
 

 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น โทร 0 3496 1113 ต่อ 121 
ที ่นฐ ๐๐๓๒.9/301/3264 วันที ่   28   พฤศจิกายน ๒๕๖2 
เรื่อง  แจ้งประกาศเรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : 
        ด้านความพร้อมรับผิด (กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ)  

เรียน   หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานภาครัฐ : ด้านความพร้อมรับผิด (กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ) ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม ๒๕๖๑ เพ่ือเป็นแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท่ีแสดงความมุ่งมั่นตั้งใจในการ
ปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐและผู้รับบริการหรือประชาชน จึง
มีแนวทางปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติราชการขอองผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการต่ ากว่าค่าเป้าหมาย
หรือระดับท่ีคาดหวัง นั้น 

เพ่ือให้บุคลากรของโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่นปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอันก่อให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐและผู้รับบริการ จึงขอแจ้งเวียนประกาศโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น เรื่อง การส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  : ด้านความพร้อมรับผิด (กระบวนการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ) เพ่ือให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 
 

 (นายยุทธกรานต์  ชินโสตร) 
 นายแพทย์ช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง 

  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น 
เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ด้านความพร้อมรับผิด 

(กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ) 
-------------------------------------------------- 

โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น เป็นส่วนราชการในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้เข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assesment : ITA) ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖1 จนถึง
ปัจจุบัน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นการประเมินเชิง
บวกท่ีครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐในทุกมิติ ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ที่สะท้อนถึงคุณลักษณะที่ดีในการด าเนินงานที่มีคุณธรรมที่หน่วยงานของรัฐต้องมีและยึดถือปฏิบัติได้เป็นอย่าง
ดี ซึ่งดัชนีความพร้อมรับผิดเป็นหนึ่งในกรอบการประเมินฯ ที่มุ่งหมายให้สาธารณชนสามารถติดตามตรวจสอบ
ว่าหน่วยงานได้ด าเนินภารกิจตามพันธกิจของหน่วยงาน การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่
แสดงถึงความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของเจ้าหน้าที่
ที่แสดงถึงผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับต่างๆ ภายในหน่วยงาน โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาให้คุณหรือให้
โทษต่อผู้ปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ เช่นเดียวกัน เพ่ือมุ่งตอบสนองต่อผู้รับบริการ
หรือประชาชนอย่างแท้จริงอันจะก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐและประเทศชาติ ซึ่งดัชนีความพร้อมรับ
ผิด ตัวชี้วัด ๒.๒ การปฏิบัติงานตามหน้าที่วัตถุประสงค์ให้หน่วยงานมีการก ากับ ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มประสิทธิภาพอันจะก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐและผู้รับบริการ
หรือประชาชน 

เพ่ือให้การประเมินการปฏิบัติราชการของบุคลากรโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น ด าเนินไปด้วย
ความเรียบร้อย ถูกต้อง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของภาครัฐ โดยหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการก าหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา และก ากับติดตามการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชาให้
บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์และวิธีกาประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ บุคลากรใดประพฤติอยู่ในจรรยาและ
ระเบียบวินัย ปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ผู้บังคับบัญชาน าผล
การประเมินผลการปฏิบัติราชการดังกล่าวไปใช้ประกอบพิจารณาแต่งตั้งเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน 
เพ่ือเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ หากบุคลากรใดมีผลการปฏิบัติราชการในระดับที่ต้องให้ได้รับการ
พัฒนาปรับปรุงตนเอง ไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจ
ของทางราชการ ให้ด าเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของบุคลากรแต่ละประเภท ดังนี้ 

๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๑๑๐(๕) และกฎ ก.พ.ว่า 
ด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล พ.ศ.๒๕๕๒ ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒/ว๑๐ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๒ 
(ส าหรับข้าราชการ) 
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๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๓๗ ข้อ ๖๐ (๕)  

ซึงก าหนดให้ผู้ซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุ สั่งให้ลูกจ้างประจ าที่ไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ ออกจากราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ก าหนดไว้
ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม (ส าหรับลูกจ้างประจ า) 

๓. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๑๙ ข้อ ๒๐ และ 
ข้อ ๒๘ (๔) และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ เรื่องแนวทาง
การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ และหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๑ ตามหนังสือ
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่  สธ  ๐๒๐๑.๐๓๔/ว๒๓๔ ลงวันที่  ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔              
(ส าหรับพนักงานราชการ) 

๔. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อ ๒๓  
ข้อ ๒๔ และข้อ ๒๕(๔) และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์ว่า
ด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเพ่ิมค่าจ้าง และต่อสัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๗ 
ข้อ ๘ ตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนมาก ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๔๐/ว๒๖๙ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
(ส าหรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) 
        โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น จึงจัดท าประกาศโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น เรื่อง การส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ด้านความพร้อมรับผิด (กระบวนการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ) เพ่ือให้บุคลากรโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น ถือปฏิบัติตั้งแต่รอบการประเมินวันที่ 
๑ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
        ข้าราชการ 
        - การเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินผู้รับการ
ประเมินก าหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ก าหนดตัวชี้วัด
หรือหลักฐานบ่งชี้คามส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะ 
       - ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมินอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือประเมินผลส าเร็จของงานในช่วงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับเป้าหมายที่
ก าหนดไว้หรือไม่ เมื่อผู้ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมินมีผลการประเมินต่ ากว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่
คาดหวังให้ผู้ประเมินแจ้งผู้รับการประเมินทราบ และให้ค าปรึกษาแนะน าเพ่ือปรับปรุง แก้ไข พัฒนาผลการ
ปฏิบัติราชการของผู้รับการประเมินในช่วง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน 
       - สิ้นรอบการประเมิน เมื่อผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการอยู่ใน
ระดับต้องปรับปรุง ให้ด าเนินการจัดท าค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง กรณีข้าราชการพลเรือนสามัญมีผล
การปฏิบัติราชการในระดับต้องปรับปรุง(ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐) ดังนี้ 
     ข้อ ๑ ให้ผู้บังคับบัญชาที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในระดับที่ต้องให้
ได้รับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ต้องแจ้งให้ผู้รับการประเมินทราบเกี่ยวกับผลการประเมินพร้อมทั้งก าหนดให้ผู้
นั้นเข้ารับการพัฒนาปรับปรุงตนเองโดยให้ลงลายมือชื่อรับทราบไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ในการพัฒนาปรับปรุง
ตนเองให้ผู้บังคับบัญชาจัดให้ข้าราชการผู้นั้นท าค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองโดยก าหนดเป้าหมายใน
ระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการให้ชัดเจน เพ่ือใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งต่อไป ดังนี้ 
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             ๑.๑ ร่วมจัดท าค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองตามแบบจัดท าค าม่ันในการพัฒนา
ปรับปรุงตนเอง (เอกสารแนบท้าย ๑) 
   ๑.๒ ให้ใช้แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ส่วนที่ ๓ แผนการพัฒนาการ
ปฏิบัติราชการรายบุคคล ในรอบที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรุง (ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐) มาจัดท า
แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development) เพ่ือเป็นเครื่องมือประเมินผลการพัฒนาความรู้ ทักษะ 
สมรรถนะที่ต้องพัฒนา และแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือ
สมรรถนะ ในการก าหนดค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองเป็นตัวชี้วัดรายบุคคลโดยต้องก าหนดเป้าหมายใน
ระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคลประกอบการ
จัดท าค าม่ันฯ ตามแบบท่ีโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่นก าหนด (เอกสารแนบท้าย 1) 
  ข้อ ๒ การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการพัฒนาปรับปรุงตนเองของข้าราชการตาม 
ข้อ ๑ ให้มีระยะเวลาไม่เกินสามรอบการประเมิน 
  ข้อ ๓ กรณีผู้ถูกประเมินเห็นว่าการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้บังคับบัญชามีความไม่
เป็นธรรมอาจท าค าคัดค้านยื่นต่อผู้บังคับบัญชารวมไว้กับผลการประเมินเพ่ือเป็นหลักฐานได้ภายใน ๑๕ วัน 
หลังจากทราบผลการประเมินและให้ผู้บังคับบัญชารวบรวมรายงานเสนอผู้มีอ านาจล าดับถัดไปเพ่ือประกอบ
ความเห็นในการพิจารณา 
  ข้อ ๔ เมื่อผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญตาม
ค าม่ันในการพัฒนาปรับปรุงตนเองตามข้อ ๑ และ ข้อ ๒ ปรากฏว่าผู้นั้นไม่ผ่านการประเมินในระดับเป็นที่พอใจ
ของทางราชการตามค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ให้ รายงานผลการประเมินดั งกล่ าวต่อ          
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม เมื่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐมได้รับรายงานแล้วอาจ
ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) รายงานผลการประเมินต่อผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ หรือกรณีข้าราชการผู้รับการประเมิน 
ประสงค์ขอจะลาออกจากราชการ ผู้มีอ านาจในการสั่งบรรจุ (ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม) ก็ให้สั่งให้ออกจาก
ราชการ หรือ 

(๒) สั่งให้ข้าราชการผู้นั้นเข้ารับการพัฒนาปรับปรุงพัฒนาตนเองอีกครั้งหนึ่ง โดยท าค าม่ัน 
ในการพัฒนาปรับปรุงตนเองเป็นครั้งท่ีสอง หรือ 

(๓) ผู้มีอ านาจในการสั่งบรรจุสั่งให้ข้าราชการผู้นั้นออกจากราชการ 
     กรณีการด าเนินการตามข้อ ๔(๒) เมื่อผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการผู้นั้นตามค ามั่นครั้งที่สองแล้ว ปรากฏว่าผู้นั้นไม่ผ่านการประเมินในระดับอันเป็นที่พอใจของทาง
ราชการตามค าม่ันในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ให้หน่วยงานรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการเสนอต่อ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม และผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ตามล าดับเพ่ือสั่งให้ผู้นั้นออกจาก
ราชการ 
     ทั้งนี้ ให้ด าเนินการตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจาก
ราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ.๒๕๕๒ 
  ลูกจ้างประจ า 

- ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการ 
ประเมินก าหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ก าหนด
ตัวชี้วัดหรือหลักฐานบ่งชี้ความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 
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- ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมินอย่าง 

ต่อเนื่องเพ่ือประเมินผลส าเร็จของงานในช่วงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับเป้าหมายที่
ก าหนดไว้หรือไม่ เมื่อผู้ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมินมีผลการประเมินต่ ากว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่
คาดหวังให้ผู้ประเมินแจ้งผู้รับการประเมินทราบ และให้ค าปรึกษาแนะน าเพ่ือปรับปรุง แก้ไข พัฒนาผลการ
ปฏิบัติราชการของผู้รับการประเมินในช่วง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน 

- สิ้นรอบการประเมิน เมื่อผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจ า อยู่ใน 
ระดับต้องปรับปรุงให้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ.
๒๕๓๗ ข้อ ๖๐(๕) ซึ่งก าหนดให้ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ สั่งให้ลูกจ้างประจ าที่ไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ ออกจากราชการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม 
  พนักงานราชการ 

- ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการ 
ประเมินก าหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ก าหนด
ตัวชี้วัดหรือหลักฐานบ่งชี้ความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 

- ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมินอย่าง 
ต่อเนื่องเพ่ือประเมินผลส าเร็จของงานในช่วงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับเป้าหมายที่
ก าหนดไว้หรือไม่ เมื่อผู้ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมินมีผลการประเมินต่ ากว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่
คาดหวังให้ผู้ประเมินแจ้งผู้รับการประเมินทราบ และให้ค าปรึกษาแนะน าเพ่ือปรับปรุง แก้ไข พัฒนาผลการ
ปฏิบัติราชการของผู้รับการประเมินในช่วง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน 

- เมื่อสิ้นรอบการประเมินของรอบการประเมินนั้นๆ ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
พนักงานราชการมีคะแนนผลการประเมินอยู่ในระดับใดเมื่อรวมคะแนนผลการประเมินกับรอบการประเมินที่
ผ่านมามีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน ๒ ครั้ง ติดต่อกันต่ ากว่าระดับดี ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ข้อ ๑๑ พนักงานราชการผู้ใด ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้ประเมินผลการปฏิบัติราชการแล้ว มีคะแนนเฉลี่ยของผลการ
ประเมิน ๒ ครั้ง ติดต่อกันต่ ากว่าระดับดี ให้ผู้บังคับบัญชาท าความเห็นเสนอผู้มีอ านาจสั่งจ้างเพ่ือพิจารณาเลิก
จ้างต่อไป พร้อมกับแจ้งให้พนักงานราชการผู้นั้นทราบภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันทราบผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
  พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 

- ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการ 
ประเมินก าหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการก าหนด 
ตัวชี้วัดหรือหลักฐานบ่งชี้ความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 

- ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมินอย่าง 
ต่อเนื่องเพ่ือประเมินผลส าเร็จของงานในช่วงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับเป้าหมายที่
ก าหนดไว้หรือไม่ เมื่อผู้ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมินมีผลการประเมินต่ ากว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่
คาดหวังให้ผู้ประเมินแจ้งผู้รับการประเมินทราบ และให้ค าปรึกษาแนะน าเพ่ือปรับปรุง แก้ไข พัฒนาผลการ
ปฏิบัติราชการของผู้รับการประเมินในช่วง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน 
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- เมื่อสิ้นรอบการประเมินของรอบการประเมินนั้นๆผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 

พนักงานกระทรวงสาธารณสุขมีคะแนนผลการประเมินอยู่ในระดับใดเมื่อรวมคะแนนผลการประเมินรอบการ
ประเมินที่ผ่านมามีคะแนนเฉลี่ยของผลการปฏิบัติงาน ๒ ครั้ง ติดต่อกันต่ ากว่าระดับดี ให้ด าเนินการตาม
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมค่าจ้าง และต่อสัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๕๗ ข้อ ๘ พนักงาน
กระทรวงสาธารณสุขทั่วไปผู้ใด ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้ประเมินผลการปฏิบัติงานแล้วมีคะแนนเฉลี่ยของผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒ ครั้งติดต่อกันต่ ากว่าระดับดี ให้ถือว่าสิ้นสุดสัญญาจ้าง โดยให้ผู้บังคับบัญชาท า
ความเห็นเสนอหัวหน้าส่วนราชการต่อไป พร้อมกับแจ้งให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขผู้นั้นทราบภายในเจ็ด
วันนับตั้งแต่วันทราบการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
   

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืน 

ประกาศ ณ วันที่  28  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖2 
 
 
 

(นายยุทธกรานต์  ชินโสตร) 
นายแพทย์ช านาญการพิเศษรักษาการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น 
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แบบค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองครั้งที่........... 

กรณีข้าราชการมีผลการปฏิบัติราชการในระดับต้องปรับปรุง (ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐) 

………………………………………………. 

ส่วนที่ ๑ : ข้อมูลของผู้จัดท าค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง 

 ตามท่ีข้าพเจ้า............................................................................................................... ........................... 

ต าแหน่ง/ระดับ...............................................................................สังกัด........................... .................................. 

ส านักงาน/สถาบัน/ศูนย์/กลุ่ม/กอง................................................................. ........................ได้รับทราบว่ามีผล 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการในระดับต้องปรับปรุง (ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐) รอบการประเมินที่....................... 

ตั้งแต่วันที่.........................................................ถึงวันที่............................ ......................นั้น 

 ข้าพเจ้าขอให้ค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองในรอบการประเมินถัดไป รอบการประเมินที่.............. 

ตั้งแต่วันที่.........................................................ถึงวันที่.............................................. ....โดยได้จัดท ารายละเอียด 

ของค าม่ันในการพัฒนาปรับปรุงตนเองไว้แล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

 

ส่วนที่ ๒ : การลงชื่อรับทราบการจัดท าค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง 

 

ผู้จัดท าข้อตกลง       ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 

 

ลงชื่อ...........................................     ลงชื่อ........................................... 

(....................................................)     (.......................................................) 

วันที่..............................................     วันที่.............................................. 

 

      ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป              ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง
    

ลงชื่อ...........................................       ลงชื่อ........................................... 

       (...........................................)     (.......................................................) 

วันที่..............................................                    วันที่.............................................. 

 

 


