
 
 
 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลวังโปง  
เรื่อง  มาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจาหนาท่ีผูมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
-------------------------------------- 

           ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข กําหนดใหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ 
ดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค เปนตัวชี้วัด 
ภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป (ตานสาธารณสุข) ยุทธศาสตรที่ ๔ บริหารดวยความเปนเลิศดวยธรรมาภิ 
บาล (Governance Excellence) แผนงานที่ ๑๑ การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ โครงการ 
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ตัวชี้วัดที่ ๖๑ รอยละของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง 
สาธารณสุขผานเกณฑการประเมิน ITA คาเปาหมายรอยละ ๙๒ สิ ้นสุด ณ ไตรมาสที ่ ๔ และกําหนดให 
หนวยงานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
ตามกรอบการดําเนินงานของแผนบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.๒๕๖๕ มุงตอบสนองตอ 
ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ประเด็น 
การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ - 
๒๕๖๔) แผนการปฏิรูปประเทศดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ นโยบาย 
เสริมสรางความมั ่นคงของชาติจากภัยการทุจริต ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ 
-๒๕๖๔) และแผนแมบทการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ ๕ 
ป (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ที่ขยายตามมติคณะกรรมการ ป.ป.ช.ใหใชตอไปจนถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ โดย 
มุงเนนการปองกันปราบปรามการทุจริต ดานการปองปรามผานกระบวนการประเมินคุณธรรมและความ 
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA และ 
กําหนดใหหนวยงานจะตองประเมินผลการปฏิบัติราชการของหนวยงานภาครัฐครอบคลุมในทุกมิติ ตลอดจน 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการที่สะทอนถึงคุณลักษณะที่ดีเปนหนึ่งในกรอบการประเมินฯที่มุ งหมายให 
สาธารณชนสามารถติดตามตรวจสอบวาหนวยงานไดดําเนินภารกิจตามพันธกิจของหนวยงาน การประเมิน 
พฤติกรรมการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีท่ีแสดงถึงความมุงม่ันตั้งใจปฏิบัติงานอยางเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงการ 
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของเจาหนาที่ที่แสดงถึงผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับตางๆ โดยมีหลักเกณฑ 
การพิจารณาผูปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับตางๆท้ังนี้ เพ่ือมุงตอบสนองตอผูรับบริการหรือ 
ประชาชนอยางแทจริงอันจะกอใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐและประเทศชาติ ตัวชี้วัดที่ ๓ การบริหาร 
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ใหหนวยงานมีการกํากับ ตรวจสอบเจาหนาที่ของหนวยงานเพ่ือใหปฏิบัติหนาท่ี 
อยางเต็มประสิทธิภาพอันจะกอใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐและผูรับบริการหรือประชาชน  

    เพ่ือใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลวังโปง ดำเนินไป
ดวยความเรียบรอย ถูกตอง เปนไปตามหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ มีประสิทธิภาพ เปนธรรม และเกิดผลสัมฤทธิ์ตอ
ภารกิจของภาครัฐ โดยหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติราชการกำหนดใหผู บ ังคับบัญชามีหนาท่ี
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูใตบังคับบัญชา และกำกับติดตามการปฏิบัติราชการของผูใตบังคับบัญชาให
บรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสอดคลองกับ
หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีกำหนดไว ท้ังนี้ บุคลากรใดประพฤติตนอยูในจรรยาและ 
  



 
-๒- 

 
 
          ระเบียบวินัย ปฏิบัติราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ให

ผู บังคับบัญชานำผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการดังกลาวไปใชประกอบการพิจารณาแตงตั ้ง เลื ่อน
เงินเดือน/คาจาง/คาตอบแทน เพื่อเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ หากบุคลากรใดมีผลการปฏิบัติ
ราชการในระดับที่ตองใหไดรับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง 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. 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 เดือนแรกของรอบการประเมินวาสอดคลองกับเปาหมาย
ที่กำหนดไวหรือไม เมื่อผูประเมินคาดวาผูรับการประเมินมีผลการประเมินต่ำกวาคาเปาหมายหรือระดับท่ี
คาดหวังใหผูประเมินแจงผูรับการประเมินทราบ และใหคำปรึกษาแนะนำเพื่อปรับปรุง แกไข พัฒนาผลการ
ปฏิบัติราชการของผูรับการประเมินในชวง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน 
 

-๓- 



 
  - 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)    
  ๑.๒ ใหใชแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สวนท่ี ๓ แผนการพัฒนาการปฏิบัติ
ราชการรายบุคคล ในรอบท่ีมีผลการประเมินอยูในระดับตองปรับปรุง (ต่ำกวารอยละ ๖๐) มาจัดทำแผนพัฒนา
รายบุคคล (Individual Development Plan) เพื ่อเปนเครื ่องมือประเมินผลการพัฒนาความรู  ทักษะ 
สมรรถนะที่ตองพัฒนา และแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือ
สมรรถนะ ในการกำหนดคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองเปนตัวชี้วัดรายบุคคลโดยตองกำหนดเปาหมายใน
ระดับอันเปนที่พอใจของทางราชการ ที่สอดคลองกับแผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล ประกอบการ
จัดทำคำม่ันฯ ตามแบบท่ีสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด (เอกสารแนบทาย ๒) 
  ขอ ๒  การประเมินผลการปฏิบัติราชการและพัฒนาปรับปรุงตนเองของขาราชการตามขอ ๑ 
ใหมีระยะเวลาไมเกินสามรอบการประเมิน 
  ขอ ๓  กรณีท่ีผูถูกประเมินเห็นวาการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูบังคับบัญชามีความ
ไมเปนธรรมอาจทำคำคัดคานยื่นตอผูบังคับบัญชารวมไวกับผลการประเมินเพื่อเปนหลกัฐานไดภายใน 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 
 
 

-๔- 
  ลูกจางประจำ 



  - กอนเริ่มรอบการประเมิน หรือในชวงเริ่มรอบการประเมิน ใหผูประเมินและผูรับการประเมิน
กำหนดขอตกลงรวมกันเก่ียวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กำหนดตัวชี้วัด หรือ
หลักฐานบงชี้ความสำเร็จของงานอยางเปนรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 
  - ระหวางรอบการประเมินใหผูประเมินติดตามความกาวหนาของผูรับการประเมินอยาง
ตอเนื่อง เพ่ือประเมินผลสำเร็จของงานในชวงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินวาสอดคลองกับเปาหมาย
ท่ีกำหนดไวใหผูประเมินแจงผูรับการประเมินทราบ และใหคำปรึกษาแนะนำเพ่ือปรับปรุง แกไข พัฒนาผลการ
ปฏิบัติราชการของผูรับการประเมินในชวง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน 
  - 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 นั้นทราบภายในเจ็ดวัน 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 
 

- ๕ – 

- เมื ่อสิ ้นรอบการประเมินของการประเมินนั ้นๆ ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขมีคะแนนผลการประเมินอยูในระดับใดเมื่อรวมคะแนนผลการประเมินกับรอบ
การประเมินที่ผานมามีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒ ครั้ง ติดตอกันต่ำกวาระดับดี ให
ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื ่อง หลักเกณฑวาดวยการ



ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มคาจาง และตอสัญญาจางพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๗ ขอ ๘ 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไปผูใด ซ่ึงผูบังคับบัญชาไดประเมินผลการปฏิบัติงานแลวมีคะแนนเฉลี่ยของ 

ผลการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ๒ ครั้งติดตอกันต่ำกวาระดับดี ใหถือวาสิ้นสุดสัญญาจาง โดยใหผูบังคับบัญชา
ทำความเห็นเสนอหัวหนาสวนราชการ 

  ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไปหรือจนกวาจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเปนอยางอ่ืน   

        ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๘  กุมภาพันธ   พ.ศ.๒๕๖๕ 
 
 
 
 

(นายสุรศักดิ์  จันทรเกตุ )                                       

       นายแพทยชำนาญการ รักษาการในตำแหนง                

              ผูอำนวยการโรงพยาบาลวังโปง    

 

 

 
  



ตามท่ี กระทรวงสาธารณสุข กําหนดใหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ ดําเนินงานของ
หนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค เปนตัวช้ีวัด ภายใต
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป (ตานสาธารณสุข) ยุทธศาสตรท่ี ๔ บริหารดวยความเปนเลิศดวยธรรมาภิ 
บาล (Governance Excellence) แผนงานท่ี ตด การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ 
โครงการ ประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ตัวช้ีวัดท่ี ๖๑ รอยละของหนวยงานในสังกัดสํานักงาน

ปลัดกระทรวง สาธารณสุขผานเกณฑการประเมิน ITA คาเปาหมายรอยละ ๔๒ ส้ินสุด ณ ไตรมาสท่ี ๔ 
และกําหนดให หนวยงานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามกรอบการดําเนินงานของแผนบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
พ.ศ.๒๕๖๕ มุงตอบสนองตอ ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๔๐) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๕๐) ประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) แผนการปฏริูปประเทศดานการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ นโยบาย เสริมสรางความม่ันคงของชาติจากภัยการทุจริต ยุทธศาสตรการจัดสรร
งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม

การทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ -๒๕๖๔) และแผนแมบทการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ ๕ ป (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ท่ีขยายตามมติคณะกรรมการ 

ป.ป.ช.ใหใชตอไปจนถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ โดย มุงเนนการปองกันปราบปรามการทุจริต ดานการปอง
ปรามผานกระบวนการประเมินคุณธรรมและความ โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ( 

Integrity and Transparency Assessment : ITA และ กําหนดใหหนวยงานจะตองประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของหนวยงานภาครัฐครอบคลุมในทุกมิติ ตลอดจน การประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ี

สะทอนถึงคุณลักษณะท่ีดีเปนหนึ่งในกรอบการประเมินฯท่ีมุงหมายให สาธารณชนสามารถติดตาม
ตรวจสอบวาหนวยงานไดดําเนินภารกิจตามพันธกิจของหนวยงาน การประเมิน พฤติกรรมการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาท่ีท่ีแสดงถึงความมุงม่ันตั้งใจปฏิบัติงานอยางเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงการ ประเมินผลสัมฤทธิ์
ของงานของเจาหนาท่ีท่ีแสดงถึงผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับตางๆ โดยมีหลักเกณฑ การพิจารณา

ผูปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับตางๆท้ังนี้ เพ่ือมุงตอบสนองตอผูรับบริการหรือ 
ประชาชนอยางแทจริงอันจะกอใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐและประเทศชาติ ตัวช้ีวัดท่ี ๓ การบริหาร 

และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ใหหนวยงานมีการกํากับ ตรวจสอบเจาหนาท่ีของหนวยงานเพ่ือใหปฏิบัติ
หนาท่ี อยางเต็มประสิทธิภาพอันจะกอใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐและผูรับบริการหรือประชาชน 


