
บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ   โรงพยาบาลรัตภูมิ  อำเภอรัตภูมิ  จังหวัดสงขลา 
ที ่                                   วันที่   5   พฤศจิกายน  2563 
เรื่อง   แนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงาน  และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตภูมิ 
  

ดัวยจังหวัดสงขลา  ได้จัดทำประกาศจังหวัดสงขลาเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติ 
ราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญจังหวัดสงขลา  เพ่ือใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานฯ  และโรงพยาบาลรัตภูมิ  
ได้จัดทำประกาศเรื่องการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ด้านความ
พร้อมรับผิด  (กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ) เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการบริหารผลการปฏิบัติงาน  
และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ  ตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง  รายละเอียด
ตามประกาศท่ีแนบมาพร้อมนี้  
 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป   ขอเสนอประกาศจังหวัดสงขลา  และประกาศโรงพยาบาลรัตภูมิ มาเพ่ือ 
พิจารณาดำเนินการดังนี้  

1. เพ่ือโปรดทราบ  และลงนามในประกาศฯ 
2. แจ้งบุคลากรทุกหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
3.  ขอเผยแพร่บนเว็บไซด ์ www.rattaphumhospital.go.th   

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา                                                                                              

                                                                                              
       (นางนิภาพร  ปานแก้ว) 
                   นักจัดการงานทั่วไป 
  

ผลการพิจารณา  ( /) อนุมัติ        (   ) ไม่อนุมัติ  เนื่องจาก................................................ 
 

                                                                                                

           (นายสุวิทย์  คงชูช่วย) 
                    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตภูมิ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  

สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงาน :   โรงพยาบาลรัตภูมิ 
วัน/เดือน/ปี  :   5  พฤศจิกายน  2563 
หัวข้อ         :   แนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงาน  และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การ
ปฏิบัติงานต่ำ 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 แนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงาน  และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ 
 
Linkภายนอก  :   www.rattaphumhospital.go.th 
 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
 

นางนภิาพร  ปานแกว้ 
 

นายสวุิทย์  คงชูชว่ย 
(นางนภิาพร  ปานแก้ว) (นายสวุิทย์  คงชูชว่ย) 

ตำแหน่ง นักจัดการงานทัว่ไป ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรตัภูม ิ
วันที่...........เดือน....................................พ.ศ..............       วันที่...........เดือน....................................พ.ศ..............       

 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

นายอธวิัฒน ์  บวัดำ 
(นายอธวิัฒน ์  บวัดำ) 

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
วันที่...........เดือน........................................พ.ศ. ............. 

 
 
 
 

http://www.rattaphumhospital.go.th/


 
 
 
 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลรัตภูมิ 
เรื่อง   แนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ 

        
   

      โรงพยาบาลรัตภูมิ ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นการประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ภาครัฐในทุกมิติ ตลอดจนกรประเมินผลการปฏิบัติราชการที่สะท้อนถึงคุณลักษณะที่ดี  ในการดำเนินงานที่มี
คุณธรรมที่หน่วยงานรัฐต้องมีและยึดถือปฏิบัติได้เป็นอย่างดี ซึ่งดัชนีความพร้อมรับผิด เป็นหนึ่งในกรอบการ
ประเมินฯ ที่มุ่งหมายให้สาธารณชนสามารถติดตามตรวจสอบว่าหน่วยงานได้ดำ เนินภารกิจตามพันธกิจของ
หน่วยงาน  การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ที่แสดงถึงความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ  รวมถึงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของเจ้าหน้าที่ที่แสดงถึงผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับ
ต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน  โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาให้คุณหรือให้โทษต่อผู้ปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์การ
ปฏิบัติงานในระดับต่างๆ เช่นเดียวกัน เพื่อมุ่งตอบสนองต่อผู้รับบริการหรือประชาชนอย่างแท้จริงอันจะก่อให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐและประเทศชาติ  ซึ่งดัชนีความพร้อมรับผิด  ตัวชี้วัดที่  2.2  การปฏิบัติงานตาม
หน้าที่มีวัตถุประสงค์ให้หน่วยงานมีการกำกับ ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพอันจะก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐและผู้รับบริการหรือประชาชน 
 

      เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรโรงพยาบาลรัตภูมิ ดำเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย  ถูกต้อง  เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีประสิทธิภาพ  เป็นธรรม  และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ ภารกิจ
ของภาครัฐ  โดยหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการกำหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่  ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา  และกำกับติดตามการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่กำหนดไว้  ทั้งนี้บุคลากรใดประพฤติตนอยู่ในจรรยาและระเบียบวิ นัย 
ปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ผู้บังคับบัญชา   นำผลการประเมินผล
การปฏิบัติราชการดังกล่าวไปใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน เพ่ือเสริมสร้าง
แรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ หากบุคลากรใดมีผลการปฏิบัติราชการในระดับที่ต้องให้ได้รับการพัฒนาปรับปรุง
ตนเอง ไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ ให้
ดำเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติการประเมินผล     การปฏิบัติราชการของบุคลากรแต่ละ
ประเภท  ดังนี้ 

 

         …/1. พระราชบัญญัติ 
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1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 110 (5) และกฎ ก.พ.ว่าด้วยการ
สั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล พ.ศ.2552 ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว 10 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2552 (สำหรับ
ข้าราชการ) 

2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ  พ.ศ. 2537  ข้อ 60  (5)  ซึ่ง
กำหนดให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุ  สั่งให้ลูกจ้างประจำที่ไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ  ออกจากราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กำหนดไว้
ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบราชการพลเรือนโดยอนุโลม (สำหรับลูกจ้างประจำ) 

3. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ข้อ19 ข้อ20 และข้อ28(4) และ
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง แนวทางการประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 และหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2554 ข้อ 11 ตามหนังสือสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.034/ว 275 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2554 (สำหรับพนักงานราชการ)  

4. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556 ข้อ 23 ข้อ 24 และ
ข้อ 25 (4) และประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมค่าจ้าง และต่อสัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2557 ข้อ8 ตาม
หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนมาก ที่ สธ 0201.040/ว 269 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม  พ.ศ.2557 
(สำหรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) 

5. หลักเกณฑ์และวิธีการปรับค่าจ้างประจำปีของลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2558 ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ สธ 0201.034/ว.224  ลงวันที่  24  
มีนาคม  2558 เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์วิธีการประเมินและการปรับค่าจ้างประจำปีของลูกจ้างชั่วคราว 
(สำหรับลูกจ้างช่ัวคราว)  

-  คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลรัตภูมิ  มีมติเห็นชอบอนุมัติแนวทางปฏิบัติการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำกว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่คาดหวัง สำหรับบุคลากรของ
โรงพยาบาลรัตภูมิ  และให้จัดทำประกาศโรงพยาบาลรัตภูมิ  เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ด้านความพร้อมรับผิด (กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ) เพ่ือให้ทุก
หน่วยงานถือปฏิบัติ ตั้งแต่รอบการประเมิน วันที่ 1 เมษายน 2562  เป็นต้นไป  โดยมีรายละเอียด   ดังนี้ 

- โรงพยาบาลรัตภูมิจัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ เรื่อง นโยบายทั้ งในระดับกระทรวง เขตบริการสุขภาพ  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และระดับโรงพยาบาล พร้อมทั้งชี้แจงวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และ ดัชนีชี้วัด 
ในระดับโรงพยาบาล /ดัชนีชี้วัดกลาง และกำหนดให้ทุกหน่วยงานกำหนดดัชนีชี้วัดของหน่วยงาน และดัชนีชี้วัด
รายบุคคล เพ่ือใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการทุก 6 เดือน  ของเจ้าหน้าที่ทุกประเภท  

 
          …/ทุกหน่วยงาน 
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- ทุกหน่วยงานกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ/การมอบหมายงานของเจ้าหน้าที่ทุกคน เพ่ือให้ทราบ
บทบาท  ขอบเขตหน้าที่ของตนเองตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาดำเนิ นการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน  ดังนี้ 

 

ข้าราชการ 
- ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินกำหนด

ข้อตกลงร่วนกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  กำหนดตัวชี้วัดหรือหลักฐาน
บ่งชี้ความสำเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 

- ระหว่างรอบการประเมิน  ให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมินอย่างต่อเนื่องเพ่ือ 
ประเมินผลของงานในช่วง 3 เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ เมื่อผู้
ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมินมีผลการประเมินต่ำกว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่คาดหวังให้ผู้ประเมินแจ้งผู้รับ
การประเมินทราบ และให้คำปรึกษาแนะนำเพ่ือปรับปรุง แก้ไข พัฒนาผลการปฏิบัติราชการของ ผู้รับการ
ประเมินในช่วง 3 เดือนหลังของรอบการประเมิน 

- สิ้นรอบการประเมิน เมื่อผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการอยู่ในระดับต้องปรับปรุง  
ให้ดำเนินการจัดทำคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง  กรณีข้าราชการพลเรือนสามัญมีผลการปฏิบัติราชการใน
ระดับต้องปรับปรุง (ต่ำกว่าร้อยละ 60) ดังนี้ 

ข้อ 1 ให้ผู้บังคับบัญชาที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในระดับที่ต้องให้ได้รับการพัฒนา
ปรับปรุงตนเอง ต้องแจ้งให้ผู้รับการประเมินทราบเกี่ยวกับผลการประเมินพร้อมทั้งกำหนดให้ผู้นั้นเข้ารับการ
พัฒนาปรับปรุงตนเองโดยให้ลงลายมือชื่อรับทราบไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้  การพัฒนาปรับปรุงตนเองให้
ผู้บังคับบัญชาจัดให้ข้าราชการผู้นั้นทำคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองโดยกำหนดเป้าหมายในระดับอันเป็นที่
พอใจทางราชการให้ชัดเจน เพ่ือใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งต่อไป ดังนี้ 

1.1 ร่วมจัดทำคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองตามแบบจัดทำคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง 
(เอกสารแนบท้าย 1) 

1.2 ให้ใช้แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ส่วนที่ 3 แผนการพัฒนาการปฏิบัติราชการ
รายบุคคล ในรอบที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรุง (ต่ำกว่าร้อยละ 60) มาจัดทำแผนการพัฒนา
รายบุคคล (Individual Development Plan) เพ่ือเป็นเครื่องมือประเมินผลการพัฒนาความรู้ทักษะ  สมรรถนะ
ที่ต้องการพัฒนาและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือ  สมรรถนะ 
ในการกำหนดคำม่ันในการพัฒนาปรับปรุงตนเองเป็นตัวชี้วัดรายบุคคลโดยต้องกำหนดเป้าหมายในระดับอันเป็นที่
พอใจของทางราชการ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคลประกอบการจัดทำคำมั่น ฯ ตาม
แบบที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด (เอกสารแนบท้าย 2) 

ข้อ 2 การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการพัฒนาปรับปรุงตนเองของข้าราชการตามข้อ 1 ให้มี
ระยะเวลาไม่เกินสามรอบการประเมิน 

ข้อ 3 กรณีที่ผู้ถูกประเมินเห็นว่าการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้บังคับบัญชามีความไม่เป็นธรรม
อาจทำคำคัดค้านยื่นต่อผู้บังคับบัญชารวมไว้กับผลการประเมินเพ่ือเป็นหลักฐานได้ภายใน 15 วัน หลังจากทราบ
ผลการประเมินและให้ผู้บังคับบัญชารวมรวมรายงานเสนอผู้มีอำนาจลำดับถัดไปเพ่ือประกอบความเห็นในการ
พิจารณา 
 

         ... /ข้อ 4  เมื่อผู้บังคับบัญชา  
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ข้อ 4  เมื่อผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญตามคำมั่นในการ
พัฒนาปรับปรุงตนเองตามข้อ 1 และข้อ 2 แล้ว ปรากฏว่าผู้นั้นไม่ผ่านการประเมินในระดับอันเป็นที่พอใจของ
ทางราชการตามคำม่ันในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ให้รายงานผลการประเมินดังกล่าวแก่ผู้บังคับบัญชาตามลำดับ 
เพ่ือพิจารณาดำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนสามัญต่อไป   

 

ลูกจ้างประจำ 

- ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน กำหนด
ข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กำหนดตัวชี้วัดหรือหลักฐาน
บ่งชี้ความสำเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 

- ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมินอย่างต่อเนื่องเพ่ือ
ประเมินผลสำเร็จของงานในช่วง 3 เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนอไว้หรือไม่ 
เมื่อผู้ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมินมีผลการประเมินต่ำกว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่คาดหวัง ให้ผู้ประเมินเจ้ง
ผู้รับการประเมินทราบ และให้คำปรึกษาแนะนำเพ่ือปรับปรุง แก้ไข พัฒนาผลการปฏิบัติราชการของผู้รับการ
ประเมินในช่วง 3 เดือนหลังของรอบการประเมิน   

- สิ้นรอบการประเมิน เมื่อผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจำอยู่ในระดับต้อง
ปรับปรุง (ต่ำกว่าร้อยละ 60)  ให้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของ  ส่วน
ราชการ พ.ศ. 2537 ข้อ 60 (5) ซึ่งกำหนดให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุ สั่งให้ลูกจ้างประจำที่ไม่สามารถปฏิบัติราชการ
ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ ออกจากราชการตามหลักเกณฑ์
และวิธีตามท่ี กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม 

 

พนักงานราชการ 

- ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน กำหนด
ข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน กำหนดตัวชี้วัด หรือหลักฐานบ่งชี้
ความสำเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 

- ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมินอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือ
ประเมินผลสำเร็จของงานในช่วง 3 เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดไว้  หรือไม่ 
เมื่อผู้ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมินมีผลการประเมินต่ำกว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่คาดหวัง   ให้ผู้ประเมินแจ้ง
ผู้รับการประเมินทราบ และให้คำปรึกษาแนะนำเพ่ือปรับปรุง แก้ไข พัฒนาผลการปฏิบัติงานของผู้รับการประเมิน
ในช่วง 3 เดือนหลังของรอบการประเมิน 

- เมื่อสิ้นรอบการประเมินของรอบการประเมินนั้นๆ ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ราชการมีคะแนนผลการประเมินอยู่ในระดับใดเมื่อรวมคะแนนผลการประเมินกับรอบการประเมิน   ที่ผ่านมามี
คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน 2 ครั้ง ติดต่อกันต่ำกว่าระดับดี (ต่ำกว่าร้อยละ 75)  ให้ดำเนินการตาม
หลักเกณฑ์และ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ในสังกัดสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

 

         … / พ.ศ. 2554    
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พ.ศ. 2554   ข้อ 11  พนักงานราชการผู้ใด ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้ประเมินผลการปฏิบัติงานแล้ว มี คะแนนเฉลี่ย
ของผลการประเมิน 2 ครั้ง ติดต่อกันต่ำกว่าระดับดี ให้ผู้บังคับบัญชาทำความเห็นเสนอผู้มีอำนาจสั่งจ้างเพ่ือ
พิจารณาสั่งเลิกจ้างต่อไป พร้อมกับแจ้งให้พนักงานราชการผู้นั้นทราบภายในเจ็ดวัน นับตั้งแต่วันทราบผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
 

- ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน กำหนด
ข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน กำหนดตัวชี้วัด หรือ หลักฐานบ่งชี้
ความสำเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 

- ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมินอย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
ประเมินผลสำเร็จของงานในช่วงเวลา 3 เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดไว้
หรือไม่ เมื่อผู้ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมินมีผลการประเมินต่ำกว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่คาดหวัง      ให้ผู้
ประเมินแจ้งผู้รับการประเมินทราบ และให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อปรับปรุง แก้ไข พัฒนาผลการปฏิบัติงานของผู้รับ
การประเมินในช่วง 3 เดือนหลังของรอบการประเมิน 

- เมื่อสิ้นรอบการประเมินของรอบการประเมินนั้น ๆ ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุขมีคะแนนผลการประเมินอยู่ในระดับใดเมื่อรวมคะแนนผลการประเมินกับรอบการประเมินที่
ผ่านมา  มีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2 ครั้ง ติดต่อกันต่ำกว่าระดับดี (ต่ำกว่าร้อยละ 
75)  ให้ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วย 
การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมค่าจ้าง  และต่อสัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557 ข้อ 
8 พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปผู้ใด ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้ประเมินผลการปฏิบัติงานแล้วมีคะแนนเฉลี่ยของ
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2 ครั้งติดต่อกันต่ำกว่าระดับดี ให้ถือว่าสิ้นสุดสัญญาจ้ าง โดยให้ผู้บังคับบัญชา
ทำความเห็นเสนอหัวหน้าส่วนราชการต่อไป พร้อมกับแจ้งให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขผู้นั้นทราบภายใน  7
วัน นับตั้งแต่วันทราบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

ลูกจ้างชั่วคราว(เงินบำรุง) 
 

- ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน กำหนด
ข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน กำหนดตัวชี้วัด หรือ หลักฐานบ่งชี้
ความสำเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 

- ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมินอย่ างต่อเนื่อง เพ่ือ
ประเมินผลสำเร็จของงานในช่วงเวลา 3  เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดไว้
หรือไม่ เมื่อผู้ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมินมีผลการประเมินต่ำกว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่คาดหวัง   ให้ผู้
ประเมินแจ้งผู้รับการประเมินทราบ และให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อปรับปรุง แก้ไข พัฒนาผลการปฏิบัติงานของผู้รับ
การประเมินในช่วง 3 เดือนหลังของรอบการประเมิน 

 
 

         /เมื่อสิ้นรอบการประเมิน 
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- เมื่อสิ้นรอบการประเมินของรอบการประเมินนั้น ๆ ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้าง

ชั่วคราวมีคะแนนผลการประเมินอยู่ในระดับใดเมื่อรวมคะแนนผลการประเมินกับรอบการประเมินที่ผ่านมามี
คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2 ครั้ง ติดต่อกันต่ำกว่าระดับดี (ต่ำกว่าร้อยละ 75)  ให้
ดำเนินการตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมค่าจ้าง และต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว  พ.ศ. 2558  ข้อ 9 ลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประ
มาร (เงินบำรุง) ผู้ใด ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้ประเมินผลการปฏิบัติงานแล้วมีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 2 ครั้งติดต่อกันต่ำกว่าระดับดี  ให้ผู้บังคับบัญชาทำความเห็นเสนอผู้มีอำนาจสั่งจ้าง เพ่ือพิจารณาสั่ง
เลิกจ้างต่อไป  พร้อมกับแจ้งให้ลูกจ้างชั่วคราวผู้นั้นทราบ  ภายใน  7 วันนับตั้งแต่วันทราบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

 

กลุ่มลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมา) เงินบำรุง 
 

- กำหนดรายละเอียดเงื่อนไขในสัญญาจ้างให้ชัดเจนถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ เป้าหมายที่หน่วยงาน
ต้องการ รวมถึงรายละเอียด หรือ ดัชนีชี้วัดที่ใช้ในการประเมิน  
    - ทุกสิ้นเดือนให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ผู้ประเมิน) ตรวจสอบรายละเอียดการปฏิบัติงานตาม
เงื่อนไขในสัญญาจ้าง เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละเดือน   

- ระหว่างเดือนให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมินอย่างต่อเนื่อง เพ่ือประเมิน
ผลสำเร็จของงานว่าสอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ เมื่อผู้ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมินมีผลการ
ประเมินต่ำกว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่คาดหวังให้ผู้ประเมินแจ้งผู้รับการประเมินทราบ และให้คำปรึกษาแนะนำ
เพ่ือปรับปรุง แก้ไข พัฒนาผลการปฏิบัติงานของผู้รับการประเมิน 

- เมื่อสิ้นรอบในแต่ละเดือนของการประเมิน หากผลการประเมินการปฏิบัติงาน  ที่ผ่านมามีคะแนนเฉลี่ย
ของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2  เดือน ติดต่อกันต่ำกว่าระดับดี (ต่ำกว่าร้อยละ 75)  ให้ดำเนินการตาม
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเพ่ิมค่าจ้าง 
และต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว  พ.ศ. 2558  ข้อ 9 ลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาร (เงินบำรุง) ผู้ใด ซึ่ง
ผู้บังคับบัญชาได้ประเมินผลการปฏิบัติงานแล้วมีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2 ครั้ง
ติดต่อกันต่ำกว่าระดับดี ให้ถือว่าสิ้นสุดสัญญาจ้าง (โดยอนุโลม) โดยแจ้งให้ผู้รับการประเมินทราบภายใน 7 วัน  
นับตั้งแต่วันทราบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

การกำกับติดตามการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด 

- ติดตามจากผลการประเมินการปฏิบัติงานในรอบนั้นๆ ทุก 6 เดือน 
- ติดตามจากดัชนีชี้วัดที่กำหนด 
- ติดตามจากการตรวจราชการ / การนิเทศงาน / การตรวจสอบภายใน 
- ติดตามจากระบบรายงานอุบติการณ์หรือข้อร้องเรียน 

 
 

... /ทุกสิ้นปีงบประมาณ 
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-  ทุกสิ้นปีงบประมาณให้หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน ประเมินความรู้ ทักษะ ของบุคลากรและ  
จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร  เสนอไปยังคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลากร เพ่ือเสนอผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลรัตภูมิพิจารณาอนุมัติ   ทั้งนี้เพ่ือให้การปฏิบัติงานของบุคลากรสำเร็จตามเป้าหมาย หรือความ
คาดหวังขององค์กร 
   กำหนดการประกาศเผยแพร่ผลการประเมินระดับดีมาก และ ดีเด่น ของข้าราชการ ในเว็บไซต์
และ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ภายใน 15 วันทำการ  นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก ผลการ
เลื่อนเงินเดือนในแต่ละรอบจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 
 

     ทั้งนี้   ให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามแนวทางข้างต้นอย่างเคร่งครัดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือ    
จนว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืน 
   

ประกาศ  ณ   วันที่   5   เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ.2563 

                                                                                       

(นายสุวิทย์  คงชูช่วย) 
       ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตภูมิ        

 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 


