
 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ  โรงพยาบาลวังโปง  อําเภอวังโปง  จังหวดัเพชรบูรณ โทร.056 758224-6   

ท่ี พช ๐๐๓๒.301/ว๑๑                             วันท่ี    25 กุมภาพันธ  ๒๕๖4    

เร่ือง  ขอสงประกาศการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง,หัวหนาฝายทุกฝาย,หัวหนางานทุกงาน 

ดวยกลุมงานบริหารท่ัวไป  โรงพยาบาลวังโปง ขอสงประกาศมาตรการการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานและการดําเนินการกับเจาหนาท่ีผูมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ํา ลงวันท่ี  ๒๕ กุมภาพันธ  ๒๕๖๔  
เรื่อง  การสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ในการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล (กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ) โรงพยาบาลวังโปง เพ่ือแจงให
บุคลากรในสังกัดทราบและถือปฏิบัติตอไป  

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติโดยเครงครัด 
 

 
 

 (นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง) 
 นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
 หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป 

    
 

             
                       (นายสุรศักดิ์  จันทรเกตุ)                                       

      นายแพทยชํานาญการ  รักษาการในตําแหนง                
            ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง    

 
 



 

 
 
 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลวังโป่ง  
เรื่อง  การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในการบริหารและพัฒนา

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

ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ –
๒๕๖๔ )  แผนแม่บทการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงสาธารณสุข  ระยะ  ๕  ปี 
( พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ) และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑ ( พ.ศ.๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔ ) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และยุทธศาสตร์
ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) โดยมุ่งเน้นการป้องกันปราบปรามการทุจริต ด้านการป้องปรามผ่าน
กระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ( Integrity and 
Transparency  Assessment : ITA และกําหนดให้หน่วยงานจะต้องประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานภาครัฐครอบคลุมในทุกมิติ  ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่สะท้อนถึงคุณลักษณะที่ดี
เป็นหน่ึงในกรอบการประเมินฯที่มุ่งหมายให้สาธารณชนสามารถติดตามตรวจสอบว่าหน่วยงานได้ดําเนินภารกิจ
ตามพันธกิจของหน่วยงาน การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่แสดงถึงความมุ่งมั่นต้ังใจ
ปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงการประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานของเจ้าหน้าที่ที่แสดงถึงผลสัมฤทธ์ิการ
ปฏิบัติงานในระดับต่างๆ โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงานในระดับต่างๆ
ทั้งน้ี เพ่ือมุ่งตอบสนองต่อผู้รับบริการหรือประชาชนอย่างแท้จริงอันจะก่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ
และประเทศชาติ ตัวช้ีวัดที่ ๓ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้หน่วยงานมีการกํากับ ตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มประสิทธิภาพอันจะก่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ
และผู้รับบริการหรือประชาชน 

  เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัดสํานักงานโรงพยาบาลวังโป่ง 
ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และเกิด
ผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของภาครัฐ โดยหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการกําหนดให้ผู้บังคับบัญชามี
หน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา และกํากับติดตามการปฏิบัติราชการของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่กําหนดไว้ ทั้งน้ี บุคลากรใด
ประพฤติตนอยู่ในจรรยาและระเบียบวินัย ปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของ
รัฐ ให้ผู้บังคับบัญชานําผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการดังกล่าวไปใช้ประกอบการพิจารณาแต่งต้ัง เลื่อน
เงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน เพ่ือเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ หากบุคลากรใดมีผลการปฏิบัติ
ราชการในระดับที่ต้องให้ได้รับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ ให้ดําเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑ์แนวทาง
ปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุลากรแต่ละประเภท ดังน้ี  

๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๑๑๐ (๕) และกฎ ก.พ.ว่า
ด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล พ.ศ.๒๕๕๒ ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร.๑๐๑๒/ว ๑๐ ลงวันที่ ๒๔  มีนาคม  ๒๕๕๒ 
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  ๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจําของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๓๗ ข้อ ๖๐ (๕) 
ซึ่งกําหนดให้ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุ สั่งให้ลูกจ้างประจําที่ไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ ออกจากราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กําหนดไว้
ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม 
  ๓. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๑๙ ข้อ ๒๐ และข้อ
ที่ ๒๘ (๔) และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔  เรื่อง
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ และหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๑ ตาม
หนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๔/ว ๒๗๕  ลงวันที่  ๒๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔   
  ๔. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อ ๒๓ 
ข้อ ๒๔ และข้อ ๒๕ (๔) และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์ว่า
ด้วยการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพ่ือเพ่ิมค่าจ้าง และต่อสัญญาพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๗ 
ข้อ  ๘  ตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนมาก ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๔๐/ว ๒๖๙  ลงวันที่  ๒๑  พฤษภาคม  
พ.ศ.๒๕๕๗   
  อ.ก.พ. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่  ๑ พฤษภาคม  
๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบอนุมัติแนวทางปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงานตํ่า
กว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่คาดหวัง สําหรับบุคลากรในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และให้
จัดทําประกาศ เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐด้านความ
พร้อมรับผิด ( กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ) เพ่ือให้ส่วนราชการถือปฏิบัติต้ังแต่รอบการประเมิน 
วันที่ ๑ เมษายน  ๒๕๖๑  ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๑  เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
  ข้าราชการ 
  - ก่อนเร่ิมรอบการการประเมิน หรือในช่วงเร่ิมรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการ
ประเมินกําหนดข้อตกลงร่วมกันเก่ียวกับการมอบหมายงานและประเมินผลการปฏิบัติราชการ กําหนดตัวช้ีวัด
หรือหลักฐานบ่งช้ีความสําเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 
  - ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมินอย่าง
ต่อเน่ือง เพ่ือประเมินผลสําเร็จของงานในช่วงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้อกับเป้าหมายที่
กําหนดไว้หรือไม่ เมื่อผู้ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมินมีผลการประเมินตํ่ากว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่
คาดหวังให้ผู้ประเมินแจ้งผู้รับการประเมินทราบ และให้คําปรึกษาแนะนําเพ่ือปรับปรุง แก้ไข พัฒนาผลการ
ปฏิบัติราชการของผู้รับการประเมินในช่วง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน 
  - สิ้นรอบการประเมิน เมื่อผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการอยู่ในระดับ
ต้องปรับปรุง ให้ดําเนินการจัดทําคํามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง กรณีข้าราชการพลเรือนสามัญมีผลการ
ปฏิบัติราชการในระดับต้องปรับปรุง (ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐) ดังน้ี 
  ข้อ ๑  ใหผู้้บังคับบัญชาที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในระดับที่ต้องให้ได้รับ
การพัฒนาปรับปรุงตนเอง ต้องแจ้งให้ผู้รับการประเมินทราบเก่ียวกับผลการประเมินพร้อมทั้งกําหนดให้ผู้น้ัน
เข้ารับการพัฒนาปรับปรุงตนเองโดยให้ลงลายมือช่ือรับทราบไว้เป็นหลักฐาน ทั้งน้ี ในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง
ให้ผู้บังคับบัญชาจัดให้ข้าราชการผู้น้ันทําคํามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองโดยกําหนดเป้าหมายในระดับอัน
เป็นที่พอใจของทางราชการให้ชัดเจน เพ่ือใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการคร้ังต่อไป ดังน้ี 

๑.๑ ร่วมจัดทําคํามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองตามแบบจัดทําคํามั่นในการพัฒนาปรับปรุง 
ตนเอง (เอกสารแนบท้าย ๑) 
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       ๑.๒ ให้ใช้แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ส่วนที่ ๓ แผนการพัฒนาการ
ปฏิบัติราชการรายบุคคล ในรอบที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรุง (ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐) มาจัดทํา
แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) เพ่ือเป็นเครื่องมือประเมินผลการพัฒนาความรู้ 
ทักษะ สมรรถนะที่ต้องพัฒนา และแบบประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
หรือสมรรถนะ ในการกําหนดคํามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองเป็นตัวช้ีวัดรายบุคคลโดยต้องกําหนด
เป้าหมายในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล 
ประกอบการจัดทําคํามั่นฯ ตามแบบที่สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนด (เอกสารแนบท้าย ๒) 
  ข้อ ๒  การประเมินผลการปฏิบัติราชการและพัฒนาปรับปรุงตนเองของข้าราชการตามข้อ ๑ 
ให้มีระยะเวลาไม่เกินสามรอบการประเมิน 
  ข้อ ๓  กรณีที่ผู้ถูกประเมินเห็นว่าการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้บังคับบัญชามีความ
ไม่เป็นธรรมอาจทําคําคัดค้านย่ืนต่อผู้บังคับบัญชารวมไว้กับผลการประเมินเพ่ือเป็นหลักฐานได้ภายใน ๑๕ วัน 
หลังจากทราบผลการประเมินและให้ผู้บังคับบัญชารวบรวมรายงานเสนอผู้มีอํานาจลําดับถัดไปเพ่ือประกอบ
ความเห็นในการพิจารณา 
  ข้อ ๔  เมื่อผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญตาม
คํามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองตามข้อ ๑ และข้อ ๒ แล้ว ปรากฏว่าผู้น้ันไม่ผ่านการประเมินในระดับอัน
เป็นที่พอใจของทางราชการตามคํามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ให้รายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อผู้ว่า
ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับรายงานแล้วอาจดําเนินการดังต่อไปน้ี 
       (๑)  กรณีข้าราชการผู้ได้รับการประเมินประสงค์จะลาออกจากราชการ ก็ให้สั่งให้ออก
จากราชการ หรือ 
       (๒)  สั่งให้ข้าราชการผู้น้ันเข้ารับการพัฒนาปรับปรุงตนเองอีกครั้งหน่ึง โดยการทําคํามั่น
ในการพัฒนาปรับปรุงตนเองเป็นครั้งที่สอง หรือ 
       (๓)  สั่งให้ข้าราชการผู้น้ันออกจากราชการ 
  กรณีการดําเนินการตาม ข้อ ๔ (๒) เมื่อผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการผู้น้ันตามคํามั่นคร้ังที่สองแล้ว ปรากฏว่าผู้น้ันไม่ผ่านการประเมินในระดับอันเป็นที่พอใจของทาง
ราชการตามคํามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ให้หน่วยงานรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการเสนอต่อ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือสั่งการให้ข้าราชการผู้น้ันลาออกจากราชการ 
  ทั้งน้ี ให้ดําเนินการตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ
กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ.๒๕๕๒ 
  ลูกจ้างประจํา 
  - ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเร่ิมรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการ
ประเมินกําหนดข้อตกลงร่วมกันเก่ียวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กําหนด
ตัวช้ีวัด หรือหลักฐานบ่งช้ีความสําเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 
  - ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมินอย่าง
ต่อเน่ือง เพ่ือประเมินผลสําเรจ็ของงานในช่วงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับเป้าหมาย
ที่กําหนดไว้ให้ผู้ประเมินแจ้งผู้รับการประเมินทราบ และให้คําปรึกษาแนะนําเพ่ือปรับปรุง แก้ไข พัฒนาผลการ
ปฏิบัติราชการของผู้รับการประเมินในช่วง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน 
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  - สิ้นรอบการประเมิน เมื่อผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจํา อยู่ใน
ระดับต้องปรับปรุง ให้ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจําของส่วนราชการ       
พ.ศ.๒๕๓๗ ข้อ ๖๐ (๕) ซึ่งกําหนดให้ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุ สั่งให้ลูกจ้างประจําที่ไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ ออกจากราชการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม 
  พนักงานราชการ 
  - ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเร่ิมรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการ
ประเมินกําหนดข้อตกลงร่วมกันเก่ียวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน กําหนดตัวช้ีวัด
หรือหลักฐานบ่งช้ีความสําเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 
  - ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมินอย่าง
ต่อเน่ืองเพ่ือประเมินผลสําเร็จของงานในช่วงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับเป้าหมายที่
กําหนดไว้หรือไม่ เมื่อผู้ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมินมีผลการประเมินตํ่ากว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่
คาดหวังให้ผู้ประเมินแจ้งผู้รับการประเมินทราบ และให้คําปรึกษาแนะนําเพ่ือปรับปรุง แก้ไข พัฒนาผลการ
ปฏิบัติงานของผู้รับการประเมินในช่วง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน 
  - เมื่อสิ้นรอบการประเมินของรอบการประเมินน้ันๆ  ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานราชการมีคะแนนผลการประเมินอยู่ในระดับใดเมื่อรวมคะแนนผลการประเมินกับรอบการประเมินที่
ผ่านมามีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน ๒ ครั้งติดต่อกันตํ่ากว่าระดับดี ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๔ 
ข้อ  ๑๑   พนักงานราชการผู้ใด  ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้ประเมินผลการปฏิบัติงานแล้ว   มีคะแนนเฉล่ียของผลการ 
ประเมิน ๒ ครั้ง ติดต่อกันตํ่ากว่าระดับดี ให้ผู้บังคับบัญชาทําความเห็นเสนอผู้มีอํานาจสั่งจ้าง เพ่ือพิจารณาสั่ง
เลิกจ้างต่อไป พร้อมกับแจ้งให้กับพนักงานราชการผู้ น้ันทราบภายในเจ็ดวัน นับต้ังแต่วันทราบผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
  - ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเร่ิมรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการ
ประเมินกําหนดข้อตกลงร่วมกันเก่ียวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน กําหนดตัวช้ีวัด
หรือหลักฐานบ่งช้ีความสําเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 
  - ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมินอย่าง
ต่อเน่ืองเพ่ือประเมินผลสําเร็จของงานในช่วงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับเป้าหมายที่
กําหนดไว้หรือไม่ เมื่อผู้ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมินมีผลการประเมินตํ่ากว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่
คาดหวังให้ผู้ประเมินแจ้งผู้รับการประเมินทราบ และให้คําปรึกษาแนะนําเพ่ือปรับปรุง แก้ไข พัฒนาผลการ
ปฏิบัติงานของผู้รับการประเมินในช่วง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน 

- เมื่อสิ้นรอบการประเมินของการประเมินน้ันๆ ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขมีคะแนนผลการประเมินอยู่ในระดับใดเมื่อรวมคะแนนผลการประเมินกับรอบ
การประเมินที่ผ่านมามีคะแนนเฉล่ียของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒ ครั้ง ติดต่อกันตํ่ากว่าระดับดี ให้
ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมค่าจ้าง และต่อสัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๗ ข้อ ๘ 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปผู้ใด ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้ประเมินผลการปฏิบัติงานแล้วมีคะแนนเฉล่ียของ 
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ผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒ ครั้งติดต่อกันตํ่ากว่าระดับดี ให้ถือว่าสิ้นสุดสัญญาจ้าง โดยให้ผู้บังคับบัญชา
ทําความเห็นเสนอหัวหน้าส่วนราชการ 

  ทั้งน้ี ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไปหรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืน   

        ประกาศ ณ วันที่  ๒๕  กุมภาพันธ์   พ.ศ.๒๕๖๔ 
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       นายแพทย์ชํานาญการ รักษาการในตําแหน่ง                
              ผู้อํานวยการโรงพยาบาลวังโป่ง    
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