
บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ กลุมงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลวัดโบสถ โทร. ๐ ๕๕๓6 1๐79 โทรสาร 0 5529 1727 

ท่ี  พล ๐6๓๒.๓๐๑.๑/10           วันท่ี   1   มีนาคม  ๒๕๖5                                       .                                                   

เรื่อง ลงนามประกาศกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจาหนาท่ีผูมี

ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ                                                                                     .                                                                                                                                                 

เรียน   ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ    

 ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

( integrity& Transparency Assessment : ITA ) ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 แบบวัดการเปดเผยขอมูล

สาธารณะ ( MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT ) ในสวนของ MOIT 7 

กำหนดใหหนวยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับ

เจาหนาท่ีผูมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำนั้น 

                    เพ่ือใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในโรงพยาบาลวัดโบสถ ดำเนินการไปดวย
ความเรียบรอย ถูกตอง เปนไปตามหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ มีประสิทธิภาพ เปนธรรมและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของ
ภาครัฐ โดยหลักเกณฑการประเมินการปฏิบัติราชการกำหนดใหผูบังคับบัญชาใหบรรลุเปาหมาย ท้ังนี้บุคลากรใด
ประพฤติตนอยูในจรรยา และระเบียบวินัย ปฏิบัติราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 
ใหผูบังคับบัญชานำผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการดังกลาวไปใชประกอบการพิจารณาแตงตั้ง เลื่อน
เงินเดือน/คาจาง/คาตอบแทน เพ่ือเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ หากบุคลากรใดมีผลการปฏิบัติ
ราชการในระดับท่ีตองใหไดรับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล ในระดับอันเปนท่ีพอใจของทางงราชการ ใหดำเนินการตามประกาศกรอบแนวทางการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจาหนาท่ีผูมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำของโรงพยาบาลวัดโบสถ    

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และถือปฏิบัติอยางเครงครัด  

 

                                                                      
      (นายพนม  พรหมเมศร) 

         หัวหนากลุมงานบริหารงานท่ัวไป 
 
 
 
               เห็นชอบ / อนุญาต 
 

                                                                                     
                                     (นางสาวพิมพพรรณ  ปนโพธิ์) 
                           ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ  
 

 



 

 
 
 

 

ประกาศโรงพยาบาลวัดโบสถ 
เรื่อง 0กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจาหนาท่ีท่ีมีผลสัมฤทธิ์งานต่ำ0 

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

  เพ่ือใหเกิดแนวทางปฏิบัติตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกวาดวย หลักเกณฑ
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบท่ี 1 ปงบประมาณ 256๕โรงพยาบาลวัดโบสถ จึงออกประกาศ 
ดังตอไปนี้ 
  ขอ 1 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจาหนาท่ีท่ีมีผลสัมฤทธิ์
งานต่ำของโรงพยาบาลวัดโบสถ รายละเอียดดังนี้ 

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

  ขอ 2 บุคลากรใด ในสังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ ผลการปฏิบัติราชการในระดับ ท่ีตองใหไดรับการ
พัฒนาปรับปรุงตนเอง ไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับ อันเปนท่ีพอใจของ
ทางราชการ ใหดำเนินการตามกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการ กับเจาหนาท่ีท่ีมี
ผลสัมฤทธิ์งานต่ำ ของโรงพยาบาลวัดโบสถ 
  ขอ 3 ประกาศฉบับนี้ใหมีผลใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

     ประกาศ  ณ  วันท่ี  1  มีนาคม  พ.ศ.  256๕ 
 
 

                                                                       
                                                            (นางสาวพิมพพรรณ  ปนโพธิ์) 
                      ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับ
เจาหนาที่ที่มีผลสัมฤทธิ์งานต่ำของโรงพยาบาลวัดโบสถ 
------------------------------------------------------------------------ 
ออกตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก วาดวย หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของขาราชการพลเรือนสามัญสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกประจำปงบประมาณ 2564 ลงวันท่ี 15
กุมภาพันธ 256๕ 



 
 
 

กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจาหนาที่ที่มีผลสัมฤทธิง์านต่ำ 

1เพ่ือใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในโรงพยาบาล 1วัดโบสถ   1ดำเนินไปดวย
ความเรียบรอย ถูกตอง เปนไปตามหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ มีประสิทธิภาพ เปนธรรมและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของ
ภาครัฐ โดยหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติราชการกำหนดใหผูบังคับบัญชามีหนาท่ีประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของผูใตบังคับบัญชา และกำกับติดตามการปฏิบัติราชการของผูใตบังคับบัญชาใหบรรลุเปาหมายตาม
วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีกำหนดไว ท้ังนี้ บุคลากรใดประพฤติตนอยูในจรรยาและระเบียบวินัย ปฏิบัติราชการ
อยางมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ใหผูบังคับบัญชานำผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ดังกลาวไปใชประกอบการพิจารณาแตงตั้ง เลื่อนเงินเดือน/คาจาง/คาตอบแทน เพ่ือเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติ
ราชการ หากบุคลากรใดมีผลการปฏิบัติราชการในระดับท่ีตองใหไดรับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ไมสามารถปฏิบัติ
ราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเปนท่ีพอใจของทางราชการ 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 สั่งใหลูกจางประจำท่ีไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอัน
เปนท่ีพอใจของทางราชการ ออกจากราชการตามหลักเกณฑและวิธีการตามท่ีกำหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการพลเรือนโดยอนุโลม 

1๓. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ ขอ ๑๙ ขอ ๒๐ และขอท่ี  
๒๘ (๔) และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๔เรื่องแนวทางการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ และหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๔ ขอ ๑๑ ตามหนังสือสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ท่ี สธ ๐๒๐๑.๐๓๔/ว ๒๗๕ ลงวันท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ 

1๔. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๖ ขอ ๒๓ ขอ ๒๔
และขอ ๒๕ (๔) และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑวาดวยการประเมินผล
การปฏิบัติราชการเพ่ือเพ่ิมคาจาง และตอสัญญาพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๗ ขอ๘ตามหนังสือ
กระทรวงสาธารณสุข ดวนมาก ท่ี สธ ๐๒๐๑.๐๔๐/ว ๒๖๙ ลงวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ อ.ก.พ. สำนักงาน
ปลดักระทรวงสาธารณสุข ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบอนุมัติแนวทางปฏิบัติการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการผูมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำกวาคาเปาหมายหรือระดับท่ีคาดหวัง สำหรับบุคลากร
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และใหจัดทำประกาศเรื่อง การสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส 
ในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐดานความพรอมรับผิด (กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ) เพ่ือให
สวนราชการถือปฏิบัติต้ังแตรอบการประเมิน วันท่ี ๑ ตุลาคม๒๕๖๒ ถึงวันท่ี ๓๐ เมษายน๒๕๖๓ เปนตนไป โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 



 
0-๒- 

 
0ขาราชการ 
- กอนเริ่มรอบการประเมิน หรือในชวงเริ่มรอบการประเมิน ใหผูประเมิน และผูรับการประเมิน

กำหนดขอตกลงรวมกันเก่ียวกับการมอบหมายงาน และประเมินผลการปฏิบัติราชการ กำหนดตัวชี้วัดหรือหลักฐาน
บงชี้ความสำเร็จของงานอยางเปนรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 

- ระหวางรอบการประเมินใหผูประเมินติดตามความกาวหนาของผูรับการประเมินอยางตอเนื่อง 
เพ่ือประเมินผลสำเร็จของงานในชวงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินวาสอดคลองกับเปาหมายท่ีกำหนดไว
หรือไม เม่ือผูประเมินคาดวาผูรับการประเมินมีผลการประเมินต่ำกวาคาเปาหมายหรือระดับท่ีคาดหวังใหผูประเมิน
แจงผูรับการประเมินทราบ และใหคำปรึกษาแนะนำเพ่ือปรับปรุง แกไข พัฒนาผลการปฏิบัติราชการของผูรับการ
ประเมินในชวง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน 

- สิ้นรอบการประเมิน เม่ือผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการอยูในระดับตองปรับปรุง
ใหดำเนินการจัดทำคำม่ันในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง กรณีขาราชการพลเรือนสามัญมีผลการปฏิบัติราชการในระดับ
ตองปรับปรุง (ต่ำากวารอยละ ๖๐) ดังนี้ 

1ขอ ๑ ใหผูบังคับบัญชาท่ีประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการในระดับท่ีตองใหไดรับการพัฒนา
ปรับปรุงตนเอง ตองแจงใหผูรับการประเมินทราบเก่ียวกับผลการประเมินพรอมท้ังกำหนดใหผูนั้นเขารับการพัฒนา
ปรับปรุงตนเองโดยใหลงลายมือชื่อรับทราบไวเปนหลักฐาน ท้ังนี้ ในการพัฒนาปรับปรุงตนเองใหผูบังคับบัญชาจัดให
ขาราชการผูนั้นทำคำม่ันในการพัฒนาปรับปรุงตนเองโดยกำหนดเปาหมายในระดับอันเปนท่ีพอใจของทางราชการ 
ใหชัดเจน เพ่ือใชในการประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งตอไป ดังนี้ 

1๑.๑ รวมจัดทำคำม่ันในการพัฒนาปรับปรุงตนเองตามแบบจัดทำคำม่ันในการพัฒนาปรับปรุง
ตนเอง (เอกสารแนบทาย ๑) 

1๑.๒ ใหใชแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สวนท่ี ๓ แผนการพัฒนาการปฏิบัติ
ราชการรายบุคคล ในรอบท่ีมีผลการประเมินอยูในระดับตองปรับปรุง (ต่ำกวารอยละ ๖๐) มาจัดทำแผนพัฒนา
รายบุคคล (Individual Development Plan) เพ่ือเปนเครื่องมือประเมินผลการพัฒนาความรูทักษะ สมรรถนะ 
ท่ีตองพัฒนา และแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ในการ
กำหนดคำม่ันในการพัฒนาปรับปรุงตนเองเปนตัวชี้วัดรายบุคคลโดยตองกำหนดเปาหมายในระดับอันเปนท่ีพอใจ
ของทางราชการ ท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคลประกอบการจัดทำคำม่ันฯ ตามแบบท่ี
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด (เอกสารแนบทาย ๒) 

1ขอ ๒ การประเมินผลการปฏิบัติราชการและพัฒนาปรับปรุงตนเองของขาราชการตามขอ ๑ ใหมี
ระยะเวลาไมเกินสามรอบการประเมิน 

1ขอ ๓ กรณีท่ีผูถูกประเมินเห็นวาการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูบังคับบัญชามีความไมเปน
ธรรมอาจทำคำคัดคานยื่นตอผูบังคับบัญชารวมไวกับผลการประเมินเพ่ือเปนหลักฐานไดภายใน ๑๕ วันหลังจากทราบ
ผลการประเมิน และใหผูบังคับบัญชารวบรวมรายงานเสนอผูมีอำนาจลำดับถัดไปเพ่ือประกอบความเห็นในการพิจารณา 

1ขอ ๔ เม่ือผูบังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญตามคำม่ันใน
การพัฒนาปรับปรุงตนเองตามขอ ๑ และขอ ๒ แลว ปรากฏวาผูนั้นไมผานการประเมินในระดับอันเปนท่ีพอใจของ
ทางราชการตามคำม่ันในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ใหรายงานผลการประเมินดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัดพิษณุโลก 
เม่ือผูวาราชการจังหวัดพิษณุโลกไดรับรายงานแลวอาจดำเนินการดังตอไปนี้ 

 
 
 
 
 
 



 
-๓- 

 
(๑) กรณีขาราชการผูไดรับการประเมินประสงคจะลาออกจากราชการ ก็ใหสั่งใหออกจากราชการ 

หรือ 
(๒) สั่งใหขาราชการผูนั้นเขารับการพัฒนาปรับปรุงตนเองอีกครั้งหนึ่ง โดยการทำคำม่ันในการพัฒนา

ปรับปรุงตนเองเปนครั้งท่ีสอง หรือ 
(๓) สั่งใหขาราชการผูนั้นออกจากราชการ 
1กรณีการดำเนินการตาม ขอ ๔ (๒) เม่ือผูบังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการ 

ผูนั้นตามคำม่ันครั้งท่ีสองแลว ปรากฏวาผูนั้นไมผานการประเมินในระดับอันเปนท่ีพอใจของทางราชการตามคำม่ัน 
ในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ใหหนวยงานรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการเสนอตอผูวาราชการจังหวัด 
เพ่ือสั่งการใหขาราชการผูนั้นลาออกจากราชการ 

1ท้ังนี้ ใหดำเนินการตามกฎ ก.พ. วาดวยการสั่งใหขาราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณี
ไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ.๒๕๕๒ 

0ลูกจางประจำ 
- กอนเริ่มรอบการประเมิน หรือในชวงเริ่มรอบการประเมิน ใหผูประเมินและผูรับการประเมิน

กำหนดขอตกลงรวมกันเก่ียวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กำหนดตัวชี้วัด หรือหลักฐาน
บงชี้ความสำเร็จของงานอยางเปนรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 

- ระหวางรอบการประเมินใหผูประเมินติดตามความกาวหนาของผูรับการประเมินอยางตอเนื่อง 
เพ่ือประเมินผลสำเร็จของงานในชวงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินวาสอดคลองกับเปาหมายท่ีกำหนดไว 
ใหผูประเมินแจงผูรับการประเมินทราบ และใหคำปรึกษาแนะนำเพ่ือปรับปรุง แกไข พัฒนาผลการปฏิบัติราชการ
ของผูรับการประเมินในชวง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน 

- สิ้นรอบการประเมิน เม่ือผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจางประจำ อยูในระดับตอง
ปรับปรุง ใหดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจำของสวนราชการ พ.ศ.๒๕๓๗ ขอ ๖๐ (๕) 
ซ่ึงกำหนดใหผูมีอำนาจสั่งบรรจุ สั่งใหลูกจางประจำท่ีไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ในระดับอันเปนท่ีพอใจของทางราชการ ออกจากราชการตามหลักเกณฑและวิธีการตามท่ีกำหนดไวในกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการพลเรือนโดยอนุโลม 

0พนักงานราชการ 
- กอนเริ่มรอบการประเมิน หรือในชวงเริ่มรอบการประเมิน ใหผูประเมินและผูรับการประเมิน

กำหนดขอตกลงรวมกันเก่ียวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน กำหนดตัวชี้วัดหรือหลักฐาน
บงชี้ความสำเร็จของงานอยางเปนรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 

- ระหวางรอบการประเมินใหผูประเมินติดตามความกาวหนาของผูรับการประเมินอยางตอเนื่อง
เพ่ือประเมินผลสำเร็จของงานในชวงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินวาสอดคลองกับเปาหมายท่ีกำหนดไว
หรือไม เม่ือผูประเมินคาดวาผูรับการประเมินมีผลการประเมินต่ำกวาคาเปาหมายหรือระดับท่ีคาดหวังใหผูประเมิน
แจงผูรับการประเมินทราบ และใหคำปรึกษาแนะนำเพ่ือปรับปรุง แกไข พัฒนาผลการปฏิบัติงานของผูรับการประเมิน
ในชวง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 



 
-๔- 

 
- เม่ือสิ้นรอบการประเมินของรอบการประเมินนั้น ๆผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 1 

1พนักงานราชการมีคะแนนผลการประเมินอยูในระดับใดเม่ือรวมคะแนนผลการประเมินกับรอบการประเมินท่ีผานมา 
มีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน ๒ ครั้งติดตอกันต่ำกวาระดับดี ใหดำเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินผล 
การปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๔ขอ ๑๑ พนักงาน
ราชการผูใด ซ่ึงผูบังคับบัญชาไดประเมินผลการปฏิบัติงานแลว มีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน ๒ ครั้งติดตอกัน
ต่ำกวาระดับดี ใหผูบังคับบัญชาทำความเห็นเสนอผูมีอำนาจสั่งจาง เพ่ือพิจารณาสั่งเลิกจางตอไป พรอมกับแจงใหกับ
พนักงานราชการผูนั้นทราบภายในเจ็ดวัน นับตั้งแตวันทราบผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

0พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
- กอนเริ่มรอบการประเมิน หรือในชวงเริ่มรอบการประเมิน ใหผูประเมินและผูรับการประเมิน

กำหนดขอตกลงรวมกันเก่ียวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน กำหนดตัวชี้วัดหรือหลักฐาน
บงชี้ความสำเร็จของงานอยางเปนรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 

- ระหวางรอบการประเมินใหผูประเมินติดตามความกาวหนาของผูรับการประเมินอยางตอเนื่อง 
เพ่ือประเมินผลสำเร็จของงานในชวงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินวาสอดคลองกับเปาหมายท่ีกำหนดไว
หรือไม เม่ือผูประเมินคาดวาผูรับการประเมินมีผลการประเมินต่ำกวาคาเปาหมายหรือระดับท่ีคาดหวังใหผูประเมิน
แจงผูรับการประเมินทราบ และใหคำปรึกษาแนะนำเพ่ือปรับปรุง แกไข พัฒนาผลการปฏิบัติงานของผูรับการประเมิน
ในชวง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน 

- เม่ือสิ้นรอบการประเมินของการประเมินนั้น ๆ ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุขมีคะแนนผลการประเมินอยูในระดับใดเม่ือรวมคะแนนผลการประเมินกับรอบการประเมินท่ีผานมา
มีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒ ครั้ง ติดตอกันต่ำกวาระดับดี ใหดำเนินการตามประกาศ 
คณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑวาดวยการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิม
คาจาง และตอสัญญาจางพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๗ ขอ ๘พนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป 
ผูใด ซ่ึงผูบังคับบัญชาไดประเมินผลการปฏิบัติงานแลวมีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒ ครั้ง
ติดตอกันต่ำกวาระดับดี ใหถือวาสิ้นสุดสัญญาจาง โดยใหผูบังคับบัญชาทำความเห็นเสนอหัวหนาสวนราชการ 
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เรียน  ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 

         ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ( 
integrity& Transparency Assessment : ITA )  ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 แบบวัดการเปดเผยขอมูล
สาธารณะ ( MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT ) ในสวนของ MOIT 
7 กำหนดใหหนวยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับ
เจาหนาท่ีผูมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ นั้น 

 ในการนี้  กลุมงานบริหารงานท่ัวไป พิจารณาแลวเพ่ือใหเปนไปตามกรอบการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ ( 
MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT )MOIT 7 จึ งขอความเห็ นชอบจั ด
ประชุมเพ่ือชี้แจงทำความเขาใจกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจาหนาท่ีผูมี
ผมสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำประจำปงบประมาณ 2565 เพ่ือใหเกิดการรับทราบท้ังองคกรในวันท่ี 15 มีนาคม 
๒๕๖๕ เวลา ๑3.๐๐ น. ณ หองประชุมราชาวดี โรงพยาบาลวัดโบสถ  

         จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ                    

                                                                                     
   ( นายพนม  พรหมเมศร ) 

นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 

         หัวหนากลุมงานบริหารงานท่ัวไป 
 
 

              อนุญาต 

 

              
        (นางสาวพิมพพรรณ ปนโพธิ์) 

                                            ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 
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รายงานการประชุม 
กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงาน 

และการดำเนินการกับเจาหนาท่ีผูมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ประจำปงบประมาณ2565 
วันท่ี 15 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. 

ณ. หองประชุมราชาวดี โรงพยาบาลวัดโบสถ 
 

------------------------------ 
ผูมาประชุม 

1. นางสาวพิมพรรณ ปนโพธิ์  ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ  
2. นางเรืองศิริ  ไกรคง  หัวหนากลุมการพยาบาล    
3. น.ส.กานติมา  สุขโฉม  หัวหนาฝายเภสัชกรรมชุมชน   
4. น.ส.ศรินลาวัณย  สมบูรณจันทร หัวหนาฝายทันตสาธารณสุข   
5. นางวาสนา  ภูววัฒนาเศรษฐ  หัวหนางานผูปวยนอก    
6. นางสิตานัน  จันทรโต  หัวหนากลุมงานบริการดานปฐมภูมิฯ  
7. นางรวีวรรณ  สงคราม  หัวหนางานหองคลอด    
8. นางมาลัย  ชัยกิจ  หัวหนางานสุขภาพจิต    
9. นางนิตยา  นวลบ ุ  หัวหนางานซัพพลายและซักฟอก   
10. นางพัชราภรณ  บุญคง  หัวหนางานผูปวยใน    
11. นางอรพินท  กันไทย  หัวหนางานดูแลแบบประคับประคอง  
12. นายพนม  พรหมเมศร หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป    
13. นายอนุพันธ  ทับจีบ  หัวหนางานประกันสุขภาพ   
14. น.ส.สมคิด  เผือกวิสุทธิ์ หัวหนางานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน   
15. นางเอมอร  พันมา  หัวหนางานโรคไมติดตอเรื้อรัง   
16. นางจินตนา  เมฆิน  หัวหนางานโรคติดตอ    
17. นางสาวศิริลักษณ  เก่ียวพันธ       หัวหนางานแพทยแผนไทย   
18. นางสาววราลักษณ ทิวะสิงห  หัวหนางานเทคนิคการแพทย   
19. นางสาววาสินี  สอนศรี  หัวหนางานกายภาพบำบัด   
20. นางสาวสาธิตา  อธิวาส  หัวหนางานรังสี    
21. นางธิดารัตน ไชยพิทักษชลธาร เลขาศูนยคุณภาพ    

ผูไมมาประชุม 
 - 
ผูเขารวมประชุม 
 - 
เริ่มประชุมเวลา 13.๐๐น. 

ระเบียบวาระท่ี 1.เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
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 ประธานท่ีประชุม กลาวทักทาย แจงรายงานสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID – 19) และการเตรียมการปองกันสถานการณท่ีอาจจะเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี ของอำเภอวัดโบสถ และ
จังหวัดพิษณุโลก เนื่องจากยังมีการแพรระบาดของโรคอยู 
        ท่ีประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2. เรื่องรับรองรายงานการประชุม (ไมมี)      
 มติท่ีประชุม  -    

 ระเบียบวาระท่ี 3. เรื่องแจงใหท่ีประชุมทราบ   
  - กลุมงานบริหารท่ัวไป แจง0 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจาหนาท่ี 
ท่ีมีผลสัมฤทธิ์งานต่ำ 0 โรงพยาบาลวัดโบสถ ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนกังานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
ประจำปงบประมาณ 2565 ลงวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2565 เพ่ือใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรใน
สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ดำเนินไปดวยความเรียบรอย ถูกตอง เปนไปตามหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ 
มีประสิทธิภาพเปนธรรม และเกิดผลสัมฤทธิ์ตอการกิจของภาครัฐ โดยหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
กำหนดใหผูบังคับบัญชามีหนาท่ีประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูใตบังคับบัญชา และกำกับติดตามการปฏิบัติ
ราชการของผูใตบังคับบัญชาใหบรรลุเปาหมายตาม วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีกำหนดไว  รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมท่ีแนบทาย 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4. เรื่องแจงใหท่ีประชุมพิจารณา (ไมมี)  

มติท่ีประชุม  - 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ(ไมมี)  

มติท่ีประชุม  - 

เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๓๐ น. 

 

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

(นายพนม  พรหมเมศร) 
                  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
 
 

                                                             
 ลงชือ่................................................................ผูรบัรองรายงานการประชุม 

(นางสาวพิมพพรรณ ปนโพธิ์) 
ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 



บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ กลุมงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลวัดโบสถ โทร. ๐ ๕๕๓6 1๐79 โทรสาร 0 5529 1727 

ท่ี  พล ๐6๓๒.๓๐๑.๑/12           วันท่ี   16   มีนาคม  ๒๕๖5                                       .                                                   

เรื่อง แจงเวียนประกาศกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจาหนาท่ีผูมี  

ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ                                                                                 .                                                                                                                                                                                                                                               

เรียน หัวหนางานทุกกลุมงาน    

  ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
( integrity& Transparency Assessment : ITA ) ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 แบบวัดการเปดเผยขอมูล
สาธารณะ ( MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT ) ในสวนของ MOIT 7 
กำหนดใหหนวยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับ
เจาหนาท่ีผูมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ นั้น 

                   เพ่ือใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในโรงพยาบาลวัดโบสถ ดำเนินการไปดวย
ความเรียบรอย ถูกตอง เปนไปตามหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ มีประสิทธิภาพ เปนธรรมและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของ
ภาครัฐ โดยหลักเกณฑการประเมินการปฏิบัติราชการกำหนดใหผูบังคับบัญชาใหบรรลุเปาหมาย ท้ังนี้บุคลากรใด
ประพฤติตนอยูในจรรยา และระเบียบวินัย ปฏิบัติราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 
ใหผูบังคับบัญชานำผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการดังกลาวไปใชประกอบการพิจารณาแตงตั้ง เลื่อน
เงินเดือน/คาจาง/คาตอบแทน เพ่ือเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ  หากบุคลากรใดมีผลการปฏิบัติ
ราชการในระดับท่ีตองใหไดรับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลในระดับอันเปนท่ีพอใจของทางงราชการ ใหดำเนินการตามประกาศกรอบแนวทางการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจาหนาท่ีผูมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ของโรงพยาบาลวัดโบสถ 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และถือปฏิบัติอยางเครงครัด 

 

  

                                                                                     
                                     (นางสาวพิมพพรรณ  ปนโพธิ์) 
                           ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ  
 

 



บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ กลุมงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลวัดโบสถ โทร. ๐ ๕๕๓6 1๐79 โทรสาร 0 5529 1727 

ท่ี  พล ๐6๓๒.๓๐๑.๑/13             วันท่ี   16   มีนาคม  ๒๕๖5                  .                                                                

เรื่อง ขออนญุาตเผยแพรประกาศกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจาหนาท่ี

ผูมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ บน website ของหนวยงาน                                                 .                                                          

เรียน   ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ    

ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน  ของหนวยงานภาครัฐ( 
Integrity& Transparency Assessment : ITA ) ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5กำหนดใหสวนราชการจะตอง
มีประกาศกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจาหนาท่ีผู มีผลสัมฤทธิ์การ
ปฏิบัติงานต่ำตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ ( MOPH Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : MOIT ) ในสวนของ MOIT 7 นั้น 

 ในการนี้ กลุมงานบริหารท่ัวไป ขออนุญาตแพรประกาศกรอบแนวทางการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจาหนาท่ีผูมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำบน website ของหนวยงาน เพ่ือ
ประชาสัมพันธใหขาราชการ เจาหนาท่ี บุคลากรภายในหนวยงาน และผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก ผูรับบริการ 
และประชาชนท่ัวไป รับทราบเก่ียวกับเรื่องดังกลาว  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 

 

                                                                       
      (นายพนม  พรหมเมศร) 

         หัวหนากลุมงานบริหารงานท่ัวไป 
 
 
 
                       อนุญาต 
 

                                                                                     
                                     (นางสาวพิมพพรรณ  ปนโพธิ์) 
                           ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ  
 

 

 

 



แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค 
สังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 

ตามประกาศโรงพยาบาลวัดโบสถ 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2564 

สำหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค สังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ 

 
ช่ือหนวยงาน  : กลุมงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลวัดโบสถ 
วัน/เดือน/ป  :    16   มีนาคม 2565 
หัวขอ  ประกาศกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจาหนาท่ีท่ีมีผลสัมฤทธิ์งาน
ต่ำ 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)            
ประกาศกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจาหนาท่ีท่ีมีผลสัมฤทธิ์งานต่ำ 
ภายนอก  :  ไมมี 
หมายเหตุ  : …………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
                   ผูรับผิดชอบการใหขอมูล                                  ผูอนุมัติรับรอง 
 

                                                                                                      
                    (นายพนม  พรหมเมศร)                              (นางสาวพิมพพรรณ  ปนโพธิ์) 
        ตำแหนง หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป                 ตำแหนง ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 
      วันท่ี.....16... เดือน..มีนาคม. พ.ศ. 2565..           วันท่ี.....16... เดือน..มีนาคม. พ.ศ. 2565.. 
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