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แบบบันทึกรายงานการประชุม 

คร้ังที่ 1/2563   วาระปกติ 
วันที่ 4  มีนาคม 2563  (เวลา 14.00 น. – 16.00 น.)  สถานที่ ห้องประชุมเรือนมรกต  โรงพยาบาลลอง 

ประธาน นายเฉลิมชัย   คุณชมภู  เลขานุการ นางสาวจารุณี   จันทร์เดือน  ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 140 คน  
 

หัวข้อประชุม ผลการประชุม แนวทางแก้ไข / 
ติดตาม ประเมินผล 

วาระที่ 1 ประธานแจง้
ให้ทราบ 

-  

วาระที่2 ชี้แจงเก่ียวกับ
การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการที่มี
ผลสัมฤทธิ์การ
ปฏิบัติงานตำ่ 

- ตามที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ 
ได้จัดทำประกาศจังหวัดแพร่ เรื ่อง มาตรการในการบริหารผลการ
ปฏิบัติราชการและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติ
ราชการต่ำ เพื่อบังคับใช้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดแพร่ เนื่องจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ มีเจ้าหน้าที่ใน
สังกัดแบ่งตามประเภทการจ้างงาน 5 ประเภท ได้แก่ ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และ
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ซึ่งต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประจำปีตามหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของแต่ละประเภทการจ้างงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพ และมี
มาตรฐานที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์แก่ส่วนราชการยิ่งขึ ้น โดย
สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการในแต่ละรอบการประเมิน 
หากเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการต่ำกว่าค่าเป้าหมายหรือ
ระดับที่คาดหวังรายใดไม่เข้ารับการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และแนว
ทางการปฏิบัติสำกรับผู ้มีผลสัมฤทธิ ์การปฏิบัติราชการต่ำกว่าค่า
เป้าหมายหรือระดับที่คาดหวัง หรือเข้ารับการพัฒนาแล้วแต่ยังคงมี
ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการต่ำกว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่คาดหวัง
ได้ดำเนินการตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ ว่าด้วยการสั่งให้ออกจาก
ราชการ กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล หรือการสั่งเลิกจ้าง เนื่องจากมีคพแนนการประเมินผลการ
ปฏิบ ัติราชการต่ำกว่าระดับที ่กำหนด ตามประเภทการจ้างของ
เจ้าหน้าที่ ดังนี้ 
1. ข้าราชการ ให้ดำเนินการตาม พ.ร.บ .ระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ.2551 มาตรา 110 (5) และกฎ ก.พ.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพล
เรือนสามัญออกจากราชการ กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ.2552 ตามหนังสือสำนักงาน 
ก.พ. ที่ นร.1012/ว10 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2552 
2. ล ูกจ ้างประจำ ได ้ดำเน ินการตามระเบ ียบกระทรวงว ่าด ้วย
ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2537 ข้อ 60(5) ซึ่งกำหนดให้ผู้มี
อำนาจสั่งบรรจุ สั่งให้ลูกจ้างประจำที่ไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มี

-ที่ประชุมรบัทราบ
และถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติโดยเคร่งครัด
ต่อไป 



ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ในระดับอันเป็นที่พอใจของทาง
ราชการได้ ให้ผู้นั้นออกจากราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่
กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม 
3. พนักงานราชการ ให้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ข้อ 19 และข้อ 20 และประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวนัที่ 28 ก.พ.2554 เร่ืองแนวทาง
การประเมินผลการปฏิบัตงิานของพนักงานราชการ พ.ศ.2544 และ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2554 
4. พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556 ข้อ 23 
และข้อ 24 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข ลงวันที ่ 19 พ.ศ.2557 เรื ่องหลักเกณฑ์ว ่าด้วย การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มค่าจ้าง และต่อสัญญาจ้าง พนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2557 
5. ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัตงิานของลกูจ้างชั่วคราวเงนินอกงบประมาณ (เงิน
บำรุง) สังกัดสำนักงานสาธารณสุข พ.ศ.2558 ตามหนังสือสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0201.034/ว224 ลงวันที่ 24 
มีนาคม 2558 
             สสจ.แพร่จึงได้กำหนดมาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติ
ราชการและดำเนนิการกับเจ้าหน้าทีผู่้มีผลสำฤทธิ์การปฏิบัติราชการต่ำ
กว่าระดับที่กำหนด เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาให้คุณให้โทษต่อ
ผู้ปฏิบัตงิานตามผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานปฏิบัติราชการในระดบัต่างๆ 
รวมถึงวิธีการพัฒนาผู้มีผลการประเมินไม่ผา่นเกณฑ์ ดังนี ้
1.ผู้บังคับบญัชาให้ปฏิบัติงานทีม่ีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการในระดับ 
ต่ำกว่าที่กำหนดให้ทำคำมัน่ในการพัฒนาปรบัปรุงตน้เองโดยกำหนด
เป้าหมายในระดบัอันเปน็ที่พอใจของทางราชการให้ชัดเจนเพื่อใช้ใน
การปะเมินผลการปฏบิัติราชการในคร้ังต่อไป  
2.ผู้บังคับบญัชามีบทบาทหน้าทีใ่นการสอนงาน (Coaching) แนะนำ
งาน เปน็พี่เลี้ยง หรือเป็นที่ หรือเป็นที่ปรึกษา 
3.ผู้ปฏิบัติงานที่มผีลการปฏิบัตริาชการในระดบัต่ำ จัดทำแผนพัฒนา
ระดับบุคคล เพื่อให้มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะเหมาะสมกับตำแหน่ง
และหน้าทีท่ี่ได้รบัมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
4.ผู้บังคับบญัชากำหนดให้มีการแลกเปลี่ยนงานหรือการโยกย้าย 
เพื่อให้เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะของบคุคลากร
และเป็นการพฒันาตนเองของผูป้ฏิบัติที่มผีลการปฏบิัติราชการต่ำ 
5.ผู้ปฏิบัติงานที่มผีลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการต่ำ จัดทำรายงานผลการ
พัฒนาระดับบุคคลตามคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองต่อ
ผู้บังคับบัญชา   



        ทั้งนี้ ผู้บงัคับบญัชา ติดตาม และรายงานผลการพฒันาปรับปรุง
ตนเองของผู้ปฏิบัติราชการต่ำ ตามมาตรการในการบริหารผลการ
ปฏิบัติราชการและดำเนนิการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติ
ราชการต่ำต่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ ตามแบบรายงานแนบ
ท้ายประกาศดังกลา่วต่อไป 

วาระท่ี 3 ชี้แจงการ
กำหนดกรอบแนว
ทางการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ตามคู่มือ/ 
Flow chart 
กระบวนการ
ปฏิบัติงานมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน 

-เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีโ่รงพยาบาลลองในการให้บริการ
แก่ประชาชน เปน็ไปตามมาตรฐานการปฏบิัติงาน ด้วยความโปร่งใส 
เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน ทัง้นี้เพื่อให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ทางโรงพยาบาลจงึได้กำหนดให้
หน่วยงานได้จัดทำคู่มือ / กำหนดขั้นตอนมาตรฐานของการปฏิบัติงาน
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้การปฏิบัติงานเปน็ไปอย่างถูกต้อง
และเป็นไปตามมาตฐานเดียวกันแล้วนัน้ และในการนี้ทางโรงพยาบาล
จึงได้กำหนดกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าที่
ทุกหน่วยงานนำไปปฏิบตัิอย่างเคร่งครัด และหัวหน้าหน่วยงานต่างๆมี
การรายงานตามขั้นตอนที่กำหนด ดังนี้ 
วิธีการตรวจสอบ 
1.ให้หัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงานทุกหน่วยงานบงัคับใช ้ กระตุ้น
ติดตามการปฏบิัติตามคู่มือหรือ Flow chart กระบวนการปฏิบัติงาน
หรือมาตรฐานการปฏิบัตงิานของบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อเฝ้าระวัง
การเกิดความเสี่ยงขึ้นในกระบวนการปฏิบัตงิาน 
2. ม ีการตรวจสอบการปฏ ิบ ัต ิงานตามค ู ่ม ือหร ือ Flow chart  
กระบวนการปฏิบัติงานหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนด เพื่อ
ป้องกันการละเว้นหรือเลือกปฏิบัติหน้าที ่ของเจ้าหน้าที ่ และให้
ผู ้บังคับบัญชาทุกระดับกำกับการปฏิบัติหน้าที ่ตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
2.1 ให้บุคคลทุกคนในหน่วยงานปฏบิัติตามคูมือหรือ Flow chart  
กระบวนการปฏบิัติงานหรือมาตรฐานการปฏบิัติงานที่กำหนดไว้อย่าง
เคร่งครัด 
2.2 การติดตามการปฏิบัติงานให้หัวหน้าหน่วยงานแบบบันทึก
อุบัติการณ์และแนวทางแก้ไขความเสี่ยงที่กำหนดไว้ สำหรับดักจับการ
เกิดอุบัติการณ์ความเสี่ยง 
2.3 ให้หน่วยงานรายงานผลการกำกับติดตามการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่และบุคลากรในความรับผิดชอบต่อผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ลอง เดือนละ 1 ครั้ง 
 
ขั้นตอนการตรวจสอบ 
1.หัวหน้าหน่วยงานมีการสอบทานรายงานผลการกำกับติดตามการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในความรับผิดชอบต่อหัวหน้ากลุ่มงาน ก่อน
รายงานแก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลอง 

 



2.ให้มีการรายงานการแก้ไขปัญหา กรณีอุบัติการณ์ที่เป็นความเสี่ยง
ระดับสูงให้ผู้บริหารรับทราบ โดยให้ปฏิบัติตามระบบบริหารความเสี่ยง
ของโรงพยาบาลที่กำหนดไว้แล้ว 
 
กลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง 
1.ผู้รับผิดชอบประเมินผลการดำเนินงานของกระบวนการงานที่ได้รับ
มอบหมายในภาพรวมของโรงพยาบาล ปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมีนาคม 
และเดือน กันยายน 
2.ผู้รับผิดชอบสรุปรายงานผลการติดตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของกระบวนงานต่อผ ู ้บร ิหารตามลำด ับทราบและพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการปฏิบัติงานตามกระบวนการ ปีละ 2 
คร้ัง ในเดือนมีนาคม และเดือน กันยายน  

วาระที่ 4 อ่ืนๆ -  
 ปิดประชุมเวลา 16.00 น. 

นางสาวจารุณี    จันทร์เดือน  ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
นายเฉลิมชยั  คุณชมภู ผู้รบัรองรายงานการประชุม 

 

 
 
 

 


