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ณ ห้องประชุมเรึอนมรกด โรงพยาบาลลอง

วาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ทราบ

วาระที่ ๒ ซ้นจงเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชกาวิที่มผีลสมั£1ทรึก๋ารปรึนดัิงานต^

วาระที ่๓ ซ้แจงการกำหนดกรอบแนวทางการตราจสอ,บการบัรบัตงิานของเจ้าหน้า^ตามคูม่ือ 1 FLoW chart 
กวะบวนกาวปฏิบ้ต๊งาน/มาตรฐานการปฏิบัติงาน

วาระที่ ๔ อื่นๆ



แบบบันทึกรายงานการประชุม 

ครั้งที ่1/2563 วาระปกติ

วันที ่4 มีนาคม 2563 (เวลา 14.00 น. - 16.00 น.) สถานที่ ท้องประชุมเรือนมรกต โรงพยาบาลลอง 

ประราน นายเฉลิมชัย คุณชมภู เลขาบุการ นางสาวจารุ(นี จันทร์เดึอน $เช้าร่วมประชุม จำนวน 140 คน

ท้วช้อประชุม ผลการประชุม แนวทางแกัพเ / 

ติดคาม ประเมีนผล
วาระที ่1 ประธานแจ้ง

ให้ทราบ

วาระที2่ ชี่แจงเกี่ยวกบ
การประเมินผลการ 

ปฏํบตราชการที่ม ี

ผลสัมฤทธึ้การ 

ปฏิบัติงานตํ่า

- ตามทกลุ่มงานทรพยากรบุคคล สำนกงานงานสาธารณสุขจังหวัดแพร ่

ได้จัดทำประกาศจังหวัดแพร ่เรือง มาตรการในการบรืหารผลการ 

ปฏิบัติราชการและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธการปฏิบัต ิ

ราชการตร เพื่อบังคับใชักับเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข 

จังหวัดแพร ่เนื่องจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ มีเจ้าหน้าที่ใน 

สังกัดแบ่งดามประเภทการจัางงาน 5 ประเภท ได้แก ่ข้าราชการ 

ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และ 

ลูกจ้างชั่วคราวรายเดึอน ซึ่งต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ประจำบิตามหลักเกณท ้แนวทาง และวิธืการประเมินผลการปฏิบัต ิ

ราชการของแต่ละประเภทการจ้างงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพ และม ี

มาตรฐานที่เหมาะสมและเปืนประโยชน์แก่สำนราชการยงข้ึน โดย 

สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการในแต่ละรอบการประเมิน 

หากเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ้การปฏิบัติราชการตรกว่าค่าเป้าหมายหรือ 

ระดับที่คาดหวังรายใดไม่เข้ารับการพั่ฒนาตามหลักเกณท้และแนว 

ทางการปฏิบัติสำกรับผ้มีผลสัมฤทธิ้การปฏิบัติราชการตากว่าค่า 

เป้าหมายหรือระดับที่คาดหวัง หรือเข้ารับการพัฒนาแลัวแต่ยังคงมี 
ผลสัมฤทธี้การปฏิบัติราชการตากว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่คาดหวัง 

ได้ดำเนินการตามระเบียบ หลักเกณฑ ์วิธีการ ว่าด้วยการลังให้ออกจาก 

ราชการ กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการใหัมีประสิทธิภาพและเกิด 

ประสิทธิผล หรือการสังเลิกจ้าง เนื่องจากมีคพแนนการประเมินผลการ 

ปฏิบัติวาชการตากว่าระดับที่กำหนด ตามประเภทการจ้างของ 

เจ้าหน้าที ่ดังนี้

1. ข้าราชการ ให้ดำเนินการตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน 

พ.ศ.2551 มาตรา 110 (5) และกฎ ก.พ.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพล 

เรือนสานัญออกจากวาชการ กรณีไม1สามารถปฏิบัติราชการให้มี

■ทีประชุมรับทราบ 

และถือเป็นแนวทาง 

ปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

ต่อไป



ประสิทธิภาพและเกิดประสืทรํผล พ.ศ.2552 ตามหนังสือสิาบักงาน 

ก.พ. ที่ นร.!012/ว10 ลงวันที ่24 มีนาคม 2552

2. สุกจ้างประจำ ได้ดำเนินการตามระเบ๊ยบกระทรวงว่าด้วย 

ลูกจ้างประจำของส่วนราใ)การ พ.ศ.2537 จ้อ 60(5) ซึ่งกำหนดไทัผู้มี 

อำนาจส์'งบรรจุ ส์งใหัลูกจ้างประจำที่ไม่สามารถปฏึนัดิราขการใทมี 

ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ในระด้บอันเปืนที่พอใจของทาง 

ราชการได้ใหผู้นั้นออกจากราขการตามหลักเกณท์นละๅฐการตามที่ 

กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบจ้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม
3. พนักงานราชการ ไท้ดำเนินการดามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า 

ด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 จ้อ 19 และจ้อ 20 และประกาศคณะ 

กรรมการบวํหารพนักงานราชการ ลงวันที ่28 ก.พ.2554 เรื่องแนวทาง 

การประเมินผลการปฏิน้ตงานชองพนักงานราชการ พ.ศ.2544 และ 

หลักเกณหํและวิธิการประเมินผลการปฏิปืตงานชองพนักงานราชการ 

ไนสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสารารณสุช พ.ศ.2554
4. พนักงานกวะทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวง 

สาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556 จ้อ 23 

และจ้อ 24 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวง 

สาธารณสุข ลงวันที ่19 พ.ศ.2557 เรื่องหลักเกณท์ว่าด้วยการ 

ประเมินผลการปฏิบัติงานเที่อเพมคืาจ้าง และต่อสัญญาจ้าง พนักงาน 

กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2557
5. ลูกจ้างชั่วคราวรายเดีอน ให้ดำเนินการตามหลักเกณท้และวิธึการ 

ประเมินผลการปฏิบ้ตงานชองลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงิน 

บำรุง) สังกัดสำนักงานสาธารณสุข พ.ศ.2558 ตามหนังสือสำนักงาน 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ต่วนที่สุด ที่ สธ 0201.034/ว224 ลงวันที ่24 

มีนาคม 2558
สสจ.แพร่จึงได้กำหนดมาตรการในการบริหารผลการปฏิบัต ิ

ราชการและตำเนินการกับเจ้าหนาที่ผูมีผลสำฤทธี้การปฏิบํตึราชการตํ่า 

กว่าระดับที่กำหนด เที่อเป็นแนวทางในการพิจารณาให้คุณให้โทษต่อ 

ผู้ปฏิบัดงานตามผลสัมฤทธึ๋การปฏิบัติงานปฏิบัตราชกาวในระดับต่างๆ 

รวมถงวิธืการพัฒนาผูมีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ ์ดังนื ้

1.ผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานที่มีผลสัมฤทรื่การปฏิบ้ตราชการในระดับ 
ตํ่ากว่าที่กำหนดให้ทำคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงต้นเองโดยกำหนด 

เป้าหมายในระดับดันเป็นที่พอใจของทางราชการให้ชัดเจนเพื่อใช้ใน 

การปะเมินผลการปฏิบัตราชการในครั้งต่อไป



วาระvl 3 ซ้แจงกาว
กำหนดกรอบแนว 

ทางการตรวจสอบการ 

ปฏีน้ตงานของ 
เจ้าหนาที่ตามคู่มือ/ 

Row chart 
กระบวนการ 

ปฏิบ้ตงานมาตรฐาน 

การปฏิบัติงาน

2. ผู้บังคับบัญชามีบทบาทT1นัาที่!นการสอนงาน (Coaching) แนะนำ 
งาน เป็นพั่เลึ๋ยง หรือเป็นที ่หรือเป็นที่ปรึกษา

3. ผู้ปฏีนํตงานที่มีผลการปฏีนํตราชการ,Lนรร;คันต*า จัดทำแผนพัฒนา 

ระดับบุคคล เพื่อไห้มีความรู ้ทักษะ สมรรถนะเหมาะสมกับตำแหน่ง 

และหนำที่ที่Iด้ร้บมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
4. ผู้บังคับบัญชากำหนดให้มการแลกเปลี่ยนงานหรือการไยกย้าย
เพื่อให้เหมาะสมกับความรู ้ความสามารถ และสมรรถนะของบุคคลากร 

และเป็นการพัฒนาตนเองของผู้ปฏิบตที่มีผลการปฏิน้ตราชกๅร^า 

ร-ผู้ปฏิบตงานที่มีผลสัมฤทรการปฏีน้ตราชการดา จัดทำรายงานผลการ 

พัฒนาระดับบุคคลตามคำมั่นในการพัฒนาปรันปรุงดนเองต่อ 

ผู้บังคับบัญชา
ที่งฃ ้ผู้บังคับบัญชา ติดตาม และรายงานผลการพัฒนาปรับปรุง 

ตนเองชองผู้ปฏิบ้ตราชการตา ตามมาตรการในการบรึหารผลการ

ปฏิน้ตราชการและตำเนินการกับเจ้าหนำที่ผู้มีผลสัมฤทรการปฏินํต 

ราชกาวตาต่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ ตามแบบรายงานแนบ 

ทัายประกาศดังกล่าวต่อไป

-เพอให้การปฏีงติงานของเจ้าหนำที่โรงพยาบาลลองในการให้บริการ

แก’ประชาชน เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิน้ติงาน ด้วยความโปร่งใส 

เป็นธรรมไม่เลีอกปฏิบัต ิเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อให ้

เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ 

ตำเนินงานของหน่วยงานชองรัฐ ทางโรงพยาบาลจึงได้กำหนดให้
หน่วยงานได้จัดทำคู่มือ / กำหนดขั้นตอนมาตรฐานของการปฏิบัติงาน 

อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง

และเป็นไปตามมาตฐานเดียวกันแล้วนั้น และในกาวนี้ทางโรงพยาบาล 

จึงได้กำหนดกรอบแนวทางกาวตรวจสอบการปฏิบัติงานชองเจัาหนำที ่

ทุกหน่วยงานนำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และหัวหนำหน่วยงานต่างๆม ี
การรายงานตามขั้นตอนที่กำหนด ดังนี้ 

วรการตรวจสอบ

1. ให้หัวหนำหน่วยงานทุกหน่วยงานทุกหน่วยงานบังคับใช ้ กระตุ้น
ติดตามการปฏิบัติตามคู่มึอหรือ Flow chart กระบวนการปฏิบัติงาน 

หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อเฝ็าระวัง 
การเกิดความเส่ียงขึ้นในกระบวนการปฏิบัติงาน

2. มี'การตรวจสอบการปฏิบัติงานตาม^มอหรอ Flowchart 
กระบวนกาวปฏิบัติงานหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนด เพื่อ 

ป้องกันการละเวันหรือเลีอกปฏิบัติหนำที่ของเจ้าหนำที่ และให้



ผู้บังคับบัญชาทุกระตํบกำกับการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานการ 

ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

2.1 ไท้บุคคลทุกคนในหํน่วยงานปฏิบัติตามคูมึอหรือ Flow chart 
กระบวนการปฏิบัติงานหรือมาตรฐานการปฏิบ้ตงานที่กำหนดไว้อย่าง 

เคร่งครัด

2.2 การติดตามการปฏิบัติงานไหหัวหน้าหน่วยงานแบบบันทิก 

อุบัติการณ์และแนวทางแก้ไขความเสื่ยงที่กำหนดไว ้สำหรับดักจับการ 

เกิดอุบัติการณ์ความเสี่ยง
2.3 ใหัหน่วยงานรายงานผลการกำกับติดตามการปฏิบัติงานของ 

เจ้าหน้าที่และบุคลากรในความรับผิดชอบต่อผู้อำนวยการโรงพยาบาล 

ลอง เดีอนละ 1 ครั้ง

ขั้นพอนก,ทพรวจฟืจบ
1. หัวหน้าหน่วยงานมีการสอบทานรายงานผลการกำกับติดตามการ 

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในความรับผิดชอบต่อหัวหน้ากลุ่มงาน ก่อน 

รายงานแก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลอง
2. ใท้มีการรายงานการแก้ไขปัญหา กรณีอุบัติการณ์ที่เป็นความเสี่ยง 

ระดับสูงให้ผู้บรืหารรับทราบ โดยให้ปฏิบัติตามระบบบริหารความเสี่ยง. 

ของโรงพยาบาลที่กำหนดไว้แล้ว

กลไกกๆรกัๆกับติดพามอย่างต่อเนื่อง

1. ผู้รับผิดชอบประเมินผลการดำเนินงานของกระบวนการงานที่ได้รับ 

มอบหมายในภาพรวมชองโรงพยาบาล ปีละ 2 ครั้ง ในเดึอนมีนาคม 

และเดีอน กันยายน

2. ผู้รับผิดชอบสรุปรายงานผลการติดตามการประเมินผลการปฏิน้ตงาน 

ของกระบวนงานต่อผู้บริหารตามลำคับทราบและท้จารณาใท ้

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการปฏิบัติงานตามกระบวนการ ปิละ 2 

ครั้ง ในเดือนมีนาคม และเดือน กันยายน
วาระที่ 4 อื่นๆ"

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.
นางสาวจารุณ ีจันทร์เดือน ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

นายเสลิมชัย คุณชมภ ูผู้รับรองรายงานการประชุม



ภาพการประชมุชี้แจงหลักเกณฑ์และกรอบแนวทางการบริหารผลการ ปฏิบัติงานและการดำเนนิการกับ
เจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ 

วันที่ 2  มีนาคม  เวลา 14.00 น. - เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชมุ เรือนมรกต 
 

            

            



             

             



รายชี่อผู้ฟ้ารํวมประ-จุมทีมงาน/ หปวยงาน,...!?!^^?.??.^.™^.™?™£?. ครั้งที่....

วาระการประชุม.....บ่?..ซ้................... ........... ..... ............. ....
วันที..?;..?.•.ฐ.:.?.?±5....เวลา.?ท้องประชม 
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ลำดับ รายชื่อ ; หน่วยงาน ลายเซน หมายเหชุ
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