
 
 
 
 
 
ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

เร่ือง  การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ความพร้อมรับผิด
(กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ) 

……………………………………………. 
 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน เป็นส่วนรำชกำรท่ีต้องรับกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) เป็นกำรประเมินเชิงบวกท่ีครอบคลุมกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนภำครัฐในทุกมิติ 
รวมถึงกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรซึ่งหน่วยงำนต้องถือปฏิบัติอย่ำงมีคุณธรรมและมีควำมโปร่งใส ดัชนี
ควำมพร้อมรับผิด ตัวช้ีวัดท่ี ๒.๒ กำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำท่ีมีวัตถุประสงค์ให้หน่วยงำนมีกำรก ำกับ ตรวจสอบ
เจ้ำหน้ำท่ีของหน่วยงำนเพื่อให้ปฏิบัติหน้ำท่ีอย่ำงเต็มประสิทธิภำพอันก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจของของรัฐ
และผู้รับบริกำรหรือประชำชน  ถือเป็นกรอบกำรประเมินฯให้หน่วยงำนสำมำรถติดตำมตรวจสอบกำร
ด ำเนินงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำน กำรประเมินกำรปฏิบัติงำนและกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของเจ้ำหน้ำท่ีท่ี
แสดงถึงผลสัมฤทธิ์ของกำรปฏิบัติงำนระดับต่ำงๆภำยในหน่วยงำน โดยมีหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำให้คุณหรือให้
โทษต่อผู้ปฏิบัติงำนตำมผลสัมฤทธิ์กำรปฏิบัติงำนเช่นเดียวกัน 
 เพื่อให้กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร ของบุคลำกรส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน 
เป็นไปตำมแนวทำงกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส ถูกต้อง ตำมหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง มีประสิทธิภำพ 
และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจของรัฐ โดยหลักเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรก ำหนดให้ผู้บังคับบัญชำมี
หน้ำท่ีประเมินผลกำรปฏิบั ติรำชกำรของผู้ใต้บังคับบัญชำ และก ำกับติดตำมกำรปฏิบั ติรำชกำรของ
ผู้ใต้บังคับบัญชำให้บรรลุตำมเป้ำหมำย ตำมวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์อย่ำงมีประสิทธิภำพและ เล่ือน
เงินเดือน/ค่ำจ้ำง/ค่ำตอบแทน เพื่อเสริมสร้ำงแรงจูงใจในกำรปฏิบัติรำชกำร หำกบุคลำกรใดมีผลกำรปฏิบัติ
รำชกำรในระดับท่ีต้องให้ได้รับกำรพัฒนำปรับปรุงตนเอง ต่ ำกว่ำเกณฑ์ ไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรให้มี
ประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นท่ีพอใจของทำงรำชกำร ให้ด ำเนินกำรตำมระเบียบและ
หลักเกณฑ์แนวทำงปฏิบัติกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของบุคลำกรแต่ละประเภท ดังนี้ 
 ๑. พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ พ.ศ. ๒๕๕๑ มำตรำ ๑๑๐ (๕)และ กฎ 
ก.พ. ว่ำด้วยกำรส่ังให้ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญออกจำกรำชกำรกรณีไม่สำมำรถปฏิ บั ติรำชกำรให้มี
ประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ. ๒๕๕๒ ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ท่ี นร. ๑๐๐๒/ว ๑๐ ลงวันท่ี ๒๔ 
มีนำคม ๒๕๕๒ (ส ำหรับข้ำรำชกำร) 
 ๒. ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยลูกจ้ำงประจ ำส่วนรำชกำร พ.ศ. ๒๕๓๗ ข้อ ๖๐ (๕) ซึ่ง
ก ำหนดให้ผู้มีอ ำนำจส่ังบรรจุ ส่ังให้ลูกจ้ำงประจ ำท่ีไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรให้มีประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผลในระดับอันเป็นท่ีพอใจของทำงรำชกำร ออกจำกรำชกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรตำมท่ีก ำหนดไว้
ในกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนโดยอนุโลม (ส ำหรับลูกจ้ำงประจ ำ) 
 ๓. ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๙ ข้อ ๒๐ และข้อ 
๒๘ (๔) และประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร ลงวันท่ี ๒๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่อง แนวทำงกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๔ และหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนของพนักงำนรำชกำรในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๑ ตำมหนังสือ
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ท่ี สธ ๐๒๐๑.๐๓๔/ว ๒๗๕ ลงวันท่ี ๒๑ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕๔ (ส ำหรับ
พนักงำนรำชกำร) 
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 ๔. ระเบียบกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๓ ข้อ 
๒๔ และข้อ ๒๕ (๔) และประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข เรื่องหลักเกณฑ์ว่ำด้วย
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเพื่อเพิ่มค่ำจ้ำง และต่อสัญญำจ้ำงพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ 
๘ ตำมหนังสือกระทรวงสำธำรณสุข ด่วนมำก ท่ี สธ ๐๒๐๑.๐๔๐/ว๒๖๙ ลงวันท่ี ๒๑ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
(ส ำหรับพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข) 
 จึงจัดท ำประกำศส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่กระจำน จังกวัดเพชรบุรี เรือง กำรส่งเสริม
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ : ด้ำนควำมพร้อมรับผิด (กระบวนกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร) เพื่อให้ส่วนรำชกำรในสังกัดถือปฏิบัติต้ังแต่รอบกำรประเมิน วันท่ี ๑ ตุลำคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี ๓๑ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

ข้าราชการ 

     -ก่อนรอบกำรประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบกำรประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับกำรประเมินก ำหนด
ข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับกำรมอบหมำยงำนและกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร ก ำหนดตัวช้ีวัด หรือ 
หลักฐำนบ่งช้ีควำมส ำเร็จของงำนอย่ำงเป็นรูปธรรมและเหมำะสมกับลักษณะงำน 

-ระหว่ำงรอบกำรประเมินให้ผู้ประเมินติดตำมควำมก้ำวหน้ำของผู้รับกำรประเมินอย่ำงต่อเนื่องเพื่อ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำนในช่วงเวลำ ๓ เดือนแรกของรอบกำรประเมินว่ำสอดคล้องกับเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว้
หรือไม่ เมื่อผู้ประเมินคำดว่ำผู้รับกำรประเมินมีผลกำรประเมินต่ ำกว่ำค่ำเป้ำหมำยหรือระดับท่ีคำดหวังให้ผู้
ประเมินแจ้งผู้รับกำรประเมินทรำบ และให้ค ำปรึกษำแนะน ำเพื่อปรับปรุง แก้ไข พัฒนำผลกำรปฏิบัติรำชกำร
ของผู้รับกำรประเมินในช่วง ๓ เดือนหลังของรอบกำรประเมิน 

-ส้ินรอบกำรประเมิน เมื่อผลกำรประเมินกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรอยู่ในระดับต้องปรับปรุง ให้
ด ำเนินกำรจัดท ำค ำมั่นในกำรพัฒนำปรับปรุงตนเอง กรณีข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญมีผลกำรปฏิบัติรำชกำรใน
ระดับต้องปรับปรุง (ต่ ำกว่ำร้อยละ ๖๐) ดังนี้ 
            ข้อ ๑ ให้ผู้บังคับบัญชำท่ีประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรในระดับท่ีต้องให้ได้รับกำรพัฒนำ
ปรับปรุงตนเอง ต้องแจ้งให้ผู้รับกำรประเมินทรำบเกี่ยวกับผลกำรประเมินพร้อมท้ังก ำหนดให้ผู้นั้นเข้ำรับกำร
พัฒนำปรับปรุงตนเอง โดยให้ลงลำยมือช่ือรับทรำบไว้ เป็นหลักฐำน ท้ังนี้ในกำรพัฒนำปรับปรุงตนเองให้
ผู้บังคับบัญชำจัดให้ข้ำรำชกำรผู้นั้นท ำค ำมั่นสัญญำในกำรพัฒนำปรับปรุงตนเอง โดยก ำหนดเป้ำหมำยในระดับ
อันเป็นท่ีพอใจของทำงรำชกำรให้ชัดเจน เพื่อใช้ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรครั้งต่อไป ดังนี้ 

     ๑.๑ ร่วมจัดท ำค ำมั่นสัญญำในกำรพัฒนำปรับปรุงตนเองตำมแบบจัดท ำค ำมั่นในกำรพัฒนำปรับปรุง
ตนเอง (เอกสำรแนบท้ำย ๑) 

 ๑.๒ ให้ใช้แบบสรุปผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร ส่วนท่ี ๓ แผนกำรพัฒนำกำรปฏิบัติรำชกำร
รำยบุคคล ในรอบท่ีมีผลกำรประเมินอยู่ไนระดับต้องปรับปรุง (ต่ ำกกว่ำร้อยละ ๖๐ )มำจัดท ำแผนพัฒนำ
รำยบุคคล (Individual Development Plan) เพื่อเป็นเครื่องมือประเมินผลกำรพัฒนำควำมรู้ ทักษะ สมรรถนะท่ี
ต้องกำรพัฒนำ และแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำน แบบประเมินพฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำรหรือสมรรถนะ 
ในกำรก ำหนดค ำมั่นในกำรพัฒนำปรับปรุงตนเองเป็นตัวช้ีวัดรำยบุคคลโดยต้องก ำหนดเป้ำหมำยในระดับอัน
เป็นท่ีพอใจของทำงรำชกำร ท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนำกำรปฏิบัติรำชกำรรำยบุคคลประกบกำรจัดท ำค ำมั่นฯ 
ตำมแบบท่ีส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขก ำหนด (แอกสำรแนบท้ำย ๒) 

   ข้อ ๒ กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรและกำรพัฒนำปรับปรุงตนเองของข้ำรำชกำรตำมข้อ ๑ ให้มี
ระยะเวลำไม่เกิน ๓ รอบกำรประเมิน 
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           ข้อ ๓ กรณีท่ีผู้รับกำรประเมินเห็นว่ำกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของผู้บังคับบัญชำมีควำมไม่
เป็นธรรม อำจท ำค ำคัดค้ำนยื่นต่อผู้บังคับบัญชำรวมไว้กับผลกำรประเมินเพื่อเป็นหลักฐำนได้ภำยใน ๑๕ วัน 
หลังจำกทรำบผลกำรประเมินและให้ผู้บังคับบัญชำรวบรวมเสนอผู้มีอ ำนำจล ำดับถัดไปเพื่อประกอบควำมเห็น
ในกำรพิจำรณำ 

  ข้อ ๔ เมื่อผู้บังคับบัญชำประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญตำมค ำมั่นในกำร
พัฒนำปรับปรุงตนเองตำมข้อ ๑ และข้อ ๒ แล้ว ปรำกฎว่ำผู้นั้นไม่ผ่ำนกำรประเมินในระดับอันเป็นที่พอใจของ
ทำงรำชกำรตำมค ำมั่นในกำรพัฒนำปรับปรุงตนเอง ให้รำยงำนผลกำรประเมินดังกล่ำวต่อ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
เพชรบุรี อำจด ำเนินกำรดังต่อไปนี้ 

   ๔.๑ กรณีข้ำรำชกำรผู้รับกำรประเมินประสงค์จะลำออกจำกรำชกำร ก็ให้ด ำเนินกำรตำมระเบียบฯ 
หรือ 

   ๔.๒ ส่ังให้ข้ำรำชกำรผู้นั้นเข้ำรับกำรพัฒนำปรับปรุงตนเองอีกครั้งหนึ่ง โดยท ำค ำมั่นในกำรพัฒนำ
ปรับปรุงตนเองเป็นครั้งท่ีสอง หรือ 

           ๔.๓ ส่ังให้ข้ำรำชกำรผู้นั้นออกจำกรำชกำร  ท้ังนี้ ให้ด ำเนินกำรตำม กฎ ก.พ.  ว่ำด้วยกำรส่งให้
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญออกจำกรำชกำรกรณีไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรให้มีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

     ลูกจ้างประจ า 

           - ก่อนเริ่มรอบกำรประเมินหรือในช่วงรอบกำรประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับกำรประเมินก ำหนด
ข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับกำรมอบหมำยงำนและกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร ก ำหนดตัวช้ีวัดหรือหลักฐำน
บ่งช้ีควำมส ำเร็จของงำนอย่ำงเป็นรูปธรรมและเหมำะสมกับลักษณะงำน 
           - ระหว่ำงรอบประเมินให้ผู้ประเมินติดตำมควำมก้ำวหน้ำของผู้รับกำรประเมินอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อ
ประเมินผลของงำนำในช่วงเวลำ ๓ เดือนแรกของรอบกำรประเมินว่ำสอดคล้องกับเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว้หรือไม่ 
เมื่อประเมินคำดว่ำผู้รับกำรประเมินมีผลกำรประเมินต่ ำกว่ำค่ำเป้ำหมำยหรือระดับท่ีคำดหวังให้ผู้ประเมินแจ้ง
ผู้รับกำรประเมินทรำบ และให้ค ำปรึกษำแนะน ำเพื่อปรับปรุง แก้ไข พัฒนำผลกำรปฏิบัติรำชกำรของผู้รับกำร
ประเมินในช่วง ๓ เดือนหลังของรอบกำรประเมิน 
          - ส้ินรอบกำรประเมิน เมื่อผลกำรประเมินกำรปฏิบัติรำชกำรของลูกจ้ำงประจ ำ อยู่มนระดับต้องพัฒนำ
ปรับปรุง ให้ด ำเนินกำรตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยลูกจ้ำงประจ ำของส่วนรำชกำร พ.ศ. ๒๕๓๗ ข้อ 
๖๐ (๕)ซึ่งก ำหนดให้ผู้มีอ ำนำจส่ังบรรจุ ส่ังให้ลูกจ้ำงประจ ำท่ีไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรให้มีประสิทธิภำพและ
เกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นท่ีพอใจของทำงรำชกำร ออกจำกรำชกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรตำมท่ี
ก ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนโดยอนุโลม 
          พนักงานราชการ 
          - ก่อนเริ่มรอบกำรประเมินหรือในช่วงรอบกำรประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับกำรประเมินก ำหนด
ข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับกำรมอบหมำยงำนและกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร ก ำหนดตัวช้ีวัดหรือหลักฐำน
บ่งช้ีควำมส ำเร็จของงำนอย่ำงเป็นรูปธรรมและเหมำะสมกับลักษณะงำน 
          - ระหว่ำงรอบประเมินให้ผู้ประเมินติดตำมควำมก้ำวหน้ำของผู้รับกำรประเมินอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อ
ประเมินผลของงำนำในช่วงเวลำ ๓ เดือนแรกของรอบกำรประเมินว่ำสอดคล้องกับเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว้หรือไม่ 
เมื่อประเมินคำดว่ำผู้รับกำรประเมินมีผลกำรประเมินต่ ำกว่ำค่ำเป้ำหมำยหรือระดับท่ีคำดหวังให้ผู้ประเมินแจ้ง
ผู้รับกำรประเมินทรำบ และให้ค ำปรึกษำแนะน ำเพื่อปรับปรุง แก้ไข พัฒนำผลกำรปฏิบัติรำชกำรของผู้รับกำร
ประเมินในช่วง ๓ เดือนหลังของรอบกำรประเมิน 
 
 



- ๔ – 
 

          - เมื่อส้ินรอบกำรประเมินของรอบกำรประเมินนั้นๆ ผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน
รำชกำรมีคะแนนผลกำรประเมินอยู่ในระดับใดเมื่อรวมคะแนนผลกำรประเมินกับรอบกำรประเมินท่ีผ่ำนมำมี
คะแนนเฉล่ียของผลกำรประเมิน ๒ ครั้งติดต่อกันต่ ำกว่ำระดับดี ให้ด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร
ประเมินกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนรำชกำรในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๑ 
พนักงำนรำชกำร ผู้ใด ซึ่งผู้บังคับบัญชำได้ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนแล้ว มีคะแนนเฉล่ียของผลกำรประเมิน ๒ 
ครั้ง ติดต่อกันต่ ำกว่ำระดับดี ให้ผู้บังคับบัญชำท ำควำมเห็นเสนอผู้มีอ ำนำจส่ังจ้ำง เพื่อพิจำรณำส่ังเลิกจ้ำงต่อไป 
พร้อมกับแจ้งให้พนักงำนรำชกำรผู้นั้นทรำบภำยใน ๗ วัน นับต้ังแต่วันทรำบผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
       พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
         - ก่อนเริ่มรอบกำรประเมินหรือในช่วงรอบกำรประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับกำรประเมินก ำหนด
ข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับกำรมอบหมำยงำนและกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร ก ำหนดตัวช้ีวัดหรือหลักฐำน
บ่งช้ีควำมส ำเร็จของงำนอย่ำงเป็นรูปธรรมและเหมำะสมกับลักษณะงำน 
          - ระหว่ำงรอบประเมินให้ผู้ประเมินติดตำมควำมก้ำวหน้ำของผู้รับกำรประเมินอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อ
ประเมินผลของงำนำในช่วงเวลำ ๓ เดือนแรกของรอบกำรประเมินว่ำสอดคล้องกับเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว้หรือไม่ 
เมื่อประเมินคำดว่ำผู้รับกำรประเมินมีผลกำรประเมินต่ ำกว่ำค่ำเป้ำหมำยหรือระดับท่ีคำดหวังให้ผู้ประเมินแจ้ง
ผู้รับกำรประเมินทรำบ และให้ค ำปรึกษำแนะน ำเพื่อปรับปรุง แก้ไข พัฒนำผลกำรปฏิบัติรำชกำรของผู้รับกำร
ประเมินในช่วง ๓ เดือนหลังของรอบกำรประเมิน 
          - เมื่อส้ินรอบกำรประเมินของรอบกำรประเมินนั้นๆ ผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน
กระทรวงสำธำรณสุขมีคะแนนผลกำรประเมินอยู่ในระดับใดเมื่อรวมคะแนนผลกำรประเมินกับรอบกำรประเมิน
ท่ีผ่ำนมำมีคะแนนเฉล่ียของผลกำรประเมิน ๒ ครั้งติดต่อกันต่ ำกว่ำระดับดี ให้ด ำเนินกำรตำมประกำศคณะ
กรรมกำรบริหำรพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ว่ำด้วยกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเพื่อเพิ่ม
ค่ำจ้ำงและต่อสัญญำจ้ำงพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๘ พนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข
ท่ัวไป ผู้ใด ซึ่งผู้บังคับบัญชำได้ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนแล้ว มีคะแนนเฉล่ียของผลกำรประเมิน  ๒ ครั้ง 
ติดต่อกันต่ ำกว่ำระดับดี ให้ถือว่ำส้ินสุดสัญญำจ้ำง โดยให้ ผู้บังคับบัญชำ ท ำควำมเห็นเสนอ นำยแพทย์
สำธำรณสุขจังหวัดเพชรบุรีต่อไป พร้อมกับแจ้งให้พนักงำนกระทรวงสำธำรณสุขผู้นั้นทรำบภำยใน ๗ วัน 
นับต้ังแต่วันทรำบผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

              ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศเปล่ียนแปลงเป็นอย่างอื่น 
 
                              ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  

                           

    
                                (นายสุขประเสริฐ   ทับสี)  
                 นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รักษาราชการแทน 
                             สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 
 
 
 
 
 



 
ค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง 

 

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

 

                ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว
....................................................................................................................ต ำแหน่ง
......................................................................ประเภท.......................................ระดับ....................................
สังกัดกลุ่มงำน/ฝ่ำย...................................................................ส ำนักงำน
....................................................................ซึง่ต่อไปในหนังสือฉบับนี้จะเรียกว่ำ “ผู้ถูกประเมิน” ฝ่ำยหนึ่ง 
                กับ นำย/นำง/นำงสำว
............................................................................................................................ต ำแหน่ง............................
(๑)........................................ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชำมีหน้ำท่ีในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร ซึ่งต่อไปนี้ใน
ข้อตกลงนี้ จะเรียกว่ำ “ผู้ประเมิน” อีกฝ่ำยหนึ่ง 
                ตำมท่ีผู้ประเมินได้ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของผู้ถูกประเมิน ในรอบกำรประเมินรอบท่ี......
(๒)............ระหว่ำงวนัท่ี.........................(๓)..........................................ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ
................................ปรำกฏว่ำผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรอยู่ในระดับท่ีต้องปรับปรุงหรือมีคะแนนต่ ำ
กว่ำร้อยละ ๖๐ นั้น 
               โดยท่ีทรัพยำกรบุคคลถือเป็นต้นทุนซึ่งต้องได้รับกำรบริหำรจัดกำรเพื่อผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจภำครัฐ 
ควำมมีประสิทธิภำพ และควำมคุ้มค่ำ ดังนั้น ท้ังสองฝ่ำยจึงตกลงร่วมกันในกำรเพิ่มพูนประสิทธิภำพกำรปฏิบัติ
รำชกำรของผู้ถูกประเมิน เพื่อให้มีคุณภำพและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจภำครัฐ โดยมีรำยละเอียดและเงื่อนไข 
ดังต่อไปนี้  
               ข้อ ๑ ผู้ถูกประเมินรับทรำบในผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีผู้ประเมินได้แจ้งให้ทรำบ 
เมื่อวันท่ี..................เดือน.................................พ.ศ.........................และผู้ถูกประเมินให้ค ำมั่นว่ำจะพัฒนำและ
ปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้นตั้งแต่วันท่ีลงนำมในหนังสือให้ค ำมั่นฉบับนี้เป็นต้นไป จนถึงวันท่ี.............เดือน
....................................พ.ศ.................(๔) 
               ข้อ ๒ ผู้ประเมินและผู้ถูกประเมินได้ตกลงร่วมกันก ำหนดค ำมั่นในกำรพัฒนำและปรับปรุงตนเอง
ตำมข้อ ๑ โดยมีรำยละเอียดท่ีผู้ถูกประเมินจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
             ๒.๑................................(๕)............................................ 
             ๒.๒................................(๕)........................................... 
             ๒.๓................................(๕)........................................... 
             ๒.๔................................(๕).............................................  
                                  ฯลฯ 
                ข้อ ๓ ในกรณีท่ีผู้ถูกประเมิน ไม่สำมำรถปฏิบัติได้ตำมท่ีตกลง ข้อ ๒ ข้อใดข้อหนึ่ง ให้ถือว่ำผู้ถูก
ประเมินไม่สำมำรถปรับปรุงและพัฒนำตนเองได้ตำมเงื่อนไขท่ีกล่ำวมำแล้วข้ำงต้นและเป็นกำรกระท ำผิด
เงื่อนไขตำมค ำมั่นฉบับนี้ หำกครบก ำหนดเวลำตำมท่ีระบุในข้อ ๑ แล้ว ให้รำยงำนผลกำรประเมินต่อผู้ว่ำ
รำชกำรจังหวัดเพชรบุรี พิจำรณำด ำนเนำกรตำมระเบียบของทำงรำชกำรต่อไป 
                ข้อ ๔ กรณีกำรแก้ไขเพิ่มเติมค ำมั่นให้ท้ังสองฝ่ำยจัดท ำหนังสือโดยลงลำยมือช่ือท้ังสองฝ่ำยและให้
ถือว่ำเป็นเอกสำรแนบท้ำยของค ำมั่นฉบับนี้ ท้ังนี้ นอกเหนือจำกท่ีได้ก ำหนดไว้ในค ำมั่นฉบับนี้ ให้ถือปฏิบัติตำม
กฎ ระเบียบ ประกำศ และข้อบังคับของทำงรำชกำร 
 
 

เอกสำรแนบท้ำย ๑ 



 
 
           ค ำมั่นนี้ ท ำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อควำมตรงกันทุกประกำรและต่ำงฝ่ำยต่ำงยึดถือไว้ฝ่ำยละฉบับ 
 
 
                                                   ลงช่ือ.........................................................ผู้ถูกประเมิน 
                                                          (......................................................)        
 
                                                   ลงช่ือ.........................................................ผู้ประเมิน 
                                                          (......................................................)        
                                                       
                                                    ลงช่ือ.........................................................พยำน 
                                                          (......................................................)        
 
                                                    ลงช่ือ.........................................................พยำน 
                                                          (......................................................)        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ค าอธิบายเพิ่มเติม 

(๑) หมายถึง ผู้บังคับบัญชาผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ เช่น 
สาธารณสุขอ าเภอ/ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล/ผู้อ านวยการสถานี
อนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ หรือผู้ด ารงต าแหน่งท่ีมีช่ือเรียกอย่างอื่นแต่มีฐานะเช่นเดียวกัน
แต่มีช่ือเรียกที่แตกต่างกันไป 

(๒) และ (๓) หมายถึง รอบการประเมินในแต่ละปีงบประมาณ 

                                 รอบท่ี ๑ ระหว่าง วันท่ี ๑ ตุลาคม  – ๓๑ มีนาคม 

                                 รอบท่ี ๒ ระหว่าง วันท่ี ๑ เมษายน – ๓๐ เมษายน  

(๔) หมายถึง วันส้ินสุดรอบการประเมินถัดไป จากรอบการประเมินท่ีมีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับท่ีต้องปรับปรุง เช่น ผู้ถูกประเมินมีผลการประเมินในรอบการประเมนิท่ี ๒ ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) อยู่ในระดับท่ี
ต้องปรับปรุงซึ่งไม่รับการเล่ือนเงินเดือน ดังนัน้ วนัส้ินรอบการประเมินถัดไปคือวันท่ี ๓๑ 
มีนาคม ๒๕๖๓ รอบการประเมินท่ี ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (วันท่ี ๑ ตุลาคม 
๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) 

 (๕) หมายถึง กิจกรรม/งาน/ตัวชี้วัด ตามท่ีตกลงร่วมกัน ท่ีผู้ถูกประเมินต้องปฏิบัติในการ
พัฒนาตนเองในรอบการประเมินถัดจากรอบการประเมินท่ีมีผลการประเมินอยู่ในระดับท่ีต้อง
ปรับปรุง โดยก าหนดเป้าหมายให้ชัดเจน เช่น 

          (๕.๑) การพัฒนาปรับปรุงตนเองตามความเหมาะสม (ความรู้/ทักษะ/สมรรถนะ) การ
เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ซึ่งควรสอดคล้องกับแผนพัฒนาการปฏิบัติราชการ
รายบุคคล ในแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของรอบท่ีมีผลการประเมินอยู่ในระดับท่ีต้อง
ปรับปรุง 

          (๕.๒) การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงผลงานของรอบการประเมนิถัดไปให้มีผลการ
ประเมินไม่ต่ าระดับพอใช้ (ไม้ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐) โดยก าหนดเป็นส่วนหนึ่งของ
เอกสารแนบท้ายค 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....... ) 
ช่ือผูรั้บการ
ประเมิน   .............................................................................................................................................. 
ต าแหน่ง......................................... ประเภทต าแหน่ง
............................................................................................... 
ระดบัต าแหน่ง.................................สงักดั
................................................................................................................ 
ช่ือผู ้
ประเมิน ............................................................................................................................................................. 
ต าแหน่ง
.................................................................................................................................................................... 
 
 
ค าช้ีแจง 
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบติัราชการน้ีมีดว้ยกนั ๓ หน้า ประกอบดว้ย 

ส่วนที่ ๑ :  ขอ้มูลของผูรั้บการประเมิน เพื่อระบุรายละเอียดต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัตวัผูรั้บการประเมิน 
ส่วนที่ ๒ :  สรุปผลการประเมิน ใช้เพื่อกรอกค่าคะแนนการประเมินในองค์ประกอบดา้นผลสัมฤทธ์ิของงาน องค์ประกอบดา้น

พ ฤ ติ ก ร ร ม 
การปฏิบติัราชการ และน ้ าหนักของทั้งสององค์ประกอบ ในแบบสรุปส่วนที่ ๒ น้ี ยงัใชส้ าหรับค านวณคะแนนผลการ 
ปฏิบตัิราชการรวมดว้ย 
- ส าหรับคะแนนองคป์ระกอบดา้นผลสัมฤทธ์ิของงาน ให้น ามาจากแบบประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน โดยให้แนบทา้ยแบบ

สรุปฉบบัน้ี 
- ส าหรับคะแนนองคป์ระกอบดา้นพฤติกรรมการปฏิบตัิราชการ ให้น ามาจากแบบประเมินสมรรถนะ โดยให้แนบทา้ยแบบ

สรุปฉบบัน้ี 
ส่วนที่ ๓ :  แผนพฒันาการปฏิบตัิราชการรายบุคคล ผูป้ระเมินและผูรั้บการประเมินร่วมกนัจดัท าแผนพฒันาผลการปฏิบตัิราชการ 
ส่วนที่ ๔ : การรับทราบผลการประเมิน ผูรั้บการประเมินลงนามรับทราบผลการประเมิน 
ส่วนที่ ๕ : ความเห็นของผูบ้งัคบับญัชาเหนือขึ้นไป ผูบ้งัคบับญัชาเหนือขึ้นไปกลัน่กรองผลการประเมิน แผนพฒันาผลการปฏิบติั

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

เอกสารแนบทา้ย ๒ 



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........................................................................ แต่ผูรั้บการประเมินไม่ลงนาม
รับทราบ  
 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 ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน.....จังหวัดเพชรบุรี  งำนบริหำรท่ัวไป ๐๓๒-๔๕๙๒๘๑ 
ท่ี  พบ ๐๘๓๒.๐๐๑/๐๖๙      วันท่ี  ๔  กุมภำพันธ์   ๒๕๖๓ 
เร่ือง ประกำศส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน เรื่อง กำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร 

ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ : ด้ำนควำมพร้อมรับผิด (กระบวนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร) 

เรียน สำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน 
           
                   ตำมท่ีส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขได้ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนภำครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
EB ๑๓ ก ำหนดให้หน่วยงำน มีกำรก ำหนดมำตรกำร กลไก หรือกำรวำงระบบในกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน
และกำรด ำเนินกำรกับบุคลำกรท่ีมีผลสัมฤทธิ์กำรปฏิบัติงำนต่ ำ นั้น  
                   ในกำรนี้ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน ได้ จัดท ำ ประกำศส ำนักงำนสำธำรณสุข
อ ำเภอแก่งกระจำน เรื่อง กำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ :  ด้ำน
ควำมพร้อมรับผิด (กระบวนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร) เพื่อให้หน่วยงำนในสังกัดใช้เป็นแนวทำงและ
ถือปฏิบัติต่อไป 

                   จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำอนุญำตเผยแพร่ทำงเว็บไซด์ของโรงพยำบำลแก่งกระจำน ต่อไป 
 
 
 

                   
 
                    (นำงสำวศุภณัฏฐ์   โสภณจิรโรจน์) 
                                เจ้ำพนักงำนธุรกำร 
                                                           - อนุญาต 
 
 
 
 
                                                                      (นำยสุขประเสริฐ   ทับสี) 

นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  รักษำรำชกำรแทน 
     สำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน 

 ๔  กุมภำพันธ์   ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 

 



 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน.....จังหวัดเพชรบุรี  งำนบริหำรท่ัวไป ๐๓๒-๔๕๙๒๘๑ 
ท่ี  พบ ๐๘๓๒.๐๐๑/ว ๐๗๐        วันท่ี  ๔  กุมภำพันธ์   ๒๕๖๓. 
เร่ือง กำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ : ด้ำนควำมพร้อมรับผิด 

(กระบวนกำรประเมนิผลกำรปฏิบัติรำชกำร) 
เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุกแห่ง 
 
 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน ขอส่งประกำศส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่ง
กระจำน เรื่อง กำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ :  ด้ำนควำม
พร้อมรับผิด (กระบวนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร) เพื่อเป็นแนวทำงกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร
ของบุคลำกรในสังกัดโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเขตอ ำเภอแก่งกระจำน และเพื่อให้หน่วยงำน ควบคุม 
ก ำกับ ตรวจสอบบุคลำกรของหน่วยงำนเพื่อให้ปฏิบัติหน้ำท่ีอย่ำงเต็มประสิทธิภำพ เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจ
ของรัฐและประชำชน จึงมีแนวทำงปฏิบัติในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของผู้มีผลสัมฤทธิ์ของกำร
ปฏิบัติงำนต่ ำกว่ำค่ำเป้ำหมำยหรือระดับท่ีคำดหวัง ส ำหรับบุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่ง
กระจำน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน ขอให้โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุก
แห่งในสังกัดฯ ถือปฏิบัติต้ังแต่รอบกำรประเมิน วันท่ี  ๑ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันท่ี ๓๑ มีนำคม พ.ศ. 
๒๕๖๓ เป็นต้นไป และสำมำรถดำวน์โหลดเอกสำรประกำศฯ ได้ท่ี www.kaengkrachan-hotpital.com หรือ
ศึกษำจำกประกำศฯท่ีแนบมำพร้อมกับหนังสือนี้ 

 จึงเรียนมำเพื่อทรำบและถือปฏิบัติต่อไป 
 
 
 

(นำยสุขประเสริฐ   ทับสี) 
นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  รักษำรำชกำรแทน 

สำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานรัฐ : ด้านความพร้อมรับผิด(กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ) 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) : ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ประกาศ
เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหนว่ยงานรัฐ : ด้านความพร้อมรบัผิด
(กระบวนการประเมนิผลการปฏิบัติราชการ) 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 

 
 
 
 
 


