
 บันทกึข้อความ 

ส่วนราชการ  โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์  อ าเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร. 075-449120  

ที ่   นศ  0032.301(13)/                    วันที่     

เรื่อง  แจ้งเวียนประกาศ มาตราการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์ 
         การปฏิบัติงานต่ า               
เรียน หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ 

               ด้วยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ก าหนดให้หน่วยงาน
ก าหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มี
ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า 

  ดังนั้น เพ่ือให้โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์  มีแนวทางในการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์
การปฏิบัติงานต่ า สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ และเพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พึงพอใจ รวมทั้งให้
ข้าราชการสามารถปรับปรุงและพัฒนาตนเองได้ โรงพยาบาลขนอมจึงได้จัดท าประกาศโรงพยาบาล        
ร่อนพิบูลย์  เรื่อง มาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การ
ปฏิบัติงานต่ า  

               จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และถือปฏิบัติ 
 
       

 
      (นายสยาม   รามคล้าย)  
                                                          นักจัดการงานทั่วไป ช านาญการ  
 

     
                      อนุมัต ิ
 

            
 

            (นายศิริธัญญ์  ตัญบุญยกิจ) 
   นายแพทย์ช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 
         ผู้อ านวยการโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ 
 

 

 



 

 บันทกึข้อความ 

ส่วนราชการ  โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์  อ าเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร. 075-449120  

ที ่   นศ  0032.301(13)/ว                    วันที่     

เรื่อง  ขออนุมัตลิงนามประกาศ 
เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ 

  ตามที่ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) และ
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ซึ่งเป็นหน่วยงานด าเนิน
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งได้ก าหนดให้หน่วยงานมีการ
ก าหนดมาตรการกลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มี
ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า  

  ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐของโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์   เป็นไปตาม
มาตรา 76 มาตรา 78 และมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และ
มาตรา 6 (2) และ (7) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 รวมทั้งแนวทางการประเมิน ITA ดังกล่าว โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ จึงขอประกาศมาตรการในการ
บริหารผลการปฏิบัติงานและการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า เพื่อเป็นแนวทาง
ในการพิจารณาให้คุณหรือโทษต่อผู้ปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ  
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้ 
 
 

 
      (นายสยาม   รามคล้าย)  
                                                          นักจัดการงานทั่วไป ช านาญการ  
 

     
                      อนุมัต ิ
 

            
 

            (นายศิริธัญญ์  ตัญบุญยกิจ) 
   นายแพทย์ช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 
         ผู้อ านวยการโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ 
 



แนวทางการด าเนินการกรณขี้าราชการมีผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
ในระดับที่ต้องให้ได้รับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง (ระดับต้องปรับปรุง) 

 ----------------------------------------------------------- 
  โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์  ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการกรณีข้าราชการมีผลการ
ประเมินการปฏิบัติราชการในระดับที่ต้องให้ได้รับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง (ระดับต้องปรับปรุง) และไม่
สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการได้ เพ่ือให้เป็น
ตามมาตรา 110(5) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และกฎ ก.พ.ว่าด้วยการสั่งให้
ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
พ.ศ.2552 ดังนี้ 
  1. เมื่อผู้บังคับบัญชา (หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการพลเรือนสามัญตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก าหนด ตามมาตรา 76 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 แล้วเห็นว่าข้าราชการผู้ใดมีผลการปฏิบัติราชการ
ในระดับที่ต้องให้ได้รับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง (ระดับต่ ากว่าร้อยละ 60) ให้แจ้งผู้นั้นทราบเกี่ยวกับผลการประเมิน
พร้อมทั้งก าหนดให้ผู้นั้นเข้ารับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง โดยให้ลงลายมือชื่อรับทราบไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ใน
การพัฒนาปรับปรุงตนเอง ให้ผู้บังคับบัญชาจัดให้ข้าราชการผู้นั้นท าค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองโดย
ก าหนดเป้าหมายในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการให้ชัดเจนเพ่ือใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ครั้งต่อไป 
  2. การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการพัฒนาปรับปรุงตนเองของข้าราชการตามข้อ 1 
ให้มีระยะเวลาไม่เกินสามรอบการประเมิน ทั้งนี้ ในกรณีท่ีผู้ถูกประเมินเห็นว่าการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของผู้บังคับบัญชามีความไม่เป็นธรรมอาจท าค าคัดค้านยื่นต่อผู้บังคับบัญชารวมไว้กับผลการประเมิน เพ่ือเป็น
หลักฐานได ้
  3. ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ให้ค าปรึกษา แนะน า ก ากับ ดูแล และติดตามการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการและการพัฒนาปรับปรุงตนเองของข้าราชการตามข้อ 1 หรืออาจมอบหมายข้าราชการในสังกัด
เพ่ือเป็นผู้ก ากับดูแลและติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการและการพัฒนาปรับปรุงตนเองของข้าราชการ
ดังกล่าวอีกชั้นหนึ่งก็ได้ โดยผู้ที่ได้รับมอบหมายต้องรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกเดือน 
  4. เมื่อผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญตามค ามั่น
ในการพัฒนาปรับปรุงตนเองตามข้อ 1 แล้ว ปรากฏว่า ผู้นั้นไม่ผ่านการประเมินในระดับอันเป็นที่พอใจ
ของทางราชการตามค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ให้รายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
ในฐานะผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตร 57 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 
  5. เมื่อได้รับรายงานตามข้อ 4 แล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจ
สั่งบรรจุตามมาตรา 57 อาจด าเนินการ ดังนี้ 
   (1) กรณีข้าราชการผู้รับการประเมินประสงค์จะออกจากราชการ ให้สั่งให้ออกจาก
ราชการ หรือ 
   (2) สั่งให้ข้าราชการผู้นั้นเข้ารับการพัฒนาปรับปรุงตนเองอีกครั้งหนึ่ง โดยท าค ามั่น
ในการพัฒนาปรับปรุงตนเองเป็นครั้งที่สอง หรือ 
   (3) สั่งให้ข้าราชการผู้นั้นออกจากราชการ 
   6. เมื่อผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 มีค าสั่งตามข้อ 5(1)  หรือ (3) 
แล้วแต่กรณี ให้รายงาน อ.ก.พ. กระทรวง ทราบหรือพิจารณา ทั้งนี้ ในกรณีที่ อ.ก.พ. กระทรวงเห็นว่าค าสั่ ง
ดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมและมีมติเป็นประการใด ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 
57 ปฏิบัติให้เป็นไปตามท่ี อ.ก.พ. กระทรวงมีมติ 

/7. เมื่อ อ.ก.พ… 
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  7. เมื่อ อ.ก.พ. กระทรวงมีมติเป็นประการใดแล้ว และผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตาม
มาตรา 57 มีค าสั่งหรือปฏิบัติตามที่ อ.ก.พ. กระทรวงมีมติแล้ว ให้แจ้งค าสั่งหรือการปฏิบัติดังกล่าวให้
ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้นั้นทราบ 
  8. ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการ ซึ่งออกตามมาตรา 110(5) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณี
ไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ.2552 มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค. ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันทราบหรือวันที่ถือว่าทราบค าสั่งให้ออกจากราชการตามข้อ 5 
  9. การสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดออกจากราชการเพ่ือรับบ าเหน็จบ านาญเหตุ
ทดแทนกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทาง
ราชการนั้น ให้ส่วนราชการพิจารณาจากผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญผู้นั้นเป็นหลักและ
ให้ส่วนราชการด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎ ก.พ.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือน
สามัญออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ.2552 ต่อไป 
 

……………………………………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ครั้งที่....................... 
กรณีข้าราชการมีผลการปฏิบัติราชการในระดับต้องปรับปรุง (ต่ ากว่าร้อยละ 60) 

…………………………………………………. 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลของผู้ให้ค าม่ันในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง 
 ตามท่ีข้าพเจ้า........................................................... .....ต าแหน่ง/ระดับ............................................. .....
สังกัดกลุ่มงาน........................................... .......โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครศรีธรรมราช ได้รับทราบว่าผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระดับต้องปรับปรุง (ต่ ากว่าร้อยละ 60) รอบ
การประเมินที่........ตั้งแต่วันที่.....................................................ถึงวันท่ี..................................................นั้น 
 
ส่วนที่ 2 : การจัดท าค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน  
 ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นกับผู้รับการประเมินจัดท าค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
โดยร่วมกันก าหนดเป้าหมาย ผลลัพธ์ หรือมาตรฐานผลส าเร็จของงาน รวมทั้งก าหนดเกณฑ์/ตัวชี้วัดของงาน
และวิธีการพัฒนา 

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน หรือการ
พัฒนาปรับปรุงงาน ตามค ามั่นใน
การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

เป้าหมาย ผลลัพธ์  
หรือมาตรฐาน ผลส าเร็จของงาน 

วิธีการพัฒนา ระยะเวลาใน
การด าเนินการ 

1.    
2.    
3.    

 ข้าพเจ้าผู้ให้ค ามั่นตกลงท่ีจะปฏิบัติงานตามค ามั่นท่ีให้ไว้ และหากผลการประเมินยังอยู่ในระดับต้องปรับปรุงอีกจะยินยอม  
      ให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏบิตัิ 
      ราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ.2552 
 
ส่วนที่ 3 : การลงชื่อรับทราบการจัดท าค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง 
 

                ผู้ให้ค ามั่น       ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
 
ลงชื่อ.................................................    ลงชื่อ................................................. 
(.........................................................)                   (.........................................................)  
วันที่..................................................                        วันที่.................................................. 
 
 

       ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป       ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง 
 
ลงชื่อ.................................................    ลงชื่อ................................................. 
(.........................................................)                   (.........................................................)  
วันที่..................................................                       วันที่.................................................. 
 

 



แผนผังขั้นตอนการด าเนินการกรณีข้าราชการมีผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
ในระดับที่ต้องให้ได้รับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง (ระดับต้องปรับปรุง) 

 
 
 
 
 
 

ผู้บังคับบัญชา 
(หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด) 

 

ระดับดีเด่น  ดมีาก  ดี  และพอใช้ 
 

ออกค าสั่งเลื่อนเงินเดือน 
 

ระดับต้องปรับปรุง 
 

ข้าราชการลงลายมือช่ือรับทราบ/จัดท า
ค ามั่นครั้งที่ 1 ในการประเมินรอบ

ต่อไป 
 ผู้บังคับบัญชา มีหน้าที่ให้ค าปรึกษา แนะน า และก ากับ 

ติดตาม หรือมอบหมายผู้ก ากับดูแลและติดตามอีกช้ันหนึ่ง 
และรายงานให้ทราบทุกเดือน 

 

ผ่านการประเมิน ไม่ผา่นการประเมิน 

รอบต่อไปประเมินปกต ิ รายงาน ผวจ. (ผูม้ีอ านาจสั่งบรรจตุามมาตรา 57) 
เพื่อพิจารณาด าเนินการ 
(1) ข้าราชการประสงคล์าออก สั่งให้ออก 
(2) จัดท าค ามั่นครั้งท่ี 2 
(3) สั่งให้ออกจากราชการ 

จัดท าค ามั่นครั้งท่ี 2 ตาม (2)  
ในการประเมินรอบต่อไป 

ประสงคล์าออก ตาม (1) 
หรือสั่งให้ลาออก ตาม (3) 

รายงาน อ.ก.พ. กระทรวง 

เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ 

จัดท าค ามั่นครั้งท่ี 2 ตาม (2) 
ในการประเมินรอบต่อไป 

แจ้งข้าราชการทราบ 

อุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค. 
ภายใน 30 วัน 

ท าการประเมิน 
 


