

 

 

 

 

 

 



 

                                

บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ งานธุรการ  กลุมงานบริหารท่ัวไป  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย                                      

ท่ี  พล ๐๒๓๒.๓๐๑.๑.1/68.2      วันท่ี      18  มีนาคม  ๒๕๖5               

เรื่อง   ขออนุญาตเผยแพรประกาศกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจาหนาท่ี 

 ผูมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ บน website ของหนวยงาน 

เรียน  ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน  ของหนวยงานภาครัฐ ( Integrity 
& Transparency Assessment : ITA ) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 กำหนดใหสวนราชการจะตองมีประกาศ
กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจาหนาที่ผูมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ตาม
แบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ ( MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT ) 
ในสวนของ MOIT 7  นั้น 

                     ในการนี้ กลุมงานบริหารท่ัวไป ขออนุญาตแพรประกาศกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงาน
และการดำเนินการกับเจาหนาที่ผูมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำบน website ของหนวยงาน เพื่อประชาสัมพันธให
ขาราชการ เจาหนาที่ บุคลากรภายในหนวยงาน และผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก ผูรับบริการ และประชาชนทั่วไป 
รับทราบเก่ียวกับเรื่องดังกลาว  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 
                                        

 

                                            (นายอวบ  มีแดนไผ) 

                                    นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 

                                      หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป 

 

                                                 อนญุาต 

 

 

 

                                        (นายศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ) 

                        ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

 

 

 



 

 
 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานราชการบริหารสวนภูมิภาค 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 

ตามประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2564 
สำหรับหนวยงานราชการบริหารสวนภูมิภาค โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานราชการบริหารสวนภูมิภาค          

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
 
ช่ือหนวยงาน  : กลุมงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชนครไทย 
วัน/เดือน/ป  :      18  มีนาคม  2565 
หัวขอ  :  ประกาศกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจาหนาท่ีท่ีมีผลสัมฤทธิ์

งานต่ำ 

รายละเอียดขอมูล  :  ประกาศกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจาหนาท่ี 
ท่ีมีผลสัมฤทธิ์งานต่ำ 
Link ภายนอก  :  ไมมี 
หมายเหตุ  : …………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
                   ผูรับผิดชอบการใหขอมูล                                  ผูอนุมัติรับรอง 
 
                    
                       (นายอวบ  มีแดนไผ)                                (นายศิษฏิคม   เบ็ญจขันธ) 
                 นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ            ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
           วันท่ี  18  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖5             วันท่ี  18  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖5 
 

 
ผูรับผิดชอบการนำขอมูลข้ึนเผยแพร 

 
 

(นางสาวทศพรสวรรค  แจงธีรศิลป) 
                                             นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 
                                          วันท่ี  18  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖5 
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