ๆ Cรๅ

ประกาศโรงพยาบาลศรีรัตนะ
เรื่อง มาตรการ การบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่กรณีผลสัมฤทธี้การปฏิบัติงานตํ่า

ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕:๖๐ ๒(£๖๔) แผนแม่บทการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงสาธารณสุข ระยะ ๔ ปี
( พ.ศ.๒๔๖๐ - ๒๔๖๔ ) และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑ ( พ.ศ.๒๔๖๐ -

๒๔๖๔ ) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) โดยมุ่งเน้นการป้องกันปราบปรามการทุจริต ด้านการป้อง
ปรามผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity
and Transparency Assessment : ITA และกำหนดให้หน่วยงานจะต้องประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานภาครัฐครอบคลุมในทุกมิติ ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่สะท้อนถึงคุณลักษณะที่ดี
เป็นหนึ่งในกรอบการประเมินฯที่มุ่งหมายให้สาธารณชนสามารถติดตามตรวจสอบว่าหน่วยงานได้ดำเนินภารกิจ
ตามพันธกิจของหน่วยงาน การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานชองเจ้าหน้าที่ที่แสดงถึงความมุ่งมั่นตั้งใจ
ปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงการประเมินผลสัมฤทธิ้ของงานของเจ้าหน้าที่ที่แสดงถึงผลสัมฤทธิ้การ
ปฏิบัติงานในระดับต่างๆ โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธี้การปฏิบัติงานในระดับต่างๆ
ทั้งนี้ เพื่อมุ่งตอบสนองต่อผู้รับบริการหรือประชาชนอย่างแท้จริงอันจะก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ้ต่อภารกิจของรัฐ

และประเทศชาติ ซึ่งดัชนีความพร้อมรับผิด ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ การปฏิบัติงานตามหน้าที่มีวัตถุประสงค์ให้หน่วยงาน
มีการกำกับ ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มประสิทธิภาพอันจะก่อให้เกิด
ผลสัมฤทธึ๋ต่อภารกิจของรัฐและผู้รับบริการหรือประชาชน
เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลศรีรัตนะ ดำเนินไป
ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และเกิดผลสัมฤทธิ้ต่อ
ภารกิจของภาครัฐ โดยหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการกำหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา และกำกับติดตามการปฏิบัติราชการชองผู้ใต้บังคับบัญชาให้
บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ บุคลากรใดประพฤติตนอยู่ในจรรยาและ
ระเบียบวินัย ปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธี้ต่อภารกิจของรัฐ ให้ผู้บังคับบัญชานำผล
การประเมินผลการปฏิบัติราชการดังกล่าวไปใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง/
ค่าตอบแทน เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ หากบุคลากรใดมีผลการปฏิบัติราชการในระดับที่
ต้องให้ได้รับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ไม,สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับ
อันเป็นที่พอใจของทางราชการ ให้ดำเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของบุลากรแต่ละประเภท ดังนี้

๑. พระราชบัญญ้ตระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕:๑ มาตรา ๑๑๐ (๕) และกฎ ก.พ.ว่า
ด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและ

เกิดประสิทธิผล พ.ศ.๒๕๕๒ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร.๑๐๑๒/ว ๑๐ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๒
๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๓๗ ข้อ ๖๐ (๕)
ซึ่งกำหนดให้ผู้มอ
ี ำนาจสั่งบรรจุ สั่งให้ลูกจ้างประจำที่ไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจชองทางราชการ ออกจากราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กำหนดไว้
ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม

๓. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๑๙ ข้อ ๒๐ และข้อ
ที่ ๒๘ (๔) และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่อง
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ และหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๑ ตาม
หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๔/ว ๒๗๕ ลงวันที่ 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 ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม

๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบอนุมัติแนวทางปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการผู้มีผลสัมฤทธี๋การปฏิบัติงานตํ่า
กว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่คาดหวัง สำหรับบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และให้
จัดทำประกาศ เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐด้านควาน
พร้อมรับผิด ( กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ) เพื่อให้ส่วนราชการถือปฏิบัติตั้งแต่รอบการประเมิน

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี
ข้าราชการ
- ก่อนเริ่มรอบการการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการ

ประเมินกำหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและประ!■มินผลการปฏิบัติรา'ชคา,5 กำหนดตัวขีวัด
หรือหลักฐานบ่งชี้ความสำเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกันลักษพะงาน
- ระหว่างรอบการประเมิ
งรอบการประเมิน
นให้
ให้ผ
ผู้ปู้ประเมิ
ระเมินนติติดดตามความก้
ตามความก้าาวหน้
วหน้าา'นองผู
ชองผู้ร้รัน
ันการน่
การประเมิ
อย่าง
ระเมินน®ย่
ต่อเนื่อง

เพื่อประเมินผลสำเร็จของงานในช่วงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้อกันเป้าหมายห

กำหนดไว้หรือไม่ เมื่อผู้ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมินมีผลการประเมินตำกว่าค่าเบีาหมายหรือระคัน1''
คาดหวังให้ผู้ประเมินแจ้งผู้รับการประเมินทราบ และให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อปรันปรุง แก้ไ'น พัฒนาผลการ

ปฏิบัติราชการชองผู้รับการประเมินในช่วง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน

- สิ้นรอบการประเมิน เมื่อผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการอยู่ในระดับ
ต้องปรับปรุง ให้ดำเนินการจัดทำคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง กรณีข้าราชการพลเรือนสามัญมีผลการ

ปฏิบติราชการในระดับต้องปรับปรุง (ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐) คังนี้
ข้อ ๑ ให้ผู้บังคับบัญชาที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในระดับที่ต้องให้ได้รับ
การพัฒนาปรับปรุงตนเอง ต้องแจ้งให้ผู้รับการประเมินทราบเกี่ยวกับผลการประเมินพร้อมทั้งกำหนดให้ผู้นั้น
เข้ารับการพัฒนาปรับปรุงตนเองโดยให้ลงลายมือชื่อรับทราบไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง
ให้ผู้บังคับบัญชาจัดให้ข้าราชการผู้นั้นทำคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองโดยกำหนดเป้าหมายในระดับอัน
เป็นที่พอใจของทางราชการให้ชัดเจน เพื่อใฃ้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งต่อไป ดังนี้

๑.๑ ร่วมจัดทำคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองตามแบบจัดทำคำมั่นในการพัฒนา
ปรับปรุงตนเอง (เอกสารแนบท้าย ๑)
๑.๒ ให้ใช้แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ส่วนที่ ๓ แผนการพัฒนาการ
ปฏิบัติราชการรายบุคคล ในรอบที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรุง (ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐) มาจัดทำ
แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) เพื่อเป็นเครื่องมือประเมินผลการพัฒนาความรู้
ทักษะ สมรรถนะที่ต้องพัฒนา และแบบประเมินผลลัมฤทธี๋ของงาน แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
หรือสมรรถนะ ในการกำหนดคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองเป็นตัวชี้วัดรายบุคคลโดยต้องกำหนด
เป้าหมายในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล

ประกอบการจัดทำคำมั่นฯ ตามแบบที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด (เอกสารแนบท้าย ๒)
ข้อ ๒ การประเมินผลการปฏิบัติราชการและพัฒนาปรับปรุงตนเองของข้าราชการตามข้อ ๑
ให้มีระยะเวลาไม่เกินสามรอบการประเมิน

ข้อ ๓ กรณีที่ผู้ถูกประเมินเห็นว่าการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้บังคับบัญชามีความ
ไม่เป็นธรรมอาจทำคำคัดค้านยื่นต่อผู้บังคับบัญชารวมไว้กับผลการประเมินเพื่อเป็นหลักฐานได้ภายใน ร)๕ วัน
หลังจากทราบผลการประเมินและให้ผู้บังคับบัญชารวบรวมรายงานเสนอผู้มีอำนาจลำดันลัดไป้เพื่อป้ระก0น
ความเห็นในการพิจารณา

ข้อ ๔ เมื่อผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการชองข้าราชการพลเรือนสามัญตาม
คำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองตามข้อ ๑ และข้อ ๒ แล้ว ปรากฏว่าผู้นั้นไม่ผ่านการประเมินในระดับอัน
เป็นที่พอใจของทางราชการตามคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ให้รายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อ
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษได้รับรายงานแล้วอาจดำเนินการดังต่อไปนี

(๑) กรณีข้าราชการผู้ได้รับการประเมินประสงค์จะลาออกจากราชการ ก็ให้สั่งให้ออก
จากราชการ หรือ

(๒) สั่งให้ข้าราชการผู้นั้นเข้ารับการพัฒนาปรับปรุงตนเองอีกครั้งหนึ่ง โดยการทำคำมั่น
ในการพัฒนาปรับปรุงตนเองเป็นครั้งที่สอง หรือ

(๓) สั่งให้ข้าราชการผู้นั้นออกจากราชการ
กรณีการดำเนินการตาม ข้อ ๔ (๒) เมื่อผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการ”นอ'1
ข้าราชการผู้นั้นตามคำมั่นครั้งที่สองแล้ว ปรากฏว่าผู้นั้นไม่ผ่านการประเมินในระดับอันเป็มหีพอไจชองหา'5
ราชการตามคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองให้หน่วยงานราย'5านผลการป้ระเมินการป้ฏินัตริ าชการเสนอต,อ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อสั่งการให้ข้าราชการผู้นั้นลาออกจากราชการ
ทั้งนี้ให้ดำเนินการตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ

กรณีโม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิหริผล พ•ด- ๒<£<£๒

§กจ้างประจำ
- ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการ
ประเมินกำหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กำหนด
ตัวชี้วัด หรือหลักฐานบ่งชี้ความสำเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน
- ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมินอย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อประเมินผลสำเร็จของงานในช่วงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับเป้าหมาย
ที่กำหนดไว้ให้ผู้ประเมินแจ้งผู้รับการประเมินทราบ และให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อปรับปรุง แกไข พัฒนาผลการ

ปฏินํตราชการของผู้รับการประเมินในช่วง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน
- สินรอบการประเมิน เมื้อผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจำ อยู่ใน
ระดับต้องปรับปรุง ให้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.

๒£๓๗ ข้อ ๖๐ (£) ซึ่งกำหนดให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุ สั่งให้ลูกจ้างประจำที่ไม,สามารถปฏิบัติราชการให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราขการ ออกจากราชการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการตามที่กำหนดไว่ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม
พนักงานราชการ
- ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการ
ประเมินกำหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน กำหนดตัวชี้วัด
หรือหลักฐานบ่งชี้ความสำเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน
- ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมินอย่าง

ต่อเนื่องเพื่อประเมินผลสำเร็จของงานในช่วงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับเป้าหมายที่
กำหนดไว้หรือไม่ เมื่อผู้ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมินมีผลการประเมินตํ่ากว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่
คาดหวังให้ผู้ประเมินแจ้งผู้รับการประเมินทราบ และให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อปรับปรุง แกไข พัฒนาผลการ

ปฏิบติงานของผู้รับการประเมินในช่วง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน
- เมื่อสิ้นรอบการประเมินของรอบการประเมินนั้น ๆ ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานราชการมีคะแนนผลการประเมินอยู่ในระดับใดเมื่อรวมคะแนนผลการประเมินกับรอบการประเมินที่

ผ่านมามีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน ๒ ครั้งติดต่อกันตํ่ากว่าระดับดี ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราขการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.

๒££๔ ข้อ ๑๑ พนักงานราชการผู้ใด ชึ่งผู้บังคับบัญชาได้ประเมินผลการปฏิบัติงานแล้ว มีคะแนนเฉลี่ยของผล
การ

ประเมิน ๒ ครั้ง ติดต่อกันตํ่ากว่าระดับดี ให้ผู้บังคับบัญชาทำความเห็นเสนอผู้มีอำนาจสั่งจ้าง เพื่อพิจารณาสั่ง
เลิกจ้างต่อไป พร้อมกับแจ้งให้กับพนักงานราชการผู้นั้นทราบภายในเจ็ดวัน นับตั้งแต่วันทราบผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
พนักงานกระทรวงลาธารณสุข
- ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการ
ประเมินกำหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน กำหนดตัวชี้วัด
หรือหลักฐานบ่งชี้ความสำเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน
- ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมินอย่าง

ต่อเนื่องเพื่อประเมินผลสำเร็จของงานในช่วงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับเป้าหมายที่
กำหนดไว้หรือไม่ เมื่อผู้ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมินมีผลการประเมินตํ่ากว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่

คาดหวังให้ผู้ประเมินแจ้งผู้รับการประเมินทราบ และให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อปรับปรุง แก้ไข พัฒนาผลการ

ปฏิ•บติงานของผู้รับการประเมินในช่วง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน
- เมื่อสิ้นรอบการประเมินของการประเมินนั้น ๆ ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขมีคะแนนผลการประเมินอยู่ในระดับใด เมื่อรวมคะแนนผลการประเมินกับรอบ

การประเมินที่ผ่านมามีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒ ครั้ง ติดต่อกันตํ่ากว่าระดับดี
ให้ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มคำจ้าง และต่อสัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕:<£๗ ข้อ ๘
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปผู้ใดซึ่งผู้บังคับบัญชาได้ประเมินผลการปฏิบัติงานแล้วมีคะแนนเฉลี่ยของผล

การประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒ ครั้งติดต่อกันตํ่ากว่าระดับดี ให้ถือว่าสิ้นสุดสัญญาจ้าง โดยให้ผู้บังคับบัญชา
ทำความเห็นเสนอหัวหน้าส่วนราชการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ Jputtod:

(นายพงศนาถ หาญเจริญพิพัฒน์)
ผ้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธึการประเมินผลการปฏีบติรๆซการของซัาราชการพลเรือนสามัญของจังหวัดศรีสะเกษ

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒<£<£๑
ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑0๑๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒(ะ(£๒ เรื่องหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ กำหนดให้ส่วนราชการระดับกรมหรือ
จังหวัดประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏีบัตราชการ,!,ห้ซ้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดทราบ
โดยท้วกัน ดังนั้น เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้
จังหวัดศรีสะเกษจ็งกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการชองข้าราชการพส!,รีฐนสามัญ
ของจังหวัดศรีสะเกษ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการชองข้าราชการพลเรือนสามัญชอง
จังหวัดศรีสะเกษ ตามประกาศนี๋ ให้ใช้สำหรับประเมินผลการปฏิบัติราชการสำหรับรอบการประเมินตั้งแต่วันที่

๑ ตุลาคม ๒(£๖® ถึง ๓® มีนาคม ๒(£๖๒ เป็นต้นไป

ข้อ ๒ ในประกาศนี้
“หน่วยงาน” หมายความว่า หน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาคที่ตั้งอยู่ ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพื่มเดิม
ข้อ ๓ ผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการ และผู้รับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของจังหวัด
ศรีสะเกษ ให้เป็นไปตามที่สำนักงาน ก.พ. กระทรวง กรมด้นสังกัด หรือจังหวัดศรีสะเกษกำหนด

ข้อ ๔ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้ดำเนินการประเมินปีละ ๒ รอบ ตาม
ปีงบประมาณ ดังนี้

รอบที่ ๑ เป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ มีนาคม
รอบที่ ๒ เป็นการประเมินผลการปฎา!ติราชการ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายน
ข้อ ๕ การประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ประเมินสององค์ประกอบ ได้แก่ ผลสัมฤทธึ้ของงาน
และพฤติกรรมปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ โดยมีสัดส่วนคะแนน ร้อยละ ๗๐ และ ๓๐ ตามลำดับ
ในกรณีที่เป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่าง
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือมีระยะเวลาการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ในระหว่างรอบประเมิน

ให้ประเมินผลส้มฤทธึ๋ชองงานและพฤติกรรมปฏิบัติราชการโดยมีสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบร้อยละ ๕๐
ผลส้มฤทธของงาน ให้ประเมินจาก ปริมาณผลงาน คุณภาพผลงาน ความรวดเร็ว หรือตรง
ตามที่เวลากำหนด หรือความประหยัด หรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร เป็นต้น ทั้งนี้ จำนวนดัชนีชี้วัด

ผลส้มฤทธี้ของงานให้อยู่ระหว่าง ๔ ๗ ตัวชี้วัด และกำหนดเกณฑ์ให้คะแนนสำหรับค่าเป้าหมายของดัชนีชี้วัด
ผลส้มฤทธี๋ชองงานตามมาตรฐานหรือแผนงานที่กำหนดให้คะแนนเท่ากับ ๓ จาก ๕ คะแนน โดยผู้ประเมินตาม
ข้อ ๓ เป็นผู้ประเมิน
พฤติกรรมปฏิบัติราชการให้ประเมินจากสมรรถนะหลักที่ ก.พ. กำหนดได้แก่ การมุ่งผลส้มฤทธึ๋
การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวซาญในงานยาชีพ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม การทำงาน
เป็นทีม หรือสมรรถนะที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการตามที่กระทรวง กรมต้นสังกัด หรือจังหวัดศรีสะเกษกำหนด

/ข้อ ๖ในแต่ละ...

-๒
ข้อ ๖ ในแต่ละรอบประเมินให้หน่วยงๆนแบ่งกลุ่มคะแนนผลทๆรประเมินเป็น <r ระดับ คือ
ดีเด่น ตีมาก ดี พอ[ฃ้ และต้องปรับปรุง โดยคะแนนตํ่าสุตของระดับพอใช้ต้องใม่ตํ่ๆกว่าร้อยละ ๖0

ข้อ ๗ การประเมินผลกๆรปฏิ'บตรา•ชการของแต่ละหน่วยงานต้องมิความชัดเขิน มิหลักฐาน
ตลอดจนเป็นไปตามแบบประเมินผลการปฎบัดีรๆขการที่หน่วยงานระดับกระทรวง กรมด้นลังกัด หรือจังหวัด
ศรีสะเกษกำหนด

ข้อ ๘ ให้กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ และงานการเจ้าหน้าที่
ชองหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาคในจังหวัดศรีสะเTO จัดให้ฏีระบบการจัดเก็บผลการประเมินและ
หลักฐานแสดงความสำเร็จของงานและพฤติกรรมปฏิบัติราชการของผู้รับการประเมินเพื่อประกอบการทิขิๅร{บา

บริหารทรัพยากรบุคคลในเรื่องต่างๆ
สำหรับแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญให้งาน
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาคจัดเก็บต้นฉบับพร้อมเอกสารบ)ระกอบเป็นเวลาอย่างน้อย
สองรอบประเมินที่ผ่านมาไว้ในแฟ้มประวัติข้าราชการหรือจัดเก็บในรูปแบบอื่นตามความเหมาะสม โดยให้ส่ง
สำเนาสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องให้กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ เพี่อรวบรวมเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบ้ตราชการ

ของข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งจังหวัดแต่งตั้งซ้นตามข้อ ๑0
ข้อ ๙ ผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดศรีสะเกษ จะนำไปใช้
ในการประกอบการแต่งตั้ง การเลื่อนเงินเดือน การให้ออกจากราชการ และการพัฒนาเพิ่มพูนประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิรีการว่าด้วยการนั้น และอาจนำไปใข้ประกอบการตัดสินใจด้านการบริหาร
บุคฅลในเรื่องต่างๆ เช่น การให้รางวัลประจำปี รางวัลลูงใจ และค่าตอบแทนต่างๆ

ข้อ ๑๐ การประเมินผลการปฏิบัติราซการชองข้าราชการพลเรือนสามัญชองจังหวัดศรีสะเกษ
มีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

(๑) จังหวัดศรีสะเกษประกาศหลักเกณฑ์และวิธืการประเมินผลการปฏิบัติราชการก่อนเรื่ม
รอบประเมิน หรือในช่วงรอบประเมินให้ข้าราชการทราบโดยทั่วกัน

(๒) ในแต่ละรอบประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินกำหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับ
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การมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กำหนดดัชนีชี้วัด หรือหลักฐานบ่งชี้ความสำเร็จของ
งาบอย่างเป็นธรรมและเหมาะสมกันลักษณะงาน
แนวทางกำหนดดัชนีชี้วัดผลสัมฤทธี๋ของงาน ให้พิจารณาวิธีการถ่ายทอดเป้าหมายดัวชี้วัดจาก
บนลงล่างเป็นหลักก่อน โดยพิจารณาเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ภารกิจของส่วนราชการ และ
นโยบายรัฐบาล ในส่วนที่แต่ละหน่วยงานรับผิดขอบมาถ่ายทอดลงสู่ระดับปฏิบัติเป็นดำดับแรก หรือเป็นไป
ตามที่จังหวัดศรีสะเกษ กระทรวง กรมต้นสังกัด และสำนักงาน ก.พ. กำหนด

(๓)ในแต่ละรอบประเมินให้ผู้ประเมินตามข้อ ๓ ประเมินผลการปฏึน้ตราชการของผู้รับการ
ประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่Iด้ประกาศไว้นี้ และข้อตกลงที่ได้ทำไว้กับผู้รับการประเมิน

(๔) ในระหว่างรอบประเมิน ให้ผู้ประเมินตามข้อ ๓ ให้คำปรึกษาแนะนำผู้รับการประเมินเพื่อ
ปรับปรุง แก้ไข พัฒนา เพื่อนำไปสู่ผลสัมดุทธี้ของงาน และพฤติกรรมปฏิบัติราชการ และเมื่อสินรอบประเมิน
ผู้ประเมินกับผู้รับการประเมินควรร่วมกันวิเคราะห์ผลสำเร็จชองงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ เพื่อหา
ความจำเป็นในการพัฒนาเป็นรายบุคคลด้วย

(๔) ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในแต่ละครั้ง ให้ผู้ประเมินตามข้อ ๓ แจ้งผลการ
ประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้รับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน
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กรณีที่ผู้รัปการประเมิ
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ทราบผลการประเมิ
น ให้ข้าราชการอย่างน้อยหนึI่ง.จคนใบ
หน่วยงานนั้น ลงลายมือชื่อเป็นพยานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแลัวด้วย

/(๖)ให้ผู้ประเมิน...

-๓-

(๖) ให้ผู้ประเมินตามข้อ ๓ ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับ
ดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อยกย่องซมเชยและสร้างแรงจงใจให้พัฒนาการปฏิบัติ
ราชการในรอบประเมินต่อไปให้ดียิงซ้น

(๗) ให้ผู้ประเมินตามข้อ ๓ โดยความเห็นชอบของรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษที่ได้รับ
มอบหมายให้กำกับดูแลการปฏิบัติราชการชองหน่วยงาน จัดส่งผลการประเมินปฏิบัติราชการชองข้าราชการ
ในสังกัด เสนอคณะทรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการชองข้าราชการพลเรือนสามัญ
ก่อนนำเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

ข้อ ๑๑ เพื่อให้มีกลไกสนับสบุนความโปร่งใสและความเป็นธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ จังหวัดศรีสะเกโ!)จะแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการชอง
ข้าราชการพลเรือนสามัญชองจังหวัดศรีสะเกโ!) เพื่อทำหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและ
ความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการชองข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยมีองค์ประกอบตาม

หนังสือสำนักงาน ท.พ. ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ »»« ทุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายวีระดักดึ้ วิจิตร์แถึงศรี)
ผู้ว่าราชการจังหวัคศรีสะเกษ

ที ศก ๐๐๓๒/^

ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ถนนเทพา ศก ๓๓๐0๐
สิงหาคม 1ปิ£๖๓
เรียง กาวประเมีบผลการปฏิบ้ติราชการซัาราชการและการเสื่อมนิบเดื0นข้า•5าชการ คเi,vj \0

(๑ ตุลาคม ๒4๖๓)
เรียบ บายอำเภอทุกอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกันทรลักษ์ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชุนทุกแพ่ง

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑0๑๒/ว ๒0 ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒£๕๒
๒. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ บร ๑00๘/ว ๒๗ ลงวันที่ ๒0; กันยายน ๒(ร;4๒
๓. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑00๘/ว ๒๘ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒£4๖
๔. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑0๑๒.๒/ว ตเ ลงวันที่ ๒£ พฤษภาคม ๒££๘
๕. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑00๘.๑/ว ๑๒ ลงวับที่ ๓0 สิงหาคม ๒££๕
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบสจุปการประเมินผลการปฏีนัติราชการ
จำนวน ๑ อบับ
๒. บัญซีการบริหารวงเงินงบประมาณ่Iนการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนๆ
จำนวน ๑ ฉบับ
๓. บัญชีแสดงผู้Iม่อผู่โนเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือน
จำนวน ๑ ฉบับ
๔. บัญชีรายชื่อขาราชการที่!ดัรับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนโควตาเพิ่มเติม จำนวน ๑ ฉบับ
4;. บัญชีแสดงผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
จำนวน ๑ ฉบับ
๖. แบบประเมินผลการปฏีบ้ติราชการ
จำนวน ๑ ชุด
๗. ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธึการประเมินผลการปฎ็บ้ติราชการของ
จังหวัดศรีสะเกษ ลงวันที่ ๒๔ ทุมภาพันธ์ พ.ศ.๒£๖๒
จำนวน ๑ ชุด
๘. ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง แนวทางปฎิไ!)ติเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนชัน
ค่าจ้างลูกจ้างประอำ ลงวันที่ ๓0 มีนาคม พ.ศ. ๒£๖0
จำนวน ๑ อบับ
๙. คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ที่ ๑๑4/๒4๖๓ ลงวับที่ ๒๗ ทุมภาพันธ์ ๒£๖๓
__
จานวน_ ๑ฉบั
บ
Jj,

ตามหนังสือทอ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิป้ติ
ราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ นั้น
เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบ้ติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรีอนสามัญของ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ครังที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒£๖๓) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และ
เป็นธรรม ไนการนี้ จังหวัดศรีสะเกษจงขอไทหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
ดำเนินการดังนี้

๑. ให้ประเมินผลการปฏินัติราขการของข้าราขการไนสังกัดตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ กระทรวง/
กรมต้นสังกัด และที่จังหวัดกำหนด ตามแบบประเมินผลการปฏิบ้ติราชการ สิ่งที่ส่งมาด้วย ๖ และพิจารณา
เลื่อนเงินเดือนให้เป็นไปตามผลการประเมินสำหรับข้าราชการในสังกัด

๒. ให้มีคณะทำงานกสั่นกรองผลการประเมินผลการปฎบัดิราชการของข้าราชการ ระดับ
หน่วยงาน เพื่อทำหน้าที่บริหาร กสั่นกรอง และให้ความเหึนชอบผลการประเมินการปฏิบติราชการข้าราชการ
ในสังกัด

/๓. ให้...

-๒๓.ให้'•บริหารวงเงินเพื่อเลื่อนเงินเดือนตามวงเงินที่ได้รับจุ้ดสรร
๔. หลักเกณฑ์การเลอนเงินเดือน โห้ถึอปฏิบัติตามกฎ ก,พ, ว่าด้วอการเลื่อนเงินเดือน
พ.ศ. ๖๔๔๒ นละที่แ«าเขเที่มเติม และหบังสึอสัาบักงาน ก พ, ตามที่อางถึง และบัาผลการประเมินมา
ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนไม่เกินวงเงินที่เด้รันด้ต สรร

๔. ฐานใบการคำนวณและข่วงเงินเดือน สำหรับการเลื่อนเงินเดือนใบแต่ละประเกทแล-ระด้น
ตาแหนง ถอปฎบัติตามหนงสึอสำบักงาน ก.พ. ด่วนทสุค ที่ นร ร)o๑๖.๖/ว๗ ลงวันที่ ๖๔ พฤษภาคม ๖๔๔๘
๖. ให้ส่งแบบสรุปผลการประเมินข้าราชการ บัญชีการบริหารวงเงินงบประมาณในการ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือน บัญชีแสคงผูเม่อยู่ในเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือน(ถ้ามิ) บัญชีรายชื่อข้าราชการที่เด้รัน
การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนโควตาเที่มเติม และบัญชีแสดงผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ใบรูปแนน

เอกสาร คามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๔ จำนวน ๑ ชุด และรูปแบบ Electonicfile ที่ e-mail address:
Pun.vg>hotmail.com ภายในวันที่ ร)๑ กันยายน ๖๔๖๓
จึงเรียบมาเพื่อดำเมินการ และขอให้คำขับเจ้าหน้าที่ให้คำเมินการโดยรอบดอนรวมพั้ง
ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนส่งด้วย
ขอแสดงความบับถึอ

(นายอุบุพันธ่ ประจำ)
นักวิชาการคาราimist) ย์านา^.'ปฐบ้ค์mกnuvm
นานแพทนัสารารฌอุรข้งหว่เ. .1)เ1พาาาแาๆ1แทน
ต้ว่าาาชทนรังหาคคร่ร{1ทษ

สำนักงานสารารณสุขจ้งหวัดศรีสะเกพ
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

โทร ๐ ๔๔๖๑ ๔๐๔0-๖ ต่อ ๑๐๘
โทรสาร ๐ ๔๔๖๑ ๖๐๔๖

« *4

นบบสชุปกา'ท]พนื3นพลการปฎิบ้ดิราชกาหเองขัาฑชกา’*
รอบรืเ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 ดึงวันที่ 30 กันยายน 2563
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รอบการประเมิน
รอบภารประเมิน
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องคประกอบที่ เ0 ะ พฤลิกรรมการปฎน้ดีราชการ(สนรรถน5;)
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□ ได้รับทราบผลการประเมินและเนแนพัฒนา

ลงชื่อ ะ................

การปฎบตราชการรายบุคคลแล้ว
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