
 
 
 
 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลแวงนอย 
เรื่อง   มาตรการ กลไก การวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดําเนินการกับเจาหนาที่ 

ผูมีผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงานต่ํา 
----------------------------------------------- 

   โรงพยาบาลแวงนอย สํานกังานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน เปนหนวยงานสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงกระทรวงสาธารณสุข ในราชการบริหารสวนภูมิภาค ที่เขารวมการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ  เปนการประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหนวยงานภาครัฐในทุกมิติ ตลอดจนการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการที่สะทอนถึงคุณลักษณะที่ดีในการดําเนินงานที่มีคุณธรรมที่หนวยงานของรัฐ
ตองมีและยึดถือปฏิบัติไดเปนอยางดี ซึ่งดัชนีความพรอมรับผิด เปนหนึ่งในกรอบการประเมินฯ ที่มุงหมายให
สาธารณชนสามารถติดตามตรวจสอบวาหนวยงานไดดําเนินภารกิจตามพันธกิจของหนวยงาน การประเมิน
พฤติกรรมการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ที่แสดงถึงความมุงม่ันตั้งใจปฏิบัติงานอยางเต็มประสิทธิภาพ รวมถึง
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของเจาหนาที่ที่แสดงถึงผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับตาง ๆ  ภายใน
หนวยงาน โดยมีหลักเกณฑการพิจารณาใหคุณหรือใหโทษตอผูปฏิบัติงาน   ตามผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานใน
ระดับตาง ๆ เชนเดียวกัน เพื่อมุงตอบสนองตอผูรับบริการหรือประชาชนอยางแทจริงอันจะกอใหเกิด
ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐและประเทศชาติ ซึ่งดัชนีความพรอมรับผิด ตัวชี้วัดท่ี 2.2 การปฏิบัติงานตาม
หนาที่มีวัตถุประสงคใหหนวยงานมีการกํากับ ตรวจสอบเจาหนาที่ของหนวยงานเพื่อใหปฏิบัติหนาที่อยางเต็ม
ประสิทธิภาพอันจะกอใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐและผูรับบริการหรือประชาชน 
  เพื่อใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร ในสังกัดโรงพยาบาลแวงนอย 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน  ดําเนินไปดวยความเรียบรอย ถูกตอง เปนไปตามหลักเกณฑที่
เก่ียวของ มีประสิทธิภาพ เปนธรรม และเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของภาครัฐ โดยหลักเกณฑการประเมินผล
การปฏิบัติราชการกําหนดใหผูบังคับบัญชามีหนาท่ีประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูใตบังคับบัญชา และ
กํากับติดตามผลการปฏิบัติราชการของผูใตบังคับบัญชาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน พันธกิจ และ
วัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการที่กําหนดไว ทั้งนี้ บุคลากรใดประพฤติตนอยูในจรรยาและระเบียบวินัย ปฏิบัติราชการอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ ใหผูบังคับบัญชานําผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ดังกลาวไปใชประกอบการพิจารณาแตงต้ัง เลื่อนเงินเดือน/คาจาง/คาตอบแทน เพื่อเสริมสรางแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติราชการ หากบุคลากรใดมีผลการปฏิบัติราชการในระดับที่ตองใหไดรับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ไม
สามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเปนท่ีพอใจของทางราชการ ให
ดําเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑแนวทางปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรแตละ
ประเภท ดังนี้ 
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  1. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 110(5) และกฎ ก.พ.
วาดวยการสั่งใหขาราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ กรณีไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล พ.ศ.2552 ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว10 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2552 
(สําหรับขาราชการ) 
  2. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. 2537 ขอ 60(5) 
ซึ่งกําหนดใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุ สั่งใหลูกจางประจําท่ีไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลในระดับอันเปนที่พอใจของทางราชการ ออกจากราชการตามหลักเกณฑและวิธีการตามที่กําหนด
ไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนโดยอนโุลม (สําหรับลูกจางประจํา) 
  3. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ขอ 19 ขอ 20 และ
ขอ 28(4) และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2554 เรื่อง แนว
ทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 และหลักเกณฑและวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2554 ขอ 11 ตาม
หนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.034/ว 275 ลงวันท่ี 21 ตุลาคม 2554 (สําหรับ
พนักงานราชการ) 
  4. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556 ขอ 23 
ขอ 24 และขอ 25(4) และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑวา
ดวยการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเพิ่มคาจาง และตอสัญญาจางพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 
2557 ขอ 8 ตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ดวนมาก ที่ สธ 0201.040/ว 269 ลงวันท่ี 21 
พฤษภาคม พ.ศ. 2557 (สําหรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) 
  โรงพยาบาลแวงนอย ไดจัดทําประกาศโรงพยาบาลแวงนอย เรื่อง การสงเสริมคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ : ดานความพรอมรับผิด (กระบวนการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ) เพื่อใหกลุมงาน/งาน ในโรงพยาบาลแวงนอย ถือปฏิบัติตั้งแตรอบการประเมิน วันที่ 1 
เมษายน 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 เปนตนไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  ขาราชการ 

- กอนเริ่มรอบการประเมิน หรือในชวงเริ่มรอบการประเมิน   ใหผูประเมินและผูรับการ
ประเมินกําหนดขอตกลงรวมกันเก่ียวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กําหนด
ตัวชี้วัดหรือหลักฐานบงชี้ความสําเรจ็ของงานอยางเปนรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 

 - ระหวางรอบการประเมิน   ใหผูประเมินติดตามความกาวหนาของผูรับการประเมินอยาง
ตอเน่ืองเพื่อประเมินผลสําเร็จของงานในชวงเวลา 3 เดือนแรกของรอบการประเมินวาสอดคลองกับเปาหมาย
ที่กําหนดไวหรือไม เม่ือผูประเมินคาดวาผูรับการประเมินมีผลการประเมินต่ํากวาคาเปาหมายหรือระดับท่ี
คาดหวังใหผูประเมินแจงผูรับการประเมินทราบ และใหคําปรึกษาแนะนําเพ่ือปรับปรุง แกไข พัฒนาผลการ
ปฏิบัติราชการของผูรับการประเมนิในชวง 3 เดือนหลังของรอบการประเมิน 

 - สิ้นรอบการประเมิน เมื่อผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการอยูในระดับ
ตองปรับปรุง ใหดําเนนิการจัดทําคํามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง กรณีขาราชการพลเรือนสามัญมีผลการ
ปฏิบัติราชการในระดับตองปรับปรุง (ต่ํากวารอยละ 60) ดังน้ี 
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 ขอ 1 ใหผูบังคับบัญชาที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการในระดับที่ตองให

ไดรับการพัฒนาปรบัปรุงตนเอง ตองแจงใหผูรับการประเมินทราบเก่ียวกับผลการประเมินพรอมทั้งกําหนดให
ผูนั้นเขารับการพัฒนาปรบัปรุงตนเองโดยใหลงลายมือชื่อรับทราบไวเปนหลักฐาน ท้ังนี้ ในการพัฒนาปรับปรุง
ตนเองใหผูบังคับบัญชาจัดใหขาราชการผูนั้นทําคํามั่น ในการพัฒนาปรับปรุงตนเองโดยกําหนดเปาหมายใน
ระดับอันเปนที่พอใจของทางราชการใหชัดเจน เพื่อใชในการประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งตอไป ดังน้ี 

  1.1 รวมจัดทําคําม่ันในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง   ตามแบบจัดทําคํามั่นในการ
พัฒนาปรังปรงุตนเอง (เอกสารแนบทาย 1)  

  1.2 ใหใชแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สวนที่ 3 แผนการ
พัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล ในรอบที่มีผลการประเมินอยูในระดับตองปรับปรุง (ต่ํากวารอยละ 60) 
มาจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) เพื่อเปนเครื่องมือประเมินผลการพัฒนา
ความรูทักษะ สมรรถนะที่ตองการพัฒนา และแบบประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน แบบประเมินพฤติกรรมการ
ปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ในการกําหนดคําม่ันในการพัฒนาปรับปรุงตนเองเปนตัวชี้วัดรายบุคคลโดยตอง
กําหนดเปาหมายในระดับอันเปนที่พอใจของทางราชการ ที่สอดคลองกับแผนพัฒนาการปฏิบัติราชการ
รายบุคคลประกอบการจัดทําคํามั่นฯ ตามแบบที่สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกนกําหนด 
(เอกสารแนบทาย 2) 

ขอ 2 การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการพัฒนาปรับปรุงตนเองของขาราชการตาม
ขอ 1 ใหมีระยะเวลาไมเกินสามรอบการประเมิน 

 ขอ 3 กรณีที่ผูถูกประเมินเห็นวา  การประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูบังคับบัญชามี
ความไมเปนธรรม อาจทําคําสั่งคัดคานย่ืนตอผูบังคับบัญชารวมไวกับผลการประเมินเพื่อเปนหลักฐานได
ภายใน 15 วัน หลังจากทราบผลการประเมินและใหผูบังคับบัญชารวบรวมรายงานเสนอผูมีอํานาจลําดับ
ถัดไป เพื่อประกอบความเห็นในการพิจารณา 

 ขอ 4 เมื่อผูบังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญตาม
คํามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองตามขอ 1 และขอ 2 แลว  ปรากฏวาผูนั้นไมผานการประเมินในระดับอัน
เปนที่พอใจของทางราชการตามคํามั่นในการพัฒนาปรับปรงุตนเอง ใหรายงานผลการประเมินดังกลาวตอผูวา
ราชการจังหวัด เมื่อผูวาราชการจังหวัด ไดรับรายงานแลวอาจดําเนนิการดังตอไปนี้ 

  (1) กรณีขาราชการผูรบัการประเมินประสงคจะลาออกจากราชการ ก็ใหสั่งใหออก
จากราชการหรือ 

  (2) สั่งใหขาราชการผูนั้นเขารับการพัฒนาปรับปรุงตนเองอีกครั้งหนึ่ง โดยทําคํามั่น
ในการพัฒนาปรับปรุงตนเองเปนครั้งที่สอง หรือ 

  (3) สั่งใหขาราชการผูนั้นออกจากราชการ 
 กรณีการดําเนินการตามขอ 4(2) เมื่อผูบังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการของ

ขาราชการผูนั้นตามคําม่ันครั้งท่ีสองแลว ปรากฏวาผูน้ันไมผานการประเมินในระดับอันเปนท่ีพอใจของทาง
ราชการตามคํามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ใหหนวยงานรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
เสนอตอผูวาราชการจังหวัด เพื่อสั่งใหขาราชการผูนั้นออกจากราชการ 

 ทั้งนี้ ใหดําเนินการตามกฎ ก.พ. วาดวยการสั่งใหขาราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ 
กรณีไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ. 2552 
 

…4/ลูกจางประจํา 
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ลูกจางประจํา 
- กอนเริ่มรอบการประเมิน หรือในชวงเริ่มรอบการประเมิน ใหผูประเมินและผูรับการ

ประเมินกําหนดขอตกลงรวมกันเก่ียวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กําหนด
ตัวชี้วัดหรือหลักฐานบงชี้ความสําเรจ็ของงานอยางเปนรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 

 - ระหวางรอบการประเมิน   ใหผูประเมินติดตามความกาวหนาของผูรับการประเมินอยาง
ตอเน่ืองเพื่อประเมินผลสําเร็จของงานในชวงเวลา 3 เดือนแรกของรอบการประเมินวาสอดคลองกับเปาหมาย
ที่กําหนดไวหรือไม เม่ือผูประเมินคาดวาผูรับการประเมินมีผลการประเมินต่ํากวาคาเปาหมายหรือระดับท่ี
คาดหวังใหผูประเมินแจงผูรับการประเมินทราบ และใหคําปรึกษาแนะนําเพ่ือปรับปรุง แกไข พัฒนาผลการ
ปฏิบัติราชการของผูรับการประเมินในชวง 3 เดือนหลังของรอบการประเมิน 

 - สิ้นรอบการประเมิน เมื่อผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการอยูในระดับ
ตองปรับปรุง ใหดําเนนิการตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. 2537 
ขอ 60(5) ซึ่งกําหนดใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุ สั่งใหลูกจางประจําที่ไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลในระดับอันเปนที่พอใจของทางราชการ ออกจากราชการตามหลักเกณฑและวิธีการตามท่ี
กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนโดยอนุโลม 

 พนักงานราชการ 
- กอนเริ่มรอบการประเมิน หรือในชวงเริ่มรอบการประเมิน ใหผูประเมินและผูรับการ

ประเมินกําหนดขอตกลงรวมกันเก่ียวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน กําหนดตัวชี้วัด
หรือหลักฐานบงชี้ความสําเร็จของงานอยางเปนรปูธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 

- ระหวางรอบการประเมิน  ใหผูประเมินติดตามความกาวหนาของผูรับการประเมินอยาง
ตอเนื่อง เพ่ือประเมินผลสําเร็จของงานในชวงเวลา 3 เดือนแรกของรอบการประเมินวาสอดคลองกับ
เปาหมายที่กําหนดไวหรือไม เมื่อผูประเมินคาดวาผูรับการประเมินมีผลการประเมินต่ํากวาคาเปาหมายหรือ
ระดับที่คาดหวังใหผูประเมินแจงผูรับการประเมินทราบ และใหคําปรึกษาแนะนําเพ่ือปรับปรุง แกไข พัฒนา
ผลการปฏิบัติงานของผูรับการประเมินในชวง 3 เดือนหลังของรอบการประเมิน 

- เมื่อสิ้นรอบการประเมิน ของรอบการประเมินนั้น ๆ ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานราชการมีคะแนนผลการประเมินอยูในระดับใดเมื่อรวมคะแนนผลการประเมินกับรอบการประเมินท่ี
ผานมามีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน 2 ครั้ง ติดตอกันต่ํากวาระดับดี ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 
2554 ขอ 11 พนักงานราชการผูใด ซึ่งผูบังคับบัญชาไดประเมินผลการปฏิบัติงานแลว มีคะแนนเฉลี่ยของ
ผลการประเมิน 2 ครั้ง ติดตอกันต่ํากวาระดับดี ใหผูบังคับบัญชาทําความเห็นเสนอผูมีอํานาจสั่งจางเพื่อ
พิจารณาสั่งเลิกจางตอไป พรอมกับแจงใหพนักงานราชการผูนั้นทราบภายในเจ็ดวัน นับตั้งแตวันทราบผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
- กอนเริ่มรอบการประเมิน หรือในชวงเริ่มรอบการประเมิน ใหผูประเมินและผูรับการ

ประเมินกําหนดขอตกลงรวมกันเก่ียวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน กําหนดตัวชี้วัด
หรือหลักฐานบงชี้ความสําเร็จของงานอยางเปนรปูธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 

 
 

...5/ระหวาง 
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- ระหวางรอบการประเมิน  ใหผูประเมินติดตามความกาวหนาของผูรับการประเมินอยาง
ตอเนื่อง เพ่ือประเมินผลสําเร็จของงานในชวงเวลา 3 เดือนแรกของรอบการประเมินวาสอดคลองกับ
เปาหมายที่กําหนดไวหรือไม เมื่อผูประเมินคาดวาผูรับการประเมินมีผลการประเมินต่ํากวาคาเปาหมายหรือ
ระดับที่คาดหวังใหผูประเมินแจงผูรับการประเมินทราบ และใหคําปรึกษาแนะนําเพ่ือปรับปรุง แกไข พัฒนา
ผลการปฏิบัตงิานของผูรับการประเมินในชวง 3 เดือนหลังของรอบการประเมิน 

- เมื่อสิ้นรอบการประเมิน ของรอบการประเมินนั้น ๆ ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข มีคะแนนผลการประเมินอยูในระดับใดเมื่อรวมคะแนนผลการประเมินกับรอบ
การประเมินที่ผานมามีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน 2 ครั้ง ติดตอกันต่ํากวาระดับดี ใหดําเนินการตาม
ประกาศคณะกรรมาบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑวาดวยการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มคาจาง และตอสัญญาจางพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557  ขอ 8 พนักงาน
กระทรวงสาธารณสุขทั่วไปผูใด ซึ่งผูบังคับบัญชาไดประเมินผลการปฏิบัติงานแลว มีคะแนนเฉลี่ยของผลการ
ประเมิน 2 ครั้ง ติดตอกันต่ํากวาระดับดี ใหถือวาสิ้นสุดสัญญาจาง โดยใหผูบังคับบัญชาทําความเห็นเสนอ
หัวหนาสวนราชการตอไป พรอมกับแจงใหพนักงานราชการผูนั้นทราบภายในเจ็ดวัน นับตั้งแตวันทราบผล
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป หรือจนกวาจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเปนอยางอ่ืน 
 
  ประกาศ ณ วันที่   25  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2565 
   
 

 
 

(นายปณณวิชญ  มีธรรม) 
นายแพทยชํานาญการ รักษาการในตําแหนง 

ผูอํานวยการโรงพยาบาลแวงนอย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 
 
 



 

 
 
 



 
 
 



 
 
 
 



 

 
 



 



 
 
 



 



 
 



 



 
 



 

 
 

 



 

 
 



 
 


