
 
 
 
 

ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 
เร่ือง  แนวทางปฏิบัติในการจัดท าค าม่ันเพื่อพัฒนาปรับปรุงตนเอง กรณีข้าราชการที่ประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการต่ า(ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐) 
……………………………………………. 

 ตาม พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๑๐ (๕)และ กฎ ก.พ. 
ว่าด้วยการส่ังให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล พ.ศ. ๒๕๕๒ ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ท่ี นร. ๑๐๐๒/ว ๑๐ ลงวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๒  ซึ่ง
ก าหนดให้ผู้บังคับบัญชาได้ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ให้เป็นไปตามระเบียบฯ ท่ีเกี่ยวข้อง แล้ว
พบว่าข้าราชการในสังกัดฯ มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการและผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า (ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐) 
ต้องแจ้งให้ผู้นั้นทราบและเข้ารับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง  ท้ังนี้ในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ให้ ผู้บังคับบัญชา
จัดท าค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองส าหรับบุคลากรผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า โดยมีการก าหนดเป้าหมาย
ในระดับอันเป็นท่ีพอใจของทางราชการให้ชัดเจนเพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งต่อๆไป 
 เพื่อเป็นการก าหนดกรอบแนวทาง หลักเกณฑ์ วิธีและขั้นตอนในการบริหารผลการปฏิบัติราชการกับ
บุคลากรผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า พร้อมแนวทางในการก ากับติดตามผลการด าเนินการ เพื่อให้การพัฒนา
ปรับปรุงตนเองส าหรับบุคลากรผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า(ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี จึงได้ก าหนดกรอบแนวทางปฏิบัติในการจัดท าค ามั่นใน
การพัฒนาปรับปรุงตนเอง ดังนี้ 
 ๑. ให้ผู้บังคับบัญชาท่ีประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า แจ้ง
ให้ผู้รับการประเมินทราบผลการประเมินฯ พร้อมก าหนดให้ผู้นั้นเข้ารับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง โดยลงลายมือช่ือ
รับทราบเป็นหลักฐาน และในการพัฒนาปรับปรุงตนเองให้ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า จัดท าค ามั่นในการ
พัฒนาปรับปรุงตนเอง โดยก าหนดค่าเป้าหมายในระดับอันเป็นท่ีพึงพอใจของทางราชการให้ชัดเจน เพื่อใช้ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งต่อไป ดังนี้ 
    ๑.๑ การก าหนดค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ให้น าข้อมูลแผนพัฒนาการปฏิบัติราชการ
รายบุคคล ในแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของรอบท่ีมีผลการประเมินอยู่ในระดับ ท่ีต้องปรับปรุงมา
ประกอบการจัดท า และก าหนดข้อตกลงของผลงาน/ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย ท่ีเหมาะสมกับระดับต าแหน่ง ท้ังนี้ อาจใช้
ข้อตกลงผลงานท่ีจัดท าขึ้นเพื่อประผลการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนตามปกติเป็นค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงจนเองก็ได้ 
    ๑.๒ ในการจัดท าค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองให้ใช้แบบเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ส าหรับ
การก าหนดข้อตกลงผลงาน การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะ ตลอดจนการสรุปผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการให้อนุโลมใช้รูปแบบเอกสารเช่นเดียวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเล่ือนเงินเดือน 
 ๒. การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการพัฒนาปรับปรุงตนเองให้มีระยะเวลาไม่เกิน ๓ รอบการ
ประเมิน 
 ๓. ในกรณีท่ีผู้รับการประเมินเห็นว่าการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้บังคับบัญชามีความไม่
เป็นธรรม อาจท าค าคัดค้านยื่นต่อผู้บังคับบัญชารวมไว้กับผลการประเมินเพื่อเป็นหลักฐานได้ 
 ๔. เมื่อผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตามค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุง
ตนเองตามข้อ ๑ และข้อ ๒ แล้วปรากฏว่าผู้นั้นไม่ผ่านการประเมินในระดับอันเป็นท่ีพอใจของทางราชการตาม



ค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ให้รายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัด เมื่อผู้ว่าราชการ
จังหวัดได้รับรายงานแล้วอาจด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
    ๔.๑ กรณีข้าราชการผู้รับการประเมินประสงค์ลาออกจากราชการ ก็ให้ส่ังให้ออกจากราชการ หรือ 
    ๔.๒ ส่ังให้ข้าราชการผู้นั้นเข้ารับการพัฒนาปรับปรุงตนเองอีกครั้งหนึ่ง โดยท าค ามั่นในการพัฒนา
ปรับปรุงตนเองเป็นครั้งท่ี ๒ หรือ 
    ๔.๓ ส่ังให้ข้าราชการผู้นั้นออกจากราชการ 
    กรณีการด าเนินการตามข้อ ๔.๒ เมื่อผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการผู้
นั้นตามค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองครั้งท่ีสองแล้ว ปรากฏว่าผู้นั้นไม่ผ่านการประเมินในระดับอันเป็นท่ีพอใจ
ของทางราชการตามค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ให้หน่วยงานรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อส่ังให้ข้าราชการผู้นั้นออกจากราชการ 

    จึงประกาศเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป 
                                                      
                                                 ประกาศ ณ  วันท่ี  ๔  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 
 
                                            (นายสุขประเสริฐ   ทับสี)  
                             นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รักษาราชการแทน 
                                          สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การให้ข้าราชการออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธ ิผล 
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการ 

ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

 
 
 

 

 
 



 
ค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง 

 

เขียนท่ี................................................. 
วันท่ี.....................เดือน..................................พ.ศ............... 

 

                ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว....................................................................................................................
ต าแหน่ง......................................................................ประเภท.......................................ระดับ....................................
สังกัดกลุ่มงาน/ฝ่าย...................................................................ส านักงาน....................................................................
ซึ่งต่อไปในหนงัสือฉบับนี้จะเรียกว่า “ผู้ถูกประเมิน” ฝ่ายหนึ่ง 
                กับ นาย/นาง/นางสาว............................................................................................................................
ต าแหน่ง............................(๑)........................................ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชามีหน้าท่ีในการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ซึ่งต่อไปนี้ในข้อตกลงนี้ จะเรียกว่า “ผู้ประเมนิ” อีกฝ่ายหนึ่ง 
                ตามท่ีผู้ประเมินได้ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ถูกประเมิน ในรอบการประเมินรอบท่ี......
(๒)............ระหว่างวนัท่ี.........................(๓)..........................................ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ................................
ปรากฏว่าผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับท่ีต้องปรับปรุงหรือมีคะแนนต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ นั้น 
               โดยท่ีทรัพยากรบุคคลถือเป็นต้นทุนซึ่งต้องได้รับการบริหารจัดการเพื่อผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ 
ความมีประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า ดังนั้น ท้ังสองฝ่ายจึงตกลงร่วมกันในการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการของผู้ถูกประเมิน เพื่อให้มีคุณภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไข 
ดังต่อไปนี้  
               ข้อ ๑ ผู้ถูกประเมินรับทราบในผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีผู้ประเมินได้แจ้งให้ทราบ เมื่อ
วันท่ี..................เดือน.................................พ.ศ.........................และผู้ถูกประเมินให้ค ามั่นว่าจะพัฒนาและปรับปรุง
ตนเองให้ดีขึ้นตั้งแต่วันท่ีลงนามในหนังสือให้ค ามั่นฉบับนี้เป็นต้นไป จนถึงวันท่ี.............เดือน....................................
พ.ศ.................(๔) 
               ข้อ ๒ ผู้ประเมินและผู้ถูกประเมินได้ตกลงร่วมกันก าหนดค ามั่นในการพัฒนาและปรับปรุงตนเองตาม
ข้อ ๑ โดยมีรายละเอียดท่ีผู้ถูกประเมินจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
             ๒.๑................................(๕)............................................ 
             ๒.๒................................(๕)........................................... 
             ๒.๓................................(๕)........................................... 
             ๒.๔................................(๕).............................................  
                                  ฯลฯ 
                ข้อ ๓ ในกรณีท่ีผู้ถูกประเมิน ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามท่ีตกลง ข้อ ๒ ข้อใดข้อหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ถูก
ประเมินไม่สามารถปรับปรุงและพัฒนาตนเองได้ตามเงื่อนไขท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้นและเป็นการกระท าผิดเงื่อนไข
ตามค ามั่นฉบับนี้ หากครบก าหนดเวลาตามท่ีระบุในข้อ ๑ แล้ว ให้รายงานผลการประเมินต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
เพชรบุรี พิจารณาด านเนากรตามระเบียบของทางราชการต่อไป 
                ข้อ ๔ กรณีการแก้ไขเพิ่มเติมค ามั่นให้ท้ังสองฝ่ายจัดท าหนังสือโดยลงลายมือช่ือท้ังสองฝ่ายและให้ถือ
ว่าเป็นเอกสารแนบท้ายของค ามั่นฉบับนี้ ท้ังนี้ นอกเหนือจากท่ีได้ก าหนดไว้ในค ามั่นฉบับนี้ ให้ถือปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของทางราชการ 
 
 



 
           ค ามั่นนี้ ท าขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความตรงกันทุกประการและต่างฝ่ายต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ 
 
 
                                                   ลงช่ือ.........................................................ผู้ถูกประเมิน 
                                                          (......................................................)        
 
                                                   ลงช่ือ.........................................................ผู้ประเมิน 
                                                          (......................................................)        
                                                       
                                                    ลงช่ือ.........................................................พยาน 
                                                          (......................................................)        
 
                                                    ลงช่ือ.........................................................พยาน 
                                                          (......................................................)        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ค าอธิบายเพิ่มเติม 

(๑) หมายถึง ผู้บังคับบัญชาผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ เช่น 
สาธารณสุขอ าเภอ/ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล/ผู้อ านวยการสถานีอนามัย
เฉลิมพระเกียรติฯ หรือผู้ด ารงต าแหน่งท่ีมีช่ือเรียกอย่างอื่นแต่มีฐานะเช่นเดียวกันแต่มีช่ือเรียก
ท่ีแตกต่างกันไป 

(๒) และ (๓) หมายถึง รอบการประเมินในแต่ละปีงบประมาณ 

                                 รอบท่ี ๑ ระหว่าง วันท่ี ๑ ตุลาคม  – ๓๑ มีนาคม 

                                 รอบท่ี ๒ ระหว่าง วันท่ี ๑ เมษายน – ๓๐ เมษายน  

(๔) หมายถึง วันส้ินสุดรอบการประเมินถัดไป จากรอบการประเมินท่ีมีผลการประเมินอยู่ในระดับ
ท่ีต้องปรับปรุง เช่น ผู้ถูกประเมินมีผลการประเมินในรอบการประเมินท่ี ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ (วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) อยู่ในระดับท่ีต้องปรับปรุงซึ่งไม่รับการ
เล่ือนเงินเดือน ดังนั้น วันส้ินรอบการประเมินถัดไปคือวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ รอบการประเมิน
ท่ี ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) 

 (๕) หมายถงึ กิจกรรม/งาน/ตัวชี้วัด ตามท่ีตกลงร่วมกัน ท่ีผู้ถูกประเมินต้องปฏิบัติในการพัฒนา
ตนเองในรอบการประเมินถัดจากรอบการประเมินท่ีมีผลการประเมินอยู่ในระดับท่ีต้องปรับปรุง 
โดยก าหนดเป้าหมายให้ชัดเจน เช่น 

          (๕.๑) การพัฒนาปรับปรุงตนเองตามความเหมาะสม (ความรู้/ทักษะ/สมรรถนะ) การเข้า
รับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ซึ่งควรสอดคล้องกับแผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล ใน
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของรอบท่ีมีผลการประเมินอยู่ในระดับท่ีต้องปรับปรุง 

          (๕.๒) การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงผลงานของรอบการประเมนิถัดไปให้มีผลการ
ประเมินไม่ต่ าระดับพอใช้ (ไม้ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐) โดยก าหนดเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารแนบท้าย
ค ามั่น เป็นต้น 

          (๕.๓) เงื่อนไขอื่นๆตามท่ีตกลงร่วมกัน 

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

 

   

 

 

 

 

 

 

 



แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 

ส่วนที่ ๑ : ข้อมูลของผู้รับการประเมิน 
 

รอบการประเมิน    รอบที่ ๑ (๑ ตุลาคม......๒๕....... ถึง  ๓๑ มีนาคม..๒๕...... ) 
  รอบที่ ๒ (๑ เมษายน  ...25....... ถึง ๓๐ กนัยายน..25....... ) 
ช่ือผูรั้บการประเมิน   .............................................................................................................................................. 
ต าแหน่ง......................................... ประเภทต าแหน่ง............................................................................................... 
ระดบัต าแหน่ง.................................สงักดั................................................................................................................ 
ช่ือผูป้ระเมิน ............................................................................................................................................................. 
ต าแหน่ง.................................................................................................................................................................... 
 
 
ค าช้ีแจง 
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบติัราชการน้ีมีดว้ยกนั ๓ หน้า ประกอบดว้ย 

ส่วนที่ ๑ :  ขอ้มูลของผูรั้บการประเมิน เพื่อระบุรายละเอียดต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัตวัผูรั้บการประเมิน 
ส่วนที่ ๒ :  สรุปผลการประเมิน ใชเ้พื่อกรอกค่าคะแนนการประเมินในองค์ประกอบดา้นผลสัมฤทธ์ิของงาน องค์ประกอบดา้นพฤติกรรม 

การปฏิบัติราชการ และน ้ าหนักของทั้ งสององค์ประกอบ ในแบบสรุปส่วนที่ ๒ น้ี  ย ังใช้ส าหรับค านวณคะแนนผลการ 
ปฏิบตัิราชการรวมดว้ย 
- ส าหรับคะแนนองคป์ระกอบดา้นผลสัมฤทธ์ิของงาน ให้น ามาจากแบบประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน โดยให้แนบทา้ยแบบสรุป

ฉบบัน้ี 
- ส าหรับคะแนนองคป์ระกอบดา้นพฤติกรรมการปฏิบตัิราชการ ให้น ามาจากแบบประเมินสมรรถนะ โดยให้แนบทา้ยแบบสรุป

ฉบบัน้ี 
ส่วนที่ ๓ :  แผนพฒันาการปฏิบตัิราชการรายบุคคล ผูป้ระเมินและผูรั้บการประเมินร่วมกนัจดัท าแผนพฒันาผลการปฏิบตัิราชการ 
ส่วนที่ ๔ : การรับทราบผลการประเมิน ผูรั้บการประเมินลงนามรับทราบผลการประเมิน 
ส่วนที่ ๕ : ความเห็นของผูบ้งัคบับญัชาเหนือขึ้นไป ผูบ้งัคบับญัชาเหนือขึ้นไปกลัน่กรองผลการประเมิน แผนพฒันาผลการปฏิบติัราชการ 

และให้ความเห็น 
ค าวา่ “ผูบ้งัคบับญัชาเหนือขึ้นไป” ส าหรับผูป้ระเมินตามขอ้ ๒(๙) หมายถึง หัวหน้าส่วนราชการประจ าจงัหวดัผูบ้งัคบับญัชาของผูรั้บการประเมิน 



ส่วนที่ ๒ : การสรุปผลการประเมิน 
 

องคป์ระกอบการประเมิน คะแนน (ก) น ้าหนกั (ข) 
รวมคะแนน  
(ก x ข)/๑๐๐ 

องคป์ระกอบท่ี ๑ : ผลสมัฤทธ์ิของงาน   ๘๐   

องคป์ระกอบท่ี ๒ : พฤติกรรมการปฏิบติัราชการ (สมรรถนะ)   ๒๐   

รวม ๑๐๐   
 

ระดับผลการประเมิน 
 ดีเด่น   
 ดีมาก   
 ดี   
 พอใช ้   
 ตอ้งปรับปรุง (ต  ่ากวา่ ๖๐ คะแนน) 

 

ส่วนที่ ๓ : แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล 
ความรู้/ทกัษะ/สมรรถนะ 
ท่ีตอ้งไดรั้บการพฒันา 

วิธีการพฒันา 
ช่วงเวลาท่ีตอ้งการ 

การพฒันา 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 



ส่วนที่ ๔ : การรับทราบผลการประเมิน 
 

ผู้รับการประเมิน 
 ไดรั้บทราบผลการประเมินและแผนพฒันาการปฏิบติัราชการรายบุคคลแลว้ 

ลงช่ือ......................................................................... 
             (..................................................................) 
ต าแหน่ง.. .............................................................… 
วนัท่ี........................................................................... 

ผู้ประเมิน 
 ไดแ้จง้ผลการประเมินและผูรั้บการประเมินไดล้งนามรับทราบ 
 ไดแ้จง้ผลการประเมินเม่ือวนัท่ี........................................................................ แต่ผูรั้บการประเมินไม่ลงนามรับทราบ  
 โดยมี.......................................................................... เป็นพยาน 
ลงช่ือ......................................................................... พยาน ลงช่ือ......................................................................... 
(................................................................................)               (..............................................................) 
ต าแหน่ง.................................................................... ต าแหน่ง................................................................... 
วนัท่ี........................................................................... วนัท่ี........................................................................... 
 

ส่วนที่ ๕ ความเห็นของผู้บังคบับัญชาเหนือขึน้ไป 
ผู้บังคบับัญชาเหนือขึน้ไป : 
 เห็นดว้ยกบัผลการประเมิน 
 มีความเห็นต่าง ดงัน้ี ................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................................................... 

ลงช่ือ......................................................................... 
(................................................................................) 
ต าแหน่ง.................................................................... 
วนัท่ี........................................................................... 

ผู้บังคบับัญชาเหนือขึน้ไปอีกช้ันหน่ึง (ถ้ามี) : 
 เห็นดว้ยกบัผลการประเมิน 
 มีความเห็นต่าง ดงัน้ี ................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................................................... 

ลงช่ือ......................................................................... 
(................................................................................) 
ต าแหน่ง.................................................................... 
วนัท่ี........................................................................... 

 



 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน.....จังหวัดเพชรบุรี  งานบริหารท่ัวไป ๐๓๒-๔๕๙๒๘๑ 
ท่ี  พบ ๐๘๓๒.๐๐๑/๐๘๘           วันท่ี   ๑๗   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓ 
เร่ือง ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดท าค ามั่น 

เพื่อพัฒนาปรับปรุงตนเอง กรณีข้าราชการท่ีประเมินผลการปฏิบัติราชการต่ า(ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐) 
เรียน  สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 
           
                   ตามท่ีส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงานตามโครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) EB ๑๓ 
ก าหนดให้หน่วยงาน มีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการ
ด าเนินการกับบุคลากรท่ีมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า นั้น  

                   ในการนี้ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน ได้จัดท า ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
แก่งกระจาน เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดท าค ามั่นเพื่อพัฒนาปรับปรุงตนเอง กรณีข้าราชการท่ีประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการต่ า(ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐) เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดใช้เป็นแนวทางและถือปฏิบัติต่อไป 

                   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตเผยแพร่ทางเว็บไซด์ของโรงพยาบาลแก่งกระจาน ต่อไป 
 
                   
 

(นางสาวศุภณัฏฐ์   โสภณจิรโรจน์) 
เจ้าพนักงานธุรการ 

                                                  - อนุญาต 
          
 
 
                                                                         (นายสุขประเสริฐ   ทับสี) 

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  รักษาราชการแทน 
       สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 

       ๑๗   กมุภาพันธ์   ๒๕๖๓  

 
 
 
 
 
 



 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน.....จังหวัดเพชรบุรี  งานบริหารท่ัวไป ๐๓๒-๔๕๙๒๘๑ 
ท่ี  พบ ๐๘๓๒.๐๐๑/ว ๐๘๙       วันท่ี  ๑๗ .กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓. 
เร่ือง    แนวทางปฏิบัติในการจัดท าค ามั่นเพื่อพัฒนาปรับปรุงตนเอง กรณีข้าราชการท่ีประเมินผล 
          การปฏิบัติราชการต่ า(ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐) 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง 
 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน ขอส่งประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 
เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดท าค ามั่นเพื่อพัฒนาปรับปรุงตนเอง กรณีข้าราชการท่ีประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ต่ า(ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐)  เพื่อเป็นแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลเขตอ าเภอแก่งกระจาน และเพื่อให้หน่วยงาน ควบคุม ก ากับ ตรวจสอบบุคลากรของ
หน่วยงานเพื่อให้ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐและประชาชน จึงมีแนวทาง
ปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้มีผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานต่ ากว่าค่าเป้าหมายหรือระดับท่ี
คาดหวัง ส าหรับบุคลากรในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน  

 ในการนี้ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน ขอให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง
ในสังกัดฯ ถือปฏิบัติต้ังแต่รอบการประเมิน วันท่ี  ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันท่ี ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็น
ต้นไป และสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกาศฯ ได้ท่ี www.kaengkrachan-hotpital.com หรือศึกษาจาก
ประกาศฯท่ีแนบมาพร้อมกับหนังสือนี้ 
 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป 
 
 

 
(นายสุขประเสริฐ   ทับสี) 

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  รักษาราชการแทน 
สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแก่งกระจาน 

 www.kaengkrachan-hotpital.com พ.ศ. ๒๕๖๓ 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ช่ือกลุ่มงาน : …ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี…………………………..………………… 
วัน/เดือน/ปี : …๑๗..... กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓…………………………………………………………….. 
หัวข้อ : ประกาศ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดท าค ามั่นเพื่อพัฒนา
ปรับปรุงตนเอง กรณีข้าราชการท่ีประเมินผลการปฏิบัติราชการต่ า(ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐)   
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) : ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ประกาศ
เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดท าค ามั่นเพื่อพัฒนาปรับปรุงตนเอง กรณีข้าราชการท่ีประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ต่ า(ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐)   ตามเอกสารท่ีแนบมา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Link ภายนอก : www.kaengkrachan-hotpital.com……………………………………………………. 
หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

 
 

(นายไพทูร          ศิลปศร) 
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

  วันท่ี..๑๗  ...เดือน กุมภาพันธ์....พ.ศ. ๒๕๖๓........ 
 

 
ผู้อนุมัติรับรอง 

 
                  (นายสุขประเสริฐ        ทับสี) 
          ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 
  วันท่ี..๑๗  ...เดือน กุมภาพันธ์....พ.ศ. ๒๕๖๓........ 

 
               

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 

(นางสาวศุภณัฏฐ์         โสภณจิรโรจน์ ) 
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 

วันท่ี...๑๗.....เดือน.กุมภาพันธ์ .พ.ศ. ๒๕๖๓. 
 
 



 
ค าอธิบายแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี 

 
หัวข้อ ค าอธิบาย 

หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรีเป็นผู้จัดท าและ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

วัน/เดือน/ป ี วันเดือนปีท่ีขอน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
หัวข้อ ก าหนดหัวข้อท่ีจะน าขึ้นเผยแพร่โดยให้มีใจความส าคัญ 

ท่ีมาจากเนื้อหามีความยาวไม่เกิน ๒ บรรทัด 
รายละเอียดข้อมูล เลือกใช้ค าอธิบาย/ค าบรรยายท่ีมีความกระชับ 

ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่ายและสะกดค าให้ถูกต้องตามอักขระวิธีเหมาะสม 
กับลักษณะรูปแบบข้อมูลแต่ละชนิด 

Link ภายนอก ให้ระบุ Link ท่ีอ้างอิงหรือน ามาใช้ในการเผยแพร่ ในเว็ปไซด์โรงพยาบาล
แก่งกระจาน www.kaengkrachan-hotpital.com บล็อค ของหน่วยงาน 
สสอ.แก่งกระจาน 

หมายเหตุ ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 
(ผู้รายงาน) 

ระบุลงลายมือช่ือผู้ได้รับมอบหมาย 
(เจ้าของข้อมูล) 

ผู้อนุมัติรับรอง ระบุลงลายมือช่ือของหัวหน้าหน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่ง
กระจาน 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูล 
ขึ้นเผยแพร่ (Web Editor) 

ระบุลงลายมือช่ือผู้ท าการ Upload ข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
โรงพยาบาลแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

 
 
 
 
 


