
 

 
 
 

 
ประกาศโรงพยาบาลลี้ 

เรื่อง  การบริหารผลการปฏิบัติราชการ/ การพิจารณาความดี ความชอบ/ และกรอบการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มี
ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า กลุ่มบุคลากรประเภท พนักงานราชการ, พกส., ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และ          

ลูกจ้างชั่วคราวรายคาบโรงพยาบาลลี้ 
***************** 

  
  ด้วยอาศัยอ านาจตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย “พนักงานราชการ” พ.ศ. 2547  ลงวันที่ 
13 มกราคม 2547, ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณพ์ว่าด้วยการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมค่าจ้าง และต่อสัญญาจ้าง พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ 2547  ลงวันที่ 19 
พฤษภาคม 2547, ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ 2556  ลงวันที่ 1 
มีนาคม 2556, หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การจ่ายเงินบ ารุงเพ่ือเป็นค่จ้างลูกจ้างชั่วคราว หรือลูกจ้างชั่วคราว
รายคาบ ของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ 2545 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2545  และหนังสือ
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ สธ 0201.034/ว 385 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2555  เรื่องบัญชีโครงสร้าง
อัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) ส าหรับกลุ่มวิชาชีพและกลุ่มสนับสนุน สังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข     และนโยบายในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐเป็นวาระ
แห่งชาติ และให้หน่วยงานด าเนินการโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจ าปีงบประมาณ 2562 ซึ่งเป็นการประเมินเพ่ือวัด
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ที่มีกรอบการประเมิน 5 ดัชนี ได้แก่ ความโปร่งใส ความ
รับผิด ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และธรรมการท างานในหน่วยงาน 
โดยจะตอ้งมีการใช้การประเมิน 3 เครื่องมือ ได้แก่ 1) แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ 2) แบบส ารวจความคิดเห็นผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  3) แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EB13 ได้ก าหนดให้ต้องส่งหลักฐาน
ที่แสดงถึงการก าหนดมาตรการ กลไก หรือระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มี
ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า  และเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ จึงขอก าหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผล การ
เลื่อนค่าจ้างพนักงานราชการ, พกส., ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และลูกจ้างชั่วคราวรายคาบโรงพยาบาลลี้              
การด าเนินการกับผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า (ไม่ถึงร้อยละ 60) ดังนี้คือ 

1. การจัดท าค ารับรอง/ ตัวชี้วัด ให้มีการมอบหมายงาน – ประเมินผลงาน – พิจารณาความดี 
ความชอบ – การด าเนินการกับผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า (ไม่ถึงร้อยละ 60) ตามที่
โรงพยาบาลก าหนด 

2. การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในต้นสังกัดแต่ละกลุ่มเป็นไปตามระเบียบที่อาศัย  
โดยให้กลุ่มงานต้นสังกัดเป็นผู้พิจารณาเสนอผลการประเมิน 
2.1 รอบท่ี 1   วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม 
2.2 รอบท่ี 2   วันที่ 1 เมษายน  ถึง 30 กันยายน 

 
 
 

/3.การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้าง ฯ 



 
 

 
 

3. การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้าง ฯ โดยให้มีการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างแต่ละกลุ่มเป็นไปตาม
ระเบียบที่อาศัย  โดยให้กลุ่มงานต้นสังกัดเป็นผู้พิจารณาเสนอผลการประเมิน  1 ครั้ง / ปี  ใน
วันที่  1 ตุลาคม ของปี  โดยให้น าผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2 ครั้ง / ปีมา
ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้าง และ 

4. กรณีผู้มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับต้องปรับปรุง (ต่ ากว่าร้อยละ 60) ให้มี
การด าเนินการตามกรอบแนวทางที่ก าหนดไว้ 

5. ให้กลุ่มงานพิจารณาการเลื่อนขั้นตามระเบียบเอกสารที่อ้างถึง และน าเสนอในที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารได้พิจารณากรั่นกรอง 

6. ให้งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มการจัดการทั่วไป เป็นเลขานุการ รวบรวมผลการพิจารณาเลื่อนขั้น ส่ง
ให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 

ประกาศ  ณ  วันที่  1  ตุลาคม  2561 
 

                                                                        
(นายเผ่าพงศ ์สุนทร) 
นายแพทย์เชี่ยวชาญ 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลี้ 
 
                                                                                                                                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เกณฑ์ร้อยละการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ, 

พกส., ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และลูกจ้างชั่วคราวรายคาบโรงพยาบาลลี้ 
 

                    
 
 

  
 

                              
 

 



 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
หัวหน้างาน -จัดท าค ารับรอง/ตัวชี้วัด 15 กนัยายน

-ก าหนดเกณฑ์การประเมนิ
-ก าหนดการเล่ือนขั้นเงินเดือน

หัวหน้ากลุ่มงาน ลงนามค ารับรอง /ตัวชี้วัด 30 กนัยายน
หัวหน้างาน
ผู้ปฏิบัติงาน

ปฏิบติัตามทีไ่ด้รับมอบหมาย
รอบที ่1 วันที ่1 ตุลาคม   - 31 มนีาคม
รอบที ่2  วันที ่1 เมษายน  - 30 กนัยายน 
ผู้ปฏิบัติงาน - ปฏิบัติงานตามทีไ่ด้รับมอบหมาย
ผู้ปฏิบัติงาน - ปฏิบัติงานตามทีไ่ด้รับมอบหมาย

รอบประเมินที ่1 รอบประเมินที ่2
ประเมนิผลประจ าปี 1 เมษายน 1 ตุลาคม 

ประเมินผล  ส าหรับเจา้หน้าทีท่ีม่ีผลการประเมินการปฏิบติัราชการ 1 กรกฎาคม 1 มกราคม
ระดับต้องปรับปรุง (ต่ ากว่าร้อยละ 60) (รอบ 3 เดือน)

ประเมินผล  ส าหรับเจา้หน้าทีท่ีม่ีผลการประเมินการปฏิบติัราชการ 1 ตุลาคม 1 เมษายน
ระดับต้องปรับปรุง (ต่ ากว่าร้อยละ 60) (รอบ 3 เดือน)

หมายเหตุ 1.การจัดท าค ามัน่สัญญาตามแบบฟอร์ม
2.ให้เซนรับทราบผลการประเมนิในแบบประเมนิการเล่ือนขั้นเงินเดือน

ส าหรับข้าราชการ, ลกูจา้งประจ า, พนักงานราชการ, พกส., ลกูจา้งชัว่คราวรายเดือน และรายวัน
ผังการจดัท าค ารับรอง/การประเมินผลการปฏิบติัราขการประจ าปี

ผ่าน
(มากกว่าร้อยละ 60)

1. พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ตามระดับเกณฑ)์

 ม ผ าน ครั้ง ่ี  
(ต่ ากว่าร้อยละ 60)

1.ท าค าม่ันสัญญาปรับปรุงพัฒนาตนเอง ครั้งที่ 1
2.รับทราบข้อพัฒนาปรับปรุงฯ
3.ปฏิบัติงานด้วยความอุตสาหะ ให้บรรลุเป้าหมาย

ผ่าน
(มากกว่าร้อยละ 60)

1. พิจารณาท าสัญญาต่อ

 ม ผ าน ครั้ง ่ี  
(ต่ ากว่าร้อยละ 60)

1. ปฏิบัค าม่ันสัญญาปรับปรุงพัฒนาตนเอง ครั้งที่ 2

ผ่าน
(มากกว่าร้อยละ 60)

1. พิจารณาท าสัญญาต่อ

 ม ผ าน ครั้ง ่ี  
(ต่ ากว่าร้อยละ 60)

เลิกจ้าง

 
 



 

 
 


