
 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ  โรงพยาบาลวังโปง  อำเภอวังโปง  จังหวดัเพชรบูรณ โทร.056 758224-6   

ท่ี พช ๐๐๓๒.301/1504                           วันท่ี    18 กุมภาพันธ  ๒๕๖5    

เร่ือง  ขออนุญาตนำเผยแพรประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับ    

           เจาหนาท่ีผูมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

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. 2565  และขออนุญาตนำเผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน และ Link แสดงหลักฐาน
ชองทางท่ีเผยแพรจากเว็บไซตหนวยงานเพ่ือเปนหลักฐานในระบบ MITAS นั้น 

ในการนี ้ กลุ มงานบริหารทั ่วไป  โรงพยาบาลวังโปง จึงขออนุมัติแจงเวียนประกาศ
มาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจาหนาที่ผูมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  และขออนุญาตนำเผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงานเพื่อเปนหลักฐานในระบบ 
MITAS ตอไป 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต  

 

 

 
 (นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง) 
 นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 
 หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป 

        อนุมัติ/ลงนามแลว 
 

             
              (นายสุรศักดิ์  จันทรเกตุ)                                       
 นายแพทยชำนาญการ  รักษาการในตำแหนง                
         ผูอำนวยการโรงพยาบาลวังโปง    

 



 
 
 
 
 

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 )                                       
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ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ 
เรื่อง  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัดเพชรบูรณ์ 

................................................ 

ตามพระราชบัญญั ติ ระเบี ยบข้าราชการพลเรือน พ .ศ. 2551 และที่ แก้ ไขเพ่ิมเติม 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่ แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 -2580) 
ด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลในอ านาจของ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย มีคุณธรรมและความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และ
เกิดประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์สูงสุดต่อราชการ จังหวัดเพชรบูรณ์จึงก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ดังนี้ 

1. การวางแผนก าลั งคน  (Manpower Planning) ให้ ทุกส่ วนราชการมีการบริหาร
อัตราก าลังให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยให้มีการคาดการณ์ คาดคะเน หรือการวิเคราะห์ จ านวน
ความต้องการก าลังคนขององค์กร ประเภทของบุคลากรที่มีความสามารถเหมาะสมที่จะมาปฏิบัติงานให้พอเพียง
กับความต้องการ การเปลี่ยนแปลง และภารกิจของส่วนราชการ  

2. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (Recruitment and Selection) ให้ทุกส่วนราชการยึด
หลักการสรรหาคนดีและคนเก่งเข้าสู่ระบบราชการ ทั้งนี้ ในการสรรหาบุคลากร ทั้งข้าราชการ พนักงานราชการ 
และลูกจ้าง ต้องด าเนินการตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทางตามที่ ก.พ. ก าหนด ยึดหลักให้เป็นไปตามระบบ
คุณธรรม โดยค านึงถึงความรู้ ความสามารถ ความเสมอภาค และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลดังกล่าว 
รวมทั้ง ประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ 

3. การพัฒนาบุคลากร (Development of Personnel) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2551 มีเจตนารมณ์ส าคัญที่จะเปลี่ยนแปลง
มุมมองต่อระบบบริหารข้าราชการ จากเดิมที่เน้นพัฒนาข้าราชการให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มาเป็นการให้
ข้าราชการเป็นผู้รู้รอบ รู้ลึก และเป็นแรงผลักดันต่อความส าเร็จขององค์การ รวมทั้งให้ข้าราชการปฏิบัติงานโดย
มุ่งเน้นที่ประชาชนและสัมฤทธิผล ดังนั้น ส่วนราชการจึงต้องมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

3.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน  
3.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-LEARNING)  
3.3 จัดระบบพ่ีเลี้ยงสอนงาน (Coaching and Mentoring) 
3.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะทางดิจิตอล 
3.5 เปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีการหมุนเวียนเรียนรู้งานใหม่ (Job Rotation)  

4. การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ส่วนราชการต้องจัดท า 
“แผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Development Plan)” ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนส าคัญ 
ดังนี้ 

4.1 ศึกษาปัจจัยพ้ืนฐาน โดยศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของส่วนราชการ ท าความเข้าใจกับ
ทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร์ และภารกิจหลักของส่วนราชการ รวมทั้งศึกษาโครงสร้างต าแหน่ง โครงสร้างอายุ
ข้าราชการ มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งข้าราชการ ธรรมเนียมปฏิบัติในการแต่งตั้ง
โยกยา้ยข้าราชการ 

4.2 วิเคราะห์งาน... 
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4.2 วิเคราะห์งาน เป็นการศึกษาคุณลักษณะของต าแหน่ง เช่น ลักษณะงาน หน้าที่
ความรับผิดชอบ คุณสมบัติเฉพาะของบุคคลที่จะมาด ารงต าแหน่ง เพ่ือออกแบบทางก้าวหน้าในสายอาชีพและให้
ข้าราชการได้มีโอกาสหมุนเวียนงานและสั่งสมประสบการณ์ที่หลากหลาย  

4.3 ออกแบบทางก้าวหน้าในสายอาชีพ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 และ
ขั้นตอนที่ 2 เพ่ือหาข้อสรุปว่าส่วนราชการจะจัดท าทางก้าวหน้าในสายอาชีพของต าแหน่งใดบ้าง และเส้นทาง
ความก้าวหน้าของแต่ละต าแหน่งจะต้องผ่านการปฏิบัติงานเพ่ือสั่งสมประสบการณ์และผลงานในต าแหน่งใด และ
เป็นระยะเวลาเท่าใดจึงจะเหมาะสม แล้วจึงออกแบบทางก้าวหน้าในสายอาชีพ  

4.4 จัดท าแบบสั่งสมประสบการณ์และผลงาน (Job Profile) จัดท ารายละเอียดของ
ต าแหน่งเป้าหมายและต าแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า (Ladder Position) โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบของต าแหน่ง (Accountability) ผลสัมฤทธิ์หลักของงาน (KRA) ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก (KPI) 
ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง รวมทั้งจัดท าเกณฑ์การพิจารณาเพ่ือก้าวสู่ต าแหน่งต่อไป 
เพ่ือประโยชน์ในการบริหารทางก้าวหน้าในสายอาชีพ และการวางแผนพัฒนา  ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
(Career Development Plan) ที่เป็นรูปธรรม เชื่อมโยงกับทางก้าวหน้าในสายอาชีพ เพ่ือให้ข้าราชการทุกระดับ
มีโอกาสพัฒนาตนเองไปสู่ต าแหน่งเป้าหมายที่ตนเลือกต่อไป 

5. การธ ารงรักษาบุคลากร (Retention) ทุกส่วนราชการต้องมีการด าเนินการเพ่ือรักษา
บุคลากรไว้ในองค์กรและให้บุคลากรเกิดความรักความผูกพันต่อองค์กร โดยจัดให้มีโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

5.1 จัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ เช่น การให้ทุนการศึกษาบุตรของบุคลากร และ
การจัดห้องออกก าลังกาย เป็นต้น 

5.2 จัดกิจกรรมนันทนาการในโอกาสส าคัญ เช่น วันปีใหม่ และเกษียณอายุราชการ 
เป็นต้น เพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์และความสามัคคีของบุคลากรในหน่วยงาน 

5.3 จัดกิจกรรมยกย่องชมเชยบุคลากร กรณีบุคลากรท าความดีเป็นที่ประจักษ์ 
5.4 ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงาน

ราชการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงาน ก.พ. กระทรวง กรม และจังหวัดก าหนด ให้มีความ
ยุติธรรมและโปร่งใส  

5.5 ด าเนินโครงการ/กิจกรรมอ่ืนตามที่ส่วนราชการเห็นสมควร 
 

ทั้งนี้ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาคทุกหน่วยงาน 
ต้องสนับสนุนส่งเสริมและให้ความร่วมมือในการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ เปิดโอกาสให้บุคลากร
เข้าถึงช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้ง ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ปฏิบัติ
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพ มอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมการปฏิบัติ
ตามระเบียบวินัย และประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และประกาศ ข้อก าหนด และมาตรการต่าง ๆ ของ
จังหวัด หากผู้ใต้บังคับบัญชากระท าความผิดหรือทุจริตให้รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดทราบโดยเร็ว 

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  30  ธันวาคม  พ.ศ.  2564 

 
 (นายกฤษณ์  คงเมือง) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
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