
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงพยาบาลวังโป่ง  อําเภอวังโป่ง  จังหวัดเพชรบูรณ์ โทร.056 758224-6   

ที่ พช ๐๐๓๒.301/ว๑๑                             วันที่    25 กุมภาพันธ์  ๒๕๖4    

เรื่อง  ขอส่งประกาศการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
เรียน  ผู้อํานวยการโรงพยาบาลวังโป่ง,หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย,หัวหน้างานทุกงาน 

ด้วยกลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลวังโป่ง ขอส่งประกาศมาตรการการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานและการดําเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงานตํ่า ลงวันที่  ๒๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔  
เรื่อง  การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล (กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ) โรงพยาบาลวังโป่ง เพ่ือแจ้งให้
บุคลากรในสังกัดทราบและถือปฏิบัติต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
 
 

 
 (นางสุภาวดี  ต้ังเมืองทอง) 
 นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

    
 

             
                       (นายสุรศักด์ิ  จันทร์เกตุ)                                       

      นายแพทย์ชํานาญการ  รักษาการในตําแหน่ง                
            ผู้อํานวยการโรงพยาบาลวังโป่ง    

 
 



 
 
 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลวังโปง  
เรื่อง  การสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ในการบริหารและพัฒนา

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

ตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ –

๒๕๖๔ )  แผนแมบทการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงสาธารณสุข  ระยะ  ๕  ป 

( พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ) และแผนแมบทสงเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี ๑ ( พ.ศ.๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔ ) แผนการปฏิรูปประเทศดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และยุทธศาสตร
ชาติ ระยะ ๒๐ ป (ดานสาธารณสุข) โดยมุงเนนการปองกันปราบปรามการทุจริต ดานการปองปรามผาน
กระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  ( Integrity and 
Transparency  Assessment : ITA และกําหนดใหหนวยงานจะตองประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
หนวยงานภาครัฐครอบคลุมในทุกมิติ  ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีสะทอนถึงคุณลักษณะท่ีดี
เปนหนึ่งในกรอบการประเมินฯท่ีมุงหมายใหสาธารณชนสามารถติดตามตรวจสอบวาหนวยงานไดดําเนินภารกิจ
ตามพันธกิจของหนวยงาน การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีท่ีแสดงถึงความมุงม่ันตั้งใจ
ปฏิบัติงานอยางเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของเจาหนาท่ีท่ีแสดงถึงผลสัมฤทธิ์การ
ปฏิบัติงานในระดับตางๆ โดยมีหลักเกณฑการพิจารณาผูปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับตางๆ
ท้ังนี้ เพ่ือมุงตอบสนองตอผูรับบริการหรือประชาชนอยางแทจริงอันจะกอใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ
และประเทศชาติ ตัวชี้วัดท่ี ๓ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ใหหนวยงานมีการกํากับ ตรวจสอบ
เจาหนาท่ีของหนวยงานเพ่ือใหปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มประสิทธิภาพอันจะกอใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ
และผูรับบริการหรือประชาชน 

  เพ่ือใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัดสํานักงานโรงพยาบาลวังโปง 
ดําเนินไปดวยความเรียบรอย ถูกตอง เปนไปตามหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ มีประสิทธิภาพ เปนธรรม และเกิด
ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของภาครัฐ โดยหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติราชการกําหนดใหผูบังคับบัญชามี
หนาท่ีประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู ใตบังคับบัญชา และกํากับติดตามการปฏิบั ติราชการของ
ผูใตบังคับบัญชาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีกําหนดไว ท้ังนี้ บุคลากรใด
ประพฤติตนอยูในจรรยาและระเบียบวินัย ปฏบิัติราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของ
รัฐ ใหผูบังคับบัญชานําผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการดังกลาวไปใชประกอบการพิจารณาแตงต้ัง เลื่อน
เงินเดือน/คาจาง/คาตอบแทน เพ่ือเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ หากบุคลากรใดมีผลการปฏิบัติ
ราชการในระดับท่ีตองใหไดรับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลในระดับอันเปนท่ีพอใจของทางราชการ ใหดําเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑแนวทาง
ปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุลากรแตละประเภท ดังนี้  

๑. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๑๑๐ (๕) และกฎ ก.พ.วา
ดวยการสั่งใหขาราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล พ.ศ.๒๕๕๒ ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร.๑๐๑๒/ว ๑๐ ลงวันท่ี ๒๔  มีนาคม  ๒๕๕๒ 
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  ๒. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ.๒๕๓๗ ขอ ๖๐ (๕) 
ซ่ึงกําหนดใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุ สั่งใหลูกจางประจําท่ีไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลในระดับอันเปนท่ีพอใจของทางราชการ ออกจากราชการตามหลักเกณฑและวิธีการตามท่ีกําหนดไว
ในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนโดยอนุโลม 
  ๓. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ ขอ ๑๙ ขอ ๒๐ และขอ
ท่ี ๒๘ (๔) และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันท่ี  ๒๘  กุมภาพันธ  ๒๕๕๔  เรื่อง
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ และหลักเกณฑและวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๔ ขอ ๑๑ ตาม
หนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ท่ี สธ ๐๒๐๑.๐๓๔/ว ๒๗๕  ลงวันท่ี  ๒๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔   
  ๔. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๖ ขอ ๒๓ 
ขอ ๒๔ และขอ ๒๕ (๔) และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑวา
ดวยการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพ่ือเพ่ิมคาจาง และตอสัญญาพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๗ 
ขอ  ๘  ตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ดวนมาก ท่ี สธ ๐๒๐๑.๐๔๐/ว ๒๖๙  ลงวันท่ี  ๒๑  พฤษภาคม  
พ.ศ.๒๕๕๗   
  อ.ก.พ. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี  ๑ พฤษภาคม  
๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบอนุมัติแนวทางปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการผูมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ํา
กวาคาเปาหมายหรือระดับท่ีคาดหวัง สําหรับบุคลากรในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และให
จัดทําประกาศ เรื่อง การสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐดานความ
พรอมรับผิด ( กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ) เพ่ือใหสวนราชการถือปฏิบัติตั้งแตรอบการประเมิน 
วันท่ี ๑ เมษายน  ๒๕๖๑  ถึงวันท่ี  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๑  เปนตนไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  ขาราชการ 
  - กอนเริ่มรอบการการประเมิน หรือในชวงเริ่มรอบการประเมิน ใหผูประเมินและผูรับการ
ประเมินกําหนดขอตกลงรวมกันเก่ียวกับการมอบหมายงานและประเมินผลการปฏิบัติราชการ กําหนดตัวชี้วัด
หรือหลักฐานบงชี้ความสําเร็จของงานอยางเปนรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 
  - ระหวางรอบการประเมินใหผูประเมินติดตามความกาวหนาของผูรับการประเมินอยาง
ตอเนื่อง เพ่ือประเมินผลสําเร็จของงานในชวงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินวาสอดคลอกับเปาหมายท่ี
กําหนดไวหรือไม เม่ือผูประเมินคาดวาผูรับการประเมินมีผลการประเมินต่ํากวาคาเปาหมายหรือระดับท่ี
คาดหวังใหผูประเมินแจงผูรับการประเมินทราบ และใหคําปรึกษาแนะนําเพ่ือปรับปรุง แกไข พัฒนาผลการ
ปฏิบัติราชการของผูรับการประเมินในชวง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน 
  - สิ้นรอบการประเมิน เม่ือผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการอยูในระดับ
ตองปรับปรุง ใหดําเนินการจัดทําคําม่ันในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง กรณีขาราชการพลเรือนสามัญมีผลการ
ปฏิบัติราชการในระดับตองปรับปรุง (ต่ํากวารอยละ ๖๐) ดังนี้ 
  ขอ ๑  ใหผูบังคับบัญชาท่ีประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการในระดับท่ีตองใหไดรับ
การพัฒนาปรับปรุงตนเอง ตองแจงใหผูรับการประเมินทราบเก่ียวกับผลการประเมินพรอมท้ังกําหนดใหผูนั้น
เขารับการพัฒนาปรับปรุงตนเองโดยใหลงลายมือชื่อรับทราบไวเปนหลักฐาน ท้ังนี้ ในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง
ใหผูบังคับบัญชาจัดใหขาราชการผูนั้นทําคําม่ันในการพัฒนาปรับปรุงตนเองโดยกําหนดเปาหมายในระดับอัน
เปนท่ีพอใจของทางราชการใหชัดเจน เพ่ือใชในการประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งตอไป ดังนี้ 

๑.๑ รวมจัดทําคําม่ันในการพัฒนาปรับปรุงตนเองตามแบบจัดทําคําม่ันในการพัฒนาปรับปรุง 
ตนเอง (เอกสารแนบทาย ๑) 
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       ๑.๒ ใหใชแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สวนท่ี ๓ แผนการพัฒนาการ
ปฏิบัติราชการรายบุคคล ในรอบท่ีมีผลการประเมินอยูในระดับตองปรับปรุง (ต่ํากวารอยละ ๖๐) มาจัดทํา
แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) เพ่ือเปนเครื่องมือประเมินผลการพัฒนาความรู 
ทักษะ สมรรถนะท่ีตองพัฒนา และแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
หรือสมรรถนะ ในการกําหนดคําม่ันในการพัฒนาปรับปรุงตนเองเปนตัวชี้วัดรายบุคคลโดยตองกําหนด
เปาหมายในระดับอันเปนท่ีพอใจของทางราชการ ท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล 
ประกอบการจัดทําคําม่ันฯ ตามแบบท่ีสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนด (เอกสารแนบทาย ๒) 
  ขอ ๒  การประเมินผลการปฏิบัติราชการและพัฒนาปรับปรุงตนเองของขาราชการตามขอ ๑ 
ใหมีระยะเวลาไมเกินสามรอบการประเมิน 
  ขอ ๓  กรณีท่ีผูถูกประเมินเห็นวาการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูบังคับบัญชามีความ
ไมเปนธรรมอาจทําคําคัดคานยื่นตอผูบังคับบัญชารวมไวกับผลการประเมินเพ่ือเปนหลักฐานไดภายใน ๑๕ วัน 
หลังจากทราบผลการประเมินและใหผูบังคับบัญชารวบรวมรายงานเสนอผูมีอํานาจลําดับถัดไปเพ่ือประกอบ
ความเห็นในการพิจารณา 
  ขอ ๔  เม่ือผูบังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญตาม
คําม่ันในการพัฒนาปรับปรุงตนเองตามขอ ๑ และขอ ๒ แลว ปรากฏวาผูนั้นไมผานการประเมินในระดับอัน
เปนท่ีพอใจของทางราชการตามคําม่ันในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ใหรายงานผลการประเมินดังกลาวตอผูวา
ราชการจังหวัดเพชรบูรณ เม่ือผูวาราชการจังหวัดเพชรบูรณไดรับรายงานแลวอาจดําเนินการดังตอไปนี้ 
       (๑)  กรณีขาราชการผูไดรับการประเมินประสงคจะลาออกจากราชการ ก็ใหสั่งใหออก
จากราชการ หรือ 
       (๒)  สั่งใหขาราชการผูนั้นเขารับการพัฒนาปรับปรุงตนเองอีกครั้งหนึ่ง โดยการทําคําม่ัน
ในการพัฒนาปรับปรุงตนเองเปนครั้งท่ีสอง หรือ 
       (๓)  สั่งใหขาราชการผูนั้นออกจากราชการ 
  กรณีการดําเนินการตาม ขอ ๔ (๒) เม่ือผูบังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ขาราชการผูนั้นตามคําม่ันครั้งท่ีสองแลว ปรากฏวาผูนั้นไมผานการประเมินในระดับอันเปนท่ีพอใจของทาง
ราชการตามคําม่ันในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ใหหนวยงานรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการเสนอตอ
ผูวาราชการจังหวัดเพ่ือสั่งการใหขาราชการผูนั้นลาออกจากราชการ 
  ท้ังนี้ ใหดําเนินการตามกฎ ก.พ. วาดวยการสั่งใหขาราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ
กรณีไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ.๒๕๕๒ 
  ลูกจางประจํา 
  - กอนเริ่มรอบการประเมิน หรือในชวงเริ่มรอบการประเมิน ใหผูประเมินและผูรับการ
ประเมินกําหนดขอตกลงรวมกันเก่ียวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กําหนด
ตัวชี้วัด หรือหลักฐานบงชี้ความสําเร็จของงานอยางเปนรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 
  - ระหวางรอบการประเมินใหผูประเมินติดตามความกาวหนาของผูรับการประเมินอยาง
ตอเนื่อง เพ่ือประเมินผลสําเร็จของงานในชวงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินวาสอดคลองกับเปาหมาย
ท่ีกําหนดไวใหผูประเมินแจงผูรับการประเมินทราบ และใหคําปรึกษาแนะนําเพ่ือปรับปรุง แกไข พัฒนาผลการ
ปฏิบัติราชการของผูรับการประเมินในชวง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน 
 
 
 

 - ๔ – 
 
 
  - สิ้นรอบการประเมิน เม้ือผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจางประจํา อยูใน
ระดับตองปรับปรุง ใหดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ.



๒๕๓๗ ขอ ๖๐ (๕) ซ่ึงกําหนดใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุ สั่งใหลูกจางประจําท่ีไมสามารถปฏิบัติราชการใหมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเปนท่ีพอใจของทางราชการ ออกจากราชการตามหลักเกณฑและ
วิธีการตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนโดยอนุโลม 
  พนักงานราชการ 
  - กอนเริ่มรอบการประเมิน หรือในชวงเริ่มรอบการประเมิน ใหผูประเมินและผูรับการ
ประเมินกําหนดขอตกลงรวมกันเก่ียวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน กําหนดตัวชี้วัด
หรือหลักฐานบงชี้ความสําเร็จของงานอยางเปนรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 
  - ระหวางรอบการประเมินใหผูประเมินติดตามความกาวหนาของผูรับการประเมินอยาง
ตอเนื่องเพ่ือประเมินผลสําเร็จของงานในชวงเวลา ๓ เดอืนแรกของรอบการประเมินวาสอดคลองกับเปาหมายท่ี
กําหนดไวหรือไม เม่ือผูประเมินคาดวาผูรับการประเมินมีผลการประเมินต่ํากวาคาเปาหมายหรือระดับท่ี
คาดหวังใหผูประเมินแจงผูรับการประเมินทราบ และใหคําปรึกษาแนะนําเพ่ือปรับปรุง แกไข พัฒนาผลการ
ปฏิบัติงานของผูรับการประเมินในชวง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน 
  - เม่ือสิ้นรอบการประเมินของรอบการประเมินนั้นๆ  ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานราชการมีคะแนนผลการประเมินอยูในระดับใดเม่ือรวมคะแนนผลการประเมินกับรอบการประเมินท่ี
ผานมามีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน ๒ ครั้งติดตอกันต่ํากวาระดับดี ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๔ 
ขอ  ๑๑   พนักงานราชการผูใด  ซ่ึงผูบังคับบัญชาไดประเมินผลการปฏิบัติงานแลว   มีคะแนนเฉลี่ยของผลการ 
ประเมิน ๒ ครั้ง ติดตอกันต่ํากวาระดับดี ใหผูบังคับบัญชาทําความเห็นเสนอผูมีอํานาจสั่งจาง เพ่ือพิจารณาสั่ง
เลิกจางตอไป พรอมกับแจงใหกับพนักงานราชการผูนั้นทราบภายในเจ็ดวัน นับตั้งแตวันทราบผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
  - กอนเริ่มรอบการประเมิน หรือในชวงเริ่มรอบการประเมิน ใหผูประเมินและผูรับการ
ประเมินกําหนดขอตกลงรวมกันเก่ียวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน กําหนดตัวชี้วัด
หรือหลักฐานบงชี้ความสําเร็จของงานอยางเปนรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 
  - ระหวางรอบการประเมินใหผูประเมินติดตามความกาวหนาของผูรับการประเมินอยาง
ตอเนื่องเพ่ือประเมินผลสําเร็จของงานในชวงเวลา ๓ เดอืนแรกของรอบการประเมินวาสอดคลองกับเปาหมายท่ี
กําหนดไวหรือไม เม่ือผูประเมินคาดวาผูรับการประเมินมีผลการประเมินต่ํากวาคาเปาหมายหรือระดับท่ี
คาดหวังใหผูประเมินแจงผูรับการประเมินทราบ และใหคําปรึกษาแนะนําเพ่ือปรับปรุง แกไข พัฒนาผลการ
ปฏิบัติงานของผูรับการประเมินในชวง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน 

- เม่ือสิ้นรอบการประเมินของการประเมินนั้นๆ ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขมีคะแนนผลการประเมินอยูในระดับใดเม่ือรวมคะแนนผลการประเมินกับรอบ
การประเมินท่ีผานมามีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒ ครั้ง ติดตอกันต่ํากวาระดับดี ให
ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑวาดวยการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมคาจาง และตอสัญญาจางพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๗ ขอ ๘ 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไปผูใด ซ่ึงผูบังคับบัญชาไดประเมินผลการปฏิบัติงานแลวมีคะแนนเฉลี่ยของ 

 

- ๕ – 

 

 

ผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒ ครั้งติดตอกันต่ํากวาระดับดี ใหถือวาสิ้นสุดสัญญาจาง โดยใหผูบังคับบัญชา
ทําความเห็นเสนอหัวหนาสวนราชการ 

  ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไปหรือจนกวาจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเปนอยางอ่ืน   



        ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๕  กุมภาพันธ   พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
 
 
 

(นายสุรศักดิ์  จันทรเกตุ )                                       

       นายแพทยชํานาญการ รักษาการในตําแหนง                

              ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง    
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