
 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา ๕๖๑1๐ โทร 0 5445 1974  

ที ่ พย ๐3๓๒/ ว 117 วันที ่  7 มกราคม  ๒๕๖5 

เรื่อง   ขอเชิญประชุม         

เรียน    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง 

  ด้วย กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา จะจัด
ประชุม  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (ITA)  เรื่อง การ
บริหารผล                การปฏิบัติงานและการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า   การ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ในวันที่ 10 มกราคม  ๒๕๖4  เวลา ๐๘.๓๐ - 
๑๖.๓๐ น   ณ  ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเชียงค า เพ่ือเป็นแนวทางให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบ
และถือปฏิบัติ    
 

   ในการนี้ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองเชียงค า จึงขอเรียนท่านหรือผู้แทน เข้ารว่มประชุม 
ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้นต่อไป 

     จึงเรียนมาเพ่ือทราบและพิจารณา  

 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    ก าหนดการประชุม การประเมินผลการปฏิบัติงานและการด าเนินการกับเจ้าหน้าทีผู่้มีผลสัมฤทธิ์ 

การปฏิบัติงานต่ าและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

หน่วยงาน : ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา 

วันที่ 10 มกราคม  ๒๕๖5 เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

ณ   ห้องประชุม ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเชียงค า  

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

เวลา  ๐๘.๓๐  –  ๑๐.๐๐  น.   เปิดการประชุม  
                                        นโยบายและแนวทางการด าเนินงาน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

เวลา  ๑๐.๐๐  -  ๑๐.๑๕   น.   พัก รับประทานอาหารว่าง    

เวลา  ๑๐.๑๕  -  ๑๒.๐๐   น.   การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน และมาตรการการบริหาร            
                                        ผลการปฏิบัติงานและการดาเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์                      
                                       การปฏิบัติงานต่ า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  
                                        (กลุ่มงานบริหาร) 

เวลา  ๑๒.๐๐  -  ๑๓.๐๐   น.   พัก รับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา  ๑๓.๐๐  -  ๑๔.๔๕   น.   การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

เวลา  ๑๔.๔๕  -  ๑๕.๐๐   น.   พัก  รับประทานอาหารว่าง    

เวลา  ๑๕.๐๐  -  ๑๖.๐๐   น.  การประเมินผลการปฏิบัติงานและการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์ 
                                       การปฏิบัติงานต่ า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

เวลา  ๑๖.๐๐  -  ๑๖.๓๐   น.   สรุป ปิดการประชุม 
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แบบลงทะเบียนประชุม มาตรการการด าเนินการเกี่ยวกับผู้มีผลสัมฤทธิ์ต่ าและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 8.30 – 16.30 น. 

ณ  ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเชียงค า 



 
 

สรุปผลการประชุมการประเมินผลการปฏิบัติงานและการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์ 

การปฏิบัติงานต่ าและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

วันที่  10 มกราคม 2565  เวลา 08.30 – 16.30 น. 

ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา 

……………………….. 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
1.1 นายไชยยนต์ วงศ์ใหญ่ สาธารณสุขอ าเภอเชียงค า  ประธาน 
1.2 นายประหยัด สองสีใส ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอ (ด้านบริหาร)   รองประธาน 
1.3 นายภราดรชาตรี เต็มจิรวัฒน์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอ (ด้านสนับสนุนบริการ) คณะท างาน 
1.4 นางอารยา มหาวงศนันท์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอ (ด้านวิชาการ) คณะท างาน 
1.5 นายนที หอมนาน ผอ.รพ.สต.ต าบลหย่วน คณะท างาน 
1.6 นายสงกรานต์ หอมนาน ผอ.รพ.สต.ต าบลเจดีย์ค า คณะท างาน 
1.7 นายสินชัย รัตนกระจ่างศรี ผอ.รพ.สต.ต าบลร่มเย็น คณะท างาน 
1.8 นายอนุสรณ์ ค าพีระ ผอ.รพ.สต.ต าบลหนองป่าแพะ คณะท างาน 
1.9 นางสุชานันท์ ภูช านิ ผอ.รพ.สต.ต าบลเวียง คณะท างาน 
1.10 นายประวิทย์ สูงปานเขา ผอ.รพ.สต.ต าบลฝายกวาง คณะท างาน 
1.11 นางปภาดา มังคลาด ผอ.รพ.สต.ต าบลแม่ลาว คณะท างาน 
1.12 นางอัมพร บ่อสุวรรณ ผอ.รพ.สต.ต าบลแวนโค้ง คณะท างาน 
1.1๓ นางสาวจันทา อุดมรักษ์ ผอ.รพ.สต.ต าบลทุ่งผาสุข คณะท างาน 
1.1๔ นายนราพันธ์ จันทิมา ผอ.รพ.สต.ต าบลเชียงบาน คณะท างาน 
1.1๕ นางละเอียด ใจกล้า ผอ.รพ.สต.ต าบลน้ าแวน คณะท างาน 
1.1๖ นางกุลธิดา สองสีใส ผอ.รพ.สต.ต าบลผาลาด คณะท างาน 
1.1๗ นายปัณณวิชญ์ ศักบุตร ผอ.รพ.สต.ต าบลจ าบอน คณะท างาน 
1.1๙ นายอภิชิต วงศ์ใหญ่ ผอ.รพ.สต.ต าบลสันปูเลย คณะท างาน 
1.๒๐ นายครรชิต กันทะสอน ผอ.รพ.สต.ต าบลปางมดแดง คณะท างาน 
1.21 นางจิราวรรณ สัมพันธสิทธิ์ ผอ.รพ.สต.ต าบลบ้านปางถ้ า คณะท างาน 
1.22 นางอวันดา ปานใจนาม ผอ.รพ.สต.ต าบลบ้านน้ ามิน คณะท างาน

และเลขานุการ 

เริ่มประชุมเวลา 08.30 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
ตามท่ีรัฐบาลก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการตามนโยบาย ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้าน

ทุจริต ให้หน่วยงานภาครัฐมีการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหาร
จัดการภาครัฐ ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือเป็น
แนวทางในการขับเคลื่อนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสในระดับประเทศถูกก าหนดเป็นตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) มีการขับเคลื่อนการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตใน
ระดับนโยบายและการด าเนินงานการป้องกันการทุจริตเชิงรุก การปฏิรูปมาตรการเสริมสร้างระบบการ
บริหารงานที่มีธรรมาภิบาลในภาครัฐ มาอย่างต่อเนื่อง  



 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ความส าคัญและพยายามผลักดันให้การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตเป็นวาระส าคัญ ตามแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารงาน
เป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Exellence) ก าหนดเป็นตัวชี้วัดให้หน่วยงานในสังกัดถือเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติ  โดยส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล ยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี มีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้และมีประสิทธิภาพ ร่วมขับเคลื่อนแผนแม่บทการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี โดยบูรณาการร่วมกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 
1  (พ.ศ. 2560-2564) มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินผ่านกระบวนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ซึ่งเป็นการประเมิน ระบบงาน กระบวนการ
เปิดเผยข้อมูล กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความโปร่งใส รวมถึงขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานและการ
ให้บริการที่มีมาตรฐานและความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติตลอดจนมีคุณลักษณะที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล รวม
ไปถึงการประเมิน วัฒนธรรม ในหน่วยงาน ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และประเมิน
แนวทางในการป้องกันการทุจริตและการป้องกันการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกอดผลประโยชน์ทับซ้อน ตลอดจน
การประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมที่สะท้อนได้จาการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก
องค์กร ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจึงก าหนดแนวนโยบายให้หน่วยงานและบุคลากรทุกระดับต้องมีและ
ยึดถือปฏิบัติ 
ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา  - ไม่มี-   
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง   - ไม่มี -   
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องแจ้งเพื่อด าเนินการ   

การประเมินผลการปฏิบัติงานและการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2565 
1.การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   หน่วยงาน  :  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา 
1.1 วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อติดตาม ก ากับและประเมินผลการด าเนินงานด้านสาธารณสุขของหน่วยงานสาธารณสุข 
สังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 
 2. เพื่อแลกเปลี่ยนประเด็น การด าเนินงาน วิธีการท างาน ในระดับอ าเภอ 
 3. เพื่อได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการท างานร่วมกัน 
 4. การนิเทศ ติดตาม ก ากับและประเมินผล การปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564     จ านวน 2 ครั้ง  ครั้งที่ 1  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ครั้งที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 
1.2 วธิีด าเนินการ 
  

1.2.1 แนวทางการนิเทศงาน  
 1) ประเด็นในการนิเทศ ติดตาม ก ากับงานคือการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ

ด้านสุขภาพ ปี 2563 ของหน่วยงานให้สามารถบรรลุตามการท าข้อตกลงในการปฏิบัติงานเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงาน ตาม PA  KPI ที่ก าหนดให้ในปี 2564 ร่วมกับแนวทางในการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุ PA KPI 
ดังกล่าว 

 2) ผู้นิเทศงาน หรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ตามค าสั่ง ของ ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอเชียงค า  

 3) วิธีการด าเนินการ ประชุมชี้แจงให้หน่วยบริการในสังกัด ทราบ และให้คณะกรรมการออก 
นิเทศติดตาม ประเมินผล ตามแผนการออกนิเทศ ติดตาม ก ากับ ที่ก าหนดขึ้น 
2. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
2.1  แนวทางการติดตามประเมินผล การปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในระดับพื้นท่ี ประจ าปีงบประมาณ 2564  



     โดยการใช้เกณฑ์ ประเมินคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว 
คะแนนรวมทั้งหมด  100  คะแนน  ตามรายละเอียดดังนี้ 
1. เป็นคะแนน การประเมินผลจากการปฏิบัติราชการ ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ของสถานบริการ   

คิดเป็นร้อยละ 70   
2.  เป็นคะแนนการประเมินด้านสมรรถนะ   คิดเป็นร้อยละ  30  คือ 

 2.1  คะแนนการมีส่วนร่วม ร้อยละ 8 คือ 
  2.1.1. การเข้าร่วมกิจกรรม รัฐพิธี      จ านวน     3   คะแนน   

2.1.2. การเข้าร่วมกิจกรรมส่วนกลาง  จ านวน     5   คะแนน  
 2.2  การส่งผลงานเข้าประกวดในระดับต่างๆ   จ านวน   10   คะแนน 
 2.3  คะแนนจิตพิสัยจากสาธารณสุขอ าเภอ     จ านวน   ๑๐    คะแนน 
 2.4  คะแนนจิตพิสัยจาก ผอ.รพ.สต.             จ านวน   ๑๐   คะแนน 
 2.๕  ผลงาน จาก OP Visit   จ านวน  1.5   คะแนน   
      จากทะเบียนผู้ป่วยนอกที่มารับบริการจาก Hos-xp  คิดตามอัตรภาคชั้น ละ 2,000  
               จ านวน 5  อัตรภาคชั้น    โดยเก็บข้อมูลจากผลงาน  op visit  
 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการพลเรือนสามัญ ในสังกัดส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ประกาศการการประเมินผลการปฏิบัติงานและการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์                 
การปฏิบัติงานต่ า  ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 
 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการกรณีข้าราชการที่
มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับที่ต้องให้ได้การพัฒนาปรับปรุงตนเอง(ระดับต่ า)และไม่สามารถ
ปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางหน่วยงานได้ เพ่ือให้เป็นไป
ตามมาตรา ๑๑๐(๕) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่ง
ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล พ.ศ. ๒๕๕๒  ดังนี้ 

๑. เมื่อผู้บังคับบัญชา ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเชียงค าก าหนด ตามมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่าข้าราชการผู้ใดมีผลการปฏิบัติราชการในระดับที่ต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง
(ระดับต้องปรับปรุง) ให้แจ้งข้าราชการผู้นั้นทราบเกี่ยวกับผลการประเมินพร้อมทั้งก าหนดให้ข้าราชการผู้นั้นเข้า
รับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง โดยลงลายมือชื่อรับทราบไว้เป็นหลักฐาน ทั้ งนี้ในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ให้
ผู้บังคับบัญชาจัดให้ข้าราชการผู้นั้นท าค ามั่นสัญญาในการพัฒนาปรับปรุงตนเองโดยก าหนดเป้าหมายในระดับอัน
เป็นที่พอใจของทางหน่วยงานส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเชียงค า ให้ชัดเจนเพ่ือใช้ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการในครั้งต่อไป 

๒. การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการพัฒนาปรับปรุงตนเองของข้าราชการ ตามข้อ๑ ให้มี
ระยะเวลาไม่เกินสามรอบการประเมิน ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถูกประเมินเห็นว่าการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ผู้บังคับบัญชามีความไม่เป็นธรรม ให้ท าการยื่นคัดค้านต่อสาธารณสุขอ าเภอเชียงค า รวมไว้กับผลการประเมิน 
เพ่ือเป็นหลักฐานได้ 

๓. สาธารณสุขอ าเภอเชียงค า มีหน้าที่ให้ค าปรึกษา แนะน า ก ากับ ดูแล และติดตามผลการประเมินการ
ปฏิบัติราชการและการพัฒนาปรับปรุงตนเองของข้าราชการตาม ข้อ ๑ หรืออาจมอบหมายให้ข้าราชการในสังกัด
เพ่ือเป็นผู้ก ากับดูแลและติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการและการพัฒนาปรับปรุงตนเองของข้าราชการ
ดังกล่าวอีกชั้นหนึ่งก็ได้ โดยผู้ที่ได้รับมอบหมายต้องรายงานผลให้สาธารณสุขอ าเภอทราบทุกเดือน 

๔. เมื่อสาธารณสุขอ าเภอเชียงค า ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญตาม
ค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ตามข้อ๑ แล้ว ปรากฏว่า ข้าราชการผู้นั้น ไม่ผ่านการประเมินในระดับอัน
เป็นที่น่าพอใจของทางราชการตามค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ให้รายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อ 



นายอ าเภอเชียงค า นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา และผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ในฐานะผู้บังคับบัญชา 
ซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๕. เมื่อได้รับรายงานตามข้อ ๔ แล้ว  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ในฐานะผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่ง
บรรจุตามมาตรา ๕๗ อาจด าเนินการ ดังนี้ 

 ๕.๑ กรณีข้าราชการผู้รับการประเมินประสงค์จะออกจากราชการ ให้สั่งให้ออกจากราชการ 
หรือ 

 ๕.๒ สั่งให้ข้าราชการผู้นั้นเข้ารับการพัฒนาปรับปรุงตนเองอีกครั้งหนึ่ง โดยท าค าม่ันในการ
พัฒนาปรับปรุงตนเอง หรือ 

 ๕.๓ สั่งให้ข้าราชการผู้นั้นออกจากราชการ  
๖. เมื่อ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ในฐานะผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ มีค าสั่ง 

ตามข้อ ๕.๑ หรือ ๕.๓ แล้วแต่กรณี ให้รายงาน อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข ทราบหรือพิจารณา ทั้งนี้ อ.ก.พ.
กระทรวงสาธารณสุข เห็นว่า ค าสั่งดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมและมีมติเป็นประการใด ให้ผู้บังคับ บัญชา
ซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ปฏิบัติตามมติของ อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุขมีมติ 

๗. เมื่อ อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข มีมติเป็นประการใดแล้ว และผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตาม
มาตรา ๕๗ มีค าสั่งหรือปฏิบัติตามมติของ อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข แล้วให้แจ้งค าสั่งหรือการปฏิบัติดังกล่าว
ให้ข้าราชการผู้นั้นทราบ 

๘. ข้าราชการผู้ถูกให้สั่งออกจากราชการตามประกาศฉบับนี้  ซึ่งถูกให้ออกตามมาตรา ๑๑๐(๕)  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือน
สามัญออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ. ๒๕๕๒ มีสิทธิ
ยื่นอุทรณ์ต่อ ก.พ.ค.ภายในสามสิบวัน นับตั้งวันที่ทราบหรือทราบตามค าสั่งให้ออกจากราชการตามข้อ ๕ 
 ๙. การสั่งให้ข้าราชการผู้ใดออกจากราชการเพ่ือรับบ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทนกรณี ไม่สามารถปฏิบัติ
ราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางหน่วยงานได้ ให้หน่วยงานพิจารณา  
จากผลการปฏิบัติราชการของผู้นั้นเป็นหลัก และให้ส่วนราชการด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด
ในกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ. ๒๕๕๒ ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 

การก ากับติดตามผู้ท่ีมีผลการปฏิบัติงานและการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์ 
การปฏิบัติงานต่ า  

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา มีการก ากับติดตามและการบริหารผลการปฏิบัติ
ราชการและการด าเนินงานกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า  โดยก าหนดให้ หน่วยงานและหน่วย
บริการในสังกัด มีระบบในการก ากับติดตาม และให้ค าปรึกษา ค าแนะน าให้แก่ผู้รับการประเมิน ที่มีผลสัมฤทธิ์
การปฏิบัติงานต่ า เพ่ือให้มีการพัฒนา ปรับปรุงและบริหารผลการปฏิบัติราชการ เพ่ือน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงาน 
และสมรรถนะ ที่คาดหวัง ตามที่ก าหนดโดยเฉพาะผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า ที่มีผลการประเมิน ในระดับ
พอใช้ และระดับปรับปรุง ให้ด าเนินการดังนี้ 

๑. ให้กลุ่มงานและหน่วยบริการในสังกัด ร่วมกัน วิเคราะห์จุดอ่อน และจัดท าแผน พัฒนาข้าราชการที่มี
ผลการประเมินในระดับพอใช้และระดับปรับปรุง เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงาน ท างานได้ดียิ่งขึ้น 



๒. ให้กลุ่มงานและหน่วยบริการในสังกัดร่วมด าเนินการพัฒนาข้าราชการที่มีผลการประเมิน ในระดับ
พอใช้และระดับปรับปรุง ตามแผนการพัฒนาที่ก าหนด 

๓. ให้ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอฝ่ายบริหาร ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล หัวหน้าสถาน
บริการสาธารณสุขชุมชน ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการที่มีผลการประเมิน ในระดับพอใช้
และระดับปรับปรุง ให้รายงานผลการด าเนินงานทุกเดือน และน ามาประกอบการพิจารณา การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการดังกล่าวในรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานถัดไป 

๔. ให้ผู้ที่มีผลการปฏิบัติราชการต่ า ด าเนินการพัฒนาปรับปรุงตนเองตามแผน และจัดท ารายงาน ผล
การปฏิบัติราชการของตนเองต่อคณะกรรมการที่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองพะเยา แต่งตั้งขึ้น ทุก ๓ 
เดือน 

๕. ให้คณะกรรมการน าผลการพัฒนาตนเองและผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการที่มีผลการ  
ประเมิน ในระดับพอใช้และระดับปรับปรุงมาประกอบการพิจารณาทบทวน ในรอบการประเมินรอบต่อไปด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



ระดับดีเด่น ดมีาก ดีและพอใช้ 

ส่ง สสจ.ออกค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดอืน 

ระดับต้องปรับปรุง 

ส่งรายงานให ้สสจ.พะเยา  แจ้งให้ข้าราชการลงลายมือช่ือ
รับทราบ และท าค ามั่นครั่งที่ ๑ ในการประเมนิรอบตอ่ไป 

 

ผ่านการประเมิน 

ประสงคล์าออก ตามข้อ๑ หรือ 
สั่งให้ออก ตามข้อ๓ 

จัดท าค ามั่นครั้งท่ี ๒ ตามข้อ๒ 
ในการประเมินรอบต่อไป 

 

รายงาน อ.ก.พ.กระทรวงฯ 

เห็นชอบ 

แจ้งให้ข้าราชการทราบ 

ไม่เห็นชอบ 

จัดท าค ามั่นครั้งท่ี ๒ ตามข้อ๒ 

อุทรณ์ต่อ ก.พ.ค.ภายใน ๓๐ วัน 

ผู้บังคับบัญชา ให้ค าปรึกษา แนะน า ก ากับติดคาม 

หรือมอบหมายผู้ก ากับดแูลและติดตามอีกชั้นหนึ่ง
รายงานให้ทราบทกุเดือน 

ขั้นตอนการด าเนินการข้าราชการที่มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการในระดับต่ า  
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          

                                                                     
 
 
 
 
 
 
 

สาธารณสุขอ าเภอเชียงค า 
ด าเนินการประเมิน 

 

ไม่ผา่นการประเมิน 

รายงาน นายอ าเภอเมืองพะเยา นายแพทย์สสจ.พะเยา 

ผู้ว่าราชการจ.พะเยา สั่งการ 

๑. ข้าราชการประสงค์ลาออก สั่งให้ออก 
๒. จัดท าค ามั่น ครั้งที่ ๒ 

๓. สั่งให้ออกจากราชการ 

ประเมินรอบต่อไปตามปกต ิ



ภาพถ่ายการประชุม การประเมินผลการปฏิบัติงานและการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์ 

การปฏิบัติงานต่ าและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

วันที่  10 มกราคม 2565  เวลา 08.30 – 16.30 น. 

ณ  ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา 
 
 
 





 
 

  


