
รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในโรงพยาบาลพิชัย 
ครั้งที่  ๑ / ๒๕๖๕ 

วันที่  ๑๒  มกราคม  ๒๕๖๕ 
ณ ห้องประชุม Conference ๒ โรงพยาบาลพิชัย 

………………………………………. 
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.นายทศนาถ อ าพนนวรัตน์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย ประธานกรรมการ 
๒.นายภพบดี พรหมน้อย  นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ กรรมการ 
๓.นายอนุพงศ์         กลิ่นอุดม               นายแพทย์ช านาญการ                กรรมการ 
๔.นายวุฒิเนตร โกฏแสง  เภสัชกรช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
๕.นางสาวชลธชิา เริ่มศิริประเสริฐ ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๖.นายณรงค ์           พิมพา  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  กรรมการ 
๗.นางรัชน ี ภูริสัตย์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๘.นางภัญญาพัชญ์ ทรัพย์มีดา  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๙.นางฐิติกานต์ แป้นจุ้ย  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
๑๐.นายอานนท์ ทองแย้ม  เจ้าพนักงานเวชสถิติช านาญงาน  กรรมการและเลขานุการ 
๑๑.นางภาวนา โล่ห์ประเสริฐ พนักงานพิมพ์ ส. ๓   กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
 

เปิดประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
    เรื่องท่ี ๑ ขอแจ้งที่ประชุมในเรื่องการจัดวางระบบการควบคุมภายในโรงพยาบาลพิชัย ได้

กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการประชุมคณะท างาน 
สรุปสาระส าคัญ 
๑. เพ่ือให้การด าเนินงานจัดวางระบบควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายใน 

โรงพยาบาลพิชัย เป็นไปอย่างมีคุณภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในที่ได้วางไว้ จึงได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการควบคุมภายใน ตามค าสั่งโรงพยาบาลพิชัย ที่ ๒๕๗ / ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

๒. หลักการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSC ประกอบด้วย ๕ 
องค์ประกอบ คือ 

๒.๑ สภาพแวดล้อมการควบคุม : ปรัชญา วัฒนธรรม/ค่านิยม การมอบอ านาจหน้าที่ นโยบายการ
ก ากับ ดูแล โครงสร้าง บุคลากร ความซื่อสัตย์/จริยธรรม บริหารทรัพยากรบุคคล 

๒.๒ การประเมินความเสี่ยง 
๒.๓ กิจกรรมการควบคุม 
๒.๔ สารสนเทศและการสื่อสาร : เพียงพอ ถูกต้อง เหมาะสม ทันเวลา 
๒.๕ การติดตามและประเมินผล 
 



๓. ก าหนดให้ทุกหน่วยงานทบทวนกระบวนการท างานหลักและจัดท าขั้นตอนการท างานย่อยให้
ชัดเจน 

๔. ก าหนดให้ทุกหน่วยงานร่วมส ารวจและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนใน 
๕. ก าหนดให้ทุกหน่วยงานรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 

๔ ) หน่วยงานย่อย 
๖. ก าหนดให้ทุกหน่วยงานรายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) หน่วยงานย่อย 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒  แนวทางการปฏิบัติงานและการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่มีผลสัมฤทธิ์งานต่ า 

กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการด่าเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่มีผลสัมฤทธิ์งานต่่า 

เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในโรงพยาบาลพิชัย ด่าเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย ถูกต้อง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม  และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของ
ภาครัฐ โดยหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการก่าหนดให้ ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา และก่ากับติดตามการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชาให้บรรลุเป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ก่าหนดไว้ ทั้งนี้ บุคลากรใดประพฤติตนอยู่ในจรรยาและระเบียบวินัย ปฏิบัติราชการ
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ผู้บังคับบัญชาน่าผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ดังกล่าวไปใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติ
ราชการ หากบุคลากรใดมีผลการปฏิบัติราชการในระดับที่ต้องให้ได้รับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ไม่สามารถปฏิบัติ
ราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ ให้ด่า เนินการตามระเบียบ
และหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุลากรแต่ละประเภท ดังนี้  

๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๑๑๐ (๕) และกฎ ก.พ.ว่า ด้วย
การสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล พ.ศ.๒๕๕๒ ตามหนังสือส่านักงาน ก.พ. ที่ นร.๑๐๑๒/ว ๑๐ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๒ (ส่าหรับ
ข้าราชการ) 

 ๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ่าของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๓๗ ข้อ ๖๐ (๕)  ซึ่ง
ก่าหนดให้ผู้มีอ่านาจสั่งบรรจุ สั่งให้ลูกจ้างประจ่าที่ไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลใน
ระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ ออกจากราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ก่าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม  

๓. ระเบียบส่านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๑๙ ข้อ ๒๐ และข้อที่ 
๒๘ (๔) และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่องแนวทางการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ และหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานราชการในสังกัดส่านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๑ ตามหนังสือส่านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๔/ว ๒๗๕ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔  



๔. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อ ๒๓ ข้อ 
๒๔ และข้อ ๒๕ (๔) และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์ว่าด้วยการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการเพ่ือเพ่ิมค่าจ้าง และต่อสัญญาพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๗ ข้อ ๘ ตาม
หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนมาก ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๔๐/ว ๒๖๙ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗  

อ.ก.พ. ส่านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ มีมติ
เห็นชอบอนุมัติแนวทางปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่่ากว่าค่าเป้าหมายหรือ
ระดับที่คาดหวัง ส่าหรับบุคลากรในสังกัดส่านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และให้จัดท่าประกาศ เรื่อง การ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด่าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐด้านความพร้อมรับผิด ( กระบวนการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ) เพ่ือให้ส่วนราชการถือปฏิบัติตั้งแต่รอบการประเมิน วันที่  ๑ เมษายน ๒๕๖๑ ถึง
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

ข้าราชการ  
- ก่อนเริ่มรอบการการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการ ประเมิน

ก่าหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและประเมินผลการปฏิบัติราชการก่าหนดตัวชี้วัดหรือหลักฐาน
บ่งชี้ความส่าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน  

- ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมินอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือประเมินผลส่าเร็จของงานในช่วงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้อกับเป้าหมายที่ก่าหนดไว้
หรือไม่ เมื่อผู้ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมินมีผลการประเมินต่่ากว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่คาดหวังให้ผู้ประเมิน
แจ้งผู้รับการประเมินทราบ และให้ค่าปรึกษาแนะน่าเพ่ือปรับปรุง แก้ไข พัฒนาผลการ ปฏิบัติราชการของผู้รับการ
ประเมินในช่วง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน  

- สิ้นรอบการประเมิน เมื่อผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการอยู่ในระดับต้อง
ปรับปรุง ให้ด่าเนินการจัดท่าค่ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง กรณีข้าราชการพลเรือนสามัญมีผลการปฏิบัติ
ราชการในระดับต้องปรับปรุง (ต่่ากว่าร้อยละ ๖๐) ดังนี้  

ข้อ ๑ ให้ผู้บังคับบัญชาที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในระดับที่ต้องให้ได้รับการ
พัฒนาปรับปรุงตนเอง ต้องแจ้งให้ผู้รับการประเมินทราบเกี่ยวกับผลการประเมินพร้อมทั้งก่าหนดให้ผู้นั้นเข้ารับการ
พัฒนาปรับปรุงตนเองโดยให้ลงลายมือชื่อรับทราบไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้  ในการพัฒนาปรับปรุงตนเองให้
ผู้บังคับบัญชาจัดให้ข้าราชการผู้นั้นท่าค่ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองโดยก่าหนดเป้าหมายในระดับอันเป็นที่
พอใจของทางราชการให้ชัดเจน เพ่ือใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งต่อไป ดังนี้  

     ๑.๑ ร่วมจัดท่าค่ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองตามแบบจัดท่าค่ามั่นในการพัฒนา ปรับปรุง
ตนเอง (เอกสารแนบท้าย ๑)  

     ๑.๒ ให้ใช้แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ส่วนที่ ๓ แผนการพัฒนาการปฏิบัติ
ราชการรายบุคคล ในรอบที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรุง (ต่่ากว่าร้อยละ ๖๐) มาจัดท่าแผนพัฒนา
รายบุคคล (Individual Development Plan) เพ่ือเป็นเครื่องมือประเมินผลการพัฒนาความรู้ ทักษะ สมรรถนะที่



ต้องพัฒนา และแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ในการ
ก่าหนดค่ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองเป็นตัวชี้วัดรายบุคคลโดยต้องก่าหนดเป้าหมายในระดับอันเป็นที่พอใจ
ของทางราชการ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล  ประกอบการจัดท่าค่ามั่นฯ ตามแบบที่
ส่านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ก่าหนด (เอกสารแนบท้าย ๒)  

ข้อ ๒ การประเมินผลการปฏิบัติราชการและพัฒนาปรับปรุงตนเองของข้าราชการตามข้อ ๑ ให้มี
ระยะเวลาไม่เกินสามรอบการประเมิน  

ข้อ ๓ กรณีท่ีผู้ถูกประเมินเห็นว่าการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้บังคับบัญชามีความ  
ไม่เป็นธรรมอาจท่าค่าคัดค้านยื่นต่อผู้บังคับบัญชารวมไว้กับผลการประเมินเพ่ือเป็นหลักฐานได้ภายใน ๑๕ วัน 
หลังจากทราบผลการประเมินและให้ผู้บังคับบัญชารวบรวมรายงานเสนอผู้มีอ่านาจล่าดับถัดไปเพ่ือประกอบ 
ความเห็นในการพิจารณา  

ข้อ ๔ เมื่อผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญตามค่ามั่นใน
การพัฒนาปรับปรุงตนเองตามข้อ ๑ และข้อ ๒ แล้ว ปรากฏว่าผู้นั้นไม่ผ่านการประเมินในระดับอันเป็นที่พอใจของ
ทางราชการตามค่ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ให้รายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
เพชรบูรณ์ เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับรายงานแล้วอาจด่าเนินการดังต่อไปนี้  

(๑) กรณีข้าราชการผู้ได้รับการประเมินประสงค์จะลาออกจากราชการ ก็ให้สั่งให้ออกจากราชการ 
หรือ  

(๒) สั่งให้ข้าราชการผู้นั้นเข้ารับการพัฒนาปรับปรุงตนเองอีกครั้งหนึ่ง โดยการท่าค่ามั่น ในการ
พัฒนาปรับปรุงตนเองเป็นครั้งที่สอง หรือ 

 (๓) สั่งให้ข้าราชการผู้นั้นออกจากราชการ 
กรณีการด่าเนินการตาม ข้อ ๔ (๒) เมื่อผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ

ผู้นั้นตามค่ามั่นครั้งที่สองแล้ว ปรากฏว่าผู้นั้นไม่ผ่านการประเมินในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการตามค่ามั่น
ในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ให้หน่วยงานรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือ
สั่งการให้ข้าราชการผู้นั้นลาออกจากราชการ  

ทั้งนี้ ให้ด่าเนินการตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไม่
สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ.๒๕๕๒  

ลูกจ้างประจ า  
- ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน  

ก่าหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ก่าหนดตัวชี้วัด หรือ 
หลักฐานบ่งชี้ความส่าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน  

- ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมินอย่าง  ต่อเนื่อง 
เพ่ือประเมินผลส่าเร็จของงานในช่วงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับเป้าหมายที่ก่าหนดไว้ให้



ผู้ประเมินแจ้งผู้รับการประเมินทราบ และให้ค่าปรึกษาแนะน่าเพ่ือปรับปรุงแก้ไข พัฒนาผลการปฏิบัติราชการของ
ผู้รับการประเมินในช่วง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน  

- สิ้นรอบการประเมิน เมื้อผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจ่าอยู่ในระดับต้อง
ปรับปรุง ให้ด่าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ่าของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ ข้อ ๖๐ 
(๕) ซึ่งก่าหนดให้ผู้มีอ่านาจสั่งบรรจุ สั่งให้ลูกจ้างประจ่าที่ไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ ออกจากราชการตามหลักเกณฑ์และวิ ธีการตามที่ก่าหนดไว้ใน
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม   

พนักงานราชการ 
- ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน  

ก่าหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานก่าหนดตัวชี้วัดหรือหลักฐาน
บ่งชี้ความส่าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน  

- ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมินอย่างต่อเนื่อง
เพ่ือประเมินผลส่าเร็จของงานในช่วงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับเป้าหมายที่ ก่าหนดไว้
หรือไม่ เมื่อผู้ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมินมีผลการประเมินต่่ากว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่คาดหวังให้ผู้ประเมิน
แจ้งผู้รับการประเมินทราบ และให้ค่าปรึกษาแนะน่าเพ่ือปรับปรุง แก้ไข พัฒนาผลการ ปฏิบัติงานของผู้รับการ
ประเมินในช่วง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน  

- เมื่อสิ้นรอบการประเมินของรอบการประเมินนั้นๆ ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ราชการมีคะแนนผลการประเมินอยู่ในระดับใดเมื่อรวมคะแนนผลการประเมินกับรอบการประเมินที่ผ่านมามีคะแนน
เฉลี่ยของผลการประเมิน ๒ ครั้งติดต่อกันต่่ากว่าระดับดี ให้ด่าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัดส่านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๑ พนักงานราชการ
ผู้ใด ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้ประเมินผลการปฏิบัติงานแล้ว มีคะแนนเฉลี่ยของผลการ ประเมิน ๒ ครั้ง ติดต่อกันต่่ากว่า
ระดับดี ให้ผู้บังคับบัญชาท่าความเห็นเสนอผู้มีอ่านาจสั่งจ้าง เพ่ือพิจารณาสั่งเลิกจ้างต่อไป พร้อมกับแจ้งให้กับ
พนักงานราชการผู้นั้นทราบภายในเจ็ดวัน นับตั้งแต่วันทราบผลการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน  

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  
- ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน  

ก่าหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน ก่าหนดตัวชี้วัดหรือหลักฐาน
บ่งชี้ความส่าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน  

- ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมินอย่างต่อเนื่อง
เพ่ือประเมินผลส่าเร็จของงานในช่วงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับเป้าหมายที่ก่าหนดไว้
หรือไม่ เมื่อผู้ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมินมีผลการประเมินต่่ากว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่คาดหวังให้ผู้ประเมิน
แจ้งผู้รับการประเมินทราบ และให้ค่าปรึกษาแนะน่าเพ่ือปรับปรุง แก้ไข พัฒนาผลการ ปฏิบัติงานของผู้รับการ
ประเมินในช่วง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน  



- เมื่อสิ้นรอบการประเมินของการประเมินนั้นๆ ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกระ
ทรวงสาธารณสุขมีคะแนนผลการประเมินอยู่ในระดับใดเมื่อรวมคะแนนผลการประเมินกับรอบการประเมินที่ผ่านมา
มีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒ ครั้ง ติดต่อกันต่่ากว่าระดับดี ให้ด่าเนินการตามประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมค่าจ้าง 
และต่อสัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๗ ข้อ ๘ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปผู้ใด ซึ่ง
ผู้บังคับบัญชาได้ประเมินผลการปฏิบัติงานแล้วมีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒ ครั้งติดต่อกัน
ต่่ากว่าระดับดี ให้ถือว่าสิ้นสุดสัญญาจ้าง โดยให้ผู้บังคับบัญชาท่าความเห็นเสนอหัวหน้าส่วนราชการต่อไป พร้อมกับ
แจ้งให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขผู้นั้นทราบภายในเจ็ดวันนับตั้งแต่วันทราบผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ลูกจ้างชั่วคราว 
                     - ช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้หน่วยบริการก่าหนดเป้าหมายผลส่าเร็จของงานในภาพรวมของ
หน่วยบริการที่จะมอบหมายให้ลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบ่ารุง) ปฏิบัติ จากนั้นให้ผู้บังคับบัญชา/ผุ้
ประเมิน และลูกจ้างชั่วคราวฯ แต่ละคนร่วมกันวางแผนการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ความส่าเร็จของงาน 
ผลลัพธ์ที่คาดหวังจากการปฏิบัติงานซึ่งลูกจ้างชั่วคราวฯ ผู้นั้น ต้องรับผิดชอบในรอบการประเมินนั้น โดยก่าหนด
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหรือหลักฐานบ่งชี้ความส่าเร็จของงาอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งระบุพฤติกรรมในการท่างาน
ที่คาดหลัวด้วย 
  - ในระหว่างรอบการประเมิน ให้ผู้บังคับบัญขา/ผู้ประเมิน ติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน 
รวมทั้งให้ค่าปรึกษาและน่าและช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ลูกจ้างชั่วคราวเงินนอก
งบประมาณ (เงินบ่ารุง) สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและผลส่าเร็จของงานที่หน่วยบริการก่าหนด 
  - เมื่อครบรอบการประเมิน ให้ผู้บังครับบัญชา/ผู้ประเมินด่าเนินการ ประเมินผลการกปฏิบัติงาน
ของลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบ่ารุง) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หน่วยบริการก่าหนด และจัดท่าบัญชี
รายชื่อลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบ่ารุง) ตามล่าดับคะแนนผลการประเมิน เสนอบัญชีรายชื่อตามล่าดับ
คะแนนผลการประเมินให้คณะกรรมการบริหารหน่วยบริการพิจารณา เพ่ือความเป็นมาตรฐาน โปร่งใสและเป็น
ธรรมในการประเมิน ก่อนที่จะเสนอผลการประเมินต่อหัวหน้าหน่วยบริการเพื่อน่าไปใช้ในการบริหารบุคคลต่อไป 

- ลูกจ้างชั่วคราวเงินนอบงบประมาณ (เงินบ่ารุง) ผู้ใด ซึ่งผู้บังครับบัญชาได้ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานแล้ว  มีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินการปฏิบัติงาน ๒ ครั้ง ต่อต่อกันต่่ากว่าระดับดีให้ผู้บังคับบัญชา
ท่าความเห็นเสนอผู้มีอ่านาจสั่งจ้างเพ่ือพิจารณาสั่งเลิกจ้างต่อไป พร้อมกับแต่งให้ลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ 
(เงินบ่ารุง) ผู้นั้นทราบภายในเจ็ดวันนับตั้งแต่วันทราบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบ่ารุง) สังกัดส่านักงานปลัดกระทรวง
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ระเบียบวาระท่ี ๓  ติดตามรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
      - ไม่มี 



 
ระเบียบวาระท่ี ๔ หัวหน้ากลุ่มงานมีเรื่องเสนอในที่ประชุม 
                         - ไม่มี 
 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
      - ไม่มี 
                      
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐  น. 
 
 
 
     (ลงชื่อ)...............................................ผู้จดบันทึกการประชุม 
              (นางภาวนา  โลห่์ประเสริฐ)                  
                          พนักงานพิมพ์ ส.๓ 
 
 
     (ลงชื่อ)...............................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                 (นายอานนท์  ทองแย้ม) 
       เจ้าพนักงานเวชสถิติช านาญงาน รักษาการในต าแหน่ง 
                                                              หวัหนา้กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 


