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ส่วนราชการ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป   โรงพยาบาลพิชัย  อ าเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ที่   อต ๐๐๓๒.๓๐๖/๓๐๘๒                                วันที ่     ๙  ธันวาคม  ๒๕๖๔                
เรื่อง    ประกาศการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้านความรับผิดชอบ

(กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ) ของโรงพยาบาลพิชัย 
 

เรียน   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 
                          

  ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ ปี พ.ศ.2540 มาตรา ๙ ก าหนดให้หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการ กลไก หรืออการวางระบบ
ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตามที่ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดท าคู่มือแนวทางการตอบแบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Integrity 
and Transparency Assessment: EBIT)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ือใช้เป นมาตรฐานในการจัดท า
เอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ตามข้อก าหนดของแบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based ) MOIT 7 
หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการแบะระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มี
ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า หน่วยงานจะต้องแสดงหลักฐานการเผยแพร่และเสนอขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของหน่วยงานเพ่ือเป นหลักฐานนั้น  
   

   ในการกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพิชัย จึงขออนุญาตน าขออนุญาตเผยแพร่ประกาศการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ด้านความรับผิดชอบ(กระบวนการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ) เพ่ือเป นกรอบแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
พิชัยและขอเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลพิชัยต่อไป  
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดลงนามประกาศต่อไป 
 
 
 
             (นายอานนท์  ทองแย้ม) 
                           เจ้าพนักงานเวชสถิติช านาญงาน 
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   (นายทศนาถ อ าพนนวรัตน์) 
                                  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 

                                                



 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลพิชัย 

เรื่อง ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้านความรับผิดชอบ
(กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ) และประกาศมาตรการ กลไกและระบบในการบริหารผลการ

ปฏิบัติราชการและการด าเนนิการกับเจ้าหน้าที่ท่ีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า 
***************************************** 

  โรงพยาบาลพิชัยได้ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารผลการปฏิบัติราชการ  

(Performance Management : PM) เพ่ือเป็นกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบและ
เสริมสร้างความโปร่งใส ความเป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ ตามระบบคุณธรรมและเจตนารมณ์แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงก าหนดมาตรการ กลไกและระบบในการบริหารผล
การปฏิบัติราชการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ าส าหรับบุคคลากรในสังกัด
โรงพยาบาลพิชัย ดังนี้ 
  ๑. พัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการ (Performance Management : PM)เพ่ือ
เป็นกลไกในการบริหารบุคคลอย่างเป็นระบบ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ การก าหนดตัวชี้วัดให้เชื่อมโยงกับเป้าหมายในการปฏิบัติราชการทุกระดับ โดยกระบวนการบริหารผล
การปฏิบัติราชการคลอบคลุมใน ๕ ขั้นตอนหลักได้แก่ ๑. การวางแผนและการก าหนดเป้าหมายผลการปฏิบัติ
ราชการ ๒. การติดตาม ๓. การพัฒนา ๔. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ และ ๕ . การให้รางวัล เพ่ือ
ขับเคลื่อนภารกิจของโรงพยาบาลพิชัย 

  ๒. สนับสนุนให้มีการวางแผนและการก าหนดเป้าหมายผลการปฏิบัติราชการให้ชัดเจนโดยให้
คณะกรรมการก าหนดตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติราชการ่วมกันก าหนดข้อตกลงเกี่ยวกับการมอบหมายงาน
และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยก าหนดกิจกรรม โครงการ งาน ตัวชี้วัด และหลักฐานบ่งชี้ตัวชี้วัด
ความส าเร็จของงาน ค่าเป้าหมายและน้ าหนักในการประเมินของแต่ละกิจกรรม โครงการ งาน ให้มีความ
เหมาะสมกับลักษณะงาน และระบุสมรรถนะที่คาดหวังให้ครอบคลุมสมรรถนะที่ใช้ในการประเมินแต่ละระดับ
ต าแหน่งตามกรอบที่ ก.พ. ก าหนด และด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินแต่ละผลการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสังกัด 

  ๓. ก ากับติดตามและบริหารผลการปฏิบัติราชการอย่างเป้ระบบและต่อเนื่อง โดยก าหนดให้มี
ระบบในการก ากับติดตามและให้ค าปรึกษาแนะน าผู้รับการประเมินเพ่ือการพัฒนาปรับปรุงและบริหารผลการ
ปฏิบัติราชการเพ่ือน าไปสู้ผลสัมฤทธิ์ของงาน และสมรรถนะที่คาดหวังตามที่ก าหนด โดยเฉพาะผู้ที่มีผลการ
ปฏิบัติงานต่ า ที่มีผลการประเมินในระดับพอใช้และระดับปรับปรุง โดยก าหนดให้ด าเนินการดังนี้ 
   ๓.๑ ให้วิเคราะห์จุดอ่อนและจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรในสังกัด ที่มีผลการประเมิน
ในระดับพอใช้และระดับปรับปรุงเพื่อส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานท างานได้ดียิ่งขึ้น 

   ๓.๒ ให้ด าเนินการพัฒนาบุคลากรในสังกัด ที่มีผลการประเมินในระดับพอใช้และ
ระดับปรับปรุงตามแผนพัฒนาที่ก าหนด 

   ๓.๓ ให้ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัด ที่มีผลการประเมินใน
ระดับพอใช้และระดับปรับปรุง และน ามาประกอบการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร
ในสังกัด ดังกล่าวในรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานถัดไป 

    



๓.๔ ให้จัดท ารายงานผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัด ที่มีผลการประเมิน
ในระดับพอใช้และระดับปรับปรุง เสนอผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัยในรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ถัดไป 

   ๓.๕ ให้น าผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัด ที่มีผลการประเมินในระดับ
พอใช้และระดับปรับปรุง มาประกอบการพิจารณาทบทวนแผนการพัฒนาของบุคลากรังกล่าวต่อไป 

  ๔. สนับสนุนให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้มีความโปร่งใส เป็นธรรมและ
ตรวจสอบได้ โดยก าหนดให้ด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสังกัด 

  ๕. สนับสนุนให้น าผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ให้ครอบคลุมทุกด้าน โดยเฉพาะข้อมูลประกอบการแต่งตั้ง การเลื่อนเงินเดือน การให้ออกจากราชการและการ
พัฒนาและเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัด รวมทั้งน าไปใช้ในการประกอบการ
ตัดสินใจด้านการให้แรงจูงใจแก่บุคลากร โดยการให้รางวัลประจ าปี รางวัลจูงใจและค่าตอบแทนส าหับ 
บุคลากรเพ่ือเป็นแรงจูงใจในการขับเคลื่อนภารกิจของโรงพยาบาลพิชัย ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่
ก าหนด 

เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัดส านักงานโรงพยาบาล พิชัย 
ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีประสิทธิภาพเป็นธรรม และเกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของภาครัฐ โดยหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการก าหนดให้ผู้บังคับบัญชามี
หน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา และก ากับติดตามการปฏิบัติราชการของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ บุคลากรใด
ประพฤติตนอยู่ในจรรยาและระเบียบวินัย ปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของ
รัฐ ให้ผู้บังคับบัญชาน าผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการดังกล่าวไปใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง เลื่อน
เงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน เพ่ือเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ หากบุคลากรใดมีผลการปฏิบัติ
ราชการในระดับที่ต้องให้ได้รับการพัฒนาปรับปรุงตนเองไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการให้ด าเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑ์แนวทาง
ปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุลากรแต่ละประเภท ดังนี้ 

๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๑๑๐ (๕) และกฎ ก.พ. 
ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มี ประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล พ.ศ.๒๕๕๒ ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร.๑๐๑๒/ว ๑๐ ลงวันที่๒๔ มีนาคม ๒๕๕๒ 

๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ข้อ ๖๐ (๕) 
ซึ่งก าหนดให้ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ สั่งให้ลูกจ้างประจ าที่ไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ ออกจากราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ก าหนด
ไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม 

๓. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๑๙ ข้อ ๒๐ และข้อ
ที่ ๒๘ (๔) และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่องแนวทาง
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๑ ตามหนังสือ
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๔/ว ๒๗๕  ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ 

 
 
 



๔. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๓ 
ข้อ ๒๔ และข้อ ๒๕ (๔) และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์ว่า
ด้วยการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพ่ือเพ่ิมค่าจ้าง และต่อสัญญาพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๕๗ ข้อ ๘ ตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนมาก ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๔๐/ว ๒๖๙ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม 
พ.ศ.๒๕๕๗ 

 อ.ก.พ. ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม๒๕๖๑ 
มีมติเห็นชอบอนุมัติแนวทางปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ ากว่าค่า
เป้าหมายหรือระดับที่คาดหวัง ส าหรับบุคลากรในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและให้จัดท า
ประกาศ เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐด้านความพร้อม
รับผิด (กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ) เพ่ือให้ส่วนราชการถือปฏิบัติตั้งแต่รอบการประเมิน วันที่ 
๑ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ข้าราชการ 

- ก่อนเริ่มรอบการการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการ
ประเมินก าหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ก าหนดตัวชี้วัด
หรือหลักฐานบ่งชี้ความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 

- ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมินอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อประเมินผลส าเร็จของงานในช่วงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้หรือไม่ เมื่อผู้ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมินมีผลการประเมินต่ ากว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่
คาดหวังให้ผู้ประเมินแจ้งผู้รับการประเมินทราบ และให้ค าปรึกษาแนะน าเพ่ือปรับปรุง แก้ไข พัฒนา ผลการ
ปฏิบัติราชการของผู้รับการประเมินในช่วง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน 

- สิ้นรอบการประเมิน เมื่อผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการอยู่ในระดับ
ต้องปรับปรุง ให้ด าเนินการจัดท าค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง กรณีข้าราชการพลเรือนสามัญมีผลการ
ปฏิบัติราชการในระดับต้องปรับปรุง (ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐) ดังนี้ 

 

ข้อ ๑ ให้ผู้บังคับบัญชาที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในระดับที่ต้องให้ได้รับ
การพัฒนาปรับปรุงตนเอง ต้องแจ้งให้ผู้รับการประเมินทราบเกี่ยวกับผลการประเมินพร้อมทั้งก าหนดให้ผู้นั้น
เข้ารับการพัฒนาปรับปรุงตนเองโดยให้ลงลายมือชื่อรับทราบไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ในการพัฒนาปรับปรุง
ตนเองให้ผู้บังคับบัญชาจัดให้ข้าราชการผู้นั้นท าค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองโดยก าหนดเป้ าหมายใน
ระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการให้ชัดเจน เพ่ือใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งต่อไป ดังนี้ 
 

๑.๑. ร่วมจัดท าค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองตามแบบจัดท าค ามั่นในการพัฒนา
ปรับปรุงตนเอง (เอกสารแนบท้าย ๑) 

๑.๒. ให้ใช้แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ส่วนที่ ๓ แผนการพัฒนาการปฏิบัติ
ราชการรายบุคคล ในรอบที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรุง (ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐) มาจัดท าแผนพัฒนา
รายบุคคล (Individual Development Plan) เพ่ือเป็นเครื่องมือประเมินผลการพัฒนาความรู้ทักษะ สมรรถนะที่ต้อง
พัฒนา และแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ในการ
ก าหนดค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองเป็นตัวชี้วัดรายบุคคลโดยต้องก าหนดเป้าหมายในระดับอันเป็นที่
พอใจของทางราชการ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล ประกอบการจัดท าค ามั่นฯ ตาม
แบบที่ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขก าหนด (เอกสารแนบท้าย ๒) 
 



ข้อ ๒ การประเมินผลการปฏิบัติราชการและพัฒนาปรับปรุงตนเองของข้าราชการตามข้อ ๑ 
ให้มีระยะเวลาไม่เกินสามรอบการประเมิน 

ข้อ ๓ กรณีท่ีผู้ถูกประเมินเห็นว่าการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้บังคับบัญชามีความ
ไม่เป็นธรรมอาจท าค าคัดค้านยื่นต่อผู้บังคับบัญชารวมไว้กับผลการประเมินเพ่ือเป็นหลักฐานได้ภายใน ๑๕ วัน 
หลังจากทราบผลการประเมินและให้ผู้บังคับบัญชารวบรวมรายงานเสนอผู้มีอ านาจล าดับถัดไปเพ่ือประกอบ
ความเห็นในการพิจารณา 

ข้อ ๔ เมื่อผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญตาม
ค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองตามข้อ ๑ และข้อ ๒ แล้ว ปรากฏว่าผู้นั้นไม่ผ่านการประเมินในระดับอัน
เป็นที่พอใจของทางราชการตามค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ให้รายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อผู้ว่า
ราชการจังหวัดอุตรดิตถ ์เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถไ์ด้รับรายงานแล้วอาจด าเนินการดังต่อไปนี้ 
   (๑) กรณีข้าราชการผู้ได้รับการประเมินประสงค์จะลาออกจากราชการ ก็ให้สั่งให้ออกจาก
ราชการ หรือ 

(๒) สั่งให้ข้าราชการผู้นั้นเข้ารับการพัฒนาปรับปรุงตนเองอีกครั้งหนึ่ง โดยการท าค ามั่นใน
การพัฒนาปรับปรุงตนเองเป็นครั้งที่สอง หรือ 

(๓) สั่งให้ข้าราชการผู้นั้นออกจากราชการกรณีการด าเนินการตาม ข้อ ๔ (๒) เมื่อ
ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการผู้นั้นตามค ามั่นครั้งที่สองแล้ว ปรากฏว่าผู้นั้นไม่ผ่าน
การประเมินในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการตามค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ให้หน่วยงาน
รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือสั่งการให้ข้าราชการผู้นั้นลาออกจาก
ราชการทั้งนี้ ให้ด าเนินการตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่ งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไม่
สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

ลูกจ้างประจ า 

- ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการ
ประเมินก าหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ก าหนด
ตัวชี้วัด หรือหลักฐานบ่งชี้ความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 

- ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมินอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อประเมินผลส าเร็จของงานในช่วงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ให้ผู้ประเมินแจ้งผู้รับการประเมินทราบ และให้ค าปรึกษาแนะน าเพ่ือปรับปรุง แก้ไขพัฒนาผลการ
ปฏิบัติราชการของผู้รับการประเมินในช่วง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน 

- สิ้นรอบการประเมิน เมื่อผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้ างประจ า อยู่ใน
ระดับต้องปรับปรุง ให้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการพ.ศ. 
๒๕๓๗ ข้อ ๖๐ (๕) ซึ่งก าหนดให้ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ สั่งให้ลูกจ้างประจ าที่ไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ ออกจากราชการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม 
 

พนักงานราชการ 

- ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการ
ประเมินก าหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน ก าหนดตัวชี้วัด
หรือหลักฐานบ่งชี้ความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 



- ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมินอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือประเมินผลส าเร็จของงานในช่วงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้หรือไม่ เมื่อผู้ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมินมีผลการประเมินต่ ากว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่
คาดหวังให้ผู้ประเมินแจ้งผู้รับการประเมินทราบ และให้ค าปรึกษาแนะน าเพ่ือปรับปรุง แก้ไข พัฒนาผลการ
ปฏิบัติงานของผู้รับการประเมินในช่วง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน 

- เมื่อสิ้นรอบการประเมินของรอบการประเมินนั้นๆ ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานราชการมีคะแนนผลการประเมินอยู่ในระดับใดเมื่อรวมคะแนนผลการประเมินกับรอบการประเมินที่
ผ่านมามีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน ๒ ครั้งติดต่อกันต่ ากว่าระดับดี ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพ.ศ. ๒๕๕๔ 
ข้อ ๑๑ พนักงานราชการผู้ใด ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้ประเมินผลการปฏิบัติงานแล้ว มีคะแนนเฉลี่ยของผลการ
ประเมิน ๒ ครั้ง ติดต่อกันต่ ากว่าระดับดี ให้ผู้บังคับบัญชาท าความเห็นเสนอผู้มีอ านาจสั่งจ้าง เพ่ือพิจารณาสั่ง
เลิกจ้างต่อไป พร้อมกับแจ้งให้กับพนักงานราชการผู้นั้นทราบภายในเจ็ดวัน นับตั้งแต่  วันทราบผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 

- ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการ
ประเมินก าหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน ก าหนดตัวชี้วัด
หรือหลักฐานบ่งชี้ความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 

- ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมินอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือประเมินผลส าเร็จของงานในช่วงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้หรือไม่ เมื่อผู้ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมินมีผลการประเมินต่ ากว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่
คาดหวังให้ผู้ประเมินแจ้งผู้รับการประเมินทราบ และให้ค าปรึกษาแนะน าเพ่ือปรับปรุง แก้ไข พัฒนาผลการ
ปฏิบัติงานของผู้รับการประเมินในช่วง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน 

- เมื่อสิ้นรอบการประเมินของการประเมินนั้นๆ ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขมีคะแนนผลการประเมินอยู่ในระดับใดเมื่อรวมคะแนนผลการประเมินกับรอบ
การประเมินที่ผ่านมามีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒ ครั้ง ติดต่อกันต่ ากว่าระดับดีให้
ด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ ว่าด้วยการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมค่าจ้าง และต่อสัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๗ข้อ ๘ 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปผู้ใด ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้ประเมินผลการปฏิบัติงานแล้วมีคะแนนเฉลี่ยของ
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒ ครั้งติดต่อกันต่ ากว่าระดับดี ให้ถือว่าสิ้นสุดสัญญาจ้าง โดยให้
ผู้บังคับบัญชาท าความเห็นเสนอหัวหน้าส่วนราชการ 

 

ลูกจ้างชั่วคราว 

- ช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้หน่วยบริการก าหนดเป้าหมายผลส าเร็จของงานในภาพรวมของ
หน่วยบริการที่จะมอบหมายให้ลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) ปฏิบัติ จ ากนั้นให้
ผู้บังคับบัญชา/ผุ้ประเมิน และลูกจ้างชั่วคราวฯ แต่ละคนร่วมกันวางแผนการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
ความส าเร็จของงาน ผลลัพธ์ที่คาดหวังจากการปฏิบัติงานซึ่งลูกจ้างชั่วคราวฯ ผู้นั้น ต้องรับผิดชอบในรอบการ
ประเมินนั้น โดยก าหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหรือหลักฐานบ่งชี้ความส าเร็จของงาอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้ง
ระบุพฤติกรรมในการท างานทีค่าดหลัว 



- ในระหว่างรอบการประเมิน ให้ผู้บังคับบัญขา/ผู้ประเมิน ติดตามความก้าวหน้าในการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งให้ค าปรึกษาและน าและช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ลูกจ้างชั่วคราว
เงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและผลส าเร็จของงานที่หน่วยบริการ
ก าหนด 

- เมื่อครบรอบการประเมิน ให้ผู้บังครับบัญชา/ผู้ประเมินด าเนินการ ประเมินผลการก
ปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบ ารุง) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หน่วยบริการก าหนด 
และจัดท าบัญชีรายชื่อลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบ ารุง) ตามล าดับคะแนนผลการประเมิน เสนอ
บัญชีรายชื่อตามล าดับคะแนนผลการประเมินให้คณะกรรมการบริหารหน่วยบริการพิจารณา เพ่ือความเป็น
มาตรฐาน โปร่งใสและเป็นธรรมในการประเมิน ก่อนที่จะเสนอผลการประเมินต่อหัวหน้าหน่วยบริการเพ่ือ
น าไปใช้ในการบริหารบุคคลต่อไป 

- ลูกจ้างชั่วคราวเงินนอบงบประมาณ (เงินบ ารุง) ผู้ใด ซึ่งผู้บังครับบัญชาได้ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานแล้ว  มีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินการปฏิบัติงาน ๒ ครั้ง ต่อต่อกันต่ ากว่าระดับดีให้
ผู้บังคับบัญชาท าความเห็นเสนอผู้มีอ านาจสั่งจ้างเพ่ือพิจารณาสั่งเลิกจ้างต่อไป พร้อมกับแต่งให้ลูกจ้างชั่วคราว
เงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) ผู้นั้นทราบภายในเจ็ดวันนับตั้งแต่วันทราบการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่ วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) สังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2558 ข้อ 9 (เอกสารแนบท้าย6) 

 

   ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหรือจนกว่าจะประกาศเปลี่ยนแลงเป็นอย่างอ่ืน 
 

ประกาศ ณ วันที่  ๙  ธันวาคม  พ.ศ.2564 
 
 
 
 

           (นายทศนาถ  อ าพนนวรัตน์) 
         ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 

































































   
 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

โรงพยาบาลพิชัย  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑ 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
โรงพยาบาลพิชัย  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลพิชัย  อ าเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
วัน/เดือน/ปี    9  ธันวาคม  ๒๕๖4 
หัวข้อ :   บันทึกข้อความลงนาม ค าสั่งประกาศการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ด้านความรับผิดชอบ(กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ) และประกาศมาตรการ 
กลไกและระบบในการบริหารผลการปฏิบัติราชการและการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่ผลสัมฤทธิ์การ
ปฏิบัติงานต่ า  
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)  
             บันทึกข้อความลงนาม ค าสั่งประกาศการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ด้านความรับผิดชอบ(กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ) และประกาศ
มาตรการ กลไกและระบบในการบริหารผลการปฏิบัติราชการและการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่ผลสัมฤทธิ์
การปฏิบัติงานต่ า  
Link ภายนอก       1. เว็บไซต์ของโรงพยาบาลพิชัย 
                        http://www.pichaihos.com/ 
 
หมายเหตุ   
                          หลักฐานการประกอบ MOIT ๗ 
 
                       ผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูล                                  ผู้อนุมัติรับรอง 
     
 
                      ( นายอานนท์  ทองแย้ม )                                  ( นายณรงค์  พิมพา ) 
      ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานเวชสถิติช านาญงาน               ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
        วันที่...9..เดือน...ธันวาคม...พ.ศ..๒๕๖๔...                 วันที่...9..เดือน...ธันวาคม...พ.ศ..๒๕๖๔...                 
      
                                       ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 
                                                     (นายสุวิน  บญุเสือ) 

ต าแหน่ง..นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ.... 
                                      วันที่...9...เดือน...ธันวาคม...พ.ศ..๒๕๖๔...                 

 
 

http://www.pichaihos.com/

