
ระเบียบวาระการประชุมการบริหารผลการปฏิบัติงานและการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การ
ปฏิบัติงานต่ า ในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองล าปาง ครั้งที่ ๒ /256๔ 

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ 256๔ 
ณ ห้องประชุม ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองล าปาง 

อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 
--------------------------------------------------------------------- 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
1.1 ประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการด าเนินงานกับเจ้าหน้าที่ผู้มี

ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองล าปาง 
1.2 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มี

ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองการรับรองรายงานการประชุม 
- ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 
- ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
  4.1 การก าหนดผู้ปฏิบัติงานต่ า 

  4.2 การก าหนดแนวทางส าหรับผู้มีผลปฏิบัติงานต่ า 

  4.3 เรื่องอ่ืน ๆ ในการพิจารณา 
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ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองอื่นๆ 
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รายงานการประชุมการบริหารผลการปฏิบัติงานและการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การ
ปฏิบัติงานต่ า ในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองล าปาง ครั้งที่ 1 /2563 

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ 256๔ 
ณ ห้องประชุม ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองล าปาง  

 อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
1.1 ประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการด าเนินงานกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การ

ปฏิบัติงานต่ า ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองล าปาง 
ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองล าปาง เรื่อง มาตรการการบริหารผลการ

ปฏิบัติงานและด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า 
  ตามท่ีส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว 20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552 
ส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ความละเอียดตามที่อ้างถึง นั้น 
  เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ ตามที่ส านักงาน
ป้องกันและปราบปรามทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) และส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ซึ่งเป็นหน่วยงานด าเนินโครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – 
ITA) และในปี พ.ศ.2563 EB13 ให้หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการ
บริหารผลการปฏิบัติงานและการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า ดังนั้นเพ่ือให้การ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองล าปาง เป็นไปตามมาตรา 76 มาตรา 78 
และมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และมาตรา 6 (2) และ (7) 
แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 รวมทั้งแนวทาง
การประเมิน ITA ดังกล่าว ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองล าปาง จึงก าหนดมาตรการในการบริหารผล
การปฏิบัติงานและการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ าเพ่ือเป็นแนวทางในการ
พิจารณาให้คุณหรือโทษต่อผู้ปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับต่างๆ รวมถึงวิธีการพัฒนาผู้
ที่มีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ ดังนี้ 

        1. ผู้ปฏิบัติงานที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับต่ ากว่าระดับพอใช้หรือน้อยกว่า
ร้อยละ 60 ให้ผู้บังคับบัญชา ด าเนินการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับ
ต่ า โดยให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติราชการทุกดัชนีชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงาน
รายบุคคลซึ่งมีผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด และน าผลการปฏิบัติราชการน ามาด าเนินการพัฒนา ดังนี้ 

      1.1 ให้หัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มงาน มีบทบาทการสอน แนะน างาน (coaching) โดยรับ
บทบาทในการเป็นผู้สอนงาน เป็นพี่เลี้ยง หรือท่ีปรึกษา 

      1.2 ก าหนดให้มีแผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล ให้มีความรู้/ทักษะ/สมรรถนะที่
ต้องได้รับการพัฒนาแต่ละตัวชี้วัดตามผลการประเมิน 

1.3 ก าหนดให้มีการเปลี่ยนงาน/การโยกย้าย เพื่อให้เหมาะสมกับความรู้/ความสามารถ/
สมรรถนะ ของบุคลากร 

      1.2 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์
การปฏิบัติงานต่ า 

 1.2.1 ยึดถือตามประกาศส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ด้านความรับผิด (กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ) 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เพ่ือเป็นแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่แสดงถึง



ความมุ่งม่ันตั้งใจในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีวัตถุประสงค์ให้หน่วยงานสามารถ ก ากับ 
ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มประสิทธิภาพ จะก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ของรัฐและผู้รับบริการหรือประชาชน  

1.2.2 แนวทางปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ ากว่าค่า
เป้าหมายหรือระดับที่คาดหวัง สามารถดาวน์โหลดประกาศฯ และเอกสารได้ที่เวปไซต์กองบริหารทรัพยากร
บุคคล ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ Https://hr.moph.go.th 

ที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 

- ไม่มี 
ที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 

- ไม่มี 
ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

4.1 การก าหนดผู้ปฏิบัติงานต่ า 

สาธารณสุขอ าเภอเมอืงล าปาง เราจะก าหนดผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ ากว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่
คาดหวังอย่างไร  

ที่ประชุม เสนอ ไม่สามารถก าหนดได้ เพราะงานไม่เหมือนกัน 

คุณสมศักดิ์  เตชะอุ่น เสนอ ควรจะก าหนดภาระหน้าที่ของแต่ละคน แล้วน า KPI มาจับ 

คุณไกรศร  วงศ์ธิดา  เสนอ ควรจะเปรียบเทียบในสายงานเดียวกัน 

นายชุมพล  จันทร์ศูนย์ เสนอ ไม่สามารถระบุว่าใครเป็นผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ ากว่าค่าเป้าหมายหรือ
ระดับท่ีคาดหวัง เพราะอาจเกิดจากอคติได้ 

สาธารณสุขอ าเภอเมืองล าปาง สอบถามว่าในหน่วยงานใครเป็นผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ ากว่าค่าเป้าหมาย
หรือระดับที่คาดหวัง  ที่ประชุมตอบไม่มี 

สาธารณสุขอ าเภอเมืองล าปาง ดังนั้น ทุกแห่งปกป้องเจ้าหน้าที่ของตนเอง หรือไม่รู้ตัวเอง จึงควรด าเนินการ
ตามแนวทางต่ ากว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่คาดหวัง ของกระทรวงสาธารณสุข 

นายชุมพล  จันทร์ศูนย์ เสนอว่า ควรน า KPI มาจับคู่ ในผู้รับผิดชอบงาน แต่ละงานและดูผลสัมฤทธิ์ 

 4.2 การก าหนดแนวทางส าหรับผู้มีผลปฏิบัติงานต่ า 

 4.2.1 ถ้าพบผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ ากว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่คาดหวัง หรือได้รับแจ้ง 

สาธารณสุขอ าเภอเมืองล าปาง เสนอ เป็นการบริหารภายใน รพ.สต. ควรว่ากล่าวตักเตือน 

 4.2.2 ยังไม่มีการพัฒนา 

สาธารณสุขอ าเภอเมืองล าปาง จะเรียกพบเพื่อว่ากล่าวตักเตือน 

 4.2.3 ไม่มีการพัฒนาปฏิบัติตัวเช่นเดิม 

https://hr.moph.go.th/


สาธารสุขอ าเภอเสนอ ควรพิจารณาความดีความชอบที่ต่ าตามผลสัมฤทธิ์ขอองงาน 

นายชุมพล  จันทร์ศูนย์ :เสนอ ควรสอน นิเทศ หรือให้ลองเปลี่ยนงานรับผิดชอบ 

   
ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 

ไม่มี 

                                                     
 (นายชุมพล  จันทร์ศูนย์) 

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
        ผู้บันทึกการประชุม 

 
                                       

   (นายถวิล  สกุลวรรณวงศ์) 
                                    สาธารณสุขอ าเภอเมืองล าปาง 

            ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 


