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ประกาศโรงพยาบาลศรีรัตนร
«1/ ๘iเรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดทำคำมั่นเพอพัฒนาปรับปรุงตนเองกรณีข้ารา5ชการมีผลการปฏิบัติร^การ

อย,ุในระดับต้องปรับปรุง (ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐)

ตามที ่ก.พ. ได้ออกกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราซการพลเรือนออกจากราชการ กรณ ีไม่สามารถ 

ปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ. ๒๕:.๒ เมือผู้บังคับบัญชาได้ประเมินผล การปฏิบัติ 

ราชการของข้าราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดตามมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัต ิข้าราชการพล 

เรือน พ.ศ. ๒๕:๕:๑ แล้วเห็นว่า ข้าราชการผู้ใดมีผลการปฏิบัติราชการในระดับที่ต้องได้รับการพัฒนา ปรับปรุง 
ตนเอง ก็ให้แจ้งผู้นั้นทราบเกี่ยวกับผลการประเมิน พร้อมทั้งกำหนดให้ผู้นันเข้ารับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง 

ทั้งนี๋ในการพัฒนาปรับปรุงตนเองให้ผู้บังคับบัญชาจัดให้ข้าราชการผู้นัน ทำคำมันในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง 

โดยกำหนดเป้าหมายในระดับอันเป็นที่พอใจชองทางราชการไห้ชัด1’จน เพอใฃ้ในการประเมินผลการปฏิบัติ 
ราชการ ครั้งต่อไป นั้น

เพื่อให้การจัดทำคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองชองข้าราชการผู้มผีลการป้ฏินัดิราขการอมู่ไน 

ระดับที่ต้องปรับปรุง (ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐) เป็นไปในแนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับกฎ ก•พ- ดังกล่าว 
โรงพยาบาลศรีรัตนะจึงกำหนดแนวปฏิบัติในการจัดทำคำมันไนการพัฒนาป้รันป้!งตน^1งไดยไหมูพงัด้ฑ์พั̂ า 
ที่ประเมิน ผลการปฏิบัติราชการชองข้าราชการที่อยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุงตนเอง แจ้งผู้ถูกประเมินทราบ 

เกี่ยวกับผลการประเมิน โดยกำหนดให้ผู้นันเข้ารับการพัฒนาปรับปรุงตนเองลงลายมือชีอรันทรานไว้''ป้น 

หลักชิาน และให้จัดทำคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองตามแบบฟอร์มแนบท้ายประกาตน ีและดำเนินการ 
ตามแนวทางที่กำหนดในกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนออกจากราชการกรณีไม่สามารถห่ฏิบัต ิ

ราชการ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ. ๒๕๕:๒ หากประเมินผลการปฏิบัติราชการชองข้าราชการ 
ตามคำมั่น ในการพัฒนาปรับปรุงตนเองแล้ว ปรากฏว่าผู้นั้นไม่ผ่านการประเมินในระดับอันที่เป็นที่พอใจชอง 

ทางราชการ ให้รายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที ่๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕:๖๔

(นายพงศนาถ หาญเจริญพิพัฒน์) 

ผ้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ



- พู่-;--.;-

ประกาศโรงพยาบาลศรีรัตนะ

เรื่อง มาตรการ การบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่กรณีผลสัมฤทธิ้การปฏิบัติงานต°า
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที ่๓ (พ.ศ.๒๕:๖๐ - 

๒๕าอ๔ ) แผนแม่บทการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงสาธารณสุ'ใ) ระยะ ^ ป ้

( พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ) และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑ ( พ.ศ.๒๕๖๐ - 

๒๕๖๔ ) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประทฤติมิจจบ และ 
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ป ี(ด้านสาธารณสุข) โดยมุ่งเน้นการป้องกันปราบปรามการทุจริต ด้านการป้อง 

ปรามผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งโสในการดำ)>นินงาน'ใ)จงหน่วยงานกาตร,ิร ( Integrity 
and Transparency Assessment : ITA และกำหนดให้หน่วยงานจะต้องประเมินผลการปฏิบัติราชการของ 
หน่วยงานภาครัฐครอบคลุมในทุกมิต ิตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่สะท้อนถึงคุณลักษณะที่ตี 

เป็นหนึ่งในกรอบการประเมินฯที่มุ่งหมายให้สาธารณขนสามารถติดตามตรวจสอบว่าหน่วยงานใต้ตำ1'นินการกิจ 
ตามพันธกิจของหน่วยงาน การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่แสดงถึงความมุ่งม่ันตั้งใจ 

ปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงการประเมินผลสัมฤทธของงานของเจ้าหน้าที่ที่แสดงถึงผลสัมฤทธิ๋การ 

ปฏิบัติงานในระดับต่างๆ โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ๋การปฏิบัติงานในระดับต่างๆ 
ทั้งนี ้เพื่อมุ่งตอบสนองต่อผู้รับบริการหรือประชาชนอย่างแท้จริงอันจะก่อให้เกิดผลสัมฤทธี๋ต่อการกิจจองริฐ 

และประเทศชาต ิซึ่งดัชนีความพร้อมรับผิด ตัวชี้วัดที ่๒.๒ การปฏิบัติงานตามหน้าที่มีวัตฤประสงค์ให้หน่วยงาน 
มีการกำกับ ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มประสิทธิภาพอันจะก่อให้เกิด 

ผลสัมฤทธึ๋ต่อภารกิจชองรัฐและผู้รับบริการหรือประชาชน
เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัดโรงทยาบาลตรีรัตนะ ดำเนินไป 

ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และเกิดผลสัมฤทธิต่อ 
ภารกิจของภาครัฐ โดยหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการกำหนดให้ผู้บังตับบัญจามีหน้าที ่

ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา และกำกับติดตามการปฏิบัติราชการชองผู้ใต้บังคับบัญจาให้ 

บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสอดคล้องกับ 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่กำหนดไว้ ทั้งนี ้บุคลากรใดประพฤติตนอยู่ในจรรยาและ 

ระเบียบวินัย ปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธึ๋ต่อภารกิจจองรัฐให้ผู้บังคับบัญจานำผล 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการดังกล่าวไปใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตัง เลือนเงินเดือน/ค่าจ้าง/ 
ค่าตอบแทน เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ หากบุคลากรใดมีผลการปฏิบัติราชการในระดับที 

ต้องให้ได้รับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับ 

อันเป็นที่พอใจของทางราชการ ให้ดำเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติการประเมินผสการ 
ปฏิบัติราชการของบุลากรแต่ละประเภท ดังนี้



๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราขการพลเรือน พ.ศ.๒๕:๕๑ มาตรา ๑๑๐ (๕) และกฎ ก.พ.ว่า 
ด้วยการส่ังให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราขการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการไห้มีบรีะสทิรภิาพและ 

เกิดประสิทธิผล พ.ศ.๒๕๕๒ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที นร.๑๐๑๒/ว ๑๐ ลงวันที ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๒
๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๓๗ ข้อ ๖๐ (๕) 

ซึ่งกำหนดให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจ ุสั่งให้ลูกจ้างประจำที่ไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและ!>ถิด 

ประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจชองทางราชการ ออกจากราชการตามหลักเกถง่ฑ์และวิธีภารคามทภำหนดไว้ 

ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนโดยอนุไลม

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

ที่ ๒๘ (๔) และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที ่๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่อง 

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานชองพนักงานราชภาร พ.ศ.๒๕๕๔ และหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล 

การปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัดสำนักงานปลัดภระทรวงลา5ารณสขุ พ.ศ.๒^๔ ข้อ ด๑ ดาม 
หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๔/ว ๒๗๕ ลงวันท ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔

๔. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อ ๒๓ 

ข้อ ๒๔ และข้อ ๒๕ (๔) และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์ว่า 

ด้วยการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเพิ่มค่าจ้าง และต่อสัญญาพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๗ 
ข้อ ๘ ตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนมาก ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๔๐/ว ๒๖๙ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม 

พ.ศ.๒๕๕๗
อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครังท ี๓/๒๕๖๑ เมอวันที ๑ พฤษภาคม 

๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบอนุมัติแนวทางปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการผู้มีผลสัมฤทร่ืภารปฏิบัตงิานดํา่ 
กว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่คาดหวัง สำหรับบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงลารารณสุข และไท 

จัดทำประกาศ เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาศรัฐด้ามศวาม 
พร้อมรับผิด ( กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ) เพื่อให้ส่วนราชการถือปฏิบตตังแต่รอนภารประเมิน 

วันที ่๑ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันที ่๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังน ิ

ข้าราชการ

- ก่อนเริ่มรอบการการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการ 
ประเมินกำหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและประเมินผลภารปฏิบัตริาชภาร กำหนดตัวช้ีวัด 

หรือหลักฐานบ่งชี้ความสำเร็จชองงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะลมกันลักษณะงภน
- ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าชองผู้รันการประเมินอย่าง 

ต่อเนื่อง เพื่อประเมินผลสำเร็จของงานในช่วงเวลา ๓ เดือนแรกของรอนการประเมินว่าสอดคล้อกันเป้าหมายท 
กำหนดไว้หรือไม ่เมื่อผู้ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมินมีผลการประเมินดํ่ากว่าค่าเบัาหมายหรอืระด้นที ่

คาดหวังให้ผู้ประเมินแจ้งผู้รับการประเมินทราบ และให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อปรันปรุง แก้ไข พัฒนาผลการ 

ปฏิบัติราชการของผู้รันการประเมินในช่วง ๓ เดือนหลังของรอนการประเมิน



- สิ้นรอบการประเมิน เมื่อผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ'ของข้าราชการอยู่ในระดั''J 
ต้องปรับปรุง ให้ดำเนินการจัดทำคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง กรณีข้าราชการพลเรือนสามัญมีผลการ 

ปฏิบัติราชการในระดับต้องปรับปรุง (ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐) ดังนี
ข้อ ๑ ให้ผู้บังคับบัญชาท่ีประเมินผลการปฏิบัติราชการชองข้าราชการในระดันพีต้องใมัใต้รัน 

การพัฒนาปรับปรุงตนเอง ตองแจ้งให้ผู้รับการประเมินทราบเก่ียวกับผลการประเมินพร้อมทั้งกำหนดให้ผู้นั้น 

เข้ารับการพัฒนาปรับปรุงตนเองโดยให้ลงลายมือชื่อรันทรานไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ในการพัฒนาปรันปรุงตนเอง 

ให้ผู้บังคับบัญชาจัดให้ข้าราชการผู้นั้นทำคำมั่นในการพัฒนาปรันปรุงตนเองใดยกำหนดเปา็หมายในระต้บลนั 

เป็นที่พอใจของทางราชการให้ชัดเจน เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการดรังต่อไป ดังนี

๑.๑ ร่วมจัดทำคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองตามแบบจัดทำคำมั่นในการพัฒนา 

ปรับปรุงตนเอง (เอกสารแนบท้าย ๑)
๑.๒ ให้ใช้แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ส่วนที่ ๓ แผนการพัฒนาการ 

ปฏิบัติราชการรายบุคคล ในรอบที่มีผลการประเมินอยู่ในระดันต้องปรันปรุง (ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐) มาจัดทำ 
แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) เฟือเปนเครองมือประเมินผลการพัฒนาความร ู
ทักษะ สมรรถนะทต้องพัฒนา และแบบประเมินผลสัมฤทธี้ของงาน แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 

หรือสมรรถนะ ในการกำหนดคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองเป็นตัวชีวัดรายบุคคลใดยต้อ'3กำหนด 
เป้าหมายในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล 

ประกอบการจัดทำคำมั่นฯ ตามแบบที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารเนสุชกำหนด (เอกสารแนบท้าย ๒)
ข้อ ๒ การประเมินผลการปฏิบัติราชการและพัฒนาปรับปรุงตนเองชองข้าราชการตามข้อ ®>

ให้มีระยะเวลาไม่เกินสามรอบการประเมิน
ข้อ ๓ กรณีที่ผู้ถูกประเมินเห็นว่าการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้บังคันบัญชามีความ 

ไม่เป็นธรรมอาจทำคำคัดค้านยื่นต่อผู้บังคันบัญชารวมไว้กันผลการป้ระเมินเพี®เปน้หลักฐวนได^วย^น ๑^- วน 

หลังจากทราบผลการประเมินและให้ผู้บังคันบัญชารวนรวมรายงานเลนอผู้มีลิ’"1นาจลํวต้บลดัไป1้,พอปร้ะกอบ 
ความเห็นในการพิจารณา

ข้อ ๔ เมื่อผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการชองข้าราชการพลเรือนลามัญดาม 

คำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองตามข้อ ๑ และข้อ ๒ แล้ว ปรากฏว่าผู้นั้นไม่ผ่านการประเมินในระคันอัน . 
เป็นท่ีพอใจของทางราชการตามคำมันในการพัฒนาปรันปรุงตนเอง ใหรายงานผลการประเมนดงกลาวตอ 
ผ้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษได้รันรายงานแล้วอาจดำเนินการดั'3ต่อไป้นี

(๑) กรณีข้าราชการผู้ได้รับการประเมินประสงค์จะลาออกจากราชการ ก็ให้ลังให้ออก
จากราชการ หรือ

(๒) สั่งให้ข้าราชการผู้นั้นเข้ารับการพัฒนาปรับปรุงตนเองอีกครังหนึง โดยการทำคำมัน 
ในการพัฒนาปรับปรุงตนเองเป็นครั้งที่สอง หรือ

(๓) สั่งให้ข้าราชการผู้นั้นออกจากราชการ
กรณีการดำเนินการตาม ข้อ ๔ (๒) เมื่อผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการชอ'3 

ข้าราชการผู้นั้นตามคำมั่นครั้งที่สองแล้ว ปรากฏว่าผู้นั้นไม่ผ่านการประเมินในระคันอันเป็นพื่พอใจชอ'3หว'3 

ราชการตามคำม่ันในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ให้หน่วยงานรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการเลนอต่อ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อสั่งการให้ข้าราชการผู้นั้นลาออกจากราชการ

ทั้งนี้ให้ดำเนินการตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการส่ังให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ 

กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดป้ระลิหริผล พ•ด- ๒££๒



จ้างประจำ

- ก่อนเร่ิมรอบการประเมิน หรือในข่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการ 

ประเมินกำหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการ'11ระเบินผลกาวิ',-1มิ'1รั^ราชการ กำหนด 

ตัวช้ีวัด หรือหลักฐานบ่งชี้ความสำเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษเนะงาน

- ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้า‘ของผู้รับการบ1ระเมิน0ย่าง 

ต่อเนื่อง เพื่อประเมินผลสำเร็จของงานใน‘ช่วงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับเป้าหมาย 

ที่กำหนดไว้ให้ผู้ประเมินแจ้งผู้รับการประเมินทราบ และให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อปรับปรุง แก1้’‘ข พัฒนาผลการ 

ปฏิบัติราชการของผู้รับการประเมินใน‘ช่วง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน
- สิ้นรอบการประเมิน เมี้อผลการประเมินผลการปฏิบัติรา‘ซการ‘ของลูกจ้างปวะิจ้า 0^น 

ระดับต้องปรับปรุง ให้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้ายลูกจ้างปวะิจ้าของส่วนราชการพ-ศ’ 
๒๕๓๗ ข้อ ๖๐ (๕) ซึ่งกำหนดให้ผู้มีอำนาจส่ังบรรจ ุสั่งให้ลูกจ้างประจำทีไม่สามารถปฏิบัติรา‘ขการไห้ม ี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอไจ‘ของทางราชกาว ิออกจากราชการตามหลักเกณฑ์และ 

วิธีการตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนไตย0'Nไลม
พนักงานราชการ

- ก่อนเร่ิมรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการ 
ประเมินกำหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมนิผลการปมิน้ติงาน กำหนดตัวชี้วัต 

หรือหลักฐานบ่งชี้ความสำเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน
- ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินติดตามความกาวหนาชองมูรับการประเมิน0ยาง 

ต่อเน่ืองเพื่อประเมินผลสำเร็จของงานในช่วงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับเป้าหมายพี่ 
กำหนดไว้หรือไม ่เมื่อผู้ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมินมีผลการประเมินตํ่ากว่าค่าเป้าหมายหร0ืระตับพี่ 

คาดหวังให้ผู้ประเมินแจงผู้รับการประเมินทราบ และให้คำปรึกษาแนะนำเพื0่ปรับปรุง แกไช พัฒนาผลการ 

ปฏิบัติงานของผู้รับการประเมินในช่วง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน
- เมื่อสิ้นรอบการประเมินของรอบการประเมินนั้น ๆ ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานชอง 

พนักงานราชการมีคะแนนผลการประเมินอยู่ไนระดับไตเมือรวมคะแนบผลการประเมนิก้',-)รอ'บการบรีะเ^นท 

ผ่านมามีคะแนนเฉลี่ยชองผลการประเมิน 'ร ครังติดต่อกันตำกว่าระดับต ใหดำเนินการตามหลกเกณ'ทและ 

วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการไนสังกัดสำนักงาบปลัดกระv'รวงสาธารณจ8ี1, พ-ศ- 

๒๕๕๔ ข้อ ๑๑ พนักงานราชการผู้ใด ซึ่งผู้บังคับบัญขาได้ประเมินผลการปฏิบัติงานแล้ว มีคะแนนเฉลี่ยชองผล
การ 1,
ประเมิน ๒ ครั้ง ติดต่อกันตํ่ากว่าระดับดี ให้ผู้บังคับบัญชาทำความเห็นเสนอผู้มีอำนาจลังจ้าง เพอพิจารณาลัง 
เลิกจ้างต่อไป พร้อมกับแจ้งให้กับพนักงานราชการผู้นั้นทราบภายไนเจ็ดวัน นับตั้งแต่วันทราบผลการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน
พนักงๆนกระทรวงลาธารณสฺข

- ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริมรอบการประเมิน ใหผู้ประเมินและผูรบการ 
ประเมินกำหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมิบผลการปฏิบัตงิาบ กำหนดตัวชี้วัด 

หรือหลักฐานบ่งชี้ความสำเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักบณะงาบ
- ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าชองผู้รับการประเมิบ0ยาง 

ต่อเนื่องเพื่อประเมินผลสำเร็จชองงานในช่วงเวลา ๓ เดอนแรกของรอบการประเมินวาสอดคลองกบเป้าหบายท 
กำหนดไว้หรือไม ่เมื่อผู้ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมินมีผลการประเมินตํ่ากว่าค่าเป้าหบายหรอืระดับพี่



คาดหวังให้ผู้ประเมินแจ้งผู้รับการประเมินทราบ และให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อปรับปรุง แก้ไ,ข พัฒนาผลการ 

ปฏิบัติงานของผู้รับการประเมินในช่วง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน
- เมื่อสิ้นรอบการประเมินของการประเมินนั้น ๆ ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 

พนักงานกระทรวงสาธารณสุขมีคะแนนผลการประเมินอยู่ในระลั‘บใด เมื่อรวมคะแนนผลการประเมินลันรรน 
การประเมินที่ผ่านมามีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผลการปฏีนัติง'1น ๒ คลัง ติดต่อลันคำกว่าระคันคี 
ให้ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการนริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสขุ เวิรง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการ 

ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มค่าจ้าง และต่อสัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕:๕๗ ข้อ ๘ 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปผู้ใดซึ่งผู้บังคันนัญขาใด้ประเมินผสอารปฏินตง'1นแลวัมิ'คะแนนเฉ^ยของผล 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒ ครั้งติดต่อกันตากว่าระดันด ีให้ถือว่าสินสุดสัญญาจ้าง โดยให้ผู้บังคันบัญขา 

ทำความเห็นเสนอหัวหน้าส่วนราชการ

ทั้งนี ้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหรือจนกว่าจะมีประกาศเปลียนแปลงเป็นอย่างอืน

ประกาศ ณ วันที ่๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายพงศนาถ หาญเจริญพิพัฒนํ) 
ผ้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ


