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รายงานการประชุมราชการบุคลากรในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน 
คร้ังที่ ๔/25๖๔ 

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔  
ณ ห(องประชุมสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน ตําบลนาบอน 

อําเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 
------------------------------- 

ผู(เข(าร/วมการประชุม 
๑.  นางณิชมน  รัตนคช   สาธารณสุขอําเภอนาบอน   ประธาน 
๒.  นายวีระศักด์ิ  ประดาศักด์ิ  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  รองประธาน 
๓.  นายสุทธิพันธ0  ลิ่มพรรณ0  เจ2าพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน รองประธาน 
๔.  นายวชิระ  ขนานชี   เจ2าพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน กรรมการ 
๕.  นายอนันต0  รอดสั้น   เจ2าพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน กรรมการ 
๖.  นางทศา  รัตนพันธุ0   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  กรรมการ 
๗.  นางสุชาดา  จักรช6วย   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  กรรมการ 
๘.  นายสินธุ0ชัย  สวนจันทร0  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  กรรมการ 
๙.  นายระบิล  รักอาชีพ   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  กรรมการ 
๑๐.  นายอรรฆพร  สุวรรณ  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  กรรมการ 
๑๑.  นายพิเชษฐ  จิตรวิบูลย0  เจ2าพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน กรรมการ 
1๒.  นางสาวจิราพร  หนูปลอด  เจ2าพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน กรรมการ 
1๓.  นางรัชนี  คงหอม   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  กรรมการ 
1๔.  นางสาวเพ็ญศิริ  สุขอนันต0  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  กรรมการ 
1๕.  นางนงเยาว0  รักอาชีพ  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  กรรมการ 
1๖.  นางเยาวลักษณ0  เพชรรัตน0  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  กรรมการ 
๑๗.  นางพัชรี  เปรมปรีดา  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  กรรมการ 
1๘.  นางสาวศิวพร  ราชเดิม  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  กรรมการ 
๑๙.  นางนิภา  สวนจันทร0  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  กรรมการ 
๒๐.  นางสาวจุฬาวัลย0  ชนะสุข  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  กรรมการ 
๒๑.  นางสาวจุฑารัตน0  ทิพย0ญาณ  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  กรรมการ 
2๒.  นางสาวอังคณา  สายจันทร0  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  กรรมการ 
๒๓.  นางปริยา  หนูคง   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  กรรมการ 
2๔.  นางณัฐิยา  ชูพงศ0   นักวิชาการสาธารณสุข   กรรมการ 
2๕.  นางสาวชุติมา  สารพงษ0  เจ2าพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน กรรมการ 
2๖.  นางสาวปCยมาลย0  เมืองมีศรี  เจ2าพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน กรรมการ 
๒๗.  นางสาวชณิสรา  วรรณุรักษ0  เจ2าพนักงานทันตสาธารณสุขชํานาญงาน กรรมการ 
๒๘.  นางสาวศิรินันท0  คงมา  เจ2าพนักงานทันตสาธารณสุข  กรรมการ 
2๙.  นางสาวนฤมล  ชะนะดี  เจ2าพนักงานทันตสาธารณสุข  กรรมการ 
๓๐.  นายฤทธิชัย  แสงกระแสร0  ผู2ช6วยเจ2าหน2าท่ีสาธารณสุข  กรรมการ 
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๓๑.  นายศุภชัย  ไพบูลย0   พนักงานบริการ    กรรมการ 
๓๒.  นางจรรยา  ไชยเมือง  ผู2ช6วยเจ2าหน2าท่ีสาธารณสุข  กรรมการ 
3๓.  นางชนาภา  เกิดสมมารถ  ผู2ช6วยแพทย0แผนไทย   กรรมการ 
3๔.  นางนิธินาถ  ทรงสง6า   ผู2ช6วยแพทย0แผนไทย   กรรมการ 
3๕.  นางสาวรัชนี  ศรีสุข   ผู2ช6วยแพทย0แผนไทย   กรรมการ 
3๖.  นายอภิชาต พัฒณสําราญเผ6าพงษ0 พนักงานบริการ    กรรมการ 
3๗.  นางสาวพิสมัย  หนูแก2ว  พนักงานบริการ    กรรมการ 
๓๘.  นางจารึก  สนิทงาม   ผู2ช6วยเหลือคนไข2    กรรมการ 
๓๙.  นางสาวกัณทิมา  อาญา  ผู2ช6วยเหลือคนไข2    กรรมการ 
๔๐.  นางสาวจุรีรัตน0  รัตนพันธุ0  พนักงานบริการ    กรรมการ 
๔๑.  นางพรพรรณ  หอมประสิทธิ์  พนักงานบริการ    กรรมการ 
๔๒.  นางสาวรัชดา  วุฒิศักด์ิ  พนักงานบริการ    กรรมการ 
๔๓.  นางสาวศศิประภา  ชูใจ  พนักงานท่ัวไป    กรรมการ 
๔๔. นายจักรินทร0  ปริมานนท0  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ        กรรมการและเลขานุการ 
 
เรื่องก/อนวาระการประชุม 
 ร6วมถ6ายรูปประกาศนโยบายการประเมินคุณธรรมและความโปร6งใสในการดําเนินงานของหน6วยงาน
ภาครัฐ (ITA) และแสดงความยินดีแก6บุคลากรท่ีได2รับการบรรจุแต6งต้ังเปSนข2าราชการและทําพิธีประดับ
อินทรธนูโดยสาธารณสุขอําเภอนาบอน และมอบช6อดอกไม2แสดงความยินดีโดยผู2อํานวยการโรงพยาบาล
ส6งเสริมสุขภาพตําบล แก6 
  ๑. นางณัฐิยา  ชูพงศ0  ตําแหน6งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
  ๒. นางสาวศิรินันท0  คงมา  ตําแหน6งเจ2าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน 

๓. นางสาวนฤมล  ชะนะดี ตําแหน6งเจ2าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน 
 
เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๑๕ น.  

โดยนางณิชมน รัตนคช สาธารณสุขอําเภอนาบอน เปSนประธานการประชุมและดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ(งท่ีประชุมทราบ 
 ๑. นายแพทย0สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช แจ2งให2บุคลากรสาธารณสุขทุกคนระมัดระวังตนเอง 
และปTองกันการติดเชื้อของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยเฉพาะการสวมหน2ากากอนามัย การล2างมือด2วย
เจลแอลกอฮอล0 และการเว2นระยะห6างทางสังคม 
 ๒. การดําเนินงานยาเสพติด เพ่ือดําเนินงานตามนโยบายโครงการ TO BE NUMBER ONE และการ
จัดต้ังศูนย0เพ่ือนใจวัยรุ6นในโรงเรียน กรณีท่ีพบผู2เสพยาเสพติดให2มีการส6งต6อเพ่ือบําบัดในโรงพยาบาล 
 ๓. นายแพทย0สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เน2นย้ําการเขียนโครงการไม6ให2มีค6าตอบแทน
วิทยากรในจํานวนท่ีมากเกินความจําเปSน 
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๔. การคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง อําเภอนาบอนอยู6ลําดับท่ี ๕ ของจังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยเร6งรัดให2มีการคีย0ข2อมูลการคัดกรองให2แล2วเสร็จหลังจากได2ข2อมูลการคัดกรอง 
 ๕. การดําเนินงานตามนโยบายโรงพยาบาลส6งเสริมสุขภาพตําบลติดดาว ให2โรงพยาบาลส6งเสริม
สุขภาพตําบลมีการประเมินตนเอง และให2ทีมพ่ีเลี้ยงระดับอําเภอลงพ้ืนท่ีเพ่ือร6วมกันพัฒนาและเติมเต็มให2
เปSนไปตามมาตรฐานหน6วยบริการปฐมภูมิ โดยแต6งต้ังตามคําสั่งในการพัฒนาแต6ละด2าน 

๖. สถานการณ0โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยแบ6งพ้ืนท่ีเปSน ๔ ระดับ คือ พ้ืนท่ีควบคุมสูงสุด 
พ้ืนท่ีควบคุม พ้ืนท่ีเฝTาระวังสูง และพ้ืนท่ีเฝTาระวัง ซ่ึงให2พิจารณาการกักตัวตามพ้ืนท่ีการแพร6ระบาด ได2แก6
จังหวัดกรุงเทพมหานคร, สมุทรสาคร, ระยอง, ชลบุรี, จันทบุรี, สมุทรปราการ, นนทบุรี และนครปฐม 

๗. .ให2ทุกหน6วยบริการจัดทําทะเบียนผู2เดินทางเข2ามาในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ และรายงานตัวต6อเจ2าหน2าท่ี
สาธารณสุขหรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู6บ2าน 

๘. กรณีท่ีมีการจัดงานท่ีมีผู2ร6วมงานมากกว6า ๑๐๐ วัน ในพ้ืนท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช มีมาตรการให2
งดการจัดงานดังกล6าว  

๙. จัดให2มีการลงพ้ืนท่ีประชาสัมพันธ0และให2สุขศึกษาแก6คุณครูและนักเรียนในโรงเรียน แต6ละพ้ืนท่ี 
จัดทางเข2าออก และประเมินมาตรการการปTองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในโรงเรียน รวมถึงให2
นักเรียนแจ2งข2อมูลญาติท่ีมาเยี่ยม เพ่ือประเมินความเสี่ยงการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 
 รับรองรายงานการประชุมราชการบุคลากรในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน ครั้งท่ี  
๓/256๔ วันท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ณ ห2องประชุมสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน ตําบลนาบอน
อําเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
 มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องแจ(งท่ีประชุมทราบจากกลุ/มงานในสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน 
 ๑. เรื่องแจ2งจากกลุ6มงานบริหารท่ัวไป 
  ๑.๑ แจ2งขอความร6วมมือข2าราชการท่ีต2องการปรับข2อมูลในระบบบุคลากรภัครัฐ ให2ยื่น
เอกสารมายังสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน เพ่ือรวบรวมและจัดส6งไปยังสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครศรีธรรมราช ในการปรับปรุงข2อมูลต6อไป 
  ๑.๒ แจ2งการจัดทําบัตรประจําตัวข2าราชการ บัตรพนักงานของรัฐ โดยให2กรอกข2อมูลแบบ
พิมพ0 สามารถโหลดรูปแบบบัตรได2ในเว็บไซต0ของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน 
  ๑.๓ ประกาศสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน เรื่อง การส6งเสริมคุณธรรมและความ
โปร6งใสในการดําเนินงานของหน6วยงานภาครัฐ : ด2านความพร2อมรับผิด (กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ) โดยมีผลบังคับใช2 วันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ดังรายละเอียดท่ีได2แจ2งเวียนให2หน6วยบริการทราบแล2ว 
   
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
 



 

4 รายงานการประชุมราชการบุคลากรในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอนครั้งท่ี ๔/256๔ 
 

 ๒. เรื่องแจ2งจากกลุ6มงานสนับสนุนวิชาการและบริการ 
  ๒.๑ แจ2งการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการของหน6วยบริการ โดยการจัดทําแผนงานให2ครบ
ทุกกระบวนการต้ังแต6ข้ันวางแผน การดําเนินงาน และการประเมินผลกิจกรรม 
  ๒.๒ แจ2งการดําเนินงานตามเกณฑ0การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส6งเสริมสุขภาพตําบล 
ติดดาว (รพ.สต. ติดดาว) 
  ๒.๓ แจ2งตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติราชการโรงพยาบาลส6งเสริมสุขภาพตําบล ประจําปc
งบประมาณ พ.ศ. 2564  
 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
 ๓. เรื่องแจ2งจากกลุ6มงานส6งเสริมสุขภาพและปTองกันโรค 
  ๓.๑ รายงานสถานการณ0โรคไข2เลือดออกในพ้ืนท่ีอําเภอนาบอน ปc ๒๕๖๓ พบผู2ปdวยจํานวน 
24 ราย อัตราปdวย 90.17 ต6อประชากรแสนคน  
     ๑) ตําบลนาบอน พบผู2ปdวยจํานวน 6 ราย อัตราปdวย 54.34 ต6อประชากรแสนคน  
     ๒) ตําบลทุ6งสง พบผู2ปdวยจํานวน 9 ราย อัตราปdวย 106.12 ต6อประชากรแสนคน 
     ๓) ตําบลแก2วแสน พบผู2ปdวยจํานวน 9 ราย อัตราปdวย 126.89 ต6อประชากรแสนคน 
  ๓.๒ รายงานผลการดําเนินงานโรคไม6ติดต6อเรื้อรัง ไตรมาสท่ี ๑ ปcงบประมาณ ๒๕๖๔ 
เครือข6ายบริการสุขภาพอําเภอนาบอน 
     ๑) ร2อยละของประชากรอายุ 35 ปc ข้ึนไปท่ีได2รับการคัดกรองเบาหวาน ร2อยละ ๗๒.๒๒ 
     ๒) ร2อยละของประชากรอายุ 35 ปc ข้ึนไปท่ีได2รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง ร2อยละ 
๗๓.๐๘ 
     ๓) ร2อยละการตรวจติดตามกลุ6มสงสัยปdวยโรคเบาหวาน ร2อยละ ๑๒.๑๐ 
     ๔) ร2อยละการตรวจติดตามกลุ6มสงสัยปdวยโรคความดันโลหิตสูง ร2อยละ ๓.๖๙ 
  ๓.๒ ขอบคุณบุคลากรของโรงพยาบาลส6งเสริมสุขภาพตําบลบ2านคลองจัง ท่ีให2การต2อนรับ
คณะจัดทําวีดีโอ Module ANC  
  ๓.๓ ขอบคุณผู2อํานวยการโรงพยาบาลส6งเสริมสุขภาพตําบลทุกท6าน ในการดําเนินงานและ
จัดสรรอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู6บ2าน ในการอยู6เวรด6านชุมชน โดยพ้ืนท่ีอําเภอนาบอน มีรายงาน
อุบัติเหตุเปSน ๐ 
  ๓.๔ แจ2งการวางแผนการคัดกรองวัณโรคตามกลุ6มเปTาหมายนแต6ละโรงพยาบาลส6งเสริม
สุขภาพตําบล 
  

มติท่ีประชุม รับทราบ 
   
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องพิจารณา 
 ๔.๑ ตัวชี้วัดรายบุคคลตําแหน6งผู2อํานวยการโรงพยาบาลส6งเสริมสุขภาพตําบล จํานวน ๕ ตัวชี้วัด 
  ๑) รพ.สต.ผ6านเกณฑ0การประเมินตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหาร 
ความเสี่ยง 
  ๒) ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว 



 

5 รายงานการประชุมราชการบุคลากรในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอนครั้งท่ี ๔/256๔ 
 

  ๓) การปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล2อมภายนอกอาคาร 
  ๔) การปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล2อมภายในอาคาร 
  ๕) ระดับความสําเร็จการเงินและบัญชี 
 ๔.๒ ตัวชี้วัดรายบุคคลตําแหน6งพยาบาลวิชาชีพ จํานวน ๕ ตัวชี้วัด 
  ๑) ร2อยละการติดตามกลุ6มสงสัยปdวยโรคเบาหวาน 
  ๒) ร2อยละการติดตามกลุ6มสงสัยปdวยโรคความดันโลหิตสูง 
  ๓) ร2อยละของหญิงต้ังครรภ0ได2รับการฝากครรภ0ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ0 
  ๔) ร2อยละการใช2ยาปฏิชีวนะอย6างรับผิดชอบในโรคอุจจาระร6วงเฉียบพลัน 
  ๕) การใช2ยาปฏิชีวนะอย6างรับผิดชอบในโรคติดเชื้อท่ีระบบการหายใจช6วงบนและหลอดลม
อักเสบ เฉียบพลัน 
 ๔.๓ ตัวชี้วัดรายบุคคลตําแหน6งนักวิชาการสาธารณสุข จํานวน ๕ ตัวชี้วัด 
  ๑) อัตราปdวยโรคไข2เลือดออกลดลง (อัตราปdวยลดลงเม่ือเทียบกับเกณฑ0ค6ามัธยฐาน ระดับ 
รพ.สต.) 
  ๒) ระดับความสําเร็จของของผลงานการวิจัย/นวัตกรรม 
  ๓) ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปc 
  ๔) อัตราผลสําเร็จของการรักษาผู2ปdวยวัณโรครายใหม6เสมหะพบเชื้อ (Successed rate) 
  ๕) จํานวนการเสียชีวิตจากการจมน้ําของเด็กอายุตํ่ากว6า 15 ปc (ไม6เกิน 6.5 ต6อแสน ปชก.
เด็กอายุต่ํากว6า 15 ปc) 
 ๔.๔ ตัวชี้วัดรายบุคคลตําแหน6งเจ2าพนักงานสาธารณสุข จํานวน ๕ ตัวชี้วัด 
  ๑) ร2อยละของเด็กอายุ 0-5 ปc ท้ังหมดตามช6วงอายุท่ีกําหนดมีพัฒนาการสมวัย 
  ๒) ร2อยละของเด็กอายุ 0-5 ปc สูงดีสมส6วน และส6วนสูงเฉลี่ยท่ีอายุ 5 ปc 
  ๓) ร2อยละของเด็กอายุ 1 ปc ได2รับวัคซีน DTP3-HB 
  ๔) ร2อยละผู2สูงอายุ 60 ปc ข้ึนไปได2รับการคัดกรองสายตา 
  ๕) ร2อยละของ Healthy Ageing 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 - ไม6มี – 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ จากโรงพยาบาลส/งเสริมสุขภาพตําบล 
 - ไม6มี – 
 

เลิกประชุมเวลา   ๑๒.๐๐ น. 
 
         นายจักรินทร0  ปริมานนท0 
                ผู2จดบันทึกรายงานการประชุม  



 บันทึกข�อความ 
ส�วนราชการ   สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน   โทร ๐ ๗๖๔๘ ๑๕๑๙                                         

ท่ี   นศ 1032/ว 449      วันท่ี        2๘   ธันวาคม   256๓ 

เร่ือง   การส*งเสริมคุณธรรมและความโปร*งใสในการดําเนินงานของหน*วยงานภาครัฐ : ด6านความพร6อมรับผิด  
           (กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ) 

เรียน  ผู6อํานวยการโรงพยาบาลส*งเสริมสุขภาพตําบลทุกแห*ง 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน ขอส*งประกาศสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน เรื่อง 
การส*งเสริมคุณธรรมและความโปร*งใสในการดําเนินงานของหน*วยงานภาครัฐ ด6านความพร6อมรับผิด
(กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ) ลงวันท่ี 2๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ มาตรฐานการบริหารผลการ
ปฏิบัติราชการเก่ียวกับการประเมินผลปฏิบัติราชการ และแนวทางการเลื่อนเงินเดือน เพ่ือเปDนแนวทางการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ6าหน6าท่ีท่ีแสดงถึงความมุ*งม่ันต้ังใจในการปฏิบัติงานอย*างเต็มประสิทธิภาพ มี
วัตถุประสงคJให6หน*วยงานสามารถกํากับ ตรวจสอบเจ6าหน6าท่ีของหน*วยงาน เพ่ือให6ปฏิบัติหน6าท่ีอย*างเต็ม
ประสิทธิภาพ อันจะก*อให6เกิดผลสัมฤทธิ์ต*อภารกิจของรัฐและผู6รับบริการหรือประชาชน จึงมีแนวทางปฏิบัติใน
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู6มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตํ่ากว*าค*าเปMาหมายหรือระดับท่ีคาดหวัง 
สําหรับบุคลากรในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน เพ่ือให6หน*วยงานถือปฏิบัติ ต้ังแต*รอบการประเมิน 
วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๔ เปDนต6นไป                                                     

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และถือปฏิบัติต*อไป 
     

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

   ประกาศสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน 
เรื่อง  การส�งเสริมคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ : ด%านความพร%อมรับผิด 

(กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ) 
 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน เป-นหน�วยงานท่ีเข%าร�วมการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการ
ดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจําปAงบประมาณ 
พ.ศ. 256๔ การประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ เป-นการประเมิน
เชิงบวกท่ีครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน�วยงานภาครัฐในทุกมิติ ตลอดจน   การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการท่ีสะท%อนถึงคุณลักษณะท่ีดีในการดําเนินงานท่ีมีคุณธรรมท่ีหน�วยงานภาครัฐต%องมีและยึดถือปฏิบัติได%
เป-นอย�างดี ซ่ึงดัชนีความพร%อมรับผิด เป-นหนึ่งในกรอบการประเมินฯ ท่ีมุ�งหมายให%สาธารณชนสามารถ
ติดตามตรวจสอบว�าหน�วยงานได%ดําเนินภารกิจตามพันธกิจของหน�วยงาน การประเมินพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของเจ%าหน%าท่ีท่ีแสดงถึงความมุ�งม่ันต้ังใจปฏิบัติงานอย�างเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของงานของเจ%าหน%าท่ีท่ีแสดงถึงผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับต�าง ๆ ภายในหน�วยงาน โดยมี
หลักเกณฑSการพิจารณาให%คุณหรือให%โทษต�อผู%ปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับต�างๆ 
เช�นเดียวกัน เพ่ือมุ�งตอบสนองต�อผู%รับบริการ  หรือประชาชนอย�างแท%จริงอันจะก�อให%เกิดผลสัมฤทธิ์ต�อ
ภารกิจของรัฐและประเทศชาติ 

ดังนั้น เพ่ือให%การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัดสํานักงานสาธารณสุข
อําเภอนาบอน ดําเนินไปด%วยความเรียบร%อย ถูกต%อง เป-นไปตามหลักเกณฑSท่ีเก่ียวข%อง มีประสิทธิภาพ  
เป-นธรรม และเกิดผลสัมฤทธิ์ต�อภารกิจของภาครัฐ โดยหลักเกณฑSการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
กําหนดให%ผู%บังคับบัญชามีหน%าท่ีประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู%ใต%บังคับบัญชา และกํากับติดตามการ
ปฏิบัติราชการของผู%ใต%บังคับบัญชา ให%บรรลุเปVาหมายตามวิสัยทัศนS พันธกิจ และวัตถุประสงคSอย�างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสอดคล%องกับหลักเกณฑSและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ี
กําหนดไว% ท้ังนี้ บุคลากรใดประพฤติตนอยู�ในจรรยาและระเบียบวินัย ปฏิบัติราชการอย�างมีประสิทธิภาพ
และเกิดผลสัมฤทธิ์ต�อภารกิจของรัฐ ให%ผู%บังคับบัญชา นําผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการดังกล�าว     
ไปใช%ประกอบการพิจารณาแต�งต้ัง เลื่อนเงินเดือน/ค�าจ%าง/ค�าตอบแทน เพ่ือเสริมสร%างแรงจูงใจในการปฏิบัติ
ราชการ หากบุคลากรใดมีผลการปฏิบัติราชการในระดับท่ีต%องให%ได%รับการพัฒนาปรับปรุงตนเองไม�สามารถ
ปฏิบัติราชการให%มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป-นท่ีพอใจของทางราชการให%ดําเนินการ
ตามระเบียบและหลักเกณฑSแนวทางปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรแต�ละประเภท 
ดังนี้.-  

 

 

 

 

 

 



- 2 - 

1. พระราชบัญญัติระเบียบข%าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 110 (5) และกฎ ก.พ. 
ว�าด%วยการสั่งให%ข%าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไม�สามารถปฏิบัติราชการให%มีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล พ.ศ. 2552 ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1012/ว 10 ลงวันท่ี 24  
มีนาคม 2552  (สําหรับข%าราชการ) 

2. ระเบียบกระทรวงการคลังว�าด%วยลูกจ%างประจําของส�วนราชการ พ.ศ. 2537  
ข%อ 60 (5) ซ่ึงกําหนดให%ผู%มีอํานาจสั่งบรรจุ สั่งให%ลูกจ%างประจําท่ีไม�สามารถปฏิบัติราชการให%มีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป-นท่ีพอใจของทางราชการ ออกจากราชการตามหลักเกณฑSและวิธีการตามท่ี
กําหนดไว%ในกฎหมายว�าด%วยระเบียบข%าราชการพลเรือนโดยอนุโลม (สําหรับลูกจ%างประจํา) 

3. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด%วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ข%อ 19 ข%อ 20 และ
ข%อ 28 (4) และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธS 2554  
เรื่อง  แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 และหลักเกณฑSและวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2554     
ข%อ 11 ตามหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ท่ี สธ 0201.034/ว 275 ลงวันท่ี 21 ตุลาคม 
2554 (สําหรับพนักงานราชการ) 

4. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว�าด%วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 ข%อ 23 
ข%อ 24 และข%อ 2๕ (4) และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑS
ว�าด%วยการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมค�าจ%าง และต�อสัญญาจ%างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข      
พ.ศ. 2557 ข%อ 8 ตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด�วนมาก ท่ี สธ 0201.040/ว 269 ลงวันท่ี  
21 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 (สําหรับพนักงานกระทรวงสาธารสุข) 

อ.ก.พ. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งท่ี 3/2561 เม่ือวันท่ี 1 พฤษภาคม 2561 
มีมติเห็นชอบอนุมัติแนวทางปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการผู%มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน    ตํ่ากว�า
ค�าเปVาหมายหรือระดับท่ีคาดหวัง สําหรับบุคลากรในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ราชการบริ
หารส�วนกลางและราชการบริหารส�วนกลางท่ีมีสํานักงานต้ังอยู�ในส�วนภูมิภาค) สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
นาบอนจึงจัดทําประกาศ เรื่อง การส�งเสริมคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงาน 
ภาครัฐ : ด%านความพร%อมรับผิด (กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ) เพ่ือให%หน�วยงาน ในสังกัด
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน ถือปฏิบัติต้ังแต�รอบการประเมิน ณ รอบวันท่ี 1 เมษายน ๒๕๖๔ 
 เป-นต%นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้.- 

ข�าราชการ 
-vก�อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช�วงเริ่มรอบการประเมิน ให%ผู%ประเมินและผู%รับการ

ประเมินกําหนดข%อตกลงร�วมกันเก่ียวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กําหนด
ตัวชี้วัดหรือหลักฐานบ�งชี้ความสําเร็จของงานอย�างเป-นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 

-vระหว�างรอบการประเมินให%ผู%ประเมินติดตามความก%าวหน%าของผู%รับการประเมินอย�าง
ต�อเนื่อง เพ่ือประเมินผลสําเร็จของงานในช�วงเวลา 3 เดือนแรกของรอบการประเมินว�าสอดคล%องกับ
เปVาหมายท่ีกําหนดไว% หรือไม� เม่ือผู%ประเมินคาดว�าผู%รับการประเมินมีผลการประเมินตํ่ากว�าค�าเปVาหมายหรือ
ระดับท่ีคาดหวัง ให%ผู%ประเมินแจ%งผู%รับการประเมินทราบ และให%คําปรึกษาแนะนําเพ่ือปรับปรุง แก%ไข พัฒนา
ผลการปฏิบัติราชการของผู%รับการประเมินในช�วง 3 เดือนหลังของรอบการประเมิน 
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- สิ้นรอบการประเมิน เม่ือผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข%าราชการอยู�ในระดับ
ต%องปรับปรุง ให%ดําเนินการจัดทําคําม่ันในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง กรณีข%าราชการพลเรือนสามัญ มีผลการ
ปฏิบัติราชการในระดับต%องปรับปรุง (ตํ่ากว�าร%อยละ 60 ) ดังนี้.-  
 ข%อ 1 ให%ผู%บังคับบัญชาท่ีประเมินผลการปฏิบัติราชการของข%าราชการในระดับท่ีต%องให%ได%รับ
การพัฒนาปรับปรุงตนเอง ต%องแจ%งให%ผู%รับการประเมินทราบเก่ียวกับผลการประเมินพร%อมท้ังกําหนดให%ผู%นั้น
เข%ารับการพัฒนาปรับปรุงตนเองโดยให%ลงลายมือชื่อรับทราบไว%เป-นหลักฐาน ท้ังนี้ ในการพัฒนาปรับปรุง
ตนเองให%ผู%บังคับบัญชาจัดให%ข%าราชการผู%นั้นทําคําม่ันในการพัฒนาปรับปรุงตนเองโดยกําหนดเปVาหมาย                      
ในระดับอันเป-นท่ีน�าพอใจของทางราชการให%ชัดเจน เพ่ือใช%ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งต�อไป 
ดังนี้ 
  1.1 ร�วมจัดทําคําม่ันในการพัฒนาปรับปรุงตนเองตามแบบจัดทําคําม่ันในการพัฒนา
ปรับปรุงตนเอง  
  1.2 ให%ใช%แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ส�วนท่ี 3 แผนการพัฒนาการ
ปฏิบัติราชการรายบุคคล ในรอบท่ีมีผลการประเมินอยู�ในระดับต%องปรับปรุง (ตํ่ากว�าร%อยละ 60) มาจัดทํา
แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) เพ่ือเป-นเครื่องมือประเมินผลการพัฒนาความรู% 
ทักษะ สมรรถนะท่ีต%องการพัฒนา และแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติ
ราชการหรือสมรรถนะ ในการกําหนดคําม่ันในการพัฒนาปรับปรุงตนเองเป-นตัวชี้วัดรายบุคคลโดยต%อง
กําหนดเปVาหมายในระดับอันเป-นท่ีพอใจของทางราชการ ท่ีสอดคล%องกับแผนพัฒนาการปฏิบัติราชการ
รายบุคคลประกอบการจัด ทํา คํา ม่ัน  ตามแบบ ท่ีสํ านั กงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กําหนด  
 ข%อ 2vการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการพัฒนาปรับปรุงตนเองของข%าราชการ    
ตามข%อ 1 ให%มีระยะเวลาไม�เกินสามรอบการประเมิน 
 ข%อ 3 กรณีท่ีผู%ถูกประเมินเห็นว�าการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู%บังคับบัญชามีความ
ไม�เป-นธรรมอาจทําคําคัดค%านยื่นต�อผู%บังคับบัญชารวมไว%กับผลการประเมินเพ่ือเป-นหลักฐานได%ภายใน 15 วัน 
หลังจากทราบผลการประเมินและให%ผู%บังคับบัญชารวบรวมรายงานเสนอผู%มีอํานาจลําดับถัดไป เพ่ือประกอบ
ความเห็นในการพิจารณา 
 ข%อ 4vเม่ือผู%บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการของข%าราชการพลเรือนสามัญ     
ตามคําม่ันในการพัฒนาปรับปรุงตนเองตามข%อ 1 และข%อ 2 แล%ว ปรากฏว�าผู%นั้นไม�ผ�านการประเมินในระดับ
อันเป-นท่ีพอใจของทางราชการตามคําม่ันในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ให%รายงานผลการประเมินดังกล�าว    
ต�อปลัดกระทรวงสาธารณสุข เม่ือปลัดกระทรวงสาธารณสุขได%รับรายงานแล%วอาจดําเนินการดังต�อไปนี้ 
  (1) กรณีข%าราชการผู%รับการประเมินประสงคSจะลาออกจากราชการ ก็ให%สั่งให%ออกจาก
ราชการ หรือ 
  (2) สั่งให%ข%าราชการผู%นั้นเข%ารับการพัฒนาปรับปรุงตนเองอีกครั้งหนึ่ง โดยทําคําม่ัน    
ในการพัฒนาปรับปรุงตนเองเป-นครั้งท่ีสอง หรือ 
  (3) สั่งให%ข%าราชการผู%นั้นออกจากราชการ 

  กรณี การดําเนินการตามข%อ 4 (2) เม่ือผู%บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของข%าราชการาผู%นั้นตามคําม่ันครั้งท่ีสองแล%ว ปรากฏว�า ผู%นั้นไม�ผ�านการประเมินในระดับอันเป-นท่ีพอใจ                 
ของทางราชการตามคําม่ันในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ให%หน�วยงานรายงานผลการประเมินการปฏิบัติ
ราชการเสนอต�อปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพ่ือสั่งให%ข%าราชการผู%นั้นออกจากราชการ 
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  ท้ังนี้ ให%ดําเนินการตามกฎ ก.พ.ว�าด%วยการสั่งให%ข%าราชการพลเรือนสามัญออกจาก
ราชการ กรณีไม�สามารถปฏิบัติราชการให%มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

 ลูกจ�างประจํา 
 -iivก�อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช�วงเริ่มรอบการประเมิน ให%ผู%ประเมินและผู%รับการ
ประเมินกําหนดข%อตกลงร�วมกันเก่ียวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กําหนด
ตัวชี้วัดหรือหลักฐานบ�งชี้ความสําเร็จของงานอย�างเป-นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 
 -ivระหว�างรอบการประเมินให%ผู%ประเมินติดตามความก%าวหน%าของผู%รับการประเมินอย�าง
ต�อเนื่อง เพ่ือประเมินผลสําเร็จของงานในช�วงเวลา 3vเดือนแรกของรอบการประเมินว�าสอดคล%องกับ
เปVาหมายท่ีกําหนดไว%หรือไม� เม่ือผู%ประเมินคาดว�าผู%รับการประเมินมีผลการประเมินตํ่ากว�าค�าเปVาหมาย หรือ
ระดับท่ีคาดหวังไว%หรือไม� เม่ือผู%ประเมินคาดว�าผู%รับการประเมินมีผลการประเมินตํ่ากว�าค�าเปVาหมายหรือ
ระดับท่ีคาดหวัง ให%ผู%ประเมินแจ%งผู%รับการประเมินทราบ และให%คําปรึกษาแนะนํา เพ่ือปรับปรุง แก%ไข พัฒนา
ผลการปฏิบัติราชการของผู%รับการประเมินในช�วง 3vเดือนหลังของรอบการประเมิน 
 -ivสิ้นรอบการประเมิน เม่ือผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ%างประจํา อยู�ใน
ระดับต%องปรับปรุง ให%ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว�าด%วยลูกจ%างประจําของส�วนราชการ                   
พ.ศ.253๗ ข%อ 60 (5) ซ่ึงกําหนดให%ผู%มีอํานาจสั่งบรรจุ สั่งให%ลูกจ%างประจําท่ีไม�สามารถปฏิบัติราชการให%มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป-นท่ีพอใจของทางราชการ ออกจากราชการตามหลักเกณฑS
และวิธีการตามท่ีกําหนดไว%ในกฎหมายว�าด%วยระเบียบข%าราชการพลเรือนโดยอนุโลม  

 พนักงานราชการ   
 -ivก�อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช�วงเริ่มรอบการประเมิน ให%ผู%ประเมินและผู%รับการ
ประเมินกําหนดข%อตกลงร�วมกันเก่ียวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กําหนด
ตัวชี้วัดหรือหลักฐานบ�งชี้ความสําเร็จของงานอย�างเป-นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 
 -ivระหว�างรอบการประเมินให%ผู%ประเมินติดตามความก%าวหน%าของผู%รับการประเมินอย�าง
ต�อเนื่อง เพ่ือประเมินผลสําเร็จของงานในช�วงเวลา 3vเดือนแรกของรอบการประเมินว�าสอดคล%องกับ
เปVาหมายท่ีกําหนดไว%หรือไม� เม่ือผู%ประเมินคาดว�าผู%รับการประเมินมีผลการประเมินตํ่ากว�าค�าเปVาหมาย หรือ
ระดับท่ีคาดหวังไว%หรือไม� เม่ือผู%ประเมินคาดว�าผู%รับการประเมินมีผลการประเมินตํ่ากว�าค�าเปVาหมายหรือ
ระดับท่ีคาดหวัง ให%ผู%ประเมินแจ%งผู%รับการประเมินทราบ และให%คําปรึกษาแนะนําเพ่ือปรับปรุง แก%ไข พัฒนา
ผลการปฏิบัติราชการของผู%รับการประเมินในช�วง 3vเดือนหลังของรอบการประเมิน 
 -ivเม่ือสิ้นรอบการประเมินของรอบการประเมินนั้น ๆ ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานราชการมีคะแนนผลการประเมินอยู�ในระดับใดเม่ือรวมคะแนนผลการประเมินกับรอบการประเมิน                  
ท่ีผ�านมามีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน 2vครั้ง ติดต�อกันตํ่ากว�าระดับดี ให%ดําเนินการตามหลักเกณฑS                    
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข                     
พ.ศ.2554 ข%อ 11 พนักงานราชการผู%ใด ซ่ึงผู%บังคับบัญชาได%ประเมินผลการปฏิบัติงานแล%ว มีคะแนนเฉลี่ย
ของผลการประเมิน 2vครั้ง ติดต�อกันตํ่ากว�าระดับดี ให%ผู%บังคับบัญชาทําความเห็นเสนอผู%มีอํานาจสั่งจ%าง              
เพ่ือพิจารณาสั่งเลิกจ%างต�อไป พร%อมกับแจ%งให%พนักงานราชการผู%นั้นทราบภายในเจ็ดวัน นับต้ังแต�วันท่ีทราบ
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน    
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 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข   
 -vก�อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช�วงเริ่มรอบการประเมิน ให%ผู%ประเมินและผู%รับการ
ประเมินกําหนดข%อตกลงร�วมกันเก่ียวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน กําหนดตัวชี้วัด
หรือหลักฐานบ�งชี้ความสําเร็จของงานอย�างเป-นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 

-vระหว�างรอบการประเมินให%ผู%ประเมินติดตามความก%าวหน%าของผู%รับการประเมิน              
อย�างต�อเนื่องเพ่ือประเมินผลสําเร็จของงานในช�วงเวลา 3 เดือนแรกของรอบการประเมินว�าสอดคล%องกับ
เปVาหมายท่ีกําหนดไว%หรือไม� เม่ือผู%ประเมินคาดว�าผู%รับการประเมินมีผลการประเมินมีผลการประเมินตํ่ากว�า
ค�าเปVาหมายหรือระดับท่ีคาดหวังให%ผู%ประเมินแจ%งผู%รับการประเมินทราบ และให%คําปรึกษาแนะนํา                  
เพ่ือปรับปรุง แก%ไข พัฒนาผลการปฏิบัติงานของผู%รับการประเมินในช�วง 3 เดือนหลังของรอบการประเมิน 

 -vเม่ือสิ้นรอบการประเมินของรอบการประเมินนั้นๆ ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข มีคะแนนผลการประเมินอยู�ในระดับใดเม่ือรวมคะแนนผลการประเมินกับรอบ
การประเมินท่ีผ�านมามีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2 ครั้ง ติดต�อกันตํ่ากว�าระดับดี ให%
ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑSว�าด%วยการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมค�าจ%าง และต�อสัญญาจ%างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557   
ข%อ 8 พนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไปผู%ใด ซ่ึงผู%บังคับบัญชาได%ประเมินผลการปฏิบัติงานแล%วมีคะแนน
เฉลี่ยของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2 ครั้งติดต�อกันตํ่ากว�าระดับดี ให%ถือว�าสิ้นสุดสัญญาจ%าง โดยให%
ผู%บังคับบัญชาทําความเห็นเสนอหัวหน%าส�วนราชการต�อไป พร%อมกับแจ%งให%พนักงานกระทรวงสาธารณสุข        
ผู%นั้นทราบภายในเจ็ดวันนับต้ังแต�วันทราบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ลูกจ�างช่ัวคราว    
 -vก�อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช�วงเริ่มรอบการประเมิน ให%ผู%ประเมินและผู%รับการ
ประเมินกําหนดข%อตกลงร�วมกันเก่ียวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน กําหนดตัวชี้วัด
หรือหลักฐานบ�งชี้ความสําเร็จของงานอย�างเป-นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 

-vระหว�างรอบการประเมินให%ผู%ประเมินติดตามความก%าวหน%าของผู%รับการประเมิน              
อย�างต�อเนื่องเพ่ือประเมินผลสําเร็จของงานในช�วงเวลา 3 เดือนแรกของรอบการประเมินว�าสอดคล%องกับ
เปVาหมายท่ีกําหนดไว%หรือไม� เม่ือผู%ประเมินคาดว�าผู%รับการประเมินมีผลการประเมินมีผลการประเมินตํ่ากว�า
ค�าเปVาหมายหรือระดับท่ีคาดหวังให%ผู%ประเมินแจ%งผู%รับการประเมินทราบ และให%คําปรึกษาแนะนํา                  
เพ่ือปรับปรุง แก%ไข พัฒนาผลการปฏิบัติงานของผู%รับการประเมินในช�วง 3 เดือนหลังของรอบการประเมิน 

- เม่ือผู%บังคับบัญชา ได%ประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ%างชั่วคราว(เงินบํารุง) ผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานของลูกจ%างชั่วคราว ๒ ครั้ง ติดต�อกันตํ่ากว�าระดับดี ให%ผู%บังคับบัญชานําความเสนอผู%มี
อํานาจสั่งจ%างเพ่ือพิจารณาสั่งเลิกจ%างต�อไป พร%อมท้ังแจ%งให%ลูกจ%างชั่วคราว(เงินบํารุง) ผู%นั้นทราบภายในเจ็ด
วันนับต้ังแต�งวันทราบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ท้ังนี้  ต้ังแต�บัดนี้เป-นต%นไป หรือจนกว�าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป-นอย�างอ่ืน 

ประกาศ ณ วันท่ี  25  ธันวาคม  พ.ศ. 256๓ 

  
 

  

            (นางณิชมน  รัตนคช)  

       สาธารณสุขอําเภอนาบอน    
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เอกสารแนบท้าย 1 

ตัวอย่าง 
แบบค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ครั้งที่ ........... 

กรณีข้าราชการมีผลการปฏิบัติราชการในระดับต้องปรับปรุง (ต่ ากว่าร้อยละ 60) 
.............................................. 

 
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลของผู้จัดท าค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง 

 ตามท่ีข้าพเจ้า............................................................................................................................ ............... 
ต าแหน่ง/ระดับ...................................................................สงักัด............................. ............................................. 
ส านัก/สถาบัน/ศูนย์/กลุ่ม/กอง................................................................................................. ได้รับทราบว่ามีผล 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการในระดับต้องปรับปรุง (ต่ ากว่าร้อยละ 60) รอบการประเมินที่........................ 
ตั้งแต่วันที่.............................................ถึงวันที่.......................................................... ....นั้น 
 ข้าพเจ้าขอให้ค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองในรอบการประเมินถัดไป รอบการประเมินที่............... 
ตั้งแต่วันที่..........................................ถึงวันที่............................................................. .....โดยได้จัดท ารายละเอียด 
ของค าม่ันในการพัฒนาปรับปรุงตนเองไว้แล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
 
ส่วนที่ 2 : การลงช่ือรับทราบการจัดท าค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง 
 

ผู้จัดท าข้อตกลง      ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 

 

    ลงชื่อ ..........................................      ลงชื่อ ................................................ 

(...........................................................)             (................................................................) 

    วันที่ ............................................      วันที่ ................................................... 

 

ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป                     ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง  

 

    ลงชื่อ ..........................................      ลงชื่อ ................................................ 

(...........................................................)             (................................................................) 

    วันที่ ............................................      วันที่ ................................................... 


