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ประกาศโรงพยาบาลศรีรัตนะ

เรื่อง มาตรการ การบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าทีกรณีผลสัมฤทธิการปฏิบัติงานต°า
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการหจุรติ ระยะที ่๓ (พ.ศ.๒๕:๖๐ - 

๒๕:๖๔) แผนแม่บทการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงสาธารณสขุ ระยะ ๕ ป ี

( พ.ศ.๒๔๖๐ - ๒๔๖๔ ) และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที ่๑ ( พ.ศ.๒๕:๖๐ - 

๒๔๖๔ ) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทจุรติแสะประพสตุมชอ,บ และ 
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ป ี(ด้านสาธารณสุช) โดยมุ่งเนนการป้องกนปราบปรามการทุวร^ ดานการป้อง 

ปรามผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและศวามโปร่งใส^บการดำเนิบงานของหมว่ยงานภาค^ ^ Integrity 
and Transparency Assessment : ITA และกำหนดให้หน่วยงานจะต้องประเมินผลการปฏิบัติราขการของ 
หน่วยงานภาครัฐครอบคลุมในทุกมิต ิตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่สะท้อนถึงคุณลักษณะที่ติ 

เป็นหนึ่งในกรอบการประเมินาที่มุ่งหมายให้สาธารณขนสามารกติดตามตรวจ?เอนว่าหบว่ยงาน^ดดาเนนภ^กจ 
ตามพันธกิจของหน่วยงาน การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่แสดงถึงความมุ่งม่ันลั^จ 

ปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงการประเมินผลสัมฤทธ,ิของงานของเจ้าหน้าท่ีที่แสดงถึงผสลัมฤทรีก้าร 

ปฏิบัติงานในระดับต่างๆโดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ปฏิบัติงานตามผสลัมฤบรีก้ารป้ฏินดัิงาน^นระดับต่างส ุ

ทั้งนี ้เพื่อมุ่งตอบสนองต่อผู้รับบริการหรือประชาชนอย่างแท้จริงอันจะก่อโห้เกิดผสลัมฤหธิต่อภารกิจของวิร 

และประเทศชาต ิซึ่งดัชนีความพร้อมรับผิด ตัวชีวัดที ๒.๒ การปฏิบัติงานตามหน้าทมีวัตฤประสงค์โหหน่วยงาน 
มีการกำกับ ตรวจสอบเจ้าหน้าทีของหน่วยงานเพอให้ปฏิบัติหนาทอย่างเตมประสหธกว'','เบน^"ก®^''',แกด 

ผลสัมฤทธ,ิต่อภารกิจของรัฐและผู้รับบริการหรือประขาขน
เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการชองบุคสากท้'นสังกัด^รงพยวบวส,2'รืลัดนะ ดํวเนิน^ป 

ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เป็นไปตามหลักเกณฑทเกยวชอง มประสิทธิภาพ เปนธรรม และเกดผลสมฤทรตอ 
ภารกิจของภาครัฐ โดยหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติรวขกวรกํวหนดใท้ผู้บงัคับบัสุ!ชามีหบ่'1^ 

ประเมินผลการปฏิบัติราชการชองผู้ใด้บังคับบัญขว และกำกับติดตามการปฏิบัติราขการของผู้^ตบังคับบสุ)ขบัน 

บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน ์พันธกิจ และวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิหธิผสสอดดส้องกับ 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่กำหนดไว ้นั้งนี ้บุคลากรใดประพฤติตนอยูไนจรรยวแสะ 

ระเบียบวินัย ปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทรี้ต่อภารกิจของรัฐ ไท้ผู้บังคบับัญชวบ่วผล 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการด้งกล่าวไปใช้ประกอบการพิจารณวแตง่ตัง้ เลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง/ 
ค่าตอบแทน เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ หากบุคลากรใดมีผลการปฏิบัติราขการไนระดบน 
ต้องให้เด้รับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสินธผิสไนระดัน 

อันเป็นที่พอใจของทางราชการให้ดำเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑ์แนวทวงปฏิบัต่การบร่ะเนินผลการ 
ปฏิบัติราชการของบุลากรแต่ละประเภท ด้งนี้



๑. พระราชบัญญ้ตระเบียบข้าราขการพลเรือน พ.ศ.๒<£<£๑ มาตรา ๑๑๐ (๕) และกฎ ก.พ.ว่า 
ด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไม่สามารถบีฏิบัตริาชการ^ประสทิธิภาพและ 

เกิดประสิทธิผล พ.ศ.๒<£๕:๒ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร.๑๐๑๒/ว ๑๐ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๒
๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำชองส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๓๗ ข้อ ๖๐ (๕) 

ซึ่งกำหนดให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุ สั่งให้ลูกจ้างประจำทไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีบีระสิทธิภาพและเกิด 
ประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจชองทางราชการ ออกจากราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กำหนดใว ้

ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรึจนใดยอ'มุใสม

๓. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๑๙ ข้อ ๒๐ และข้อ 

ที่ ๒๘ (๔) และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที ่๒๘ กุมภาพันธ ์๒๕๕๔ เรือง 

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานชองพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ และหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล 

การปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัดสำนักงานบีสัดกระทรวงลาธารณ?|ข พ.ด.๒^๔ ช้อ ๑๑ ตกม 
หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณลุช ที่ ลธ ๐๒๐๑•๐๓๔/ว ๒๗๕ ลงวันท ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔

๔. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณล,ช พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อ ๒๓ 

ข้อ ๒๔ และข้อ ๒๕ (๔) และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุช เรื่องหลักเกณฑ์ว่า 

ด้วยการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพอเพิมศ่าจาง และต่อสัญญาพนกงานกระทรวงสา^ารณจึช พ.ศ.๒๕๕๗ 
ข้อ ๘ ตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุช ด่วนมาก ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๔๐/ว ๒๖๙ ลงวันที ๒๑ พฤษภาคม 

พ.ศ.๒๕๕๗
อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุช ครังท ๓/๒๕๖๑ เมอวันท ๑ พฤษภาคม 

๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบอนุมัติแนวทางปฏิบัติการประเมินผลการบีฏินัติราชการมู้มผีสลัมมุท^การบีมบิตงานตา 
กว่าค่าเป้าหมายหรือระดับทีคาดหวัง สำหรับบุคลากรในสังกัดสำนักงานบีสดกระทรจงสก®กวิส'*ส^ แสะใท 

จัดทำประกาศ เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมและความใปร่งใสในการดำเนินงานชองหน่วยงกนภกดรัฐด้กนคจกม 

พร้อมรับผิด ( กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ) เพ่ือให้ส่วนราชการถือปฏิบัติตังแต่รอนการบีระเมิม 

วันที ่๑ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ข้าราชการ
- ก่อนเริ่มรอบการการประเมิน หรือในช่วงเริมรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผูรนการ 

ประเมินกำหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกันการมอนหมายงานแสะบรีะเมนิผลการปริบัดิราชการ กำหนดตัวชี้วัด 

หรือหลักฐานบ่งชี้ความสำเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมกะสมกันสักษณะงกน
- ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินติดตามความกักวหนกชองมูรันกกรบีจะเมน®ยก'3 

ต่อเนื่อง เพื่อประเมินผลสำเร็จชองงานในช่วงเวสก ๓ เดือนแรกชองรอนการประเมินว่กสอดคลอกนเป็กหมกยท 
กาหนดไว้หรือไม ่เมื่อผู้ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมินมีผลการประเมินตํ่ากว่กค่าเป็กหมกยหจอืระดับ^ 

คาดหวังให้ผู้ประเมินแจงผู้รับการประเมินทราน และให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อปรันปรุง แกัto พัฒนาผลการ 

ปฏิบัติราชการของผู้รับการประเมินในช่วง ๓ เดือนหลังชองรอบการประเมิน



- สิ้นรอบการประเมิน เมื่อผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการอยู่ในระดั‘บ 
ต้องปรับปรุง ให้ดำเนินการจัดทำคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง กรณีข้าราชการพลเรือนสามัญมีผลการ 

ปฏิบัติราชการในระดับต้องปรับปรุง (ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐) ดังนี้
ข้อ ๑ ให้ผู้บังคับบัญชาที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในระดับที่ต้องให้ได้รัน 

การพัฒนาปรับปรุงตนเอง ต้องแจ้งให้ผู้รับการประเมินทราบเก่ียวกับผลการประเมินพร้อมทั้งกำหนดให้ผู้นั้น 

เข้ารับการพัฒนาปรับปรุงตนเองโดยให้ลงลายมือชื่อรับทราบไร้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง 

ให้ผ้บังคับบัญชาจัดให้ข้าราชการผู้นันทำคำมันในการพัฒนาปรับบ่รุงตนเองใดยกำหนดเปา็หมายในระห้'บลนั 
เป็นที่พอใจของทางราชการให้ขัดเจน เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งต่อไป ดังนี

๑.๑ ร่วมจัดทำคำม่ันในการพัฒนาปรับปรุงตนเองตามแบบจัดทำคำมั่นในการพัฒนา 

ปรับปรุงตนเอง (เอกสารแนบท้าย ๑)
๑.๒ ให้ใช้แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ส่วนที่ ๓ แผนการพัฒนาการ 

ปฏิบัติราชการรายบุคคล ในรอบที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรุง (ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐) มาจัดทำ 
แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) เฟือเป็นเครืองมือประเมินผลการพัฒนาความรู ้
ทักษะ สมรรถนะที่ต้องพัฒนา และแบบประเมินผลส้มฤทธี๋ของงาน แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 
หรือสมรรถนะ ในการกำหนดคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองเป็นตัวชี้วัดรายบุดดลใดยต้องกำหนด 

เป้าหมายในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุดดล 

ประกอบการจัดทำคำมั่นฯ ตามแบบที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารเมสุขกำหนด (เอกสารแนบท้าย ๒)
ข้อ ๒ การประเมินผลการปฏิบัติราชการและพัฒนาปรับปรุงตนเองของข้าราชการตามข้อ ด 

ให้มีระยะเวลาไม่เกินสามรอบการประเมิน
ข้อ ๓ กรณีที่ผู้ถูกประเมินเห็นว่าการประเมินผลการปฏิบัติราชการชองผู้บังคับบัญ‘ชามีดาาน 

ไม่เป็นธรรมอาจทำคำคัดด้านยื่นต่อผู้บังคับบัญชารวมไว้กับผลการประเนินเพอ1■ปนหลัดฐานได้ภายไน 3)๕ รน้ 
หลังจากทราบผลการประเมินและให้ผู้บังคับบัญชารวบรวมรายงานเลนอมู้มีอำนาจลัรดบัลัดไป1,ที่®'บร่ะกอ,บ 

ความเห็นในการพิจารณา
ข้อ ๔ เมื่อผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการชองข้าราชการพลเรือนลามัญดาน 

คำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองตามข้อ ๑ และข้อ ๒ แล้ว ปรากฏว่าผู้นันไม่ผ่านการประเมินในระดับอัน 
เป็นที่พอใจของทางราชการตามคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ให้รายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อ 
ผ้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ่ได้รับรายงานแล้วอาอดำเนินการดังต่อไปนี

(๑) กรณีข้าราชการผู้ได้รับการประเมินประสงค์จะลาออกจากราชการ ก็ให้ส่ังให้ออก
จากราชการ หรือ

(๒) สั่งให้ข้าราชการผู้นั้นเข้ารับการพัฒนาปรับปรุงตนเองอีกครังหนึ่ง โดยการทำคำมัน 
ในการพัฒนาปรับปรุงตนเองเป็นครั้งที่สอง หรือ

(๓) สั่งให้ข้าราชการผู้นั้นออกจากราชการ
กรณีการดำเนินการตาม ข้อ ๔ (๒) เมื่อผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการชอง 

ข้าราชการผ้นั้นตามคำมั่นครั้งที่สองแล้ว ปรากฏว่าผู้นั้นไม่ผ่านการประเมินในระดับอันเปนที่พอไจของหาง 

ราชการตามคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ให้หน่วยงานรายงานผลการประเมินการปฏิบัติรา'ชการเลนอต่อ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อสั่งการให้ข้าราชการผู้นั้นลาออกจากราชการ

ทั้งนี ้ให้ดำเนินการตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการส่ังให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ 

กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประลิหริผล ห•ด- >£><££๒



ลูกจ้างประจำ

- ก่อนเร่ิมรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการ 

ประเมินกำหนดข้อตกลงร่วมกันเก่ียวกับการมอบหมกยงานและการชร่ะเมิ'มผลการ'ช่ฏิบั^,5าซการ กำหนด 
ตัวช้ีวัด หรือหลักฐานบ่งชี้ความสำเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน

- ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมินอย่าง 

ต่อเนื่อง เพื่อประเมินผลสำเร็จของงานในช่วงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับเป้าหมาย 
ที่กำหนดไว้ให้ผู้ประเมินแจ้งผู้รับการประเมินทราบ และให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อปรับปรุง แก้ไข พัฒนาผลการ 

ปฏิบัติราชการของผู้รับการประเมินในช่วง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน
- สิ้นรอบการประเมิน เมื้อผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประอำ อย่*ไน 

ระดับต้องปรับปรุง ให้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประ•อำของส่วนราขการ พ-ศ- 

๒๕:๓๗ ข้อ ๖๐ (๕:) ซึ่งกำหนดให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจ ุสั่งให้ลูกจ้างประอำทไม่สามารลปฏิบัดิราขการ,ไห้มี 
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่ทอใจของทางราข,าาร ออกจากราขการตามหลักเกณท์แสะ 

วิธีการตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราขการทลเรือน'ไดออ'

พนักงานราชการ

- ก่อนเร่ิมรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการ 
ประเมินกำหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิก้ติงาน กำหนดตัวขี้วัด 

หรือหลักฐานบ่งขี้ความสำเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลัลษณะงาน
- ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมินอย่าง 

ต่อเนื่องเพื่อประเมินผลสำเร็จของงานในช่วงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคลองกับเป้าหมายท 
กำหนดไว้หรือไม ่เมื่อผู้ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมินมีผลการประเมินตํ่ากว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที ่

คาดหวังให้ผู้ประเมินแจงผู้รับการประเมินทราบ และให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อปรับปรุง แก้ไข พัฒนาผลการ 

ปฏิบัติงานของผู้รับการประเมินในช่วง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน
- เมื่อส้ินรอบการประเมินของรอบการประเมินนั้น ๆ ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 

พนักงานราชการมีคะแนนผลการประเมินอยู่ในระดับไดเมื่อรวมคะแนนผลการบรีะเมินก้บรอบการประเ^นที่ 

ผ่านมามีคะแนนเฉล่ียของผลการประเมิน ๒ ครั้งติดต่อกันตํ่ากว่าระดับดี ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และ 
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน-ราชการในสังกัดสำนัลงานบีลัดกระทรวงสาธารณ^ พ-ศ- 

๒๕:๕:๔ ข้อ ๑๑ พนักงานราขการผู้ใด ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้ประเมินผลการปฏิบัติงานแล้ว มีคะแนนเฉลยของผล 

การ
ประเมิน ๒ คร้ัง ติดต่อกันตํ่ากว่าระดับดี ให้ผู้บังคับบัญชาทำความเห็นเสนอผู้มีอำนาจลังจ้าง เพีอพิจารณาลัง 
เลิกจ้างต่อไป พร้อมกับแจ้งให้กับพนักงานราชการผู้นั้นทราบภายในเจ็ดวัน นับตั้งแต่วันทราบผลการ 

ประเมินผลการปฏิบัติงาน
พนักงานกระทรวงลูาธารณสุข

- ก่อนเร่ิมรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการ 
ประเมินกำหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการบีฏีนั^งาน กำหนดตัวขีวัด 

หรือหลักชิานบ่งขี้ความสำเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลัภษณะงาน
- ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเนิบอยาง 

ต่อเน่ืองเพื่อประเมินผลสำเร็จของงานในช่วงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับเป้าหมายที่
กำหนดไว้หรือไม่ เมื่อผู้ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมินมีผลการประเมินดำกว่าค่าเป้าหมรยหร®ระดบท



.1

คาดหวังให้ผู้ประเมินแจ้งผู้รับการประเมินทราบ และให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อปรับปรุง แก้ไ6ข พัฒนาผลการ 

ปฏิบัติงานของผู้รับการประเมินในช่วง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน
- เมื่อสิ้นรอบการประเมินของการประเมินนั้น ๆ ผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน'ฆอง 

พนักงานกระทรวงสาธารณสุขมีคะแนนผลการประเมินอยู่ในระดับ5!>ด เมือรวมคะแนนผลการปร^มิบก้นํรอบ 

การประเมินที่ผ่านมามีคะแนนเฉล่ีย‘ของผลการประ!>มิทผลการนํมิทัติงาน ๒ ควงิ ติดต่อกันตํ่ากว่าระดัทต ิ
ให้ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาบกระทรางสาธารณจขึ เา0ง หลักเกณ,ท์ว่าด้วยการ 

ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มค่าจ้าง และต่อสัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุ'ข พ.ศ.๒^๗ ข้อ ๘ 

พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วใปผู้ใดขีงผู้บังดับบัญ‘ขา'!'ด้นํระเบิบผสการนํฏิบตงานแลว^คะแนน1,ฉลยของผล 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 'อ ครังติดต่อกันตำกว่าระดับด ีใหถอว่าสินสุดสญญาวาง โดยใหผูบงคบบญ'ขา 

ทำความเห็นเสนอหัวหน้าส่วนรา'ซการ

ทั้งนี ้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ประกาศ ณ วันที ่๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕:๖๔

/■

(นายพงศนาถ หาญเจริญพิพัฒน์) 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ



- >•'1 
ใ'':

คฺาส5ัสำนักงาบสาธารณ.สุขฺจังห'Tดฺศรฺสุะเท,ษ-
ที่' $3$, /เอเรุะร่ท

เวองฺ-ฆอบฺVมฺวุ่ยให้ข้ารฺาข้การเข้นฺผู้ปร่ะเบนผฺลก่า‘รปฎิน้ติร่า'ชก'เร 
ในสังกัดส์านักงาบสาธารณสุขชัง่V!วัดศรีส!;เกิษ•

'ปฺฎฺนัดราชการชองชัาร่าชกา'ร่ ในสังกัดสำนักงานสาธาร่พสุขจฺงหวัดศริสะเกษ พังนุ 
®..น่ายนพ่ทิย์สาธารณสุช่จังห่วัดฟิรืสะเก'นุ ประเมน'

0.๑ ผู้อำนวยการโรงพยานุาลชุนชน ...... >• '
๑:te หวหนัากสุมงาน/หัวหนำ.คู่นย์ กายใน.สำนักงานุสาธาร่ณสุชวังหาด^ส.ะเกนุ่

f , V ______ __________________ ______________________________

ทังนี’้ ตั้ง่น่ต็รอบการ่ปร่ะเมนุ ปืง่บ่ประมาณ 'งะะราะะะท เข้นุด้นไป
สังิ: ณ วันที ่li พ สุมภาหันส ์พ.ศ. ๒Cราว๓

{นานาราสุร ซี่บคา)

(นายแพทย์สารารณสุขจังหวัที่คิรีสะเกษ

เะ'-
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ประกาศชังทวัดศรีสะเกข
เรีอง หลักเก(นฑ์และว๊ธฺการปริะพินผลการปฏิบติราซการฃองข้ารา,ชการพลเรีอนสามัญ,ของชังVIวัดศรีสะเกป.

เพื่อไท้เป็นไปตาม!นาพ่ริา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียนข้าราขการพลเรือน พ.ศ. ๖๕๕๑ 
ประกอนกับหนังสือสำนักงทน ก.พ. ท นร■ ๑๐๑๒/ว. ๖๐ ลงวันพื ่๓ กัน'ยายน ๒๕๕๒ เรื่องหลักเกณฑ์และ 
วิธึการประเมันผลการ■ปฏิบัติราชทารซองข้าราชการพลเรือนสามัญ กัาหนดไท้ส่วนราชการระคันกรมหรือ 
จังหวัดประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการปร่ะเมินพลการปฏิบัติราชการไท้ช้าราชการพลเรือนสามัญไนกังกัดหวาน 
โดยทั่วกัน ดังนั้น เพื่อไท้การประเมินผลการปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจ■สอฺบัได ้
ชังหวัดศรีสะเกษจีงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการซองข้าร่าชการพลเรืธนสกมัญ 
ชองจังหวัดศรีละเกษ ่ดังต่อไปน้ี

ข้อ ๑ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญของ 
จังหวัดศรีสะเทษ่'ตามประกาศนี้ไหไข้สำหรับประเมินผลการปฏิบตริาชการสำหรับรอนการประเมินดังแต่วันนี ้

๑ ตุลาคม ๒๕๖๑■ ถึง ลไ๑ มินาคม ๖:๕๖๒ เป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ในประกาศนี้
“หน่วยงาน” หมายความ'ว่า หน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภิาคน้ีตั้ง'อยู่ ณ จังหวัดศรีสะเก่ษ 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕&า๔ ,และนี้แก้ไขเพิ่มเดิม
ข้อ ๓ ผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการ และ.ผู้รับการประเมินผลการ.ปฏิบัติราชการขอ'งชังหวัด 

ศรีสะเกน ไท้เป็นไปตามนี้สำนัก.งาน ก.พ. กระทรวง กรมด้นสงกัด หรือชังหวัดศรีสะเกนกำหนด
ข้อ ๔ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้ดำเนินการประเมินปืละ ๒ รอบ.ตาม'• 

ป็งบประมาณ ด้งนี้: ■
ริอบนี ้๑ เป็นท่ารประเมินผลการิปฏิบัติราชการ ระหว่างวันนี ้ต ตุลาคม ถึง ๓๑ มีนาคม 
รอบนี ้๒ .เป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระหว่างวันนี ้๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายน,
ข้อ ๕ 'การประเมินผลการปฏิบัติราขการให้ประเมินสององค์ประกอบ ได้แก ผ่ลสัมฤทธึ้ชองฺงาน 

และพฤติกรรมปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ โดยรกัดส่วนคะแนน ร้อยละ ๗๐ และ ๓๐ ตามลำดับ
ในกรณีน้ีเป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการชองข้าราชการพลเรือนสามัญน้ีอยู่ริะหว,'1ง

1*» ^^..'น ,«4‘ «(.,2 .,. ■1..;_________________. I ‘ร_่__ _ |« lcr^/i (

ช้อ ่การประเมนผลการปฎพ(ราชการไหบร^มุ^สอ^อ^ปร^ เดิแก ผ่ลสมฤทธของนี้าน 
และพฤติกรรมปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ โดยรสัดส่วนคะแนน ร้อยละ ๗๐ และ ๓๐ ตามลำดับ

ในกรณีน้ีเป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการชองข้าราชการพลเรือนสามัญ-นี้อยู่ริว,'1ง 
ทดลองปฏิบัติหน้านี้ริาชการ ิหรือมิริะยะเวลาการทดลองปฏิบัติหน้า'นี้ราชการอยู่ไนระหว่างริอนปริ"เมิน' 

ไห้ประเมินผลสัมฤทธิ๋ชองงานและพฤติกรรมปฏิบัติราชการโดยมสัดส่วนคะนนนของแต่ละองค์บีริะกอนร้อยสะ ๕° 
ผล'สมฤทธึ้ของงาน ให้ประเมินจาก ปริมาณผลงาน คุณภาพผลงาน ความรวดเร็ว หรือตรง 

■ตาทพิ่ทลากำหนด 'พรืคควาบป,3«หกัด'หรีฅความคมค่าของ'การไข้ทรัพยากร เป็นต้น ทั่งน ีจำนวนดัชนีขีวัด
ผทถฆ1|ท๐'ขย'Jงฌ เทนว©เมนM If I บ?ม UUWnNMU .mWilN เน TTLJ พุ-4 4 ri4VVl4V

•ตามนี้เวลากำหนด หรือความประหกัด' หรือความคุมค่าของ'การไข้ทรัพยากร เป็นต้น ทั่งน ิจำนวนด้ชนฺซีวัด 

ผลสมฤทธึ๋ชองงานให้อยู่ระหว่าง ๔ - ๗ ตัวชี้วัด และกำหนดเกณฑ์ไห้คะแนนสำหรับค่าเป๋าหมายชองดัชนีชวัด 
ผลสัมฤทธิ่ของงานตามฆาตรฐานหรือแผนงานนี้กำหนดไห้คะแนนเห่'1กัน ๓ อ'1ท ๕ คะแนน โดยผู้ประเมินตาม 
ข้อ ๓ เป็นผู้ประเมิน

พฤติกรรมปฏิบัติราชทารฺให้ปรุะ’เมินจากสมรรถนะหลักนี้ ท่.พ่- กำหนด ได้แก, การมุ่งผสลัมฤทธ 
การบริการน้ีด็ การสั่งสมความเชี๋ยวขาญไนงานอาชีพ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและอริยธริริม ก'1ริห่'11ง''น
i น J •ฟ_่_________ น _______________ __เป็นทีม หรือลมรรุถนะทีเกี่ยวกับการปฏิบ้ติราชการตามนี้กระทรวง กริมต้นสังกัด หรือชังหวัดสรีสะเกนกำหนด

/ข้อ ๖ ในแต่ละ...
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ะ1น ดุ๊พฺาก ด.ี
* - ■ • i ด้| ■ทๆรปรฺ(31มินผ:ลฺทารฺซึ่ฏ๊ไ'/ตฺรทชฺการข0^.๗:ละ'หน่0พาษด้อง'}3คว,า11ชัดเ;จ่น มซสก่ฐาน1

.ตล]อฺดฺจุ่นุ;ป็นฺใป:ดฺ#ฒฒฺระ:เมินผสฺการช้0นํตรา,ชคารที่พน่รฺ&งานรรพึนกร่ะ:0.รนุ'•ค้น,ส่ังทด หรือจี'งหวัดุ’

ศรีสะเก,ษกำหนด V V A
, เอ;-'ค้ใพ้กธุมงา!นน่รหาร่ทร้'พยากรนุศคล สำนัทงา.นฺจ’ีร!หรํดุศรีสะเทป,^ละงานการ■เข้าห่ซัทห'

^นองหน่ายงานราชการป่รีหารส่านซี^ก่^น่ข,้ง่^,รัลศร๊เ^ ข้^*’^บษผล;คาร^ระเ^: ’ 
..หลักฐานแสดง(ร)วามสืาเร็จของงานและ.พฤดีกรรนปฏิน้ต๊ราชกฺ.าร'ชรงฺ^ร้นการน่ระเนินเ^?น่ร“กอ-,ษ^าร^

'• ปริหารทรัพยากร;นคตล,เนเร่ีองต่างๆ ' ■'
■ J- .___ _!«ifci, 1i»tQ no"ะร irlYSร่าห่:ทา<ร่1คงจ่(าร่า5(ห่การพ้ล;ซีอนสานัพใหงาน

: ส์านักงานจงหรัดศรีสะ;คป เพีอรวนรวมเสนยค:ณํะก่รรมการกล่นทรองผ่ลทารนระเนนผลการนป้น',,ร1 พุ^ ■;
-ขฺอ'งซาฑชการ่พแอ.นสามิ:ญ:ซังอังห^เ6ดส่^^เ1ตามข0้ ๑° .. . ,4., w ‘"44;'

'•>; ■' จ้อ,๘«ล)ทๅรปฎนัตราชการชองชัาราชการในส่กฺน่ภูมิภาคน่ระข้ารังทรีส่ะ๓น ่พฺมิริพ
■ ในุก่ารประกอปการงตฺง การเลอนฝ็นเดํ่อน การไห้ออกจากรา‘ซกฺาร พละการท้ต)นาเส่ม^นน่ระสิพิภา^การ' 

•'• ;|^ช^^!หดั๙ต๗เ^ชิ^ค้ว่ยภารแส^า^าก®^^^^
บุคคลในุเรื่องต่างภู ตนการให้ร่างรัลนร่ะอำร่ร่า15รัส่จงีไจแส“่ก่า^01,ช,ทน®1'างา 

: ' /จ้อ ฺ^0คารประเมินฺผ่ลการมิฎณราชค่าร่ชอ่งฃ้าร่าช่การหล.เรี.อนฺสามิ^®’,^^รีส่^^ษ
ฏีชนุต่อนดำเนิน่การดุง่นี ้ . •• ;...4"'าาร,ด้'ง่น •• , ^'’

(๑)•จ้งหวัดคฺรีละเทปประคาส่หลกพณทำเละก๊รี่ทารา1'ระเชิน-ผลการปุรชํัดิร>1ขไา1ร^อ^(1ม 
รอปประเมิน1■■หรือ%ซางรอนประเมินให้ข้าราชการหรานไต่0หารัน่: - 11, i1

ife)\นุแสิ่ละรอบประเมินให้^^^4^^พ้น!?'1หนคซ้̂ ล^วมี̂ ,เ7'จพ้0. 
.■ าส้ารนุสูป่หนุ!ยงฺาประเ^พล:การปอี^รารเก่าร กำหนดดซนํชี้รัล หรี่อหลักฐกพค่าานส่าเรี่^;; 

'งาน๗!ง่^ฮรฺรมและเหมกะสนุลัปลักพพะ,,าน: . 1 M „ ^
แนวทางกำหนดด้ขนึซ้รัดกลสันภูหธิชองงานใทพจารณา.วิธีการถ่ากหอต่เข้าห5,า0ห้าขิวด'จาก.:

ปน๗างเชิน่หดัรฺนโดยพิจารล่ตเข้าหนา0เข้^ห5ค่าสตนา^ห^1ฐ13กิ^^ส่วนราช!า1เ^
นโยชายรัฐปาลในส่านหี่แด่ละหน่าย;งานุรัปผิดซอบนาท่ายทอต่ล'’ข้̂ นส"ํ:เ^นแรกห ■นป 
ตๅนุหฺข็งหรัดฺศรีสะเปษกรนุห'รวง่กรมด้นฺสังลัด่ และสำนักงานก•ห-กาหนดุ 1 • นุ่^ .:

;.».ร:....1»-... TrfiSi. I^fl พกเรร่เรนผลการปกิ'นัต่ราขีการขอ่ง&รัปค่า’นุ

ปนลงุล่างเชินุ่หดัรฺนโดยพจา^ข้^นายเข้ง^5ค่า

น่โยชายรัฐปาลในส่านหี่แด่ละหน่าย;งานุรัปผิดซยปนาท่า0ทอต่ล:งขร้ะ^มข้^^นส"ํ:เ^นแรกหจีอเ^นป

ตานุหฺข็งหรัดฺศรีสะเปษ กรนุห'รวิง่; กรมด้นสังลัด และสำนักงาน ก•ห- กาหนดุ , • พุ่„ t. .:■
-(^ใมแด่ละรอปปฺรรเมิน:ให้ผูประเมิน่ด่านข้อ^'^เมินพล^^51ท1่

ประ๓น่ต่ามหลกเกญทและวิธีการหไห้ประทาค่ไข้ปี้ และข้อตกล:งทให้ห้าใรักัปมู้รัปการประเน๊ป . . • . '
(๔).ในระหร่า.งรอ่ป่ปรนุ^นใหผูประเมินดานข้อ^ให้ดำปรืกปาแนะ■น่าชัพ็การประเ5ปเf:

ปรัมปรงแกาชพฒนาเห้อนำไปสูผลลัมฤหรี่ชองงานและพฤดีกรรมป'ภูนัดีราชการ'แล่นุ«นรอนป^เมิน.
ผูประฒรับผูรัปการปฺระเมินค่รรรำนุสันวิเค่ราะห้^ส่^รึ1'1ขชิง4ๆนและพฤดิครร,;,การป^บัดิวิาข0ารเพิอหา

ความซ์าเชินไนการ;นัญ่นาเป็น'รายนุค่ดล^'ย ่ _ ..11^.^^/ v รในแส่ละครั้ง ใหผ้ประเมินตานข้อ ๓ แข้งนุล่การ
:■ประฟ้นให้ผูรับการประเมินทราบเป็พายนุคคล ใดยให้มู่รปทา^ระเ2นล-^ายมีอทร,าบ?กาไ■

; กรณีที่^ปริะเรน่ยํพ่อนุลงลายฺนุอชยสัปปราบผสกชกาวิอย่̂ ยห^คใ; ■': 
ลพมอ^^นพาป^^ทาร^1,41a,1:.:

. . :.•' ’ - '■ /(๖)ให้ผูประเมิน.;-



- ๓ -
'(๖),ใด้ผู้ประเมินตามข้อเทประกาศรายชี่อข้ารทชกา.รผู้ย้ผลการปฏึบัติรา'ชการอยูไนร์รดน 

ตฺเด่นฺและดีมา.กในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั๋วกั̂ เที่อยกย่องซมเชยและสร้างแร่งจูงใจให้ทัฒบาการปิฎ็บัติ 
ราชการในรอบประเมินติอไซฺAห้ด็ยื่งซ็น

(๗) ให้ผู้ประเมินตามข้อ ๓ โดยความเห็นขอบของรองผู้ว่าราชการ่องทาดศรฺสะเกษที่ให้รับ 
มอบหมายให้'กำก่บคู'แลฺการ่ปฏิปติรฺาชฺการ่ซ่อ๊ง.ทน่ว่.ย-งาบ ชัดส่งผลการประเมินปฏิบัติราชการชองข้ารา^การ 

'ในสังกัด,เสนอฅณ่ะกรรมการภห้นกร่องผลการประเมินพลการปฏิบัติร่าชกา5ช0งขา้-รๆ‘ยก'ารพส^อน๓^ 
กํ&นนำเสนอต่อผู้ว่าราขการจังทวดดรัสะเกน

ข้อ.®๑ เที่อให้มีกลไกสนับสบุนความโปร่งใสและความเป็นธร่รบ่ใบทาร่ปร่ะเมิบพลการ่ปฏิ^

การปฏิบ้ติราชการชองข้าราชการทลเรือนลาบัญฺ

จึงประกาศมาเที่อทราบใคยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที ่Vac^1 คุมภาพันธ ์พ.ศ. ๖<£๖๒

7นายวระศักด วิจตร้นสงศรี) 
ผู้ว่าราร!การจังพวั?ไศรีสะเกษ



ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ 
ถนนเทพา ศก ๓๓๐๐๐

ที่ ศก ๐๐๗ธ/'ไ) 9 ^ ^ ^

สืงหาคม เธ๕๖๓
เรื่อง การประเมินผลการปฎิบ้ติราชการข้าราขการและการเลื่อนพินเคึอนข้าราชการ ครั้งที ่๒ 

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๓)
เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลก้นหรลัลษ์ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุม,!!นทุกแพ่

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันท ๓ ก้นยายน ๒๕๕๒ 
๖. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๖ตเ ลงวันห ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒ 
๓. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๒๘ ลงวันห ๒๖ ตุลาคม ๖๕๕๖ 
๕. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๒.๒/ว ต1 ลงวันท ๒๕ พฤบภาคม ๒๕๕๘ 
๕. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว ๑๒ ลงวันท ๓๐ สีงหาคม ๒๕๕๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบสจุปการประเมินผลการปฎบ้ตัราชการ จ°านวน ๑
๒. นัญขีการบริหารวงเงินงบประมาณใ.นการพิจารณาเลื่อนพินเดือนา จ°านวน ๑ ฉนบั
๓. บัญชีแสดงผู้โม่อยู่ไนเกณท์การเล่ือนเงินเดือน จ°านวน ๑ ธบ"บ
๔. บัญชีรายชื่อข้าราชการที่ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนโคาตาเพินเดืน จำนวน ๑ นบบ
๕. บัญชีแสดงผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ จำนวน ๑ นบับ
๖. แบบประเมินผลการปฎิบ้ติราชการ จำนวน ๑ ชุด
๗. ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณ,ทและวิธการประเมินผลการปป็บตราชการขอ', 

จังหวัดศรีสะเกษ ลงวันที่ ๒๕ ๆมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๑1ชุด
๘. ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง แนวทางปฎิบติเพีอเลอนเงินเดือนข้าราชการและเลอนชน 

ค่าจัางลูกจัางประจำ ลงวันที่ ๓๐ มินาคม พ■ด. ๖๕๖๐ จำนวน ๑ ซบบ
๙. คำส่ังสำนักงานสาธารณสุชจังหวัดศรีสะเกบ ที่ ๑๑๕/๒๕๖๓ ลงวันที ่๒๗ กุมภาพันธ ์๒๕๖๓

0________ _ .จำนวน ๑ ฉบับ
<4 ■/ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ไดกำหนดหลกเกณ1ลและวิธการประเมนพ^การม่ป้น5,' 

ราชการชองข้าราชการพลเรือนสามัญ บัน

เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการแล*'การเ^อนเงินเดื®นช"'ร^ช^"'ร^^ ,̂1^^®^ 
สำนักงานสาธารณสุชจังหวัดศรีสะเก'ษ ครั้งที ่๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓) เปนไปด้วยความเรียบรัอย โปร่งไส และ 
เป็นธรรม ไนการนี ้จังหวัดศรีสะเกษจงชอไหหน่วยงานไนสงกัดสำนก^านลา^ารเนเใชอ^^าศ*,'รเ1‘'เ^น
ดำเนินการดังนี ้ d

๑. ให้ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการไนสํ'งกัดดามหลักเกณ‘ดทื ก-พ กระทรวง/ 
กรมตันสังกัด และที่จังหวัดกำหนด ตามแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ สิ่งที่ส่งมาด้าย ๖ และพิจารณา 
เลื่อนเงินเดือนให้เป็นไปตามผลการประเมินสำหรับข้าราชการโนล้งิกัด

๖. ให้มีคณะทำงานกสั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการชองช,ั1ร,1ชก'1ร ระดั,ป 
หน่วยงาน เพื่อทำหนัาที่บริหาร กสั่นกรอง และให้ความเห็นชอบผลการประเมินการปป้บดราชการชาราชการ 
ในสังกัด /๓.ให้,..



mm พ'*ทฺ**พุ***

- lo

๓. ใท้'บริหารวงเงินพ่ือเลื่อนเงินเดีอนตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร
๔. หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือน ให้ถึอปฏึน์'ตตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน 

พ.ศ. ๒๔๔10 และที่แกัไขเพึ่มเดิม และหบังสีอสำนักงาน ก.พ. ตามที่อ้างถึง และบัาผลการประเมินมา 
ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนไม่เกินวงเงินที่ได้รับจัดสรร

๔. ฐานในการคำนวณและข่วงเงินเดือน สำหรับการเล่ือนเงินเดือนในแต่ละประเภทและระคับ 
ตำแหน่ง ถือปฎิบ้ตตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๒.๒/วตเ ลงวันที ่๒๔ พฤษภาคม ๒๔๔๘ 

๖. ให้ส่งแบบสรุปผลการประเมินข้าราขการ บัญชีการบรัหารวงเงินงบประมาณในการ 
พิจารณาเลื่อนเงินเดือน บัญชีแสดงผู้ไม่อยู่ในเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือน(ถัวมี) บัญชีรายข่ือข้าราขการที่ได้รับ 
การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนโควตาเพ่ิมเดิม และบัญชีแสดงผลการเลื่อนเงินเดือนข้ารา,ชการ ในรูปแบบ
เอกสาร ตามส่งที่ส่งมาด้วย ๑- ๔ จำนวน ๑ ชุด และรูปแบบ Electonicflle ที่ e-mail address: 
pun.vahotmail.com ภายในวันที ่๑๑ กันยายน ๒๔๖๓

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการ และขอให้กำขับเจ้าหน้าที่ให้ตำเนินการโดยรอบคอบรามทัง 

ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนส่งด้วย

ขอแสดงความนับถือ

/

(นายอบุพันธ ์ประจำ)
น้กวิ^าการคารา?พสุชบำนา^.า;ชิเกน'ปฏิน้ติราชการนVIน 

นาบแพทม่สารารณสุยช้าหว่V ..Jนัหํราชการแทน
เ5ว่าราชการจังหวัดครํสรเกษ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
โทร ๐ ๔๔๖๑ ๔๐๔๐-๖ ต่อ ๑๐๘ 
โทรสาร ๐ ๔๔๖๑ ๖๐๔๒



แบบสจุปการประเมินผลการปฏึงตราชการ 

ส่วนvf a ะ ขัร^ฅขBง{jyum^ประเปิบ
รอบการประเมิน □ รอบที ่๑ ต ตุลาคม........... ถึง ๓๑ มีนาคม....
รอบการประเมิน □ รอบที ่b ๑ เมษายน........... ถึง ๓๐ กันยายน..
ชื่อผู้รับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)...........................................................................
ตำแหน่ง................................................... ประเภทตำแหน่ง.......................................
ระดับตำแหน่ง........................................... สังกัด.....................................................
ชื่อผู้ประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................................
ตำแหน่ง...................................................................................................................

ส่วนที่ to : การ03ปผลก1รน่ระฟ็น

ระดับผลการประเมิน

□ ดีเด่น □ ดีมาก □ด ี □ พอใช้

ส่วนที่-เท-: แผน]ร,พนาการปฏป้gราจทารรายน่ททล

□ ต้องปรับปรุง

องค์ประกอบการประเมิน คะแนน (ก) นํ้าหนก (ข) รวมคะแนน (ก) X (ข)

องค์ประกอบที ่๑ ะ ผลสัมฤทธของงาน
องค์ประกอบที ่b ะ พฤติกรรมการปฎิป่ตรา•ชการ(สมรรถนะ) 1<<
องค์ประกอบอื่น ๆ(ถ้ามี) 1

รวม 0)00%
i

ความรู้ / ทักษะ / สมรรถนะ 
ที่ต้องได้รับการพัฒนา

ว๊ธีการพัฒนา ช่วงเวลาที่ต้องการ

การพัฒนา



ส่วนที่ ๔ : กา^บท■ราบผลการประเมบ
ซัรับการประเมิน ะ

□ ได้รับหรา'บผลการประเมินและแผนพัฒนา
การปฎิบ้ตราชการรายบุคคลแล้ว

^ประเมิน ะ

□ ได้แจ้งผลการประเมินและผู้รับการประเมินได้ลงนามรับทราบ
□ ได้แจ้งผลการประเมินเมื่อวันที.่.........................

แต่ผู้รับการประเมินไม่ลงนามรับทราบ
ไดยม.ี..............................................................เป็นพยาน

ลงชื่อ :......................................... พยาน
ตำแหน่ง :.....................................

วัน ที่ :............................................

ส่วนที ่&■ : .ทานเที่นุชรงผู้ปังด้นบัญชาเ1ผึร^นไป
ผู้ปังกับบัญชาเหป็อชื่บไป ะ

□ เห็นด้วยกับผลการประเมิน
□ มิความเห็นต่าง ด้งนี้

ลงชื่อ :

ตำแหน่ง

วับที ่ะ

ผู้บังกับบัญชาเหบือข้ึนไปอีกชื่นหนึ่ง (ถ้ามี):

□ เห็นด้วยกับผลการประเมิน
□ มิความเห็นต่าง ด้งนี้

ลงช่ือะ... 

ตำแหน่ง 

วัน ที่ ะ...

คำ^แจง
แบบส^ปกา:ปวะเมิบผคกาาปฏินติวาชการ ป:ะกอบตัวข

’ I

ลงชื่อ ะ....................................
ตำแหน่ง ะ............................... 1’,.j.
วัน ที่ :.........................................

ลงชื่อ ะ....................................
ตำแหน่ง ะ................................... 1;.,
วันที ่ะ................................................ | .

ส่วนที ่ด ช้รวฺ{ลชอง^วับกาวป:ะณิบ เพื่อวะบุวาบละเอยดต่าง า ที่เกี่ยวช้องกับตัวผู้รับการประเมิบ

ส่วนที ่k> รรเ1ยลกา!ปรVุเป็น ไข้เพื่อกวอกค่าคะแนนกาวประเมิน(บองค์ประกอบด้านผลสัมฤทธืชองงาน องค์ประกอบด้านพฤติกรรนกาวปฎิป็ติราชการ 
และนํ้าหน้กชองทั้งสององค์ประกอบ ไนแบบสรุปสิ่วนที ่b บี ้กังไข้สำหรับคำนวเนคะแนนผสกาวปฎบ้ติวาชกาวรวมด้วย

- สำหรับคะแบบองค์ประกอบด้านผลสันฤทส์ชองงาบไห้ป่ามาจากแบบประเมินผลสํนฤทซ็ชองงานโดยไหแนบท้ายแบบสรุปQบับบี้
- สำหรับคะแนนองค์ประกอบด้านพฤติภรวนการปฎิน้ติวาชการให้ป่ามาจากแบบประเมินสมรรถนะ โดยไห้แนบท้ายแบบสรุปถปับบ้ี
I _____ _ ^̂ I พุ*»_______1 « I V V •_________ V__________ * ง*._________ _ส่วนที ่๓ แผนพทเบากาวปฎิปัติราชกาวรายบุคคล ผู้ประเมินและผู้วับการประเนิบร่วมกันขัดท้าแผนท้พนาผลการปฏิงติราชการ 

ส่วนที่ <*: การรับหวาบผลกาวประเมิน ผู้รับการปวะเมินลงนามรับทราบผลการประเมิน 
ส่วนที่ <t ความเห็นชองผู้ปังคับปัญชาเหนิรช้ึบใป ผู้ปังคับบัญชาเหน็อชึ้นไปกลั่นกรองผลการประเมิน แผนฟัฒนาผลการปฐงติราชการ และให้ความเห็น ; 
ค่าว่า "ผู้บังคับบัญชาเหนิอชึ้นไป" สำหรับผู้ประเมินตามข้อ b (๙) หมายถึง หัวหน้าส่วนวาชการประจ่าขังหวัดผู้บังคับบัญชาของผู้วับการประเมิน



แฃฃประเมนพลสัมททซ็ฒ่งงาน

ชึ่อผูp่5บการประเมิน
ชีอ่^บังคับบัญชา/ผู้ประ!เมิน

รอบการประเมิน [~ I รอบท ี๑ □ รอบท่ี ๒ 
ลงนาม....,,.,.,,,...,.
ลงนาม______________ _____ ______

ดํวร์วดผลงาน คะแนนตามระคับค่าเปัาหมาย คะแนน (ก) นาหนัก (ข) คะแนนรวม (ค=

ก)ส))0 ๒ ๓ ๔ It
๑.

๒.
๓.

gL.

๕.
๖.
๗.
๘.

รวม (ข) =๑๐๐ % (ค)=
แปลงคะแนนรวม (ค) ข้างต้น เป็นคะแนนการประเมินผลฒัฤทธี๋ของงานที่มีฐานคะแนนเต็มเป็น ๑๐0 คะแนน{โดยนำ๒0มาคูณ) (กx20)=



ชี่ยึผู้Tบการประ!เมิน 
ชี่อผู้บังกับบัญชา/ผู้ป: รเมิน

รอบการประเมิน [^] ร0'บที ่ด Q รอบท่ี ๒
ลงนาม..., 
ลงนาม...,

สมรรถนะ

ระดับที่

ที่กาดหวัง
คะแนน

(ก)

นํ้าหนัก

(ข)

คะแนนรวม

(ค=nxข)
บันทึกกาประเมิน 

โดยผู้ประเมิน 

(ถ้ามึ) [๑. การมุ่งผลลัมCเทธิ้

๒. การบริการที่ดี

๓. การส์งสมความเช่ียว*!ทญในงานอาชีพ
1

๔. การยึดมันในความถูกต้องชอนรรรมแลร จริยธรรม
1
f๕. การทำงานเชินทีม 1

สมรรถนะ!อื่น ๆ ดามที่ส่วนราชการกำหนด (ช) =100% (ศ)=
รวม

แปลงคะแนน เป็นคะแนนการประเมินทฏีฐานคะแนนเตึม 03๐0 คะแนน
ที่!!ฐานคะแนนเด้ม 010๐ คะแนน บัดยน่า ๒๐ มาคูณ)

แนวทางการประเป็น

ทิมา..



TJ บ'ทก LVUJIWUIJ ระกอบนบ vnJ^uiuijyir] ตกร^บ้ตราชการห่รึอส JJ^CI นะ;

สมรรถนะ

สมรรถนร

สมรรถนะ

สมรรถนะ
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ปืรีรi่mศ^ร่ห่ว้ด่ส'ร่ตัะเพ่'
เรื่อจ แนาท•พการปฎ๊นัตฺ.เทื่อฺเสื่©นเโyiหึอบ่ซ้'!ราขกา.รน?)ะเส์อ่ข้?ilคำจ'!'?.ดูซจ้'ใ'

ข้วอ กฎ ก.ท.ว่าค่ำขกาวเสื่าrนเงินเดีธน YLR.loi't£to. ข้ธ ๘ (๘)'กำทนดว่า ในคำ-}'ป็ท'■เ^นา 

.ตฺรุาไป่ลา ทรอมาท้างฺานฺสาพุเกนจำทาทครั้'ห่ีพู้บ-5นฺาธลั่'ร;ลฺอทพ้ทพอVุ'’ว ิ
กำหนคเป็น่Vเบั^ลซไร์.[เธ^เซัา^พุ-ค์,''ท'1104ล(พพ«^าน^^ภร่^®^พ^vl^sl0^£l^^,1^'*3i:'"l:li'^'0

น่น่วนiTน
๓อใ',พพฺเลี่อนพินเพธน'JB•เช้าวารการพ■-เสอนพ^^^0จ้า■••ท้า^ ไนสั•รกค 

รเานฺกงาน■ลาราร,.นสุใ)^ทฺวัด?ใวสะเทษ เ?}นใปดามหลักเกณ'ฑ์ชองสำนัก่งานป่สัดกร-'ทว่าร'^,11ก,า^ส 

จงฺหวัด'!ววิสะเกน จิงํกำเหนดให ‘'ในคฺร่ืงปิหื่นสัวม่าตอฺ'^น่ลาท้าพุ^ว่ก่3 เกินกฺร่า ด๐ุ กช้ง แสะะ/หวธต่'องเท้เก่น 

fom วันกำการ รวมซังตธ่ว่ไมมาท้า^านสา^เกนก่าา ด๘ุ!■ควัง จํงธน่ธก่ในหลักเกเน,สั^ดวันก่าวิง^า,
เถี่อ่นเงินเดึอไะแถะเซึ่ธน่ซ์นดาช้างในหด่ล“ลวัง'’

จงประกากมาเหี่อทราบแสะลธฺท้ฎ๊บ้ดิพ่อไป

ประกาค ณ วันัท: 'ะก๐ มีนาคม VI,ท. 118๕๖0

(นาบลับพ!ร่า รมละมัย).
วอง้ผู้ว่าวาซภารวังฺหวัก่ท้ฏินัดิวา*กาวu'ก่น 

ผูว่าวา,รกาว.ชังหวัก่ก่วิสงะเก่น


