ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรหมคีรี
เรื่อง มาตรการการประเมินผลการปฏิบัติราชการและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์
การปฏิบัติงานต่ำ (ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐)
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นส่วนราชการระดับกรมที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ เปีนการประเมินเซิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐในทุกมิติ ตลอดจน การ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการที่สะท้อนถึงคุณลักษณะที่ดีในการดำเนินงานที่มีคุณธรรมที่หน่ายงานชองรัฐ ต้อง
มีและยึ ดถือปฏิบั ติใด้เป็ น อย่ างดี ซึ่งดัช นีความพร้อมรับ ผิด เป็ นหนึ่ง ในกรอบการประเมินๆ ที่มุ่งหมายให้
สาธารณชนสามารถติดตามตรวจสอบว่าหน่วยงานได้ดำเนินภารกิจตามพันธกิจชองหน่ายงาน การประเมิน
พฤติกรรมการปฏิบัติงานชองเจ้าหน้าที่ที่แสดงถึงความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของเจ้าหน้า ที่ที่แสดงถึงผลลัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับต่างๆ ภายใน หน่วยงาน
โดยมีห ลักเกณฑ์การพิจารณาให้คุณหรือให้โทษต่อผู้ปฏิบัติงานตามผลลัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับต่างๆ
เช่นเดียวกัน เพื่อมุ่งตอบสนองต่อผู้รับบริการหรือประซาซนอย่างแท้จริงอันจะก่อให้เกิดผลลันฤทธิ์ ต่อภารกิจ
ของรัฐและประเทศชาติ ซึ่งดัชนีความพร้อมรับผิด ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ การปฏิบัติงานตามหน้าที่ มีวัตถุประสงค์ให
หน่วยงานมีการกำกับ ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ชองหน่วยงานเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็ม ประสิทธิภาพอันจะ
ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐและผู้รับบริการหรือประชาชน
เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรหม
คีรี เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของภาครัฐโดย
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการกำหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของผู้ใต้บังคับบัญชา และกำกับติดตามการปฏิบัติราชการชองผู้ใต้บังคับบัญชา ให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์
พั น ธกิจ และวัต ถุป ระสงค์ อย่ างมีป ระสิ ท ธิภ าพและเกิ ดประสิ ท ธิผ ลลอดคล้ อง กั บ หลั ก เกณฑ์ แ ละวิธีก าร
ประเมินผลการปฏิบัติราชการที่กำหนดไว้ ทั้ งนี้ บุคลากรใดประพฤติตนอยู่ในจรรยา และระเบียบวินัย ปฏิบัติ
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของภาครัฐ ให้ผู้บังคับบัญชานำผลการประเมินผล
การปฏิ บั ติร าชการตั งกล่ าวไปใช้ ป ระกอบการพิ จารณาแต่งตั้ง เลื่ อนเงิน เดือน/ค่าจ้าง/ ค่าตอบแทน เพื่ อ
เสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ หากบุคลากรใดมีผลการปฏิบัติราชการในระดับที่ต้องให้ได้รับการ
พัฒนาปรับปรุงตนเอง ไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระตันอันเป็นที่พอใจ
ของทางราชการให้ดำเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
บุคลากรแต่ละประเภท ตังนี้
๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๑๑๐ (๕) และกฎ ก.พ. ว่า
ด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล พ.ศ.๒๕๕๒ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๑๐ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๒
(สำหรับข้าราชการ)
๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๓๗ ข้อ ๖๐ (๕) ซึ่ง
กำหนดให้ ผู้ มี อ ำนาจสั่ งบรรจุ สั่ งให้ ลู กจ้ างประจำที่ ไม่ ส ามารถปฏิ บั ติราชการให้ มี ป ระสิ ท ธิภ าพ และเกิ ด
ประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ ออกจากราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ตามที่กำหนด
ไวิในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม (สำหรับลูกจ้างประจำ)

๓. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๑๙ ข้อ ๒๐ และข้อ
๒๘ (๔) และประกาศคณะกรรมการบริห ารพนั กงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุม ภาพัน ธ์ ๒๕๕๔ เรื่อง แนว
ทางการประเมินผล การปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ และหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ของพนักงานราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๑ ตามหนังสือ
สำนั กงานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๔/ว ๒๗๕ ลงวัน ที่ ๒๑ ตุล าคม ๒๕๕๔ (สำหรับ
พนักงานราชการ)
๔. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อ ๒๓ ข้อ
๒๔ และข้อ ๒๕ (๔) และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วย
การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มค่าจ้าง และต่อสัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๗ ข้อ
๘ ตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนมาก ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๔๐/ว ๒๖๙ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗
(สำหรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข)
ข้าราชการ
- ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่ว งเริ่มรอบการประเมิน ให้ ผู้ประเมินและผู้ รับการประเมิน
กำหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กำหนดตัว ชี้วัด หรือ
หลักฐานบ่งชี้ความสำเร็จชองงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน
- ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้า ของผู้รับการประเมินอย่างต่อเนื่ อง
เพื่อประเมินผลสำเร็จของงานในช่วงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนด
ไว้หรือไม่ เมื่อผู้ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมินมีผลการประเมิน ต่ำกว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่คาดหวัง ให้ผู้
ประเมินแจ้งผู้รับการประเมินทราบ และให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อปรับปรุง แก้ไข พัฒนาผลการปฏิบัติราชการ
ของผู้รับการประเมินในช่วง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน
- สิ้นรอบการประเมิน เมื่อผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการอยู่ในระดับต้อ ง
ปรับปรุง ให้ดำเนินการจัดทำคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง กรณีข้าราชการพลเรือนสามัญ มีผลการปฏิบัติ
ราชการในระดับต้องปรับปรุง (ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐) ดังนี้
ข้อ ๑ ให้ผู้บังคับบัญชาที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการอยู่ในระดับต่ำ ให้ได้รับ
การพัฒนาปรับปรุงตนเอง ต้องแจ้งให้ผู้รับการประเมินทราบเกี่ยวกับผลการประเมินพร้อมทั้งกำหนดให้ผู้นั้น
เข้ารับการพัฒนาปรับปรุงตนเองโดยให้ลงลายมือชื่อรับทราบไว้เป็นหลัก ฐาน ทั้งนี้ในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง
ให้ผู้บังคับบัญชาจัดให้ข้าราชการผู้นั้นทำคำมั่น ในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ได้กำหนดเป้าหมายในระดับอัน
เป็นที่พอใจของทางราชการให้ชัดเจน เพื่อใซในการประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งต่อไป ดังนี้
๑.๑ ร่วมจัดทำคำมั่ นในการพัฒ นาปรับปรุงตนเองตามแบบจัดทำคำมั่นในการพัฒ นา
ปรับปรุงตนเอง
๑.๒ ให้ ใช้แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ส่ วนที่ ๓ แผนการพัฒ นา การ
ปฏิบัติราชการรายบุคคล ในรอบทีมีผลการประเมินอยู่ ในระดับต้องปรับปรุง (ตํ่ากว่าร้อยละ 60) มาจัดทำ
แผนพัฒ นารายบุ คคล (Individual Development Plan) เพื่ อเป็น เครื่องมือประเมินผลการพัฒ นาความรู้
ทักษะ สมรรถนะทีต้องการพัฒนา และแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติ
ราชการ หรือสมรรถนะ ในการกำหนดคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองเป็นตัวชี้วัดรายบุคคลได้ต้องกำหนด
เป้ าหมายในระดับ อันเป็น ที่พอใจของทางราชการ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒ นาการปฏิบัติราชการรายบุคคล
ประกอบการจัดทำคำมั่นฯ ตามแบบที่กำหนด
ข้อ ๒ การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการพัฒนาปรับปรุงตนเองของข้าราชการตามข้อ 1
ให้มีระยะเวลาไม่เกินสามรอบการประเมิน
ข้อ ๓ กรณีที่ผู้ถูกประเมินเห็นว่าการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้บังคับบัญชา มีความไม่
เป็นธรรมอาจทำคำคัดค้านยืนต่อผู้บังคับบัญชารวมไว้กับผลการประเมินเพื่อเป็น หลักฐานได้ ภายใน 15 วัน
หลังจากทราบผลการประเมินและให้ผู้บังคับบัญชารวบรวมรายงานเสนอผู้มีอำนาจลำดับ ถัดไป เพื่อประกอบ

ความเห็นในการพิจารณา
ข้อ ๔ เมื่อผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการชองข้าราชการพลเรือนสามัญตามคำมั่น
ในการพัฒนาปรับปรุงตนเองตามข้อ ๑ และข้อ ๒ แล้ว ปรากฏว่าผู้นันไม่ผ่านการประเมินในระดับอันเป็นที่
พอใจ ของทางราชการตามคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองให้รายงานผลการประเมินดังกล่าว ให้รายงานต่อ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับรายงานแล้วอาจดำเนินการดังต่อไปนี้
(๑) กรณีข้าราชการผู้รับการประเมินประสงค์จะลาออกจากราชการ ก็ให้สั่งให้ออก
จากราชการ หรือ
(๒) สั่งให้ข้าราชการผู้นั้นเข้ารับการพัฒ นาปรับปรุงตนเองอีกครั้งหนึ่ง โดยทำคำมั่น ใน
การพัฒนาปรับปรุงตนเองเป็นครั้งที่สอง หรือ
(๓) สั่งให้ข้าราชการผู้นั้นออกจากราชการ
กรณี ก ารดำเนิ น การตาม ข้ อ ๔ (๒) เมื อ ผู้ บั งคั บ บั ญ ชาประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ราชการ ของ
ข้าราชการผู้นั้นตามคำมั่นครั้งที่สองแล้ว ปรากฏว่าผู้นั้นไม่ผ่านการประเมินในระดับอันเป็นที่พอใจ ของทาง
ราชการตามคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ให้หน่วยงานรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการ เสนอ
ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อสั่งให้ข้าราชการผู้นั้นออกจากราชการ
ทั้งนี้ให้ดำเนินการตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ กรณี
ไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ. 2552
ลูกจ้างประจำ
- ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่ว งเริมรอบการประเมิน ให้ ผู้ ประเมินและผู้รับการประเมิน
กำหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กำหนดตัวชี้วัด หรือ
หลักฐานบ่งชี้ความสำเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน
- ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมินอย่างต่อเนื่อง
เพื่อประเมินผลสำเร็จของงานในช่วงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนด
ไว้หรือไม่ เมื่อผู้ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมินมีผลการประเมินต่ำกว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่คาดหวัง ให้ผู้
ประเมินแจ้งผู้รับการประเมินทราบ และให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อปรันปรุง แก้ไข พัฒนาผลการปฏิบัติราชการ
ของผู้รับการประเมินในช่วง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน
- สิ้นรอบการประเมิน เมื่อผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจำ อยู่ในระดับ
ต้องปรับปรุง ให้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537
ข้อ ๖๐ (๕) ซึ่งกำหนดให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุ สั่งให้ลูกจ้างประจำที่ไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ ออกจากราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่
กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนใดยอนุโลม
พนักงานราชการ
- ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่ว งเริ่มรอบการประเมิน ให้ ผู้ประเมินและผู้ รับการประเมิน
กำหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับ การมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน กำหนตัวชี้วัด หรือ
หลักฐานบ่งชี้ความสำเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกันลักษณะงาน
- ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมินอย่างต่อเนื่อง
เพื่อประเมินผลสำเร็จของงานในช่วงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกันเป้าหมายที่กำหนด
ไวั หรือไม่ เมื่อผู้ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมินมีผลการประเมินตํ่ากว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่คาดหวัง ให้ผู้
ประเมินแจ้งผู้รับการประเมินทราบ และให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อปรับปรุง แก้ไข พัฒนาผลการปฏิบัติงาน ของ
ผู้รับการประเมินในช่วง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน
- เมื่อสิ้นรอบการประเมินของรอบการประเมินนั้นๆ ผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของ
พนักงานราชการมีคะแนนผลการประเมินอยู่ในระดับใดเมื่อรวมคะแนนผลการประเมินกับรอบการประเมินที่
ผ่านมามีคะแนนเฉลี่ยฃองผลการประเมิน ๒ ครั้ง ติดต่อกันต่ำกว่าระดับดี ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์แ ละ

วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัดลำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ค.2554
ข้อ ๑๑ พนักงานราชการผู้ใด ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้ประเมินผลการปฏิบัติงานแล้ว มีคะแนนเฉลี่ยของ ผลการ
ประเมิน ๒ ครั้ง ติดต่อกันต่ำกว่าระดับดี ให้ผู้บังคับบัญชาทำความเห็ นเสนอผู้มีอำนาจสั่งจ้าง เพื่อพิจารณาสั่ง
เลิกจ้างต่อไป พร้อมกับแจ้งให้พนักงานราชการผู้นั้นทราบภายในเจ็ดวัน นับตั้งแต่วันทราบผล การประเมินผล
การปฏิบัติงาน
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
- ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน
กำหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน กำหนดตัวชี้วัด หรือ
หลักฐานบ่งชี้ความสำเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน
- ระหว่างรอบการประเมิ น ให้ ผู้ ป ระเมิ น ติ ดตามความก้ าวหน้ าของผู้ รับ การประเมิ น อย่ าง
ต่อเนื่อง เพื่อประเมินผลสำเร็จของงานในช่วงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับเป้าหมาย
ที่กำหนดไว้หรือไม่ เมื่อผู้ป ระเมิน คาดว่าผู้รับการประเมินมีผลการประเมินตํ่ากว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่
คาดหวัง ให้ผู้ประเมินแจ้งผู้รับการประเมินทราบ และให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อปรับปรุง แก้ไข พัฒนาผลการ
ปฏิบัติงาน ของผู้รับการประเมินในช่วง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน
- เมื่อสิ้น รอบการประเมินของรอบการประเมิน นั้น ๆ ผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขมีคะแนนผลการประเมินอยู่ในระดับใดเมื่ อรวมคะแนนผลการประเมิน กับรอบ
การประเมินที่ผ่านมามีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒ ครั้ง ติดต่อกัน ตํ่ากว่าระดับดี ให้
ดำเนิ นการตามประกาศคณะกรรมการบริห ารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ ว่าด้วยการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มค่าจ้าง และต่อสัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒557 ข้อ ๘
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปผู้ใด ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้ประเมินผลการปฏิบัติงานแล้วมีคะแนนเฉลี่ย ของ
ผลการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน ๒ ครั้ ง ติ ด ต่ อ กั น ตํ่ า กว่ า ระดั บ ดี ให้ ถื อ ว่ า สิ้ น สุ ด สั ญ ญาจ้ า ง โดยให้
ผู้บังคับบัญชาทำความเห็นเสนอหัวหน้าส่วนราชการต่อไป พร้อมกับแจ้งให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุ ขผู้นั้น
ทราบภายในเจ็ดวันนับตั้งแต่วันทราบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ แนวปฏิบัติในการจัดทำคำมั่นเพื่อพัฒนาปรับปรุงตนเองตามประกาศนี้ให้ใช้สำหรับรอบ
การ ประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๖5)
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖4

(นายสุมลรัตน์ ขนอม)
สาธารณสุขอำเภอพรหมคีรี

แบบคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ครั้งที่........
กรณีข้าราชการพลเรือนสามัญมีผลการปฏิบัติราชการในระดับที่ต้องปรับปรุง (ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐)
.........................................................................................................
ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้จัดทำคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตัวเอง
ตามที่ข้าพเจ้า .........................................................................................................................................
ตำแหน่ง/ระดับ ................................................................................สังกัด .........................................................
สำนัก/กอง/กลุ่มงาน ................................................................................................................ได้รับทราบว่ามี
ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระดับต้องปรับปรุง(ต่ำกว่าร้อยละ 60) รอบการประเมินที่ ................
ตั้งแต่วันที่............................................................ถึงวันที่.......................................................................นั้น
ข้าพเจ้าขอให้คำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองในรอบการประเมินถัดไป รอบการประเมินที่...............
ตั้งแต่วันที่.............................................................ถึงวันที่......................................................โดยได้จัดทำ
รายละเอียดของคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองไว้แล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ส่วนที่ 2 การลงชื่อรับทราบการจัดทำคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง
ลงชื่อ.........................................................ผู้ถูกประเมิน
(...............................................)
ตำแหน่ง.....................................................
ลงชื่อ.........................................................ผู้ประเมิน
(................................................)
ตำแหน่ง.....................................................
ลงชื่อ.........................................................พยาน
(................................................)
ตำแหน่ง.....................................................

กรอบแนวทางขั้นตอนการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มี
ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ส่วนที่ 2 : ข้อมูลของผู้รับการประเมิน
รอบการประเมิน



รอบที่ 1 1 ตุลาคม

ถึง 31 มีนาคม



รอบที่ 2 1 เมษายน

ถึง 30 กันยายน

ชื่อผู้รับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)
ตำแหน่ง

ประเภทตำแหน่ง

ระดับตำแหน่ง

สังกัด

ชื่อผู้ประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)
ตำแหน่ง

ส่วนที่ 2 : การสรุปผลการประเมิน
องค์ประกอบการประเมิน

คะแนน (ก)

น้ำหนัก (ข)

องค์ประกอบที่ 1: ผลสัมฤทธิ์ ของงาน

70%

องค์ประกอบที่ 2: พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ)

30%

รวมคะแนน (ก)x(ข)

องค์ประกอบอื่น (ถ้ามี)
รวม

100%

ระดับผลการประเมิน


ดีเด่น

 ดีมาก

 ดี



พอใช้



ต้องปรับปรุง

ส่วนที่ 3 : แผนพัฒนาการปฏิบัตริ าชการรายบุคคล
ความรู/้ ทักษะ/ สมรรถนะ ที่
ต้องได้รับการพัฒนา

วิธีการพัฒนา

ช่วงเวลาที่ต้องการ
การพัฒนา

ส่วนที่ 4 : การรับทราบผลการประเมิน
ผู้รับการประเมิน:
✓

 ได้รับทราบผลการประเมินและแผนพัฒนาการปฏิบัติราชการ
รายบุคคลแล้ว

ลงชื่อ : ………………………...........................
ตำแหน่ง : .................................................
วันที่ : ……………………….............................

ผู้ประเมิน:
 ได้แจ้งผลการประเมินและผู้รบั การประเมินได้ลงนามรับทราบ

ลงชื่อ : ………………………...........................

 ได้แจ้งผลการประเมินเมื่อวันที่……..…………………………
แต่ผู้รับการประเมินไม่ลงนามรับทราบ

ตำแหน่ง : .................................................

โดยมี…………………….………………………… เป็นพยาน

วันที่ : ……………………….............................

ลงชื่อ : ……………………………พยาน
ตำแหน่ง : ………….……………..
ส่วนที่ ๕: ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป:
 เห็นด้วยกับผลการประเมิน
 มีความเห็นต่าง ดังนี้

ลงชื่อ : ………………………...........................
ตำแหน่ง : .................................................
วันที่ : ………………………............................

ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชัน้ หนึ่ง (ถ้ามี) :
 เห็นด้วยกับผลการประเมิน
 มีความเห็นต่าง ดังนี้

ลงชื่อ : ………………………...........................
ตำแหน่ง : .................................................
วันที่ : ………………………............................

คำชี้แจง
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการ ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1: ข้อมูลของผูร้ ับการประเมิน เพื่อระบุรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้รบั การประเมิน
ส่วนที่ 2: สรุปผลการประเมิน ใช้เพื่อกรอกค่าคะแนนการประเมินในองค์ประกอบด้านผลสัมฤทธิ์ ของงาน องค์ประกอบด้านพฤติกรรมการปฏิบัติร าชการ และ
น้าหนักของทั้งสององค์ประกอบ ในแบบสรุปส่วนที ่ 2 นี้ ยังใช้สำหรับคำนวณคะแนนผลการปฏิบัติราชการรวมด้วย
- สำหรับคะแนนองค์ประกอบด้านผลสัมฤทธิ์ ของงาน ให้นำมาจากแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ ของงาน โดยให้แนบท้ายแบบสรุปฉบับนี้
- สำหรับคะแนนองค์ประกอบด้านพฤติกรรมการปฏิบัตริ าชการ ให้นำมาจากแบบประเมินสมรรถนะ โดยให้แนบท้ายแบบสรุปฉบับนี้
ส่วนที่ 3: แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล ผู้ประเมินและผูร้ ับการประเมินร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาผลการปฏิบัติราชการ
ส่วนที่ 4 การรับทราบผลการประเมิน ผูร้ บั การประเมินลงนามรับทราบผลการประเมิน
ส่วนที่ 5: ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปกลัน่ กรองผลการประเมิน แผนพัฒนาผลการปฏิบัตริ าชการ และให้ความเห็น
คำว่า “ผู้บังคับบัญชาเหนือขึน้ ไป” สำหรับผู้ประเมินตามข้อ 2 (3) หมายถึง หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดผู้บังคับบัญชาของผู้รับการประเมิน

รอบการประเมิน
แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
ชื่อผู้รับการประเมิน

…………………………………………

ลงนาม...........................................................

ชื่อผู้บังคับบัญชา/ผู้ให้ข้อมูล

…………………………………………

ลงนาม...........................................................

ชื่อผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน

…………………………………………

ลงนาม...........................................................

ลำดับ
ที่

คะแนนตามระดับค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดผลงาน (KPI)

๑

๒

๓

๔

๕

รวม
แปลงคะแนนรวม (ค) ข้างต้น เป็นคะแนนประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานที่มีฐานคะแนนเต็มเป็น ๑๐๐ คะแนน (โดยนำ ๒๐ มาคูณ)
แนวทางการประเมิน
๑. ระบุผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังตัวชีว้ ัดผลงาน (KPI) และระดับความสำเร็จหรือน้ำหนัก (ข) ตามภารกิจของผู้รับการประเมิน
๒. กำหนดระดับค่าเป้าหมายตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน
นำผลการปฏิบัติงานเทียบกับระดับค่าเป้าหมายและให้คะแนนในช่อง (ค)
๔. คำนวณคะแนน (ก) x (ข)

รอบที่ ๑

รอบที่ ๒

คะแนน

คะแนน

(ก)

(ข)

คะแนนรวม
(ค)
(ค = ก x ข)

(ข) = ๑๐๐ (ค) =

รอบการประเมิน
แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบตั ิราชการหรือสมรรถนะ
ชื่อผู้รับการประเมิน
.…………………………………………............

ลงนาม...........................................................

ชื่อผู้บังคับบัญชา/ผู้ให้ข้อมูล

……………………………………....................

ลงนาม...........................................................

ชื่อผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน

………………………………….......................

ลงนาม...........................................................

สมรรถนะ

ระดับที่คาดหวัง

คะแนน (ก)

น้ำหนัก (ข)

คะแนนรวม (ค)
(ค = ก x ข)

การมุ่งผลสัมฤทธิ์
การบริการที่ดี
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
ยึดมั่นความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
การทำงานเป็นทีม
รวม
แปลงคะแนน (ค) ข้างต้น เป็นคะแนนประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานที่มีฐานคะแนนเต็มเป็น ๑๐๐ คะแนน
(โดยนำ ๒๐ มาคูณ)

ข = ๑๐๐%

(ค) =

รอบที่ ๑

รอบที่ ๒

บันทึกการประเมินโดยผู้ประเมิน

