
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
วันที่ 1  มีนาคม  2565 เวลา 03.30 น. - 16.00 น. 

ณ ห้องประชุมชั้น 2 
------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
  
 1.   นายสุทนต์  ทั่งศิร ิ   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
 2.   นายชัยพร  อมรมุณีพงศ ์  นายแพทย์ช านาญการ 
 3.   นางสาววิรัชฎา ดาดาษ   รักษาการในต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล 
 4.   นางภัทรพร   ปิลาผล   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 5.   นางศจี    สถิตสวรรค์  นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ 
 6.   นางสมจิตร  จันทร์สิงขรณ์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 7.   นายวิศิษฏ์  ใจวิสุทธิ์หรรษา  เภสัชกรช านาญการพิเศษ 
 8.   นางสาวกุสุมา วีระศักดิ์ตระกูล  แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 
 9.   นางสาวชื่นสุข ตันเจริญ   ทันตแพทย์ช านาญการ 
  
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

นายสุทนต์   ทั่งศิริ   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย เป็นประธานที่ประชุม  
๑.๑ การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการเพ่ือเลื่อนเงินเดือนก าหนดปีละ  ๒ ครั้ง  

- ครั้งที่ ๑ เริ่ม ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕  
- ครั้งที่ ๒ เริ่ม ๑ เมษายน ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕  

๑.๒ การประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ประเมินจากองค์ประกอบ ๒ องค์ประกอบและมีสัดส่วนคะแนน   
ดังนี้  

๑.๒.๑ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ก าหนดน้ าหนักคะแนนร้อยละ ๗๐  
๑.๒.2 การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ก าหนดน้ าหนักคะแนน        

ร้อยละ ๓๐  
1.3 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ  

๑.๓.๑ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานลักษณะตัวชี้วัดที่จะน ามาใช้ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 
ประกอบด้วย  

๑) งานตามค ารับรองของการปฏิบัติราชการหรือแผนปฏิบัติงานประจ าปีของหน่วยงานหรือ  
๒) งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลักหรือตามต าแหน่งของผู้รับการประเมินหรือ  
๓) งานที่ได้รับมอบหมายพิเศษเช่นโครงการหรืองานแก้ปัญหาส าคัญเร่งด่วนที่เกิดขึ้นในรอบ 

ประเมิน  
๑.๓.๒ การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะประเมินสมรรถนะหลักตามที่ 

ก.พ.ก าหนดตามหนังสือส านักงาน ก.พ.ที่นร.๑๐๐๘/ว๒๗ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒ 
 
 
  



๑.๔ ผู้ที่อยู่ระหว่างทดลองการปฏิบัติราชการการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติ 
ราชการหรือสมรรถนะเป็นสัดส่วนคะแนนเท่ากับร้อยละ 50  

๑.๕ ผู้ได้รับคะแนนดีเด่นและดีมากโรงพยาบาลศรีสัชนาลัยจะประกาศรายชื่อให้ทราบโดยทั่วกัน  
๑.๖ ส าหรับผู้ที่ได้รับการประเมินในระดับ ต้องปรับปรุง จะไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  
๑.๗ ผู้บังคับบัญชาที่มีหน้าที่ประเมินผู้ใต้บังคับบัญชาดังนี้  

๑.๗.๑ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัยมีหน้าที่ประเมินผลและรับรองผลการปฏิบัติงานของ 
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย  

๑.๗.๒ หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าฝ่ายมีหน้าที่ประเมินผลและรับรองผลการปฏิบัติงานของ 
เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานในหน่วยงานตามองค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบ  

๑.8 ผู้ประเมินต้องท าแผนพัฒนาการปฏิบัติราชการเป็นรายบุคคล  
๑.9 ให้แต่ละกลุ่มงานประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะให้แล้ว 

เสร็จภายใน ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยเรียงล าดับของแต่ละฝ่าย  
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ ๒ หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราว  

ประธานแจ้งที่ประชุม เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาล     
ศรีสัชนาลัย ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องมีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและ 
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของภาครัฐ โดยหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการก าหนดให้ผู้บังคับบัญชามี 
หน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ ใต้บังคับบัญชา และก ากับติดตามการปฏิบัติราชการของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้บรรลุเป้าหมายตาม วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลสอดคล้องกับ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ บุคลากรใด
ประพฤติตนอยู่ในจรรยาและ ระเบียบวินัย ปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของ
รัฐ ให้ผู้บังคับบัญชาน าผลการ ประเมินการปฏิบัติราชการดังกล่าวไปใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง เลื่อน
เงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน เพ่ือ เสริมสร้างแรงจูงในในการปฏิบัติราชการ หากบุคลากรใดมีผลการปฏิบัติ
ราชการ ในระดับที่ต้องให้ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงตนเอง ไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทาง ราชการ ให้ด าเนินการตามระเบียบและหลั กเกณฑ์แนวทางการ
ปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคคล  
แต่ละประเภท ดังนี้  

๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๑๑๐ (๕) และกฎ ก.พ.     
ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและ
เกิด ประสิทธิผล พ.ศ. ๒๕๕๒ ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร. ๑๐๑๒/ว ๑๐ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๒  

๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ ข้อ ๖๐ (๕) ซึ่ง
ก าหนดให้ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ สั่งให้ลูกจ้างประจ าที่ไม่สามรถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิด  
ประสิทธิผล ในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ ออกจากราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ก าหนดไว้
ใน กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม  



๓. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๙ ข้อ ๒๐ และข้อที่ 
๒๘ (๔) และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่องแนวทางการ 
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ และหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๑ ตามหนังสือ 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 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 
ตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนมาก ที่ ๐๒๐๑ สธ.๐๔๐/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗  

อ.ก.พ. ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ มี 
มติเห็นชอบอนุมัติแนวทางการปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ ากว่าค่า 
เป้าหมายหรือระดับที่คาดหวัง ส าหรับบุคลากรในสังกัดส านักงานกระทรวงสาธารณสุข และให้จัดท าประกาศ 
เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐด้านความพร้อมรับผิด 
(กระบวนการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ) เพ่ือให้ส่วนราชการถือปฏิบัติตั้งแต่รอบการประเมิน วันที่ 9 
เมษายน ๒๕๖๐ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

ข้าราชการ  
- ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน 

ก าหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ก าหนดตัวชี้วัดหรือหลักฐาน  
บ่งชี้ความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน  

- ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมินอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือประเมินผลส าเร็จของงานในช่วงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
หรือไม่ เมื่อผู้ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมินมีผลการประเมินต่ ากว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่คาดหวังให้ผู้
ประเมิน แจ้งผู้รับการประเมินทราบ และให้ค าปรึกษาแนะน าเพื่อปรับปรุง แก้ไข พัฒนาผลการปฏิบัติราชการของ
ผู้รับการ ประเมินในช่วง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน  

- สิ้นรอบการประเมิน เมื่อผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการอยู่ในระดับต้อง 
ปรับปรุง ให้ด าเนินการจัดท าค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง กรณีข้าราชการพลเรือนสามัญมีผลการปฏิบัติ  
ราชการในระดับต้องปรับปรุง (ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐) ดังนี้  

ข้อ ๑ ให้ผู้บังคับบัญชาที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในระดับที่ต้องให้ได้รับการ 
พัฒนาปรับปรุงตนเอง ต้องแจ้งให้ผู้รับการประเมินทราบเกี่ยวกับผลการประเมินพร้อมทั้งก าหนดให้ผู้นั้นเข้ารับ
การ พัฒนาปรับปรุงตนเอง โดยให้ลงลายมือชื่อรับทราบไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ในการพัฒนาปรับปรุงตนเองให้ 
ผู้บังคับบัญชา จัดให้ข้าราชการผู้นั้นท าค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง โดยก าหนดเป้าหมายในระดับอันเป็นที่ 
พอใจของราชการให้ชัดเจน เพ่ือใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งต่อไป ดังนี้  

๑.๑ ร่วมจัดท าค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองตามแบบจัดท าค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุง 
ตนเอง (เอกสารแนบท้าย ๑)  

๑.๒ ให้ใช้แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ส่วนที่ ๓ แผนการพัฒนาการปฏิบัติ 
ราชการรายบุคคล ในรอบที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรุง (ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐) มาจัดท าแผนพัฒนา 
รายบุคคล (Individual Development Plan) เพ่ือเป็นเครื่องมือประเมินผลการพัฒนาความรู้ ทักษะ สมรรถนะที่  
 



ต้องพัฒนา และแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ในการ 
ก าหนดค าม่ันในการพัฒนาปรับปรุงตนเองเป็นตัวชี้วัดรายบุคคล โดยต้องก าหนดเป้าหมายในระดับอันเป็นที่พอใจ 
ของราชการ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล ประกอบการจัดท าค ามั่นฯ ตามแบบที่ 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขก าหนด (เอกสารแนบท้าย ๒)  

ข้อ ๒ การประเมินผลการปฏิบัติราชการและพัฒนาปรับปรุงตนเองของข้าราชการตามข้อ ๑ ให้มี 
ระยะเวลาไม่เกินสามรอบการประเมิน  

ข้อ ๓ กรณีที่ผู้ถูกประเมินเห็นว่าการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้บังคับบัญชามีความไม่ 
เป็นธรรมอาจท าค าคัดค้านยื่นต่อผู้บังคับบัญชารวมไว้กับผลการประเมินเพ่ือเป็นหลักฐานได้ภายใน ๑๕ วัน หลัก 
จากทราบผลการประเมินและให้ผู้บังคับบัญชารวบรวมรายงานเสนอผู้มีอ านาจล าดับถัดไปเพ่ือประกอบความเห็น 
ใจในการพิจารณา  

ข้อ ๔ เมื่อผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรืองสามัญตามค ามั่นใน 
การพัฒนาปรับปรุงตนเองตามข้อ ๑ และข้อ ๒ แล้ว ปรากฏว่าผู้นั้นไม่ผ่านการประเมินในระดับอันเป็นที่พอใจของ 
ทางราชการตามค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ให้รายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อผู้ว่ าราชการจังหวัด 
สุโขทัย เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยได้รับรายงานแล้วอาจด าเนินการดังต่อไปนี้  

(๑) กรณีข้าราชการผู้ได้รับการประเมินประสงค์จะลาออกจากราชการ ก็ให้ส่งให้ออกจาก
ราชการ หรือ  

(๒) สั่งให้ข้าราชการผู้นั้นเข้ารับการพัฒนาปรับปรุงตนเองอีกครั้ง โดยการท าค ามั่นในการพัฒนา 
ปรับปรุงตนเองเป็นครั้งที่ สองหรือ  

(๓) สั่งให้ข้าราชการผู้นั้นออกจาการาชการกรณีการด าเนินการตาม ข้อ ๔ (๒) เมื่อผู้บังคับบัญชา 
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการผู้นั้นตามค ามั่นครั้งที่สองแล้ว ปรากฏว่าผู้นั้นไม่ผ่านการประเมินใน 
ระดบัอันเป็นที่พอใจของทางราชการตามค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ให้หน่วยงานรายงานผลการประเมิน 
การปฏิบัติราชการเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือสั่งการให้ข้าราชการผู้นั้นลาออกจากราชการ  

ทั้งนี้ ให้ด าเนินการตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณี
ไมส่ามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ. ๒๕๕๒  

ลูกจ้างประจํา  
ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน 

ก าหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ก าหนดตัวชี้วัด หรือ  
หลักฐานบ่งชี้ความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน  

ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้แระเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมินอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือประเมินผลส าเร็จของงานในช่วงเวลา ๓ เดือน แรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้
ให้ผู้ประเมินแจ้งผู้รับการประเมินในช่วง 6 เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ให้
ผู้ประเมินแจ้งผู้รับการประเมินในช่วง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน  

สิ้นรอบประเมิน เมื่อผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจ า อยู่ในระดับต้อง 
ปรับปรุง ให้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ ข้อ ๖๐ 
(๕) ซึ่งก าหนดให้ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ สั่งให้ลุกจ้างประจ าที่ไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิด 
ประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ ออกจากราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ใน 
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม  
 



พนักงานราชการ  
- ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน 

ก าหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายและการประเมินผลปฏิบัติงาน ก าหนดตัวชี้วัดหรือหลักฐานบ่งชี้ 
ความส าเร็จขงงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน  

- ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมินอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือประเมินผลส าเร็จของงานในช่วงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
หรือไม่ เมื่อผู้ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมินมีผลการประเมินต่ ากว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่คาดหวังให้ผู้
ประเมิน แจ้งผู้รับการประเมินทราบ และให้ค าปรึกษาแนะน าเพื่อปรับปรุง แก้ไข พัฒนาผลการปฏิบัติงานของผู้รับ
การ ประเมนิในช่วง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน  

- เมื่อสิ้นรอบการประเมินของรอบการประเมินนั้นๆ ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
พนักงานราชการมีคะแนนผลการประเมินอยู่ในระดับใดเมื่อรวมผลคะแนนผลการประเมินกับรอบการประเมินที่ 
ผ่านมามีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน ๒ ครั้งติดต่อกันต่ ากว่าระดับดี ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๑ 
พนักงานราชการผู้ใด ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้ประเมินผลการปฏิบัติงานแล้ว มีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน ๒ ครั้ง 
ติดต่อกนัต่ ากว่าระดับดี ให้ผู้บังคับบัญชาท าความเห็นเสนอผู้มีอ านาจสั่งจ้าง เพ่ือพิจารณาสั่งเลิกจ้างต่อไป พร้อม 
กับแจ้งให้กับพนักงานราชการผู้นั้นทราบภายในเจ็ดวัน นับตั้งแต่วันทราบผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  
- ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน 

ก าหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน ก าหนดตัวชี้วัดหรือหลักฐาน 
บ่งชี้ความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน  

- ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมินอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือประเมินประเมินผลส าเร็จของงานในช่วงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับเป้าหมาย    
ทีก่ าหนดไว้หรือไม่ เมื่อผู้ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมินมีผลการประเมินต่ ากว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่คาดหวัง
ให้ ผู้ประเมินแจ้งผู้รับการประเมินทราบ และค าปรึกษาแนะน าเพ่ือปรับปรุง แก้ไข พัฒนาผลการปฏิบัติงานของ
ผู้รับ ประเมินในช่วง 6 เดือนหลังของรอบการประเมิน  

- เมื่อสิ้นรอบการประเมินของการประเมินนั้นๆ ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
กระทรวงสาธารณสุขมีคะแนนผลการประเมินอยู่ในระดับใดเมื่อรวมคะแนนผลการประเมินกับรอบการประเมินที่ 
ผ่านมามีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒ ครั้ง ติดต่อกันต่ ากว่าระดับดี ให้ด าเนินการตาม 
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานเพ่ือเมค่าจ้าง และต่อสัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๘ พนักงานกระทรวง 
สาธารณสุขทั่วไป ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้ประเมินผลการปฏิบัติงานแล้วมีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผลการ  
ปฏิบัติงาน ๒ ครั้งติดต่อกันต่ ากว่าระดับดี ให้ถือว่าสิ้นสุดสัญญาจ้าง โดยให้ผู้บังคับบัญชาท าความเห็นเสนอ
หัวหน้า ส่วนราชการ 

 
 
 
 
  



ลูกจ้างชั่วคราว  
- ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน 

ก าหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน ก าหนดตัวชี้วัดหรือหลักฐาน 
บ่งชี้ความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน  

- ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมินอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือประเมินประเมินผลส าเร็จของงานในช่วงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับเป้หมายที่ 
ก าหนดไว้หรือไม่ เมื่อผู้ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมินมีผลการประเมินต่ ากว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่คาดหวัง
ให้ผู้ประเมินแจ้งผู้รับการประเมินทราบ และค าปรึกษาแนะน าเพ่ือปรับปรุง แก้ไข พัฒนาผลการปฏิบัติงานของ
ผู้รับ ประเมินในช่วง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน  

- เมื่อสิ้นรอบการประเมินของการประเมินนั้นๆ ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้าง 
ชั่วคราวมีคะแนนผลการประเมินอยู่ในระดับใดเมื่อรวมคะแนนผลการประเมินกับรอบการประเมินที่ผ่านมามี 
คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒ ครั้ง ติดต่อกันต่ ากว่าระดับดี ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้ประเมินผล 
การปฏิบัติงานแล้วมีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒ ครั้งติดต่อกันต่ ากว่าระดับดี ให้ถือว่า 
สิ้นสุดสัญญาจ้าง โดยให้ผู้บังคับบัญชาท าความเห็นเสนอหัวหน้าส่วนราชการ ตามหนังสือส านักงานปลัดกระทรวง 
สาธารณสุข ด่วนที่สุดที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๔/ว๒๒๔ ลว. ๒๔ มี.ค. ๒๕๕๘ เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการประเมิน 
และการปรับค่าจ้างประจ าปีของลูกจ้างชั่วคราว  
 
มติที่ประชุม รับทราบ  

 

 

        

 (นางภัทรพร   ปิลาผล) 
                      นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
       ผู้จดรายงานการประชุม 
 


