
 

 

 

ประกาศสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง 

เรื่อง มาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดําเนินการกับเจาหนาท่ี 

ผูมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

.............................................................................................. 

  ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๒ ใหสวนราชการมี

หนาท่ีดําเนินการใหมีการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและเสริมสรางแรงจูงใจแกขาราชการพลเรือน เพ่ือใหขาราชการ

พลเรือนสามัญมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานราชการให

เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ และมาตรา ๗๖ กําหนดใหผูบังคับบัญชามีหนาท่ีประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ของผูใตบังคับบัญชา เพ่ือใชประกอบการพิจารณาแตงตั้งและเลื่อนเงินเดือน รวมถึงการพัฒนาและเพ่ิมพูน

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประกอบกับหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันท่ี ๓ 

กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการชองขาราชการพลเรือนในสังกัด

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง สํานักสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

  ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามระเบียบดังกลาว สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ              

โนนสูง จึงไดกําหนดมาตรการ หลักเกณฑ และวิธีการในการบริหารผลปฏิบัติงานและการดําเนินการกับ

เจาหนาท่ีผูมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ํา ของขาราชการในสังกัด โดยใหดําเนินการดังนี้ 

  ๑. ในประกาศ 

     “ผูมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ํา” หมายความวาผูท่ีมีผลการประเมินภาพรวมมีผลคะแนน

ต่ํากวารอยละ ๖๐ 

     “การพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน” หมายความวาการพัฒนาตนเองใหสามารถ

ปฏิบัติงานไดดีข้ึนตามมาตรฐานและหรือเปาหมายการทํางานท่ีหนวยงาน/สวนราชการกําหนดดวยวิธีการ

ตางๆ เชน การปรับปรุงพฤติกรรมการทํางานของตนเอง การเพ่ิมพูนความรูและทักษะท่ีจําเปนสําหรับการ

ปฏิบัติงาน โดยวิธีการฝกอบรม การมอบมายงาน การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน หรือวิธีการอ่ืนๆ เพ่ือใหผูรับ

การประเมินมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทํางานและพัฒนาปรับปรุงตนเองเพ่ือใหไดผลงานตามท่ีตกลงกัน

หรือตามท่ีไดใหคําม่ันไว 

     “คําม่ัน” หมายความวาการแสดงเจตนาของผูรับการประเมินท่ีใหสัญญาวาจะพัฒนาและ

ปรับปรุงการปฏิบัติงานใหเปนไปตามท่ีไดตกลงกับผูบังคับบัญชา และหากผลการประเมินยังอยูในระดับตอง

ปรังปรุงอีกจะยินยอมใหผูบังคับบัญชาดําเนินการตามท่ีไดกําหนดไวในประกาศนี้ 

  ๒. หากผูรับการประเมินผูใดมีผลการประเมินการปฏิบัติงานประจําปครั้งใดครั้งหนึ่งต่ํากวา

รอยละ ๖๐ ใหผูบังคับบัญชาดําเนินการดังนี้ 



     ๒.๑ แจงใหผูรับการประเมินทราบผลการประเมินพรอมกําหนดใหเขารับการพัฒนา

ปรับปรุงตนเอง และใหลงลายมือชื่อรับทราบไวเปนหลักฐาน กรณีผูรับการประเมินไมยินยอมลงลายมือชื่อ

รับทราบใหผูบังคับบัญชาหาพยานบุคคลลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานวาไดแจงใหผูรับการประเมินเขารับการ

พัฒนาปรับปรุงตนเองทราบแลว 

     ๒.๒ จัดใหผูรับการประเมินผูนั้นทําคําม่ันในการพัฒนาปรับปรุงตัวเอง โดยกําหนด

เปาหมายใหชัดเจนเพ่ือใชในการปฏิบัติงานในครั้งตอไป 

  ๓. หากผลการประเมินการปฏิบัติงานของผูรับการประเมินตามม่ันในการพัฒนาปรับปรุง

ตนเอง ยังมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ํา ใหผูบังคับบัญชารายงานผลการประเมินตามลําดับจนถึงผูวาราชการ

จังหวัดทราบ และกรณีผลการประเมินตามม่ันในการพัฒนาปรับปรุงตนเองผานตามเกณฑท่ีกําหนด ใหถือวา

ผลการประเมินนั้นเปนผลการประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินครั้งนั้น 

  ๔. เม่ือหัวหนาสวนราชการไดรับทราบรายงานกรณีผลการประเมินยังมีผลสัมฤทธิ์ต่ําตาม              

ขอ ๓ แลวอาจมีคําสั่งอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ 

     ๔.๑ กรณีผูรับการประเมินประสงคขอลาออกจากราชการก็ใหสั่งใหออกจากราชการโดย

ผูรับการประเมินตองยื่นความประสงคตอหัวหนาสวนราชการ เพ่ือเสนอผูวาราชการจังหวัดสั่งใหออกจาก

ราชการหรือ 

     ๔.๒ สั่งใหผูรับการประเมินผูนั้นเขารับการพัฒนาปรับปรุงตนเองอีกครั้ง โดยทําคําม่ันใน

การพัฒนาปรับปรุงตนเองเปนครั้งท่ีสอง ท้ังนี้ใหผูบังคับบัญชาจัดใหผูรับการประเมินทําคําม่ันในการพัฒนา

ปรับปรุงการปฏิบัติงานของตนเองเปนครั้งท่ีสอง โดยกําหนดเปาหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรม/โครงการให

ชัดเจนอยางเปนรูปธรรม และเหมาะสมกับลักษณะงานตามท่ีไดใหคําม่ันไว โดยมีระยะเวลาการปฏิบัติงานให

เหลือนอยกวาระยะเวลาประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีผานมา หากผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคําม่ันใน

การพัฒนาปรับปรุงตนเองในครั้งท่ีสองยังอยูในระดับต่ําอีก ใหผูบังคับบัญชารายงานผลการประเมินพรอม

ความเห็นตามลําดับจนถึงผูวาราชการจังหวัด เพ่ือสั่งใหผูรับการประเมินผูนั้นออกจากราชการตามกฎหมายวา

ดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 

  ๕. การดําเนินการตามประกาศนี้ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในรอบประเมินถัดไป 

  ๖. ขาราชการท่ี ถูกสั่ ง ใหออกจากราชการตามประกาศนี้ ให ไดรับเ งินชดเชยตาม

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ และระเบียบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

  ๗. ขาราชการท่ีถูกสั่งใหออกจากราชการตามประกาศนี้ มีสิทธิอุทธรณตอ ก.พ.ค.ภายใน

สามสิบวันนับแตวันท่ีทราบหรือถือวาทราบคําสั่งใหออกจากราชการ 

   ประกาศ ณ  วันท่ี  ๒๕   เดือนกุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  

 

        (นางนันทนา  ประสิทธิ์) 

                                  สาธารณสุขอําเภอโนนสูง 



  EB ๗ 

 
บันทึกขอความ 

สวนราชการ   สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง   จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๑๖๐ 

ท่ี นม  ๑๐๓๒/๑๕๖     วันท่ี      ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๔  

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพรผานเวปไซต  

เรียน สาธารณสุขอําเภอโนนสูง 

 ดวยสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง  ไดตอบแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ Evidence–

Based Integrity and Transparency Assessment (EBIT) ท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวง

สาธารณสุขประยุกตจากแบบสํ ารวจหลักฐานเชิ งประจักษของสํ านักงาน ป.ป.ช. ป งบประมาณ                           

พ.ศ. ๒๕๖๔ ใชประเมินตามกรอบการประเมินใน 5 ดัชนีขางตน จัดเก็บขอมูลจากการตอบแบบสํารวจหลักฐาน

เชิงประจักษนั้น 

  ในการนี้ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง  ไดดําเนินการในหัวขอ EB 7 หนวยงานมีการ
กําหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดําเนินการ กับเจาหนาท่ีผูมีผลสัมฤทธิ์การ
ปฏิบัติงานต่ํา และขออนุญาตเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงาน   
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และพิจารณาดําเนินการตอไป  

 
 
 

                                          ( นายประพันธ  เม้ียนกลาง ) 
                                              นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

 
                                        อนุมัติ 

 
 
 

                                             ( นางนันทนา ประสิทธิ์ ) 
                                              สาธารณสุขอําเภอโนนสูง 

 
 

 
          
     
 
 



  EB ๗ 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการสวนภูมิภาค 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซดของหนวยงาน พ.ศ.2561 

สําหรับหนวยงานในราชการสวนภูมิภาคสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 ชื่อหนวยงาน :  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง 

 วัน/เดือน/ป :   ๒๕  กุมภาพันธ ๒๕๖๔  

 หัวขอ:           EB 7 หนวยงานมีการกําหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการ

ดําเนินการ กับเจาหนาท่ีผูมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ํา 

 รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

1. บันทึกขอความลงนามคําสั่ง และปรากฏการขออนุญาต นําเผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน  

2. คําสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดําเนินการกับเจาหนาท่ีผูมี

ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ํา  

3. กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดําเนินการ กับเจาหนาท่ีผูมีผลสัมฤทธิ์การ

ปฏิบัติงานต่ํา ตามขอ 2) องคประกอบตามขอ 2.1-2.4  

4. หลักฐานการประชุมชี้แจงทําความเขาใจใหทราบท่ัวท้ังองคกร  

5. หลักฐานหนังสือแจงเวียน  

6. Print Screen จากเว็บไซตของหนวยงาน   

7. Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซตของ                                                                                                                                         

หนวยงาน  หรือท่ีสื่อสารเผยแพรในชองทางอ่ืน ในระบบ MITAS 

Link ภายนอก   : ในเวปไซต http://www.stopcorruption.moph.go.th/    

                        และ ในเวปไซต  http://nonsunghealth.com/  

หมายเหตุ: ……………………………………………………………………………………………………………………………...... 

              ……………………………………………………………………………………………………………………………...... 

 

 

http://www.stopcorruption.moph.go.th/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0
http://www.stopcorruption.moph.go.th/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0


  EB ๗ 

 

ผูรับผิดชอบการใหขอมูล 

 

 

 

( นายประพันธ  เม้ียนกลาง ) 

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

ผูชวยสาธารณสุขอําเภอดานบริหาร 

๒๕  กุมภาพันธ ๒๕๖๔  

 

 

 

   

 

 

ผูอนุมัติรับรอง 

 

 

 

( นางนันทนา  ประสิทธิ์ ) 

สาธารณสุขอําเภอโนนสูง 

๒๕  กุมภาพันธ ๒๕๖๔  

 

 

 

 

ผูรับผิดชอบการนำขอมูลข้ึนเผยแพร 

 

 

( นายสมพร  พานสุวรรณ   ) 

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  

ผูชวยสาธารณสุขอําเภอดานวิชาการ 

๒๕  กุมภาพันธ ๒๕๖๔ 

 


