
บันทึกขอความ 
สวนราชการ  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอมหาชนะชัย  อําเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  351๓0                                       

ที ่  ยส ๐๕๓๒/๒๕ วันที่  20  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๕              

เรื่อง   ขออนุมัติใชประกาศสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร เรื่อง การบริหารผลการปฏิบัติงานและการ
ดําเนินการกบัเจาหนาท่ีผูมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับตองไดรับการพฒันาปรับปรุงตนเอง 
 

เรียน สาธารณสุขอําเภอมหาชนะชัย 
 

    ตามท่ี สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ไดมีประกาศ ลงวันท่ี 1 มีนาคม 2564 เรื่องการบริหาร
ผลการปฏิบัติงานและการดําเนินการกับเจาหนาท่ีผูมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับตองไดรับการพัฒนา
ปรับปรุงตนเอง เพื่อใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติใชประกอบการพิจารณา แตงต้ังหรือเล่ือนเงินเดือน และเปน
แนวปฏิบัติกับเจาหนาท่ีผูมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับตองไดรับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง นั้น 
 

    ในการนี้ กลุมงานบริหารท่ัวไป สํานักงานสาธารณสุขอําเภอมหาชนะชัย จึงขอนําประกาศของ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร เรื่องการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดําเนินการกับเจาหนาท่ีผูมี
ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับตองไดรับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง เพื่อสอดคลอง กับพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2551 เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินผล การปฏิบัติ
ราชการของขาราชการพลเรือนสามัญท่ี ก.พ. กําหนดไว พรอมท้ังใหนําประกาศดังกลาวดังท่ีแนบมาดวย นํา
เผยแพรข้ึนเว็บไซต ของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอมหาชนะชัย และติด ประกาศบอรดประชาสัมพันธให
ทราบโดยท่ัวกัน 
 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 

      
 

                                                                       (นายสมชาติ   ยอดดี) 
                          นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
 

 

 

 
                              
           
                                    

       ทราบ/อนุมัติใหดําเนินการ 

 
            
 



 

 
 
 

ประกาศส านักงานสาธารณสขุจังหวัดยโสธร 
เรื่อง  การบริหารผลการปฏิบัติงานและการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน 

                  ในระดับต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง 
 

*************************************** 
 

  ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดยโสธร เป็นส่วนรำชกำรในภูมิภำคที่มุ่งเน้นกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติ
รำชกำรของบุคลำกรในสังกัดทุกระดับ  เห็นควำมส ำคัญของกำรมีส่วนร่วมระหว่ำงผู้บังคับบัญชำกับผู้ปฏิบัติงำน
เพ่ือผลักดันผลกำรปฏิบัติรำชกำรให้สูงขึ้น ซึ่งเป็นกลไกในบริหำรทรัพยำกรบุคคลอย่ำงเป็นระบบ โปร่งใส เป็นธรรม 
และสำมำรถตรวจสอบได้ตำมเจตนำรมณ์ของพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ.2551 
  เพ่ือให้กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของบุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
ยโสธร (ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด (สสจ.)/โรงพยำบำลชุมชน (รพช.)/ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ (สสอ.)/
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล (รพ.สต.) ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย ถูกต้อง เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง มีประสิทธิภำพ เป็นธรรม และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจของภำครัฐ โดยหลักเกณฑ์กำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติรำชกำรก ำหนดให้ผู้บังคับบัญชำมีหน้ำที่ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของผู้ใต้บังคับบัญชำ และก ำกับ
ติดตำมกำรปฏิบัติรำชกำรของผู้ใต้บังคับบัญชำ เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยตำมวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์อย่ำง
มีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่ก ำหนดไว้ 
ทั้งนี้บุคลำกรใดประพฤติตนอยู่ในจรรยำและระเบียบวินัย ปฏิบัติรำชกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภำรกิจของรัฐให้ผู้บังคับบัญชำน ำผลกำรประเมินกำรปฏิบัติรำชกำรดังกล่ำวไปใช้ประกอบกำรพิจำรณำแต่งตั้ง 
เลื่อนเงินเดือน/ค่ำจ้ำง/ค่ำตอบแทน เพ่ือเสริมสร้ำงแรงจูงใจในกำรปฏิบัติรำชกำร หำกบุคคลใดมีผลกำรปฏิบัติ
รำชกำรในระดับที่ต้องให้ได้รับกำรพัฒนำปรับปรุงตนเอง ไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรให้มีประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทำงรำชกำร ให้ด ำเนินกำรตำมระเบียบและหลักเกณฑ์แนวทำงปฏิบัติกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของบุคลำกรแต่ละประเภท ดังนี้ 
   

1. พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ.2551  มำตรำ 82  และมำตรำ 110 และ  
กฎ ก.พ.ว่ำด้วยกำรสั่งให้ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญออกจำกรำชกำร กรณีไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรให้มี
ประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ.2552 ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.พ.ที่ นร 1012/ว 10 ลงวันที่ 24 มีนำคม 
2552 (ส ำหรับข้ำรำชกำร) 
  2. ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยลูกจ้ำงประจ ำของส่วนรำชกำร พ.ศ.2537  ข้อ 60 (5) 
ซึ่งก ำหนดให้ผู้มีอ ำนำจสั่งบรรจุสั่งให้ลูกจ้ำงประจ ำที่ไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรให้มีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล
อันเป็นที่พอใจของทำงรำชกำร ออกจำกรำชกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญโดยอนุโลม (ส ำหรับลูกจ้ำงประจ ำ) 
 

/3. ระเบียบ 
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  3. ระเบียบส ำนักงำนนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร พ.ศ.2547  ข้อ 19  ข้อ 20  และ
ข้อ 28(4) และประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2554 หลักเกณฑ์และ
วิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของพนักงำนรำชกำร ในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ.2554 
ข้อ 11 ตำมหนังสือส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ที่ สธ 0201.034/ว 275 ลงวันที่ 21 ตุลำคม 2554 
(ส ำหรับพนักงำนรำชกำร) 
  4. ระเบียบกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ.2556 ข้อ 23 
ข้อ 24 และข้อ 25(4) และประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ว่ำด้วย
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเพ่ือเพ่ิมค่ำจ้ำง และต่อสัญญำจ้ำงพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ.2557 ข้อ 8 
ตำมหนังสือกระทรวงสำธำรณสุข ด่วนมำก ที่ สธ 0201.040/ว 269 ลงวันที่ 21 พฤษภำคม พ.ศ.2557 
(ส ำหรับพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข)  
  5. หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของลูกจ้ำงชั่วครำวเงินนอกงบประมำณ 
(เงินบ ำรุง) สังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ.2558 ตำมหนังสือส ำนักปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
ด่วนมำก ที่ สธ 0201.034/ว 224 ลงวันที่ 24 มีนำคม พ.ศ.2558 (ส ำหรับลูกจ้ำงชั่วครำว)  
 

  ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดยโสธร จึงก ำหนดมำตรกำรกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำนและ
กำรด ำเนินกำรกับบุคลำกรผู้มีผลสัมฤทธิ์กำรปฏิบัติงำนในระดับต้องได้รับกำรพัฒนำปรับปรุงตนเองในสังกัด
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดยโสธร (ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด (สสจ.)/โรงพยำบำลชุมชน (รพช.)/
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ (สสอ.)/โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล (รพ.สต.) เป็นแนวทำงให้ถือปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้ 
  1. ข้าราชการ 

    1.1 ก่อนเริ่มกำรประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบกำรประเมินให้ผู้ประเมินและผู้รับกำรประเมิน
ก ำหนด 

ข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับกำรมอบหมำยงำนและกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร ก ำหนดตัวชี้วัดหรือหลักฐำนบ่งชี้
ควำมส ำเร็จของงำนอย่ำงเป็นรูปธรรมและเหมำะสมกับลักษณะงำน 

1.2 ระหว่ำงรอบกำรประเมิน ให้ผู ้ประเมินติดตำมควำมก้ำวหน้ำของผู้รับกำรประเมิน
ต่อเนื่อง  

เพ่ือประเมินผลส ำเร็จของงำนว่ำสอดคล้องกับเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้หรือไม่เมื่อผู้ประเมินคำดว่ำผู้รับกำรประเมินมี
ผลกำรประเมินต่ ำกว่ำค่ำเป้ำหมำยหรือระดับที่คำดหวังให้ผู้ประเมินแจ้งผู้รับประเมินทรำบ และให้ค ำปรึกษำ
แนะน ำเพื่อปรับปรุง แก้ไข พัฒนำผลกำรปฏิบัติรำชกำรของผู้รับกำรประเมิน 

1.3 สิ้นรอบกำรประเมิน เมื่อผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรอยู่ในระดับ 
ต้องปรับปรุงให้ด ำเนินกำรจัดท ำค ำมั่นในกำรพัฒนำปรับปรุงตนเอง กรณีข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญมีผลกำรปฏิบัติ
รำชกำรในระดับต้องปรับปรุง (ต่ ำกว่ำร้อยละ 60) ดังนี้ 

           1) ให้ผู้บังคับบัญชำที่ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรในระดับที่ต้องให้
ได้รับกำรพัฒนำปรับปรุงตนเอง ต้องแจ้งให้ผู้รับกำรประเมินทรำบเกี่ยวกับผลกำรประเมินพร้อมทั้งก ำหนดให้ผู้นั้น
เข้ำรับกำรพัฒนำปรับปรุงตนเองโดยให้ลงลำยมือชื่อรับทรำบไว้เป็นลำยลักษณ์อักษร ดังนี้ 

/-ให้ก ำลังใจ... 



 

- 3 - 
 

       - ชี้จุดเด่น และชี้แจงข้อบกพร่องที่ต้องได้รับกำรปรับปรุง แก้ไข ทั้งในส่วนกำรท ำงำน 
และกำรแสดงพฤติกรรม 

       - ให้ก ำลังใจแก่ผู้รับกำรประเมินมีก ำลังใจพัฒนำปรับปรุงตนเอง 
       - หำรือกับผู้รับกำรประเมิน เพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นและแนวทำงกำรพัฒนำเพ่ิมเติม

พร้อมทั้งก ำหนดให้ผู้นั้นเข้ำรับกำรพัฒนำปรับปรุงตนเอง ทั้งนี้ในกำรพัฒนำปรับปรุงตนเองให้ผู้บังคับบัญชำจัดให้
ข้ำรำชกำรผู้นั้นท ำค ำมั่นในกำรพัฒนำปรับปรุงตนเองโดยก ำหนดเป้ำหมำยในระดับอันเป็นที่พอใจของทำงรำชกำร
ให้ชัดเจน เพ่ือใช้ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรครั้งต่อไป ดังนี้ 

     1) ร่วมจัดท ำค ำมั่นในกำรพัฒนำปรับปรุงตนเองตำมแบบจัดท ำค ำมั่นในกำรพัฒนำ
ปรับปรุงตนเอง  

     2) ให้ใช้แบบสรุปแบบประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร ส่วนที่ 3 แผนกำรพัฒนำกำร
ปฏิบัติรำชกำรรำยบุคคล ในรอบที่มีผลกำรประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรุง (ต่ ำกว่ำร้อยละ 60) มำจัดท ำ
แผนพัฒนำรำยบุคคลเพ่ือเป็นเครื่องมือประเมินผลกำรพัฒนำควำมรู้ ทักษะ สมรรถนะที่ต้องกำรพัฒนำ และแบบ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำน แบบประเมินพฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำรหรือสมรรถนะ ในกำรก ำหนดค ำมั่นในกำร
พัฒนำปรับปรุงตนเองเป็นตัวชี้วัดรำยบุคคล โดยต้องก ำหนดเป้ำหมำยในระดับอันเป็นที่พอใจของทำงรำชกำรที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนำกำรปฏิบัติรำชกำรรำยบุคคลประกอบกำรจัดท ำค ำมั่นในกำรพัฒนำปรับปรุงตนเองตำม
แบบที่ก ำหนด  

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และแนวทำงกำรปฏิบัติส ำหรับบุคลำกรผู้มีผลสัมฤทธิ์กำรปฏิบัติงำน 
ในระดับต้องได้รับกำรพัฒนำปรับปรุงตนเอง ไม่ใช้บังคับแก่เจ้ำหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 

1. ข้ำรำชกำรที่อยู่ระหว่ำงกำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ตำมกฎ ว่ำด้วยกำรทดลอง 
งำนปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรและกำรพัฒนำข้ำรำชกำรที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร พ.ศ.2553 

2. ข้ำรำชกำรที่มีระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำรในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
ที่จะท ำกำรประเมินไม่ครบ 6 เดือน 

 

2. ลูกจ้างประจ า 
- ก่อนเริ่มรอบกำรประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบกำรประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับกำรประเมิน 

ก ำหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับกำรมอบหมำยงำนและกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร ก ำหนดตัวชี้วัดหรือ
หลักฐำนบ่งชี้ควำมส ำเร็จของงำนอย่ำงเป็นรูปธรรมและเหมำะสมกับลักษณะงำน 

- ระหว่ำงรอบกำรประเมิน ให้ผู้ประเมินติดตำมควำมก้ำวหน้ำของผู้รับกำรประเมินต่อเนื่อง  
เพ่ือประเมินผลส ำเร็จของงำนว่ำสอดคล้องกับเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้หรือไม่เมื่อผู้ประเมินคำดว่ำผู้รับกำรประเมิน 
มีผลกำรประเมินต่ ำกว่ำค่ำเป้ำหมำยหรือระดับที่คำดหวังให้ผู้ประเมินแจ้งผู้รับประเมินทรำบ และให้ค ำปรึกษำ
แนะน ำเพื่อปรับปรุง แก้ไข พัฒนำผลกำรปฏิบัติรำชกำรของผู้รับกำรประเมิน 

- สิ้นรอบกำรประเมิน เมื่อผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของลูกจ้ำงประจ ำอยู่ในระดับ 
ต้องปรับปรุง ให้ด ำเนินกำรตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยลูกจ้ำงประจ ำของส่วนรำชกำร พ.ศ.2537 ข้อ 
60 (5) ซึ่งก ำหนดให้ผู้มีอ ำนำจสั่งบรรจุสั่งให้ลูกจ้ำงประจ ำที่ไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรให้มีประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทำงรำชกำร ออกจำกรำชกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรตำมที่ก ำหนดไว้ 
ในกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนโดยอนุโลม 

/ 3. พนักงำน... 
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3. พนักงานราชการ 
- ก่อนเริ่มรอบกำรประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบกำรประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับกำรประเมิน 

ก ำหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับกำรมอบหมำยงำนและกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร ก ำหนดตัวชี้วัดหรือ
หลักฐำนบ่งชี้ควำมส ำเร็จของงำนอย่ำงเป็นรูปธรรมและเหมำะสมกับลักษณะงำน 

- ระหว่ำงรอบกำรประเมิน ให้ผู้ประเมินติดตำมควำมก้ำวหน้ำของผู้รับกำรประเมินต่อเนื่อง  
เพ่ือประเมินผลส ำเร็จของงำนว่ำสอดคล้องกับเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้หรือไม่เมื่อผู้ประเมินคำดว่ำผู้รับกำรประเมินมี
ผลกำรประเมินต่ ำกว่ำค่ำเป้ำหมำยหรือระดับที่คำดหวังให้ผู้ประเมินแจ้งผู้รับประเมินทรำบ และให้ค ำปรึกษำ
แนะน ำเพื่อปรับปรุง แก้ไข พัฒนำผลกำรปฏิบัติรำชกำรของผู้รับกำรประเมิน 

- เมื่อสิ้นรอบกำรประเมินของรอบกำรประเมินนั้นๆ ผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ 
พนักงำนรำชกำรมีคะแนนผลกำรประเมินอยู่ในระดับใด เมื่อรวมคะแนนผลกำรประเมินกับรอบกำรประเมินที่ผ่ำน
มำมีคะแนนเฉลี่ยของผลกำรประเมิน 2 ครั้ง ติดต่อกันต่ ำกว่ำระดับดี ให้ด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนรำชกำรในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ.2554 ข้อ 11 
พนักงำนผู้ใด ซึ่งผู้บังคับบัญชำได้ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนแล้ว มีคะแนนเฉลี่ยของผลกำรประเมิน 2 ครั้ง 
ติดต่อกันต่ ำกว่ำระดับดี ให้ผู้บังคับบัญชำท ำควำมเห็นเสนอผู้มีอ ำนำจสั่งจ้ำง เพ่ือพิจำรณำสั่งเลิกจ้ำงต่อไป พร้อม
กับแจ้งให้พนักงำนรำชกำรผู้นั้นทรำบภำยในเจ็ดวันนับตั้งแต่วันทรำบผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

 

4. พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
    - ก่อนเริ่มรอบกำรประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบกำรประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับกำรประเมิน 

ก ำหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับกำรมอบหมำยงำนและกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร ก ำหนดตัวชี้วัดหรือ
หลักฐำนบ่งชี้ควำมส ำเร็จของงำนอย่ำงเป็นรูปธรรมและเหมำะสมกับลักษณะงำน 

- ระหว่ำงรอบกำรประเมิน ให้ผู้ประเมินติดตำมควำมก้ำวหน้ำของผู้รับกำรประเมินต่อเนื่อง  
เพ่ือประเมินผลส ำเร็จของงำนว่ำสอดคล้องกับเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้หรือไม่เมื่อผู้ประเมินคำดว่ำผู้รับกำรประเมินมี
ผลกำรประเมินต่ ำกว่ำค่ำเป้ำหมำยหรือระดับที่คำดหวังให้ผู้ประเมินแจ้งผู้ รับประเมินทรำบ และให้ค ำปรึกษำ
แนะน ำเพื่อปรับปรุง แก้ไข พัฒนำผลกำรปฏิบัติรำชกำรของผู้รับกำรประเมิน 

- รอบสิ้นรอบกำรประเมินของรอบกำรประเมินนั้นๆ ผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ 
พนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข มีคะแนนผลกำรประเมินอยู่ในระดับใดเมื่อรวมคะแนนผลกำรประเมินกับรอบกำร
ประเมินที่ผ่ำนมำมีคะแนนเฉลี่ยของผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน 2 ครั้ง ติดต่อกันต่ ำกว่ำระดับดีให้ด ำเนินกำร
ตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ว่ำด้วยกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนเพ่ือเพ่ิมค่ำจ้ำงพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ.2557 ข้อ 8 พนักงำนกระทรวงสำธำรณสุขทั่วไปผู้ใด 
ซึ่งผู้บังคับบัญชำได้ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนแล้ว มีคะแนนเฉลี่ยของผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 2 ครั้ง 
ติดต่อกันต่ ำกว่ำระดับดี ให้ถือว่ำสิ้นสุดสัญญำจ้ำง โดยให้ผู้บังคับบัญชำท ำควำมเห็นเสนอหัวหน้ำส่วนรำชกำรต่อไป 
พร้อมกับแจ้งให้พนักงำนกระทรวงสำธำรณสุขผู้นั้นทรำบภำยในเจ็ดวันนับตั้งแต่วันทรำบกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน 

 
 

/ 5. ลูกจ้ำงชั่วครำว... 
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5. ลูกจ้างชั่วคราว 
    - ก่อนเริ่มรอบกำรประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบกำรประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับกำรประเมิน 

ก ำหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับกำรมอบหมำยงำนและกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร ก ำหนดตัวชี้วัดหรือ
หลักฐำนบ่งชี้ควำมส ำเร็จของงำนอย่ำงเป็นรูปธรรมและเหมำะสมกับลักษณะงำน 

- ระหว่ำงรอบกำรประเมิน ให้ผู้ประเมินติดตำมควำมก้ำวหน้ำของผู้รับกำรประเมินต่อเนื่อง  
เพ่ือประเมินผลส ำเร็จของงำนว่ำสอดคล้องกับเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้หรือไม่เมื่อผู้ประเมินคำดว่ำผู้รับกำรประเมินมี
ผลกำรประเมินต่ ำกว่ำค่ำเป้ำหมำยหรือระดับที่คำดหวังให้ผู้ประเมินแจ้งผู้รับประเมินทรำบ และให้ค ำปรึกษำ
แนะน ำเพื่อปรับปรุง แก้ไข พัฒนำผลกำรปฏิบัติรำชกำรของผู้รับกำรประเมิน 

- รอบสิ้นรอบกำรประเมินของรอบกำรประเมินนั้นๆ ผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ 
ลูกจ้ำงชั่วครำว มีคะแนนผลกำรประเมินอยู่ในระดับใดเมื่อรวมคะแนนผลกำรประเมินกับรอบกำรประเมินที่ผ่ำนมำ
มีคะแนนเฉลี่ยของผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน 2 ครั้ง ติดต่อกันต่ ำกว่ำระดับดีให้ด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของลูกจ้ำงชั ่วครำวเงินนอกงบประมำณ (เงินบ ำรุง) สังกัดส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ.2558 ตำมหนังสือส ำนักปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ด่วนมำก ที่ สธ 0201.034/
ว 224 ลงวันที่ 24 มีนำคม พ.ศ.2558   ซึ่งผู้บังคับบัญชำได้ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนแล้ว  มีคะแนนเฉลี่ยของ
ผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 2 ครั้ง ติดต่อกันต่ ำกว่ำระดับดี ให้ถือว่ำสิ้นสุดสัญญำจ้ำง โดยให้ผู้บังคับบัญชำท ำ
ควำมเห็นเสนอหัวหน้ำส่วนรำชกำรต่อไป พร้อมกับแจ้งให้ลูกจ้ำงชั่วครำวผู้นั้นทรำบภำยในเจ็ดวันนับตั้งแต่วันทรำบ
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่ำจะมีประกำศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่ำงอ่ืน 
 

        ประกำศ ณ วันที่ 1  มีนำคม พ.ศ.2564 
 
 
 
           (นำยธีระพงษ์ แก้วภมร) 
              นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดยโสธร 
 
  

 



บันทึกขอความ 
สวนราชการ  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอมหาชนะชัย  อําเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  351๓0                                       

ที ่  ยส ๐๕๓๒/๓๒ วันที่  24  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๕              

เรื่อง   ขอสงประกาศสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร เรื่อง การบริหารผลการปฏิบัติงานและการ
ดําเนินการกับเจาหนาท่ีผูมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับตองไดรับการพฒันาปรับปรุงตนเอง 
 

เรียน หัวหนากลุมงาน สสอ.มหาชนะชัย และ ผอ.รพ.สต.ทุกแหง 
 

    เพื่อใหการบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัดยโสธร สอดคลองกับพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๓ เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ขาราชการพลเรือนท่ี ก.พ. กําหนดไว สํานักงานสาธารณสุขจังหวัตยโสธร จึงไดมีประกาศ เรื่อง การบริหารผล
การปฏิบัติงานและการดําเนินการกับเจาหนาท่ีผูมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับตองไดรับการพัฒนา
ปรับปรุงตนเอง ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติ นั้น 
 

    ในการนี้ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอมหาชนะชัย พิจารณาแลวเห็นควรแจงเวียนประกาศสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดยโสธร เรื่อง การบริหารผลการปฏิบัติงานและการดําเนินการกับเจาหนาท่ีผูมีผลสัมฤทธิ์การ
ปฏิบัติงานในระดับตองไดรับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ท้ังนี้ ไดนําประกาศตังกลาวเผยแพรบนเว็บไซตของ
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอคอวัง www.sasukmaha.org และติดประกาศบอรดประชาสัมพันธใหทราบโดย
ท่ัวกัน 
 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติอยางเครงครัด 
 

       
         
       
 

 

 

 
                              
           
                                    



รายงานการประชุมสํานักงานสาธารณสุขอําเภอมหาชนะชัย 
คร้ังท่ี  1/25๖๕ 

วันท่ี   ๗  มกราคม  25๖๕ 
ณ หองประชุมสํานักงานสาธารณสุขอําเภอมหาชนะชัย 

----------------------------- 

ผูม้าประชุม 

ลําดับท่ี ช่ือตัว – ช่ือสกุล ตําแหนง/หนวยงาน หมายเหตุ 
๑ นายณัฐวุฒิ  จันทรสวาง สาธารณสุขอําเภอมหาชนะชัย  
๒ นายสมชาติ  ยอดดี ผูชวยสาธารณสุขอําเภอ(ฝายบริหาร)  
3 นางสุมาลี  หลาแหลง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  
4 นายเอนก พุฒชอน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  
5 นายสมัย ชาเมืองกุล นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  
6 นางปราณี  กุชโร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  
7 นางเบญจมาศ  บุญโถน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  
8 นางกฤติยาภรณ  สุวรรณคํา เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน  
9 นางสมภูมิ  กัลปดี  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  

10 นางวิลาวัณย  มูลเกตุ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  
11 นายวิระนนัท เพลินสมบัติ เจาพนักงานสาธารณสุขอาวุโส  
12 นายนิติกร  กองทอง เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน  
13 นางปริยาภัทร  ศรีฐาน เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน  
14 นางนงคลักษณ  ปดภัย พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  
15 นายปฎิพล  อาจหาญ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
16 นางจินตนา  ตางใจ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  
17 นายปติสุข  ประสาร เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน  
18 นางวราภรณ  อาจอาสา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  
19 นางสาวนิภัทรา  ศรไชยญาติ จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน  
20 นางศุภัคนันท  เครือแสง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  
21 นายวีระสิทธิ์  อุราเลิศ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
22 นางกชพร  สิงหเสน ี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  
23 นางสาวกัลยา  จวนสาง จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน  
24 นางจริยาวดี  เหลืองแก จพ.ทันตสาธารณสุขชํานาญงาน  
25 นายรัศมี  ชอบศิลป นักวิชาสาธารณสุขชํานาญการ  
26 นางสาวอังคณา  เหรียญหลอ นักวิชาสาธารณสุขปฏิบัติการ  
27 นางสาวอรพรรณ ปรัสพันธ จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน  
28 นางสาวสุมาศ  ปองแกว นักวิชาการเงินและบัญชี  
29 นางสาวนรศิรา  พรมบุตร จพ.เภสัชกรรมชํานาญงาน  
30 นางนงนุช  เคนประคอง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  
31 นายนนทวรรษ  สอนกะสิน นักวิชาสาธารณสุขชํานาญการ  
32 นายพิเชษฐ  ศิรินาม นักวิชาสาธารณสุขปฏิบัติการ  



33 นางสาวณัฐชา  หนูน้ําคํา พยาบาลวิชาชีพ  
34 นางณัฐริกา  จุยนิ่ม พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  
35 นางสาวนันทนภัส    พวงสวัสด์ิ แพทยแผนไทยปฏิบัติการ  
36 นางสาววรัญญา  วงษงาม จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน  
37 นางสาวนฤมล สัจธรรม นักวิชาสาธารณสุขปฏิบัติการ  
38 นางสาวจันจิรา  กอแกว นักวิชาสาธารณสุข  
39 นายจักรพงษ  เสารทอง นักวิชาการชํานาญการ  

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓0 น. 
- วาระกอนประชุม : กิจกรรมวันคลายวันเกิดบุคลากรในสังกัด 

ระเบียบวาระที ่๑  เรื่อง ประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

กวป. 
                                กลุมงานอนามัยส่ิงแวดลอม แจงกําหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสงเสริม
มาตรการปลอดภัยสําหรับองคกรหรือ COVID Free Setting (CFS)  จังหวัดยโสธร ปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕     และตัวช้ีวัด กิจการ กิจกรรม สถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการ รอยละ 90 
                                โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  เนื่องในโอกาสเฉลิมพระ
ชนมพรรษา  70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565  เด็กไทยสายตาดีวิถีชีวิตใหมสูการเรียนรูท่ีดีกวา” มอบแวน
สายตานักเรียนในโอกาสวันเด็กแหงชาติ ป 2565 ประชาสัมพันธโครงการกาวทาใจ season 4  
                                 แจงแผนกําหนดการคัดเลือก อสม.ดีเดนระดับเขต ระดับภาคภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  ดังรายละเอียดนําเสนอ  และรายงานผลการผลการ
ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม 1 จังหวัดยโสธร  “ยโสธร..เปดเมืองปลอดภัย รวมใจฉีดวัคซีนโควิด-19” 

 สวนราชการ. 
- อําเภอแจงกําหนดการจัดประเพณีแหมาลัยขาวตอก ระหวางวัน ท่ี ๑๑-๑๕ 

กุมภาพันธ  ๒๕๖๕   โดยตองเสนอผานท่ีประชุม ก.ควบคุมโรคจังหวัดยโสธร  
- บริจาคโลหิตเมื่อวันท่ี 1๖ ธันวาคม 256๔ ไดท้ังหมด 165 ยูนิต  
- อําเภอยิ้มเคล่ือนท่ีเดือนนี้มีครั้งเดียววันท่ี ๑9 มกราคม 256๕ ท่ีบานแดง ตําบล

โนนทราย ขอใหจัดหนวยบริการเสริมในพื้นท่ี 
มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวารที่ ๒    เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 12 / ๒๕๖๔  
       -รับรอง- 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุม ครั้งท่ี 12 / ๒๕๖3 

ระเบียบวาระที่ ๔   เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา     
       ๔.๑ เรื่องจากงานบริหารการเงิน พัสดุ  โดยคุณสมชาติ  ยอดดี 

  4.1.1 การบริหารงานบุคคลในรอบปงบประมาณ 256๕ สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดยโสธร ไดมีประกาศ ลงวันท่ี 1 มีนาคม 2564 เรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลดาน
สาธารณสุข เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการในสังกัดสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดยโสธร   และประกาศ ลงวันท่ี 1 มีนาคม 2564 เรื่องการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดําเนินการ
กับเจาหนาท่ีผูมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับตองไดรับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง เพื่อใหทุกสวนราชการ
ถือปฏิบัติใชประกอบการพิจารณา แตงต้ังหรือเล่ือนเงินเดือน และเปนแนวปฏิบัติกับเจาหนาท่ีผูมีผลสัมฤทธิ์
การปฏิบัติงานในระดับตองไดรับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง 



   4.1.2 การแจงความประสงคจะสงใบขอยายในรอบท่ี 1 สิงหาคม 256๕  
   4.1.3 รายงานการตรวจสอบพัสดุประจําป แหงไหนท่ียังไมสงรายงานขอให
ดําเนินการจัดสงรายงานพัสดุประจําปดวย และแผนจัดหาพัสดุ-วัสดุถาตรวจสอบภายในออกมาติดตามจะถาม
หาวามีการจัดทําแผนจัดหาพัสดุไหม 
   4.1.4 การจัดสรรงบคาตอบแทน ฉ.11 ปงบประมาณ 256๕ แจงใหทราบโดยท่ัว
กันวาอยาพึ่งเบิกเงินในสวนของ รพ.สต.  
   4.1.5 การจัดสรรงบคาฉีดวัคซีน กําลังดําเนินการจัดทําขอมูลเพื่อเสนอจัดสงใหทาง 
รพ.มหาชนะชัยจัดสรร ตอไป 
   4.1.6 การขับเคล่ือนการดําเนินงาน พชอ.อําเภอมหาชนะชัยประจําป 256๕ โดย
ทานสาธารณสุขอําเภอเปนเลขาชุดนี้ ก็ไดดําเนินการไดทําแผนเรียบรอยแลวขออนุมัติจัดประชุมเรียบรอยแลว 
ครั้งแรกท่ีจะประชุมในสวนของคณะกรรมการ พชอ.และอนุกรรมการท้ัง 3 ประเด็น ซึ่งเปนประเด็นท่ีมาจากป 
256๔ แลว ก็จะไดจัดประชุมเพื่อกําหนดแนวทาง 
   4.1.7 การขับเคล่ือนการดําเนินงานกองทุนตําบล ลาสุดประสานทาง สปสช.เขต 
10 จะไดโอนเงินใหไมเกินวันท่ี 1๘ พฤศจิกายน 256๔ เพราะฉะนั้นแลวก็ฝากทางทานคณะกรรมการโดย
ตําแหนงทาน ผอ.รพ.สต.ทุกแหงไดประสานกองทุน ถาเปนไปไดตองจัดประชุมเพื่อท่ีจะดําเนินการตาม       
มาตรฐานตามเกณฑคุณภาพของกองทุนโดยมีการอัพเดตขอมูลคณะกรรมการ การติดตามผลการดําเนินงานใน
ปงบประมาณ 256๕ 
   4.1.8 KPI ของงานบริหาร 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

4.2 เรื่องจากกลุมงานควบคุมโรคติดตอ โดย นายรัศมี  ชอบศิลป 
  ๔.2.๑ โรคโควิด-19 เปนผูลักลอบเขามาในประเทศโดยไมถูกกฎหมาย โดยท้ังหมดมียืนยัน
ท้ังหมด 4,026 ราย ยังรักษาอยู 144 ราย เสียชีวิตไปแลวท้ังหมด 60 ราย ขอความรวมมือเนนใหสวม
หนากากอนามัย หรือหนากากผากอนออกจากบานทุกครั้ง หรือวาการลางมือดวยสบูหรือน้ําสะอาด เวน
ระยะหางหลีกเล่ียงไปสถานท่ีท่ีมีผูคนแออัด 
  4.2.2 สถานการณไขเลือดออกเริ่มเขาสูฤดูหนาวแลวก็ยังมีเคสอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะใน
พื้นท่ี รพ.สต.บานหัวดอนต้ังแตเดือนพฤศจิกายน เปนตนมา ไดรับรายงานท้ังหมด 4 ราย ในจํานวนผูปวย 4 
รายมีผูปวย DHF 1 รายและ DF 1 ราย อีก 2 รายลาสุดยังรออยู เนนในเรื่องการกําจัดลูกน้ํายุงลาย 
  4.2.3 การดําเนินงานเรื่องวัณโรคในปงบประมาณ 256๕ เปน KPI เนนหนัก ไดมีการปรับ
เปาหมายกําหนดกลุมเส่ียงของวัณโรคตัวเลขของอําเภอมหาชนะชัยอยูท่ีประมาณ 3,600 ราย   
                    มติท่ีประชุม รับทราบ 

 
๔.3 เรื่องจากกลุมงานสงเสริม โดย นางสาวอังคณา  เหรียญหลอ 
 4.3.1 ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตรปงบประมาณ 256๕ 

  4.3.2 ขอขอมูลคัดกรองสายตาเด็กนักเรียนช้ัน ป.1 ภายในวันท่ี 18  กุมภาพันธ ๒๕๖๕
หนังสือไดแจงเขากลุมไลนแลว 
  4.3.3 ขอขอมูลนักเรียน ป.5-ป.6 โรงเรียนในเขตรับผิดชอบทุกโรงเรียน จะมีสมุดประจําตัว
นักเรียนแจกเพื่อบันทึกสุขภาพ 
    

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 



๔.4 เรื่องจากกลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ โดย นางจุฬารักษ  จันทะคูณ 
 4.4.1 งาน NCD ไดสนับสนุนอุปกรณใหกับ รพ.สต.แลว  
 4.4.2 KPI ของกลุมงาน NCD  
  
 มติท่ีประชุม รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องจาก รพ.สต. 
  ไมมี  
 ปดประชุม  16.3๐  น.     
 
                                                                       นางสาวสุมาศ  ปองแกว 
                                                                      (นางสาวสุมาศ  ปองแกว) 
                                                                        ผูจดรายงานการประชุม 
 

 

 

 

 

 



แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของกลุมงานในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอมหาชนะชัย 
ตามประกาศสํานักงานสาธารณสุขอําเภอมหาชนะชัย 

เร่ือง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ.2565 
 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอมหาชนะชัย 
ช่ือหนวยงาน: สํานักงานสาธารณสุขอําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 
วัน/เดือน/ป: 24 มกราคม 2565 
หัวขอ: MOIT7 หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
   ประกาศสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร เรื่อง การบริหารผลการปฏิบัติงานและการดาเนินการกับเจาหนาท่ีผู
มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับตองไดรับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง 
   
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
 
Link:ภายนอก  
หมายเหตุ: .................................................................................................................................................................. 
.....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
 
          

ผูรับผิดชอบการใหข อมูล ผูอนุมัติรับรอง 
  

 

(นายสมชาติ  ยอดดี)  
ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชาํนาญการ  

         วันท่ี...24...เดือนมกราคม พ.ศ.256๕                         วันท่ี...24...เดือนมกราคม พ.ศ.256๕      
 
 

 
ผูรับผิดชอบการนำขอมูลข้ึนเผยแพร 

 
(นายจักรพงษ  เสารทอง) 

    
   

                                          ตําแหนง นักวชิาการสาธารณสุขชํานาญการ                             
                                             วันท่ี...24...เดือนมกราคม พ.ศ.256๕          
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