
ประกาศสำนกังานสาธารณสขุจงัหวดัภเูกต็
เร่ือง การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ะ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

(มาตรการและระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าท่ีผู้มีผลส้มฤทธ้ีการปฏิบัติงานต่ํา)

สำนกังานสาธารณสขุจงัหวดัภเูกต็ เขา้รว่มการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการดำเนนิงาน 
ของหนว่ยงานภาครฐั (Integrity and Transparency Assessm ent ะ ITA) ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
การประเมนิคณุธรรมของความโปรง่ใสในการดำเนนิงานของหนว่ยงานภาครฐั เปน็การประเมนิเซงิบวก 
ที,ครอบคลมุการปฏบิตัริาชการของหนว่ยงานภาครฐัในทกุมติ ิ ตลอดจนการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ 
ที,สะทอ้นถงึคณุลกัษณะทีด่ใีนการดำเนนิงานทมีคีณุธรรมทีห่นว่ยงานของรฐัตอ้งมแีละยดึถอืปฏบิตัไิดเ้ปน็อยา่งด ี
ซึง่ตวัขีวั้ดที ่๓ บรหิารและพฒันาทรพัยากรบคุคล เปน็หนึง่ในกรอบการประเมนิฯ เพ ือ่เปดิเผยการดำเนนิการ 
เก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีความโปร่งใสและมีคุณธรรม เนือ่งจากในทางการบริหารถือว่าทรัพยากรบุคคล 
เปน็องคป์ระกอบท,ีสำคญัทีส่ดุตอ่ประสทิธภิาพหรอืผลสำเรจ็ของการปฏบิตังิาน บคุลากรทกุคนในหนว่ยงาน 
ถอืเปน็บคุลากรทีม่คีวามสำคญัตอ่การจดับรกิารสาธารณะไปส,ูการปฏบิตั ิ รวมถงึการประเมนิผลสม้ฤทธีข้องงาน 
ของเจา้หนา้ทีท่ ีแ่สดงถงึผลสม้ฤทธีก้ารปฏบิตังิานในระดบัตา่งๆ ภายใน โดยมหีลกัเกณฑก์ารพจิารณาใหค้ณุ 
หรอืโทษตอ่ผูป้ฏบิตังิานตามผลลมัฤทธีก้ารปฏบิตังิานในระดบัตา่งๆ เขน่เดยีวกนั ดงันัน้ ความสำเรจ็และ 
ประสทิธภิาพของการบรหิารราชการแผน่ดนิจงึขึน้อยูก่บัคณุภาพของบคุคลากรทกุคนในหนว่ยงาน ซึง่หลกัการ 
ทจีะไตค้นดคีนเกง่มาอยูใ่นระบบราชการไตน้ัน้ยดึหลกัการสำคญั ประกอบดว้ย ๑) หลกัคณุธรรม (Merit-based) 

๒) หลกัสมรรถนะ (Competency- based) ๓) หลกัผลงาน (Performance- based) ๔) หลกัการกระจาย 
อำนาจและความรับผิดขอบ (HIR Decentralization) และ ๕) หลักคุณภาพชีวิตในการทำงาน (Quality of Work Life)

เพ ือ่ใหก้ารประเมนิผลการปฏบิตัริาชการของบคุลากรในสงักดัสำนกังานสาธารณสขุจงัหวดัภเูกต็ 
ดำเนนิไปดว้ยความเรยีบรอ้ย ถกูตอ้ง เปน็ไปตามหลกัเกณฑท์,ีเกีย่วขอ้ง มปีระสทิธภิาพ เปน็ธรรม และเกดิ 
ผลสมัฤทธตอ่ภารกจิของภาครฐั โดยหลกัเกณฑก์ารประเมนิผลการปฏบิตัริาชการกำหนดใหผู้บ้งัคบับญัชาม ี
ห น า้ท ีป่ ระเมนิ ผลการป ฏบิ ตั ริาชการของผ ูใ้ตบ้ งัคบั บ ญั ขา และกำกบั ตดิตามการป ฏบิ ตั ริาชการของ 
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ใหบ้รรลเุปา็หมายตามวสิยัทศัน ์พนัธกจิ และวตัถปุระสงคอ์ยา่งมปีระสทิธภิาพและเกดิ 
ประสทิธผิลสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารประเมนิผลการปฏบิตัริาชการทีก่ำหนดไว ้ท ัง้น ี ้บคุลากรใด 
ประพฤตตินอยูใ่นจรรยาและระเบยีบวนิยั ปฏบิตัริาชการอยา่งมปีระสทิธภิาพและเกดิผลลมัฤทธีต้อ่ภารกจิ 
ของรฐั ใหผ้ ูบ้ งัคบับญัชานำผลการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการดงักลา่วไปใชป้ระกอบพจิารณ าแตง่ต ัง้ 
เลอืนเงนิเดอืน/คา่จา้ง/ดา่ตอบแทน เพือ่เสรมิสรา้งแรงจงูใจในการปฏบิตัริาชการ หากบคุลาการใดมผีล0าร 
ปฏบิตัริาชการในระดบัท,ีตอ้งใหไ้ตร้บัการพฒันาปรบัปรงุตนเอง ไมส่ามารถปฏบิตัริาชการใหม้ปีระสทิธภิาพ 
และเกดิประสทิธผิลในระดบัอนัเปน็ทีพ่อใจชองทางราชการ ใหด้ำเนนิการตามระเบยีบและหลกัเกณฑแ์นวทาง 
ปฏบิตักิารประเมนิผลการปฏบิตัริาชกำรของบคุลากรแตล่ะประเภท ดงันี้

/ ๑. พรํะราชบญัญตั.ิ..



๑. พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. ๒๕<£๑ มาตรา ๑๑๐ (๕) และกฎ ก.พ. วา่ดว้ย 
การสัง่ใหข้า้ราชการพลเรอืนสามญัออกจากราชการกรณไีมส่ามารถปฏบิตัริาชการใหม้ปีระสทิธภิาพและ 
เกดิประสทิธผิล พ.ศ.๒๕๕๒ ตามหนงัสอืสำนกังาน ก.พ. ที' นร ๑๐๑๒ /ว ๑๐ ลงวนัที ่ ๒๔ มนีาคม ๒๕๕๒ 
(สำหรบัขา้ราชการ)

๒. ระเบ ยีบ กระท รวงการคลงัวา่ดว้ยลกูจา้งป ระจำของสว่น ราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ ขอ้ ๖๐ (๕) 
ซ ึง่กำหนดใหผ้ ูม้อีำนาจส ัง่บรรจ ุ ส ัง่ใหล้กูจา้งประจำท,ีไม,สามารถปฏบิตัริาชการใหม้ปีระสทิธภิาพและ 
เกดิประสทิธผิลในระดบัอนัเปน็ท,ีพอใจชองทางราชการ ออกจากราชการตามหลกัเกณ ฑแ์ละวธิกีารตาม 
ทีก่ำหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยระเบยีบขา้ราชการพลเรอืนโดยอนโุลม (สำหรบัลกูจา้งประจำ)

๓. ระเบยีบสำนกันายกรฐัมนตรวีา่ดว้ยพนกังานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๙ ข้อ ๒๐ และข้อ ๒๘ (๔) 
และประกาศคณะกรรมการบริหารพนกังานราชการ ลงวันที, ๒๘ กมุภาพนัธ ์ ๒๕๕๔ เรือ่ง แนวทางการประเมินผล 
การปฏบิตังิานของพนกังานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และหลกัเกณ ฑแ์ละวธิกีารประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
ชองพนกังานราชการในสงักดัสำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ พ .ศ.๒๕๕๔ ขอ้ ๑ ๑ ตามหนงัสอืสำนกังานปลัด 
กระทรวงสาธารณสขุ ท่ี สธ ๐๒๐๑.๐๓๔/ว ๒๗๕ ลงวันท่ี ๒๑ ตลุาคม ๒๕๕๔ (สำหรบัพนกังานราชการ)

๔. ระเบยีบกระทรวงสาธารณสขุวา่ดว้ยพนกังานกระทรวงสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๓ ข้อ ๒๔ 
และขอ้ ๒๕(๔) และประกาศคณะกรรมการบรหิารพนกังานกระทรวงสาธารณสขุ เรือ่งหลกัเกณฑว์า่ดว้ยการ 
ประเมนิผลการปฏบิตังิานเพือ่เพิม่คา่จา้ง และตอ่สญัญาจา้งพนกังานกระทรวงสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๘ 
ตามหนงัสอืกระทรวงสาธารณสขุ ดว่นทีส่ดุ ท่ี สธ ๐๒๐๑.๐๔๐/ว ๒๖๙ ลงวันที ่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
(สำหรบัพนกังานกระทรวงสาธารณสขุ)

อ.ก.พ. สำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ ครัง้ท,ี ๓/๒๕๖๑ เม ือ่วนัท ี ่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
มมีตเิหน็ชอบอนมุตัแินวทางปฏบิตักิารประเมนิผลการปฏบิตัริาชการผูม้ผีลสมัฤทธีก้ารปฏบิตังิานตากวา่ 
คา่เบาีหมายหรอืระดบัทีค่าดหวงั สำหรบับคุลากรในสงักดัสำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ (ราชการบรหิาร 
สว่นกลางและราชการบริหารสว่นกลางท ี' ม สีำนกังานสัง่อยูใ่นสว่นภมูภิาค) และใหจ้ดัท ำ ประกาศสำนกังานปลดั 
กระทรวงสาธารณสขุ เรือ่ง การสง่เสรมิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการดำเนนิงานของหนว่ยงานภาครฐั ะ 
ดา้นความพรอ้มรบัผดิ (กระบวนการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ) เพือ่ใหส้ว่นราชการถอืปฏบิตัติัง้แตร่อบ 
การประเมนิ วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี ๓๐ กนัยายน ๒๕๖๑ เป็นด้นไป โดยมรีายละเอยีด ดงันี้

ข้าราชกๆร
- กอ่นเริม่รอบการประเมนิ หรอืในชว่งเริม่รอบการประเมนิ ใหผู้ป้ระเมนิและผูร้บัการประเมนิ 

กำหนดขอ้ตกลงรว่มกนัเกีย่วกบัการมอบหมายงานและการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ กำหนดตวัซีว้ดัหรอื 
หลกัฐานบง่ซีค้วามสำเรจ็ชองงานอยา่งเปน็รปูธรรมและเหมาะสมกบัลกัษณะงาน

- ระหวา่งรอบการประเมนิใหผู้ป้ระเมนิตดิตามความกา้วหนา้ชองผูร้บัการประเมนิอยา่งตอ่เนือ่ง 
เพ่ือประเมินผลสำเร็จของงานในช่วงเวลา ๓ เดือนแรกชองรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับเบีาหมายที,กำหนดไว้หรือไม่ 
เมือ่ผูป้ระเมนิคาดวา่ผูร้บัการประเมนิมผีลการประเมนิตากวา่คา่เบาีหมายหรอืระดบัทีค่าดหวงั ใหผู้ป้ระเมนิ 
แจง้ผูร้บัการประเมนิทราบ และใหค้ำปรกึษาแนะนำเพือ่ปรบัปรงุ แกไข พฒันาผลการปฏบิตัริาชการชองผูร้บั 
การประเมนิในชว่ง ๓ เดอืนหลงัของรอบการประเมนิ

- ส้ินรอบการประเมิน เมือ่ผลการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการชองขา้ราชการอยู่ในระดบัตอ้งปรับปรุง 
ใหด้ำเนนิการจดัทำคำมัน่ในการพฒันาปรบัปรงุตนเอง กรณขีา้ราชการพลเรอืนสามญัมผีลการปฏบิตัริาชการ 
ในระดบัตอ้งปรับปรงุ (ตํา่กวา่รอ้ยละ ๖๐) ดงันี้



-๓-

ข้อ ๑ ใหผู้บ้งัคบับญัชาทีป่ระเมนิผลการปฏบิตัริาชการของขา้ราชการในระดบัทีต่อ้งใหไ้ตร้บัการ 
พฒันาปรบัปรงุตนเอง ตอ้งแจง้ใหผู้ร้บัการประเมนิทราบเกีย่วกบัผลการประเมนิพรอ้มทัง้กำหนดใหผู้น้ัน้เขา้รบั 
การพฒันาปรบัปรงุตนเองโดยใหล้งลายมอืซือ่รบัทราบไวเ้ปน็หลกัฐาน ทัง้นี ้ในการพฒันาปรบัปรงุตนเองให ้
ผูบ้งัคบับญัชาจดัใหข้า้ราชการผูน้ัน้ทำคำมัน่ในการพฒันาปรบัปรงุตนเองโดยกำหนดเปา้หมายในระดบัอนัเปน็ 
ทีพ่อใจของทางราชการใหช้ดัเจน เพือ่ใชใ้นการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการครัง้ตอ่ไป ดงันี้

๑.๑ รว่มจดัทำคำม ัน่ในการพฒั นาปรบัปรงุตนเองตามแบบจดัทำคำม ัน่ในการพฒั นา 
ปรบัปรุงตนเอง (เอกสารแนบทา้ย ๑)

๑.๒ ใหใ้ชแ้บบสรปุการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ ส่วนที, ๓ แผนการพฒันาการปฏบิตั ิ
ราชการรายบคุคล ในรอบทีม่ผืลการประเมนิอยูใ่นระดบัตอ้งปรบัปรงุ (ตํา่กวา่รอ้ยละ ๖๐) มาจดัทำแผนพฒันา 
รายบคุคล (Individual Development plan) เพ ือ่ เป น็ เคร ือ่ งม อืป ระเม นิ ผลการพ ฒั น าความ ร ู ้ ทกัษะ 
สมรรถนะท,ีตอ้งการพฒันา และแบบประเมนิผลสมัฤทธีฃ้องงาน แบบประเมนิพฤตกิรรมการปฏบิตัริาชการ 
หรอืสมรรถนะ ในการกำหนดคำมัน่ในการพฒันาปรบัปรงุตนเองเปน็ตวัซ ีว้ดัรายบคุคลโดยตอ้งกำหนด 
เปา้หมายในระดบัอนัเปน็ท,ีพอใจชองทางราชการ ท'ีสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาปฏบิตัริาชการรายบคุคล 
ประกอบการจดัทำคำมัน่ฯ ตามแบบทีส่ำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุกำหนด (เอกสารแนบทา้ย ๒)

ข้อ ๒ การประเมนิผลการปฏบิตัริาชการและการพฒันาปรบัปรงุตนเองของขา้ราชการตามขอ้ ๑ 
ใหม้รืะยะเวลาไมเ่กนิสามรอบการประเมนิ

ข้อ ๓ กรณท่ีีผู้ถูกประเมินเหน็ว่าการประเมินผลการปฏิบัติราชการชองผู้บังคับบัญชา มิความไม่เป็นธรรม 
อาจทำคำขอดดัคา้นยืน่ตอ่ผูบ้ญัชารวมไวก้บัผลการประเมนิ เพือ่เปน็หลกัฐานไตภ้ายใน ๑๕ วัน หลกัจาก" 
ทราบผลการประเมนิและใหผู้บ้งัคบับญัชารวบรวมรายงานเสนอผูม้อิำนาจลำดบัลดัไป เพือ่ประกอบความเหน็ 
ในการพจิารณา

ขอ้ ๔ เมือ่ผูบ้งัคบับญัชาประเมนิผลการปฏบิตัริาชการชองขา้ราชการพลเรอืนสามญัตามคำมัน่ 
ในการพฒันาปรับปรงุตนเองตามขอ้ ๑ และข้อ ๒ แล้ว ปรากฏว่าผู้น้ันไม,ผา่นการประเมนิในระดบัอนัเปน็ทีพ่อใจ 
ชองทางราชการตามคำมัน่ในการพฒันาปรบัปรงุตนเอง ใหร้ายงานผลการประเมนิดงักลา่วตอ่ผูว้า่ราชการ 
จงัหวดัภเูกต็ เมือ่ผูว้า่ราชการจงัหวดัภเูกต็ ไตร้บัรายงานแลว้อาจดำเนนิการ ดังต่อไปน้ี

(๑) กรณขีา้ราชการผูร้บัการประเมนิประสงคจ์ะลาออกจากราชการ กใ็หส้ัง่ใหอ้อกจาก
ราชการหรอื

(๒) ส ัง่ใหข้ า้ราชการผ ูน้ ัน้ เขา้รบัการพฒั นาปรบัปรงุตนเองอกีครัง้หน ึง่ โดยทำคำมัน่  
ในการพฒันาปรบัปรงุตนเองเปน็ครัง้ทีส่อง หรือ

(๓) สัง่ใหข้า้ราชการผูน้ัน้ออกจากราชการ
กรณ ี การดำเนนิการตาม ข้อ ๔ (๒) เมือ่ผูบ้งัคบับญัชาประเมนิผลการปฏบิตัริาชการของขา้ราชการ 

ผู้นัน้ตามคำม่ันคร้ังท,ีสองแล้ว ปรากฏว่าผู้น้ันไม,ผ่านการประเมินในระดับอันเป็นที,พอใจชองทางราชการตามคำมัน่ 
ในการพฒันาปรบัปรงุตนเอง ใหห้นว่ยงานรายงานผลการการประเมนิการปฏบิตัริาชการเสนอตอ่ผูว้า่ราชการ 
จงัหวดัภเูกต็ เพือ่สัง่ใหข้า้ราชการผูน้ัน้ออกจากราชการ

ทัง้น ีใ้หด้ำเนนิการตามกฎ ก.พ. วา่ดว้ยการสัง่ใหข้า้ราชการพลเรอืนสามญัออกจากราชการ กรณ ี
ไมส่ามารถปฏบิตัริาชการใหม้ปิระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล พ.ศ. ๒๕๕๒

/ลกูจา้งประจำ...



ลกูจา้งประจำ
- กอ่นเริม่รอบการประเมนิ หรอืในชว่งเรมิรอบการประเมนิ ใหผู้ป้ระเมนิและผูร้บัการประเมนิ 

กำหนดขอ้ตกลงรว่มกนัเกีย่วกบัการมอบหมายงานและการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ กำหนดตวัขีว้ดัหรอื 
หลกัฐานบง่ขีค้วามสำเรจ็ชองงานอยา่งเปน็รปูธรรมและเหมาะสมกบัลกัษณะงาน

- ระหวา่งรอบการประเมนิใหผู้ป้ระเมนิตดิตามความกา้วหนา้ชองผูร้บัการประเมนิอยา่งตอ่เนือ่ง 
เพือ่ประเมนิผลสำเรจ็ชองงานในชว่งเวลา ๓ เดอืนแรกชองรอบการประเมนิวา่สอดคลอ้งกบัเปา้หมายทีก่ำหนด 
ไว้หรือไม, เม ือ่ผ ูป้ระเมนิคาดวา่ผูร้บัการประเมนิมผีลการประเมนิตากวา่คา่เปา้หมายหรอืระดบัท,ีคาดหวงั 
ใหผู้ป้ระเมนิแจง้ผูร้บัการประเมนิทราบ และใหค้ำปรึกษาแนะนำเพือ่ปรับปรงุ แก้ไข พฒันาผลการปฏบิตัริาชการ 
ของผูร้บัการประเมนิในชว่ง ๓ เดอืนหลงัของรอบการประเมนิ

- สิน้รอบการประเมนิ เมือ่ผลการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการของลกูจา้งประจำ อยูใ่นระดบั 
ตอ้งปรบัปรงุ ใหด้ำเนนิการตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยลกูจา้งประจำชองสว่นราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
ข้อ ๖๐ (๕) ซึง่กำหนดใหผู้ม้อีำนาจสัง่บรรจ ุ สัง่ใหล้กูจา้งประจำทีไ่มส่ามารถปฏบิตัริาชการใหม้ปีระสทิธภิาพ 
และเกดิประสทิธผิลในระดบัอนัเปน็ทีพ่อใจชองทางราชการ ออกจากราชการตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารตาม 
ทีก่ำหนดไวใินกฎหมายวา่ดว้ยระเบยีบขา้ราชการพลเรอืนโดยอนโุลม

พนกังานราชการ
- กอ่นเริม่รอบการประเมนิ หรอืในชว่งเริม่รอบการประเมนิ ใหผู้ป้ระเมนิและผูร้บัการประเมนิ 

กำหนดขอ้ตกลงรว่มกนัเกีย่วกบัการมอบหมายงานและการประเมนิผลการปฏบิตังิาน กำหนดตวัขีว้ดัหรอื 
หลกัฐานบง่ขีค้วามสำเรจ็ของงานอยา่งเปน็รปูธรรมและเหมาะสมกบัลกัษณะงาน

- ระหวา่งรอบการประเมนิใหผู้ป้ระเมนิตดิตามความกา้วหนา้ชองผูร้บัการประเมนิอยา่งตอ่เนือ่ง 
เพือ่ประเมนิผลสำเรจ็ของงานในชว่งเวลา ๓ เดอืนแรกของรอบการประเมนิวา่สอดคลอ้งกบัเปา้หมายทีก่ำหนด 
ไว้หรือไม, เม ือ่ผ ูป้ระเมนิคาดวา่ผูร้บัการประเมนิมผีลการประเมนิตากวา่คา่เปา้หมายหรอืระดบัท,ีคาดหวงั 
ใหผู้ป้ระเมนิแจง้ผูร้บัการประเมนิทราบ และใหค้ำปรกึษาแนะนำเพือ่ปรบัปรงุ แก้ไข พฒันาผลการปฏบิตังิาน 
ของผูร้บัการประเมนิในชว่ง ๓ เดอืนหลงัของรอบการประเมนิ

•เม่ือส้ินรอบการประเมินของรอบการประเมินน้ันๆ ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานชองพนักงานราชการ 
มคีะแนนผลการระเมนิอยูใ่นระดบัใดเมือ่รวมคะแนนผลการประเมนิกบัรอบการประเมนิทีผ่า่นมามคีะแนน 
เฉลีย่ของผลการประเมนิ ๒ ครง ตดิตอ่กนั'ตํา่กวา่ระดบัด ีใหด้ำเนนิการตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารแระเมนิผล 
การปฏบิตังิานชองพนกังานราชการในสงักดัสำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๑ พนักงาน 
ราชการผู้ใด ซ่ึงผู้บังคับบัญชาได้ประเมินผลการปฏิบัติงานแล้ว มีคะแนนเฉล่ียชองผลการประเมิน ๒ คร้ัง ตดิตอ่กนัตา 
กวา่ระดบัด ีใหผู้บ้งัคบับญัชาทำความเหน็เสนอผูม้อีำนาจสัง่จา้ง เพือ่พจิารณาสัง่เลกิจา้งตอ่ไป พรอ้มกบัแจง้ให ้
พนกังานราชการผูน้ัน้ทราบภายใน ๗ วัน นบัตัง้แตว่นัทีท่ราบผลการประเมนิผลการปฏบิต้งิาน

/พนกังานกระทรวง...



พนกังานกระทรวงฝืๆ ธารณสขุ
- กอ่นเริม่รอบการประเมนิ หรอืในชว่งเริม่รอบการประเมนิ ใหผู้ป้ระเมนิและผูร้บัการประเมนิ 

กำหนดขอ้ตกลงรว่มกนัเกีย่วกบัการมอบหมายงาบและการประเมนิผลการปฏบิตังิาน กำหนดตวัขีว้ดั หรือ 
หลกัฐานบง่ขีค้วามสำเรจ็ของงานอยา่งเปน็รปูธรรมและเหมาะสมกบัลกัษณะงาน

- ระหวา่งรอบการประเมนิใหผู้ป้ระเมนิตดิตามความกา้วหนา้ของผูร้บัการประเมนิอยา่งตอ่เนือ่ง 
เพือ่ประเมนิผลสำเรจ็ของงานในชว่งเวลา ๓ เดอืนแรกของรอบการประเมนิวา่สอดคลอ้งกีบ่เปา้หมายทีก่ำหนด 
ใว้หรือไม' เม ือ่ผ ูป้ระเมนิคาดวา่ผูร้บัการประเมนิมผีลการประเมนิตากวา่คา่เปา้หมายหรอืระดบัท ีค่าดหวงั 
ใหผู้ป้ระเมนิแจง้ผูร้บัการประเมนิทราบ และใหค้ำปรกึษาแนะนำเพือ่ปรบัปรงุ แก้ไข พฒันาผลการปฏบิตังิาน 
ของผูร้บัการประเมนิในชว่ง ๓ เดอืนหลงัของรอบการประเมนิ

- เมือ่สิน้รอบการประเมนิของรอบการประเมนินัน้ๆ ผลการประเมนิผลการปฏบิตังิานของพนกังาน 
กระทรวงสาธารณสขุมคีะแนนผลการประเมนิอยูใ่นระดบัใดเมือ่รวมคะแนนผลการประเมนิกบัรอบการประเมนิ 
ทีผ่า่นมามคีะแนนเฉลีย่ของผลการประเมนิผลการปฏบิตงิาน ๒ คร้ัง ตดิตอ่กนัตํา่กวา่ระดบัด ีใหด้ำเนนิการตาม 
ประกาศคณะกรรมการบรหิารพนกังานกระทรวงสาธารณสขุ เรอื หลกัเกณ ฑว์า่ดว้ยการประเมนิผลการ 
ปฏบิตังิานเพ ือ่ เพ ิม่คา่จา้ง และตอ่สญัญาจา้งประทรวงสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕:๕๗ ขอ้ ๘ พนกังานกระทรวง 
สาธารณสขุทัว่ไปผู!้ด ซึง่ผูบ้งัคบับญัชาไดป้ระเมนิผลการปฏบิตังิานและมคีะแนนเฉลีย่ของผลการประเมนิผล 
การปฏบิตังิาน ๒ ครัง้ ตดิตอ่กนัตากวา่ระดบัด ีใหถ้อืวา่สิน้สดุสญัญาจา้ง โดยใหผู้บ้งัคบับญัชาทำความเหน็ 
เสนอหวัหนา้สว่นราชการต่อไป พรอ้มกบัแจง้ใหพ้นกังานกระทรวงสาธารณสขุผูน้ัน้ทราบภายใน ๗ วันนบัต้ังแต่ 
วนัทราบประเมนิผลการปฏบิตังิาน

ทัง้นี ้ต้ังแต่บดันีเ้ปน็ต้นไป หรอืจนกวา่จะมปีระกาศเปลีย่นแปลงเปน็อยา่งอืน่

ประกาศ ณ วันท่ี มนีาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายกูค้กัตั ้ กูเ้กยรตทิลู) 
นายแพทย์สาธารณสุข'จังหวัด,ทูเกัto

(



V
-๖- เอกสารแนบทา้ย ๑

แบบคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง คเงที.่........
กรณีข้าราชการมีผลการปฏิบัติราชการในระดับต้องปรับปรุง (ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐)

ส่วนท่ี ๑ ะ ข้อมลชองผู้จัดทำคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง
ตามท 'ีข า้พ เจา้..........................................................................................................................................

ตำแหนง่/ระดบั....................................................................... สงักดั............................................................................
สำนกั/สถาบนั/ศนูย/์กลุม่ /กอง.................................................................................................ได ้ รบัทราบวา่มผีล
ตัง้แตว่นัท ี่.......................................................... ถงึวันที่................................................................. น้ัน

ขา้พเจา้ขอใหค้ำมัน่ในการพฒันาปรบัปรงุตนเองในรอบการประเมนิถดัไป รอบการประเมนิที.่...
ตัง้แตว่นัที.่.......................................................ถึงวันท,ี ....................................................โดยไดจ้ดัทำรายละเอยีด
ของคำมัน่ในการพฒันาปรับปรงุตนเองไวแ้ลว้ รายละเอยีดตามเอกสารแนบ

ส่วนท่ี ๒  ะ การลงชื่อรับทราบการจัดทำคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง

ผูจ้ดัทำขอ้ตกลง ผูบ้งัคบับญัขาขัน้ตน้

ลงซือ่............................................

วันท ี่...................................

ลงซือ่............................................

วันท ี่...................................

ผู้บงัคับบญัชาเหนอืขึน้ไป ผู้บงัคับบญัชาเหนอืขึน้ไปอีกข้ันหนึง่

ลงซ่ือ ลงซ่ือ

วันท่ี วันท่ี
(. 1) (. .)



-๗-
เอกสารแนบทา้ย ๒

แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราขการ 

ส่วนท่ี ๑ ะ ข้อมลของผู้รับการประเมิน

รอบการประเมนิ □ รอบที ่ ๑ ๑ ตลุาคม ............... ถึง ๓๑ มนีาคม ...........
□ รอบที ่ ๒ . ๑ เม ษ ายน ................ถึง ๓๐ กนั ยายน ...........

ซือ่ผูร้บัการประเมนิ (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................
ตำแหนง่...................... ;............. ประเภทตำแหนง่........................................ระดบัตำแหนง่
สงักดั............................................................................................................................................
ซือ่ผูป้ระเมนิ (นาย/นาง/นางสาว).................................. .ไ ..........................................................................................................

ตำแหนง่..................................... ประเภทตำแหนง่........................................ระดบัตำแหนง่

ส่วนท่ี ๒ ะ ขอ้มลูของผูร้บัการประเมนิ
องคป์ระกอบการประเมนิ คะแนน (ก) นํา้หนกั ('ข) รวมคะแนน (ก) X (ข)

องคป์ระกอบที ่ ๑ ะ ผลสัมฤฑธฃองงาน ๗๐%
องค์ประกอบท่ี ๒ ะ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ(สมรรถนะ) ๓๐%
องคป์ระกอบอืน่ๆ (ถา้ม)ี

รวม ๑๐๐%

ระดบัผลการประเมนิ

□  ดเีดน่ □  ดมีาก □ ด ี □  พอใช ้ □  ต้องปรับปรุง

ส่วนท่ี ๓ ะ แผนพฒันาการปฏบิตัริาชการรายบคุคล
ความรู/้ทกัษะ/สมรรถนะ 

ทีต่อ้งไดร้บัการพฒันา
วธิกีารพฒันา ชว่งเวลาทีต่อ้งการ 

การพฒันา



ส่วนท่ี ๔ ะ การรบัทราบผลการประเมนิ
ผู้รับการประเมิน ะ
□  ไดร้บัทราบผลการประเมนิและแผนการพฒันา

การปฏบิตัริาชการรายบคุคลแลว้ !
ลงซ่ือ ะ.............
ตำแหนง่ ะ.......
วัน ท่ี : ...............

ผู้รับประเมิน ะ
□  ไดแ้จง้ผลการประเมนิและผูร้บัการประเมนิไดล้งนามรบัทราบ ลงซ่ือ ะ.............
□  ไดแ้จง้ผลการประเมนิเมือ่วนที.่.................................................. ตำแหนง่ ะ.......

แตผู่รั้บการประเมนิไมล่งนามรบัทราบ วัน ท่ี ะ..............
โดยมี............................................................... เบเ็นพยาน

ลงซ่ือ ะ.................................................  พยาน
ตำแหนง่ ะ............................................
วัน ท่ี : ...................................................

ส่วนท่ี ๕ ะ ความเห็นของผู้บังคับบ'ญขาเหนือข้ึนไป
ผ ู้บังคับบัญชาเหนือชื้นไป ะ
□  เหน็ดว้ยกบัผลการประเมนิ

□  มคีวามเหน็ตา่ง ดงันี้

ลงซ่ือ ะ ■ 

ตำแหนง่ : 

วัน ท่ี ะ

ผู้บังคับบัญชาเหนือชื้นไปอีกซนหน่ึง (ถ้าม ี) ะ
□  เหน็ดว้ยกบัผลการประเมนิ ลงซ่ือ ะ ................................................................
□  ม คีวามเหน็ตา่ง ดงันี้ ตำแหนง่ ะ ............................................................

วับ ท ี่ ะ ...............................................

ค ำช ีแ้ จ ง
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย
ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลของผู้รับการประเมิน เพ่ือระบุรายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับตัวผู้รับการประเมิน
ส่วนท่ี ๒ สรุปผลการประเมิน ใช้เพ่ือกรอกค่าคะแนนการประเมินในองค์ปรกอบด้านพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ

และน้ําหนักของท้ังสององค์ประกอบ ในแบบสรุปส่วนท่ี ๒ นี้ ยังใช้สำหรับคำนวณคะแนนผลการปฏิบัติราชการรวมด้วย 
-สำหรับคะแนนองค์ประกอบด้านผลสัมฤทธ้ิฃองงานให้นำมาจากแบบประเมินผลสัมฤทธของงานโดยให้แนบห้ายแบบสรุปฉบับน้ี 
-สำหรับคะแนนองค์ประกอบก้านพฤติกรรมการปฏิบัติราชการให้นำมาจากแบบประเมินสมรรถนะโดยให้แนบท้ายแบบสรุปaบับน้ี 

ส่วนท่ี ๓ แผนการพัฒนาaารปฏิบัติราชการรายบุคคล ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาผลการปฏิบัติราชการ 
ส่วนท่ี ๔ การรับทราบผลการประเมิน ผู้รับการประเมินลงนามรับทราบผลการประเมิน
ส่วนท่ี ๕ ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไป ผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไปกล่ันกรองผลการประเมิน แผนพัฒนาผลการปฏิบัติราชการ และให้ความเห็น 
คำว่า “ผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนโป” สำหรับผู้ประเมินตามข้อ ๒ (๙) หมายถึง หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดผู้บังคับบัญชาของผู้รับการประเมิน



แบบประเมินผลสัมฤทธี้ฃองงาน
ซือ่ผูร้บัการประเมนิ (นาย/นาง/นางสาว)......
ซือ่ผูบ้งัคบับญัชาชัน้ตน้ (นาย/นาง/นางสาว)

เอกสารแนบผลสมัฤทธ้ีฃองงาน

รอบการประเมนิ รอบท่ี ๑ □ ๑  เม ษ ายน ..........รอบท่ี ๒ 0 ๑  ตลุาคม
............... ลงนาม...................................................................................
..............  ลงนาม........................................*...........................................

ควัชัว้ดัผลงาน คะแนนตามระดบัคา่เปา้หมาย คะแนน
(ก)

น้ําหนัก 
(ข)

คะแนนรวม (ค)
๑ ๒ ๓ ๔ ๕

๑.

๒.

๓.

(รแ.

๕.

รวม (ข) = 
©๐๐% (ค) =

แปลงคะแนนรวม (ค) ชา้งตน้ เปน็คะแนนการประเมนิผลสมัฤทธของงานทีม่ฐิานคะแนนเตม็เปน็ ©๐๐ คะแนน (โดยนำ ๒๐ มาคณู) (ค X ๒๐) =

หมายเหตุ เห็นใส่เคร่ืองหมาย ร  ในช่องการให้คะแนนตามระดับค่าเป้าหมาย
๑ หมายถึง ต้องปรับปรุง 
๒ หมายถึง พอใช้ 
๓ หมายถึง ดี 
๔ หมายถึง ดีมาก 
๕ หมายถึง ดีเด่น



เอกสารแนบสมรรถนะ

แบบประเมินพฤติกรรมการฺปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ รอบการประเมิน รอบท่ี © □ ๑  เมษายน......... รอบท่ี ๒ □ ๑  ตุลาคม

ซ่ือผู้รับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................................................สงนาม
ซื่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น/ผู้ประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)............................................................................ลงนาม
ซ่ือผู้รับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................... สงนาม
ซื่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น/ผู้ประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................... ลงนาม

สมรรถนะ ระดับท่ี 
คาดหวัง

คะแนน(ก) น้ําหนัก (ช) 
(0 .๘0 )

คะแนนรวม(ค) 
(ค = n x ข)

บันทึกmรประเมินโดยผู้'ประเมิน (ถ้'ผี)
และในกรณีพ้ืนท่ีไม่พอให้บันทึ กลง่ใน!อกสารฒ้าหลัง

แนวทางการประเมิน,พฤติกรรม 
การปฏิบัติราขการ

สมรรถนะหลัก □  ได้นำคะแาวนจากแบบประเมิน 
สมรรสนะอ่ืนๆ  มาสรุปเว้ใ,นแบบ 
ประเมินน้ี .
ระบุท่ีมา

□  ใช้แบบประเมิ'นน้ีในการประเมิน 
สมรรถ(นะโดยต้ังมาตรวัดสมรรถนะ 
ช่ีงส่วนราชการเห็นว่ามีความ 
เหมาะสม
(ระบุรายละเอียดมาตรวัดสำหรับ แต่ 
ละระดับคะแนน)
หมายเหตุ ใน'ช่องนาหนัก (ข)
หากส่วนราชการประสงค์ประเมิน 
สมรรถนะแต่ละตัวโดยถ่วงนาหนัก 
ก็ให้ระบุน้ําหนักของสมรรสนะ 
แต่ละตัว แต่ส่วนราชการสามารถ 
เลือกท่ีจะไม่กำหนดให้มีการถ่วง 
น้ําหนักสมรรถนะก็ได้

๑. การมุ่ง่ผลสัมฤทธ๋ึ ๐.๑๖
๒. บริการท่ีดี ๐.๑๖ .
๓. การส่ังสมความเช่ียวซาญในงานอาชีพ ๐.๑๖
๔. การยึดม่ันในความถูกต้องชอบธรรม 

และจริยธรรม
๐.๑๖

๕. การทำงานเป็นทีม ๐.๑๖
การมสีว่นร่วมปฏบิตังิานสำคญัของจงัหวัด ประกอบด้วย
๖. การเข้าร่วมพิธีและรัฐพิธีซองจังหวัด ๐.๑๐
๗.การเข้าร่วมอ่ืนของจังหวัดตามท่ีหัวหน้าหน่วยงานกำหนด ๐.๑๐

รวม (ข) = ๑๐๐ % (ค) =
แปลงคะแนนรวมข้างต้นเป็นคะแใM ทรประผินสมรรถนะมีฐานคะแนนเต็มเป็น ๑๐๐ คะแนน ((ดยนำ ๒๐ มาคูณ) ~^



I

* ^

บันทึกข้อความ
ส ่วน ราชการ.ลำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลโทร. ๐ ๗๖๒ ๑๑๓๓๐ ต่อ ๑๔๑๒
ท ี ฏก..0๐๓ ๒ / . . ^ . . . . ' ^ 2 ? ........................................... วันท.ี .พ 0  มนีาคม ๒๕๖๕;......................................
เรือง การสง่เสรมิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการดำเนนิงานของหนว่ยงานภาครฐั ะ การบรหิารและพฒันา 

ทรัพยากรบุคคล (มาตรการและระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าท่ีผู้มีผลสัมฤทธ้ี 
การปฏบิตังิานตํา่)............................................................................................................................................

เรยีน ผูอ้ำนวยการโรงพยาบาลวชริะภเูกต็ - ปาตอง - ถลาง - ฉลอง/สาธารณสุขอำ๓ อเมอืงภเูกต็ - กะทู ้- ถลาง/ 
หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

สำนกังานสาธารณสขุจงัหวดัภเูกต็ ขอสง่ประกาศสำนกังานสาธารณสขุจงัหวดัภเูกต็ เรือ่ง 
การสง่เสรมิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการดำเนนิงานของหนว่ยงานภาครฐั ะ การบรหิารและพฒันา 
ทรพัยากรบคุคล (มาตรการและระบบการบรหิารผลการปฏบิตังิานและการดำเนนิการกบั เจา้หนา้ทผี ูม้  ี
ผลสมัถทุธึก๋ารปฏบิตังิานตํา่) ลงวันท่ี ๒๙ มนีาคม พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑ ฉบับ แนบเรยีนมาพร้อมหนงัสอืฉบบันี ้
เพือ่เปน็แนวทางการประเมนิผลการปฏบิตังิานของเจา้หนา้ทีท่ีแ่สดงถงึความมุง่มัน่ตัง้ใจในการปฏบิตังิานอยา่ง 
เตม็ประสทิธภิาพ อกีทัง้มวีตัถปุระสงคใ์หห้นว่ยงานสามารถ กำกบั ตรวจสอบเจา้หนา้ที ่ ผูร้บับรกิารหรอื 
ประซาซน จงึมแีนวทางปฏบิตัใินการประเมนิผลการปฏบิตัริาซการของผูม้ผีลสมัถทุธ๙ิการปฏบิตังิานตํา่กวา่ 
คา่เปา้หมายหรอืระดบัทีค่าดหวงั สำหรบับคุลากรในสงักดัสำนกังานสาธารณสขุจงัหวดัภเูกต็ เพือ่ใหห้นว่ยงาน 
ในสงักดัถอืปฏบิตั ิ ตัง้แตร่อบการประเมนิ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ -  ๓๐ กนัยายน ๒๕๖๕ เปน็ต้นไป จนกวา่จะม ี
การเปลีย่นแปลง

จงึเรยีนมาเพือ่ทราบ และถือปฏิบติัตอ่ไป

(นายทูพั้กต๋ึ ทู้นำยรติถ ลู /' 
นายนพทย์สาฐๅ■ ร5นสชุทุวคัภเูกค็


