
 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ  โรงพยาบาลวังโปง  อำเภอวังโปง  จังหวดัเพชรบูรณ โทร.056 758224-6   

ท่ี พช ๐๐๓๒.301/1503                           วันท่ี    18 กุมภาพันธ  ๒๕๖5    

เร่ือง  ขออนุญาตนำเผยแพรประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับ    

           เจาหนาท่ีผูมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

เรียน  ผูอำนวยการโรงพยาบาลวังโปง 

                 ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน  ของหนวยงานภาครัฐ 
( Integrity & Transparency Assessment : ITA )  ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามแบบวัดการ
เปดเผยขอมูลสาธารณะ (MOPH Open Data Integrity & Transparency Assessment : MOIT ) ตัวชี้วัด
ที่ 3 การบริหารทรัพยากรและพัฒนาทรัพยากรบุคคล MOIT 7 กำหนดใหหนวยงานจะตองมีประกาศ
มาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจาหนาที่ผูมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564  และขออนุญาตนำเผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน และ Link แสดงหลักฐาน
ชองทางท่ีเผยแพรจากเว็บไซตหนวยงานเพ่ือเปนหลักฐานในระบบ MITAS นั้น 

ในการนี ้ กลุ มงานบริหารทั ่วไป  โรงพยาบาลวังโปง จึงขออนุมัติแจงเวียนประกาศ
มาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจาหนาที่ผูมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564  และขออนุญาตนำเผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงานเพื่อเปนหลักฐานในระบบ 
MITAS ตอไป 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต  

 

 
 

 (นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง) 
 นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 
 หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป 

        อนุมัติ/ลงนามแลว 
 

             
              (นายสุรศักดิ์  จันทรเกตุ)                                       
 นายแพทยชำนาญการ  รักษาการในตำแหนง                
         ผูอำนวยการโรงพยาบาลวังโปง    

 



 
 
 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลวงัโปง  
เรื่อง  มาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจาหนาท่ีผูมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
-------------------------------------- 

ตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 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  ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่สะทอนถึงคุณลักษณะที่ดี
เปนหนึ่งในกรอบการประเมินฯท่ีมุงหมายใหสาธารณชนสามารถติดตามตรวจสอบวาหนวยงานไดดำเนินภารกิจ
ตามพันธกิจของหนวยงาน การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ที่แสดงถึงความมุงมั่นตั้งใจ
ปฏิบัติงานอยางเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของเจาหนาท่ีท่ีแสดงถึงผลสัมฤทธิ์การ
ปฏิบัติงานในระดับตางๆ โดยมีหลักเกณฑการพิจารณาผูปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับตางๆ
ทั้งนี้ เพื่อมุงตอบสนองตอผูรับบริการหรือประชาชนอยางแทจริงอันจะกอใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ
และประเทศชาติ ตัวชี้วัดที่ ๓ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ใหหนวยงานมีการกำกับ ตรวจสอบ
เจาหนาท่ีของหนวยงานเพื่อใหปฏิบัติหนาที่อยางเต็มประสิทธิภาพอันจะกอใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ
และผูรับบริการหรือประชาชน 

  เพื่อใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัดสำนักงานโรงพยาบาลวังโปง 
ดำเนินไปดวยความเรียบรอย ถูกตอง เปนไปตามหลักเกณฑที่เกี่ยวของ มีประสิทธิภาพ เปนธรรม และเกิด
ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของภาครัฐ โดยหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติราชการกำหนดใหผูบังคับบัญชามี
หนาที ่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู ใตบังคับบัญชา และกำกับติดตามการปฏิบัติราชการของ
ผูใตบังคับบัญชาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่กำหนดไว ทั้งนี้ บุคลากรใด
ประพฤติตนอยูในจรรยาและระเบียบวินัย ปฏบิัติราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของ
รัฐ ใหผูบังคับบัญชานำผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการดังกลาวไปใชประกอบการพิจารณาแตงตั้ง เลื่อน
เงินเดือน/คาจาง/คาตอบแทน เพื่อเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ หากบุคลากรใดมีผลการปฏิบัติ
ราชการในระดับท่ีตองใหไดรับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลในระดับอันเปนที ่พอใจของทางราชการ 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 
 

- ๒ – 
 



    
  ๒. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจำของสวนราชการ พ.ศ.๒๕๓๗ ขอ ๖๐ (๕) 
ซึ่งกำหนดใหผูมีอำนาจสั่งบรรจุ สั่งใหลูกจางประจำที่ไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลในระดับอันเปนท่ีพอใจของทางราชการ ออกจากราชการตามหลักเกณฑและวิธีการตามท่ีกำหนดไว
ในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนโดยอนุโลม 
  ๓. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ ขอ ๑๙ ขอ ๒๐ และขอ
ที่ ๒๘ (๔) และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่  ๒๘  กุมภาพันธ  ๒๕๕๔  เรื ่อง
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 ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๔๐/ว ๒๖๙  ลงวันที่  ๒๑  พฤษภาคม  
พ.ศ.๒๕๕๗   
  อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี  ๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 
มีมติเห็นชอบอนุมัติแนวทางปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการผูมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำกวาคา
เปาหมายหรือระดับที่คาดหวัง สำหรับบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และใหจัดทำ
ประกาศ เรื่อง การสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐดานความพรอม
รับผิด ( กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ) เพ่ือใหสวนราชการถือปฏิบัติตั้งแตรอบการประเมิน วันท่ี 
๑ เมษายน  ๒๕๖๑  ถึงวันท่ี  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๑  เปนตนไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  ขาราชการ 
  - กอนเริ่มรอบการการประเมิน หรือในชวงเริ่มรอบการประเมิน ใหผูประเมินและผูรับการ
ประเมินกำหนดขอตกลงรวมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและประเมินผลการปฏิบัติราชการ กำหนดตัวชี้วัด
หรือหลักฐานบงชี้ความสำเร็จของงานอยางเปนรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 
  - ระหวางรอบการประเมินใหผู ประเมินติดตามความกาวหนาของผูรับการประเมินอยาง
ตอเนื่อง เพ่ือประเมินผลสำเร็จของงานในชวงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินวาสอดคลอกับเปาหมายท่ี
กำหนดไวหรือไม เมื ่อผู ประเมินคาดวาผูรับการประเมินมีผลการประเมินต่ำกวาคาเปาหมายหรือระดับท่ี
คาดหวังใหผูประเมินแจงผูรับการประเมินทราบ และใหคำปรึกษาแนะนำเพื่อปรับปรุง แกไข พัฒนาผลการ
ปฏิบัติราชการของผูรับการประเมินในชวง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน 
  - สิ้นรอบการประเมิน เมื่อผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการอยูในระดับ
ตองปรับปรุง ใหดำเนินการจัดทำคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง 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 สวนที่ ๓ แผนการพัฒนาการ
ปฏิบัติราชการรายบุคคล ในรอบที่มีผลการประเมินอยูในระดับตองปรับปรุง (ต่ำกวารอยละ ๖๐) มาจัดทำ
แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) เพื่อเปนเครื่องมือประเมินผลการพัฒนาความรู 
ทักษะ สมรรถนะท่ีตองพัฒนา และแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
หรือสมรรถนะ ในการกำหนดคำมั ่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองเปนตัวชี ้ว ัดรายบุคคลโดยตองกำหนด
เปาหมายในระดับอันเปนที่พอใจของทางราชการ ที่สอดคลองกับแผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล 
ประกอบการจัดทำคำม่ันฯ ตามแบบท่ีสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด (เอกสารแนบทาย ๒) 
  ขอ ๒  การประเมินผลการปฏิบัติราชการและพัฒนาปรับปรุงตนเองของขาราชการตามขอ ๑ 
ใหมีระยะเวลาไมเกินสามรอบการประเมิน 
  ขอ ๓  กรณีท่ีผูถูกประเมินเห็นวาการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูบังคับบัญชามีความ
ไมเปนธรรมอาจทำคำคัดคานยื่นตอผูบังคับบัญชารวมไวกับผลการประเมินเพื่อเปนหลักฐานไดภายใน ๑๕ วัน 
หลังจากทราบผลการประเมินและใหผูบังคับบัญชารวบรวมรายงานเสนอผูมีอำนาจลำดับถัดไปเพื่อประกอบ
ความเห็นในการพิจารณา 
  ขอ ๔  เมื่อผูบังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญตาม
คำม่ันในการพัฒนาปรับปรุงตนเองตามขอ ๑ และขอ ๒ แลว ปรากฏวาผูนั้นไมผานการประเมินในระดับอันเปน
ที่พอใจของทางราชการตามคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ใหรายงานผลการประเมินดังกลาวตอผูวา
ราชการจังหวัดเพชรบูรณ เม่ือผูวาราชการจังหวัดเพชรบูรณไดรับรายงานแลวอาจดำเนินการดังตอไปนี้ 
       (๑)  กรณีขาราชการผูไดรับการประเมินประสงคจะลาออกจากราชการ ก็ใหสั่งใหออก
จากราชการ หรือ 
       (๒)  สั่งใหขาราชการผูนั้นเขารับการพัฒนาปรับปรุงตนเองอีกครั้งหนึ่ง โดยการทำคำม่ัน
ในการพัฒนาปรับปรุงตนเองเปนครั้งท่ีสอง หรือ 
       (๓)  สั่งใหขาราชการผูนั้นออกจากราชการ 
  กรณีการดำเนินการตาม ขอ ๔ (๒) เมื่อผูบังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ขาราชการผูนั้นตามคำมั่นครั้งที่สองแลว ปรากฏวาผูนั้นไมผานการประเมินในระดับอันเปนที่พอใจของทาง
ราชการตามคำม่ันในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ใหหนวยงานรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการเสนอตอ
ผูวาราชการจังหวัดเพ่ือสั่งการใหขาราชการผูนั้นลาออกจากราชการ 
  ทั้งนี้ ใหดำเนินการตามกฎ ก.พ. วาดวยการสั่งใหขาราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ
กรณีไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ.๒๕๕๒ 
  ลูกจางประจำ 
  - กอนเริ่มรอบการประเมิน หรือในชวงเริ่มรอบการประเมิน ใหผูประเมินและผูรับการประเมิน
กำหนดขอตกลงรวมกันเก่ียวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กำหนดตัวชี้วัด หรือ
หลักฐานบงชี้ความสำเร็จของงานอยางเปนรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 
  - ระหวางรอบการประเมินใหผูประเมินติดตามความกาวหนาของผูรับการประเมินอยาง
ตอเนื่อง เพ่ือประเมินผลสำเร็จของงานในชวงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินวาสอดคลองกับเปาหมาย
ท่ีกำหนดไวใหผูประเมินแจงผูรับการประเมินทราบ และใหคำปรึกษาแนะนำเพ่ือปรับปรุง แกไข พัฒนาผลการ
ปฏิบัติราชการของผูรับการประเมินในชวง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน 
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  - สิ้นรอบการประเมิน เม่ือผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจางประจำ อยูใน
ระดับตองปรับปรุง ใหดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจำของสวนราชการ       พ.ศ.



๒๕๓๗ ขอ ๖๐ (๕) ซึ่งกำหนดใหผู มีอำนาจสั่งบรรจุ สั ่งใหลูกจางประจำที่ไมสามารถปฏิบัติราชการใหมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเปนท่ีพอใจของทางราชการ ออกจากราชการตามหลักเกณฑและ
วิธีการตามท่ีกำหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนโดยอนุโลม 
  พนักงานราชการ 
  - กอนเริ่มรอบการประเมิน หรือในชวงเริ่มรอบการประเมิน ใหผูประเมินและผูรับการประเมิน
กำหนดขอตกลงรวมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน กำหนดตัวชี้วัดหรือ
หลักฐานบงชี้ความสำเร็จของงานอยางเปนรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 
  - ระหวางรอบการประเมินใหผู ประเมินติดตามความกาวหนาของผูรับการประเมินอยาง
ตอเนื่องเพ่ือประเมินผลสำเร็จของงานในชวงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินวาสอดคลองกับเปาหมายท่ี
กำหนดไวหรือไม เมื ่อผู ประเมินคาดวาผูรับการประเมินมีผลการประเมินต่ำกวาคาเปาหมายหรือระดับท่ี
คาดหวังใหผูประเมินแจงผูรับการประเมินทราบ และใหคำปรึกษาแนะนำเพื่อปรับปรุง แกไข พัฒนาผลการ
ปฏิบัติงานของผูรับการประเมินในชวง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน 
  - เมื่อสิ้นรอบการประเมินของรอบการประเมินนั้นๆ  ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานราชการมีคะแนนผลการประเมินอยูในระดับใดเมื่อรวมคะแนนผลการประเมินกับรอบการประเมินท่ี
ผานมามีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน ๒ ครั้งติดตอกันต่ำกวาระดับดี ใหดำเนินการตามหลักเกณฑและ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๔ 
ขอ  ๑๑   พนักงานราชการผูใด  ซ่ึงผูบังคับบัญชาไดประเมินผลการปฏิบัติงานแลว   มีคะแนนเฉลี่ยของผลการ 
ประเมิน ๒ ครั้ง ติดตอกันต่ำกวาระดับดี ใหผูบังคับบัญชาทำความเห็นเสนอผูมีอำนาจสั่งจาง เพื่อพิจารณาสั่ง
เลิกจางตอไป พรอมกับแจงใหกับพนักงานราชการผู นั ้นทราบภายในเจ็ดวัน นับตั ้งแตวันทราบผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
  - กอนเริ่มรอบการประเมิน หรือในชวงเริ่มรอบการประเมิน ใหผูประเมินและผูรับการประเมิน
กำหนดขอตกลงรวมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน กำหนดตัวชี้วัดหรือ
หลักฐานบงชี้ความสำเร็จของงานอยางเปนรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 
  - ระหวางรอบการประเมินใหผู ประเมินติดตามความกาวหนาของผูรับการประเมินอยาง
ตอเนื่องเพ่ือประเมินผลสำเร็จของงานในชวงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินวาสอดคลองกับเปาหมายท่ี
กำหนดไวหรือไม เมื ่อผู ประเมินคาดวาผูรับการประเมินมีผลการประเมินต่ำกวาคาเปาหมายหรือระดับท่ี
คาดหวังใหผูประเมินแจงผูรับการประเมินทราบ และใหคำปรึกษาแนะนำเพื่อปรับปรุง แกไข พัฒนาผลการ
ปฏิบัติงานของผูรับการประเมินในชวง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน 

- เมื ่อสิ ้นรอบการประเมินของการประเมินนั ้นๆ ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขมีคะแนนผลการประเมินอยูในระดับใดเมื่อรวมคะแนนผลการประเมินกับรอบ
การประเมินที่ผานมามีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒ ครั้ง ติดตอกันต่ำกวาระดับดี ให
ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื ่อง หลักเกณฑวาดวยการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มคาจาง และตอสัญญาจางพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๗ ขอ ๘ 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไปผูใด ซ่ึงผูบังคับบัญชาไดประเมินผลการปฏิบัติงานแลวมีคะแนนเฉลี่ยของ 
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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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