
  

         บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงพยาบาลกุดบาก อ าเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร 

ท่ี  สน 0032.301/…………………….……………………..…วันท่ี……15 กันยายน 2565…………….……………………….. 
เรื่อง  ขอแจ้งกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและด าเนินงานกับเจ้าหน้าที่ท่ีมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติง าน

ต่ า ของโรงพยาบาลกุดบาก 

เรียน  หัวหน้ากลุ่มงานและเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลกุดบาก ทุกท่าน 

  เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของงานบุคลากรในสังกัด โรงพยาบาลกุดบาก เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และเกิดผ ลสัมฤทธิ์ ต่อ
ภารกิจของภาครัฐ โดยหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการก าหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผล
การปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา และก าหับติดตามการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้บรรลุ
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ 
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ บุคลากรใดประพฤติตนอยู่ในจรรยาและระเบียบวินัย 
ปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐให้ผู้บังคับบัญชาน าผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการดังกล่าวไปประกอบการพิจารณา แต้งต้ังเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน เพ่ือเสริมสร้าง
แรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ หากบุคลากรใดมีผลการปฏิบัติราชการในระดับที่ ต้องให้ได้รับการพัฒนาปรับปรุง
ตนเอง ไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ ให้
ด าเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑ์แนวทางการปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรแต่ละ
ประเภท นั้น 

  ดังนั้น กลุ่มงานบริหารทั่วไปจึงขอแจ้งเวียน กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการ
ด าเนินงานกับเจ้าหน้าที่ท่ีมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า โรงพยาบาลกุดบาก เพ่ือรับทราบและถือปฏิบัติต่อไป โดย
ขอลงนามรับทราบในเอกสารแนบท้ายนี้ และขอน าเผยแพร่บนเว็บไซด์หน่วยงาน 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

       

             
     (นายรังสรรค์ ดวงพุฒ) 

        นายช่างเทคนิคช านาญงาน 
 
 
 

          
 

                       (นายธนวรรษ หาญสุริย์) 
                  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกุดบาก 
 
 



  

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลกุดบาก 

ตามประกาศโรงพยาบาลกุดบาก 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 

ส าหรับหน่วยงานในราชการโรงพยาบาลกุดบาก 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

 
ชือ่หน่วยงาน : .....กลุ่มงานบริหารทั่วไป...โรงพยาบาลกุดบาก........................................................................ 
วัน/เดือน/ปี : .............15...กันยายน...2565................................................................................................. 

 หัวข้อ: .....กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ ต่ า ...................................... 
 รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

        .....กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ต่ า ......................................    
        ............................................................................................................................................................... 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
......................... .... ..... .... ..... .... ..... .... ..... .... ..... ..... .... ..... .... ..... .... ..... .... ..... .... ..... ..... .... ..... .... ..... .... ..... .... ..... .... ................. 
....................................................................................... ...................................................................................... 

 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
 

 

 

(นายรังสรรค์ ดวงพุฒ) (นายธนวรรษ หาญสุริย์) 
ต าแหน่ง   นายช่างเทคนิคช านาญงาน 

วันที่......15.....เดือน..กันยายน...พ.ศ...2565...                    
ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกุดบาก 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
วันที่......15.....เดือน..กันยายน...พ.ศ...2565... 

 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 

 
(นายอภิชัย  ทิพย์ค ามี) 

ต าแหน่ง   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
วันที่....15......เดือน..กันยายน...พ.ศ...2565... 

 

 



  

  
 

 
 
 
 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลกุดบาก 
เรื่อง มาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการด าเนินการกับเจ้าหน้าท่ีผู้มีผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงานต่ า 

 
 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2561 มาตรา 76 ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือให้ประกอบการพิจารณาแต่งต้ัง และเลื่อนเงินเดือน ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. ก าหนดประกอบกับหนังสือส านักงาน  ก.พ. ที่ นร. 1.12/ว20 ลงวันที่ 1 

กันยายน 2552 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ  

 โรงพยาบาลกุดบาก จึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ใน
สังกัดโรงพยาบาลกุดบาก ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัสกลนคร ตามแนวทางและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ที่ส านักงาน ก.พ.ก าหนด และได้ก าหนดมาตรการในการบริหารผลการ

ปฏิบัติงานและการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า ดังนี้ 

 1. ผู้ปฏิบัติงานที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ ากว่าเกณฑ์ หมายถึงผู้ปฏิบัติงานที่มีผลคะแนนประเมินผล

ลการปฏิบัติงานต่ ากว่าร้อยละ 60 

 2. กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานและการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า 

ประกอบดด้วย 6 ขั้นตอนหลัก ดังนี้ 

  2.1 ขั้นตอนการวิเคราะห์หาสาเหตุ และวางแผนการท างานร่วมกัน เป็นการพูดคุยระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือสอบถามถึงปัญหาหรือข้อขัดข้องในการท างาน รวมทั้งมีการวางแผนการ
ปฏิบัติงาน การก าหนดค่าเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานที่คาดหวังในแต่ละรอบการประเมินร่วมกัน ซ่ึงอาจปรับ

ลดความคาดหวังลงแต่ยังคงให้อยู่ในระดับที่ท้าทายความสามารถ และบรรลุเป้าหมายที่วางไว้  

  2.2 ขั้นตอนการให้การอบรมและพัฒนา เม่ือวิเคราะห์หาสาเหตุจากการพูดคุยร่วมกันแล้วจะท า
ให้ทราบถึงความคาดหวังในงาน และสมรรถนะที่จ า เป็นต่อการปฏิบัติงาน ซ่ึงอาจ มีการวางแผนและก าหนด
แนวทางในการพัฒนาสมรรถนะร่วมกัน เพ่ือให้เกิดทักษะ ความรู้ และความช านาญในการท างาน โดยอาจมีการ
อบรมและพัฒนาในรูปแบบต่างๆ ดังนี้ 
  1. การเข้าร่วมประชุม สัมมนา หรืออบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

  2. การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบคอมพิวเตอร์ 
  3. การมอบหมายงานแบบฝึกปฏิบัติหรือให้ลงมือท าจริงเพ่ือสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ 
  4. การจัดพ่ีเลี้ยงที่เป็นผู้มีความช านาญการในเรื่องนั้นๆ ให้ท าหน้าที่ในการฝึกสอนแนะน า  

   



  

   2.3 ขั้นตอนการปรับงานให้เหมาะสมกับความสามารถ โดยผู้บังคับบัญชาจะต้องพิจารณา
องค์ประกอบของงานทั้งหมด แล้วจัดปรับงานใหม่ให้เหมาะสมกับความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชา โดยงานบาง
งานอาจถูกโอนย้ายออกไปและหางานอ่ืนที่มีลักษณะใกล้เคียงกับความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชามาแทนที่  
  2.4 ขั้นตอนการติดตาม เป็นขั้นตอนระหว่างรอบการประเมินที่ผู้บังคับบัญชาจะท าการติดตาม
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน ท าให้ทราบและสามารถแก้ไขปัญหาข้อขัดช้องต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการ
ปฏิบัติงานได้ทันท่วงที เป็นการประเมินผลความก้าวหน้าตามระยะเวลา ที่ก าหนดไว้ในแผนด้วย การสังเกต 
ทดสอบให้ข้อเสนอแนะกับผู้ใต้บังคับบัญชา มีทั้งค าชมและค าชี้แนะปรับปรุงให้สามารถพัฒนาเพ่ิมขึ้นไปอีก อันจะ
ท าให้ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ร่วมกัน 

  2.5 ขั้นตอนการโอนย้ายไปยังต าแหน่งที่เหมาะสม หากวิธีที่ผ่านมาทั้ง 4 ข้อ ไม่ได้ผล ให้ท าการ
โอนย้ายไปปฏิบัติงานในส่วนงานอ่ืน เพ่ือเปิดโอกาสให้ท างานที่ตนเองมีทักษะและความถนัดมากกว่า เพราะการตึง
ไว้ในส่วนงานเดิมอาจสร้างผลกระทบอ่ืนๆ ตามมา ไม่ว่าจะเป็นด้านผลงาน งบประมาณ เวลา หรือทรัพยากร 

  2.6 ขั้นตอนการติดตามประเมินผล หลังจากได้ด าเนินการตามกระบวนการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานโดยการวิเคราะห์และน าผลการประเมินมาเปรียบเทียบก่อนหลัง และน าผลการพัฒนามาปรับปรุงการ
บริหารงานอย่างต่อเนื่อง 

 

  ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน 2565 

 
 
 

      
          

 

      (นายธนวรรษ หาญสุริย์) 
         ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกุดบาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  



  



  



  



  



  

 
 

 


