
สรุปรายงานการการประชุมเรื่องมาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการด าเนินการ 
กับผู้มีผลสมัฤทธิ์การปฏบิัติงานต่ ากว่าเกณฑ์ 

ในวันอังคารท่ี 19 กุมภาพันธ์ ๒๕๖4 
ณ ห้องประชุมรอยพระบาท โรงพยาบาลขุนตาล 

เริ่มเวลา 13.30 น.  

รายช่ือผู้เข้าประชุม 
1. นางคงสักดิ์ ชัยชนะ  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุนตาล 
2. นายเอกวัฒน์ วิปันโส  ต าแหน่ง  เภสัชกรช านาณการ 
3. นายสุเมท เขียวอ้าย  ต าแหน่ง  ทันตแพทย์ช านาญการ 
4. นางสาวประภัสสร ทิพย์อุทัย ต าแหน่ง  นักรังสีการแพทย์ช านาญการ 
5. นายภาคิน สุวรรณรินทร์ ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
6. นางอาภรณ์ ทองทิพย์  ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
7. นายปุณณพัชญ์ สาแก้ว ต าแหน่ง  นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ 
8. นางสาวลวิตรา จตุนาม ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินปฏิบัติการ 
9. นางชนิดา ปานออก  ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
10. นางปาลิกา อ่อนค าเหลือง ต าแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
11. นางอารี ค างาม  ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
12. นายกวินท์ ข่ายแก้ว  ต าแหน่ง  แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 

ไม่มาประชุม 
       - 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

ตามท่ีได้มีการแจ้งเวียนประกาศ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เรื่องมาตรการในการ
บริหารผลการปฏิบัติงานและการด าเนินการกับผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ ากว่าเกณฑ์ให้คนได้ทราบและถือ
ปฏิบัติตาม 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม 
  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อทราบและพิจารณาด าเนินการ 
ประธานแจ้งดัง นี้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๗๖ ให้

ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณา
แต่งตั้งและเลื่อนเงินเดือนทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.ก าหนด ประกอบกับหนังสือส านักงาน ก.พ. 
ที่นร ๑๐๒๒/ว๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการพลเรือนสามัญ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 
เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และหลักเกณฑ์และวิธีการใน
สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามหนังสือส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ สธ 
๐๒๓0.03๔/๒๗๕ ลงวันที่ ๒1 ตุลาคม ๒๕๕๔  



ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย จึงได้ก าหนดกฎเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ตามแนวทาง
และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญท่ีส านักงาน ก.พ. ก าหนดและได้ก าหนดวาง
มาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า ดังนี้ 

1. ผู้ปฏิบัติงานที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต ากว่าเกณฑ์หมายถึงผู้ปฏิบัติงานที่มีคะแนน
ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการต ากว่าร้อยละ 60 และพนักงานราชการต ากว่า ร้อยละ 80  

๒. กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานและการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การ
ปฏิบัติงานต่ าประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ดังนี้ 

๒.1 ขั้นตอนการวิเคราะห์หาสาเหตุและวางแผนการท างานร่วมกันเป็นการประชุมระหว่าง
ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือสอบถามถึงปัญหาหรือข้อขัดข้องในการท างาน รวมทั้งการวางแผนการ
ปฏิบัติงานการก าหนดค่าเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานที่คาดหวัง ในแต่ละรอบการประเมินร่วมกันซึ่งอาจ
ปรับลดความคาดหวังลง แต่ยังคงให้อยู่ในระดับที่ท้าทายความสามารถและกระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาต้อง
พัฒนาตนเอง เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้ดีข้ึนและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งนี้ สามารถปรับเปลี่ยนเป้าหมาย
และแผนงานของหน่วยงานได้ตามความจ าเป็น 

 ๒.๒ ขั้นตอนการให้การอบรมและพัฒนาเมื่อวิเคราะห์หาสาเหตุจากการพูดคุยร่วมกันจะท า
ให้ทราบถึงความคาดหวังในงาน และสมรรถนะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจมีการวางแผนและก าหนด
แนวทางในการพัฒนาสมรรถนะร่วมกัน เพ่ือให้เกิดทักษะ ความรู้ และความช านาญในการปฏิบัติงาน โดยอาจ
มีการอบรมและพัฒนาในรูปแบบต่างๆ  

1) การเข้าร่วมประชุม สัมมนา หรืออบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร  
๒) การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบคอมพิวเตอร์  
๓) การมอบหมายงานแบบฝึกปฏิบัติหรือให้ลงมือท าจริง  
๔) การจัดหาพี่เลี้ยงที่เป็นผู้ช านาญการในเรื่องนั้นๆ ท าหน้าที่ในการฝึกสอน 

๒.๓ ขั้นตอนการปรับงานให้เหมาะสมกับความสามารถโดยผู้บังคับบัญชาจะต้องพิจารณา
องค์ประกอบของงานทั้งหมด แล้วจัดปรับงานใหม่ให้เหมาะกับความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยงานบาง
งานอาจถูกโอนย้ายออกไป และน างานอ่ืนที่มีลักษณะใกล้เคียงกับความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชามาแทนที่ 

๒.๔ ขั้นตอนการติดตามเป็นขั้นตอนระหว่างรอบการประเมินที่บังคับบัญชา จะท าการ
ติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานได้ทันท่วงที เป็นการประเมินผลความก้าวหน้าตามระยะเวลาที่ก าหนด
ไว้ในแผนด้วยการสังเกตุ ทดสอบและข้อเสนอแนะกับผู้ใต้บังคับบัญชา มีทั้งค าติชม และค าชี้แนะปรับปรุงให้
สามารถพัฒนาเพ่ิมขึ้น อันจะท าให้ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ร่วมกัน 

 ๒.๕ ขั้นตอนการโอนย้ายไปยังต าแหน่งที่เหมาะสม หากวิธีที่ผ่านมาทั้ง ๔ ข้อไม่ได้ผลให้
โอนย้ายไปปฏิบัติงานส่วนอื่น เพ่ือเปิดโอกาสให้ใต้ท างานที่ตนเองมีทักษะและความถนัดมากกว่า  

๒.๖ ขั้นตอนการติดตามการประเมินผล หลังจากได้ด าเนินการตามกระบวนการบริหารผล
การปฏิบัติงานโดยวิเคราะห์ น าผลมาประเมินเปรียบเทียบก่อนหลัง และน าผลการพัฒนาปรับปรุงการ
บริหารงานต่อเนื่อง 

มติในท่ีประชุมเห็น – ควรถือปฏิบัติ 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ – ไม่มี 
ปิดประชุมเวลา 16.30 น. 

 



รายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รูปภาพประกอบ 







 
 



 
(นางปาลิกา อ่อนค าเหลือง) 

ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
ผู้จัดท ารายงาน/สรุปรายงานการประชุม 

 
 
 
 
 

(นายคงศักดิ์ ชัยชนะ) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุนตาล 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


