ประกาศสานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ความพร้อมรับผิด
(กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ)
…………………………………………….
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอแก่งกระจำน เป็นส่วนรำชกำรที่ ต้องรับกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่ ง ใสในกำรด ำเนิ น งำนของหน่ ว ยงำนของหน่ ว ยงำนภำครั ฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) เป็นกำรประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนภำครัฐในทุกมิติ
รวมถึงกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรซึ่งหน่วยงำนต้องถือ ปฏิบัติอย่ำงมีคุณธรรมและมีควำมโปร่งใส ดัชนี
ควำมพร้อมรับผิด ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ กำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่มีวัตถุประสงค์ให้หน่วยงำนมีกำรกำกับ ตรวจสอบ
เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนเพื่อให้ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มประสิทธิภำพอันก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจของของรัฐ
และผู้ รับ บริก ำรหรื อ ประชำชน ถื อ เป็ น กรอบกำรประเมิ น ฯให้ ห น่ ว ยงำนสำมำรถติ ด ตำมตรวจสอบกำร
ดำเนินงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำน กำรประเมินกำรปฏิบัติงำนและกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของเจ้ำหน้ำที่ที่
แสดงถึงผลสัมฤทธิ์ของกำรปฏิบัติงำนระดับต่ำงๆภำยในหน่วยงำน โดยมีหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำให้คุณหรื อให้
โทษต่อผู้ปฏิบัติงำนตำมผลสัมฤทธิ์กำรปฏิบัติงำนเช่นเดียวกัน
เพื่อให้กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร ของบุคลำกรสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอแก่งกระจำน
เป็นไปตำมแนวทำงกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส ถูกต้อง ตำมหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีประสิทธิภำพ
และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจของรัฐ โดยหลักเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรกำหนดให้ผู้บังคับบัญชำมี
หน้ ำ ที่ ป ระเมิ น ผลกำรปฏิ บั ติ ร ำชกำรของผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชำ และก ำกั บ ติ ด ตำมกำรปฏิ บั ติ ร ำชกำรของ
ผู้ใต้บังคับบัญชำให้บรรลุตำมเป้ำหมำย ตำมวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์อย่ำงมีประสิทธิ ภำพและ เลื่อน
เงินเดือน/ค่ำจ้ำง/ค่ำตอบแทน เพื่อเสริมสร้ำงแรงจูงใจในกำรปฏิบัติรำชกำร หำกบุคลำกรใดมีผลกำรปฏิบัติ
รำชกำรในระดั บ ที่ ต้ อ งให้ ได้ รั บ กำรพั ฒ นำปรับ ปรุ ง ตนเอง ต่ ำกว่ ำเกณฑ์ ไม่ ส ำมำรถปฏิ บั ติ รำชกำรให้ มี
ประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลในระดับอัน เป็น ที่พอใจของทำงรำชกำร ให้ดำเนิน กำรตำมระเบี ยบและ
หลักเกณฑ์แนวทำงปฏิบัติกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของบุคลำกรแต่ละประเภท ดังนี้
๑. พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ พ.ศ. ๒๕๕๑ มำตรำ ๑๑๐ (๕)และ กฎ
ก.พ. ว่ ำ ด้ ว ยกำรสั่ ง ให้ ข้ ำ รำชกำรพลเรื อ นสำมั ญ ออกจำกรำชกำรกรณี ไ ม่ ส ำมำรถปฏิ บั ติ ร ำชกำรให้ มี
ประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ. ๒๕๕๒ ตำมหนังสือสำนักงำน ก.พ. ที่ นร. ๑๐๐๒/ว ๑๐ ลงวันที่ ๒๔
มีนำคม ๒๕๕๒ (สำหรับข้ำรำชกำร)
๒. ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยลูกจ้ำงประจำส่วนรำชกำร พ.ศ. ๒๕๓๗ ข้อ ๖๐ (๕) ซึ่ง
ก ำหนดให้ ผู้ มี อ ำนำจสั่ งบรรจุ สั่ งให้ ลู ก จ้ ำงประจ ำที่ ไ ม่ ส ำมำรถปฏิ บั ติ ร ำชกำรให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพและเกิ ด
ประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทำงรำชกำร ออกจำกรำชกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรตำมที่กำหนดไว้
ในกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนโดยอนุโลม (สำหรับลูกจ้ำงประจำ)
๓. ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพนั กงำนรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๙ ข้อ ๒๐ และข้อ
๒๘ (๔) และประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร ลงวันที่ ๒๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่อง แนวทำงกำร
ประเมิ น ผลกำรปฏิ บั ติงำนของพนั กงำนรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๔ และหลั กเกณฑ์ แ ละวิธีก ำรประเมิน ผลกำร
ปฏิบัติงำนของพนักงำนรำชกำรในสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๑ ตำมหนังสือ
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๔/ว ๒๗๕ ลงวันที่ ๒๑ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕๔ (สำหรับ
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 ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๔๐/ว๒๖๙ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(สำหรับพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข)
จึงจัดท ำประกำศสำนักงำนสำธำรณสุ ขอำเภอแก่ กระจำน จัง กวัดเพชรบุรี เรือง กำรส่งเสริม
คุณ ธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนิ นงำนของหน่ วยงำนภำครัฐ : ด้ำนควำมพร้อมรับผิด (กระบวนกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร) เพื่อให้ส่วนรำชกำรในสังกัดถือปฏิบั ติตั้งแต่รอบกำรประเมิน วันที่ ๑ ตุลำคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
ข้าราชการ
-ก่อ นรอบกำรประเมิ น หรื อในช่ วงเริ่ม รอบกำรประเมิ น ให้ ผู้ ป ระเมิ น และผู้รั บ กำรประเมิน ก ำหนด
ข้อ ตกลงร่ วมกั น เกี่ ยวกั บ กำรมอบหมำยงำนและกำรประเมิ น ผลกำรปฏิ บั ติ รำชกำร ก ำหนดตัว ชี้วั ด หรื อ
หลักฐำนบ่งชี้ควำมสำเร็จของงำนอย่ำงเป็นรูปธรรมและเหมำะสมกับลักษณะงำน
-ระหว่ำงรอบกำรประเมินให้ผู้ประเมินติดตำมควำมก้ำวหน้ำของผู้รับกำรประเมินอย่ำงต่อเนื่องเพื่ อ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำนในช่วงเวลำ ๓ เดือนแรกของรอบกำรประเมินว่ำสอดคล้องกับเป้ำหมำยที่กำหนดไว้
หรือไม่ เมื่อผู้ประเมินคำดว่ำผู้รับกำรประเมินมีผลกำรประเมินต่ำกว่ำค่ำเป้ำหมำยหรือระดับที่คำดหวังให้ผู้
ประเมินแจ้งผู้รับกำรประเมินทรำบ และให้คำปรึกษำแนะนำเพื่อปรับปรุง แก้ไข พัฒนำผลกำรปฏิบัติรำชกำร
ของผู้รับกำรประเมินในช่วง ๓ เดือนหลังของรอบกำรประเมิน
-สิ้นรอบกำรประเมิน เมื่อผลกำรประเมินกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง ให้
ดำเนินกำรจัดทำคำมั่นในกำรพัฒนำปรับปรุงตนเอง กรณีข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญมีผลกำรปฏิบัติรำชกำรใน
ระดับต้องปรับปรุง (ต่ำกว่ำร้อยละ ๖๐) ดังนี้
ข้อ ๑ ให้ผู้บังคับบัญชำที่ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรในระดับที่ต้องให้ได้รับกำรพัฒนำ
ปรับปรุงตนเอง ต้องแจ้งให้ผู้รับกำรประเมินทรำบเกี่ยวกับผลกำรประเมินพร้อมทั้งกำหนดให้ผู้นั้นเข้ำรับกำร
พัฒ นำปรับ ปรุงตนเอง โดยให้ ลงลำยมือ ชื่อ รับทรำบไว้ เป็น หลักฐำน ทั้ง นี้ ในกำรพั ฒ นำปรับ ปรุง ตนเองให้
ผู้บังคับบัญชำจัดให้ข้ำรำชกำรผู้นั้นทำคำมั่นสัญญำในกำรพัฒนำปรับปรุงตนเอง โดยกำหนดเป้ำหมำยในระดับ
อันเป็นที่พอใจของทำงรำชกำรให้ชัดเจน เพื่อใช้ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรครั้งต่อไป ดังนี้
๑.๑ ร่วมจัดทำคำมั่นสัญญำในกำรพัฒนำปรับปรุงตนเองตำมแบบจัดทำคำมั่นในกำรพัฒนำปรับปรุง
ตนเอง (เอกสำรแนบท้ำย ๑)
๑.๒ ให้ใช้แบบสรุปผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร ส่วนที่ ๓ แผนกำรพัฒนำกำรปฏิบัติรำชกำร
รำยบุค คล ในรอบที่มี ผ ลกำรประเมินอยู่ ไ นระดับต้ องปรับ ปรุง (ต่ำกกว่ำร้อ ยละ ๖๐ )มำจัดทำแผนพัฒ นำ
รำยบุ คคล (Individual Development Plan) เพื่อเป็น เครื่องมือ ประเมิ นผลกำรพัฒ นำควำมรู้ ทักษะ สมรรถนะที่
ต้องกำรพัฒนำ และแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำน แบบประเมินพฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำรหรือสมรรถนะ
ในกำรกำหนดคำมั่นในกำรพัฒนำปรับปรุงตนเองเป็นตัวชี้วัดรำยบุคคลโดยต้องกำหนดเป้ำหมำยในระดับอัน
เป็นที่พอใจของทำงรำชกำร ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนำกำรปฏิบัติรำชกำรรำยบุคคลประกบกำรจัดทำคำมั่นฯ
ตำมแบบที่สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขกำหนด (แอกสำรแนบท้ำย ๒)
ข้อ ๒ กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรและกำรพัฒนำปรับปรุงตนเองของข้ำรำชกำรตำมข้อ ๑ ให้มี
ระยะเวลำไม่เกิน ๓ รอบกำรประเมิน
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ข้อ ๓ กรณีที่ผู้รับกำรประเมินเห็นว่ำกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของผู้บังคับบัญ ชำมีควำมไม่
เป็นธรรม อำจทำคำคัดค้ำนยื่นต่อ ผู้บังคับบัญ ชำรวมไว้กับผลกำรประเมินเพื่อเป็นหลักฐำนได้ภำยใน ๑๕ วัน
หลังจำกทรำบผลกำรประเมินและให้ผู้บังคับบัญชำรวบรวมเสนอผู้มีอำนำจลำดับถัดไปเพื่อประกอบควำมเห็น
ในกำรพิจำรณำ
ข้อ ๔ เมื่อผู้บังคับบัญชำประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญตำมคำมั่นในกำร
พัฒนำปรับปรุงตนเองตำมข้อ ๑ และข้อ ๒ แล้ว ปรำกฎว่ำผู้นั้นไม่ผ่ำนกำรประเมินในระดับอันเป็นที่พอใจของ
ทำงรำชกำรตำมคำมั่นในกำรพัฒนำปรับปรุงตนเอง ให้รำยงำนผลกำรประเมินดังกล่ำวต่อ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
เพชรบุรี อำจดำเนินกำรดังต่อไปนี้
๔.๑ กรณีข้ำรำชกำรผู้รับกำรประเมินประสงค์จะลำออกจำกรำชกำร ก็ให้ดำเนินกำรตำมระเบียบฯ
หรือ
๔.๒ สั่งให้ข้ำรำชกำรผู้นั้นเข้ำรับกำรพัฒ นำปรับปรุงตนเองอีกครั้งหนึ่ง โดยทำคำมั่นในกำรพัฒนำ
ปรับปรุงตนเองเป็นครั้งที่สอง หรือ
๔.๓ สั่ ง ให้ ข้ ำ รำชกำรผู้ นั้ น ออกจำกรำชกำร ทั้ ง นี้ ให้ ด ำเนิ น กำรตำม กฎ ก.พ. ว่ ำ ด้ ว ยกำรส่ ง ให้
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญออกจำกรำชกำรกรณีไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรให้มีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล
พ.ศ. ๒๕๕๒
ลูกจ้างประจา
- ก่อนเริ่มรอบกำรประเมินหรือในช่วงรอบกำรประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับกำรประเมินกำหนด
ข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับกำรมอบหมำยงำนและกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร กำหนดตัวชี้วัดหรือหลักฐำน
บ่งชี้ควำมสำเร็จของงำนอย่ำงเป็นรูปธรรมและเหมำะสมกับลักษณะงำน
- ระหว่ำงรอบประเมินให้ผู้ประเมินติดตำมควำมก้ำวหน้ำของผู้รับกำรประเมินอย่ำงต่อเนื่อง เพื่ อ
ประเมินผลของงำนำในช่วงเวลำ ๓ เดือนแรกของรอบกำรประเมินว่ำสอดคล้องกับเป้ำหมำยที่กำหนดไว้หรือไม่
เมื่อประเมินคำดว่ำผู้รับกำรประเมินมีผลกำรประเมินต่ำกว่ำค่ำเป้ำหมำยหรือระดับที่คำดหวังให้ผู้ประเมินแจ้ง
ผู้รับกำรประเมินทรำบ และให้คำปรึกษำแนะนำเพื่อปรับปรุง แก้ไข พัฒนำผลกำรปฏิบัติรำชกำรของผู้รับกำร
ประเมินในช่วง ๓ เดือนหลังของรอบกำรประเมิน
- สิ้นรอบกำรประเมิน เมื่อผลกำรประเมินกำรปฏิบัติรำชกำรของลูกจ้ำงประจำ อยู่มนระดับต้องพั ฒนำ
ปรับปรุง ให้ดำเนินกำรตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยลูกจ้ำงประจำของส่วนรำชกำร พ.ศ. ๒๕๓๗ ข้อ
๖๐ (๕)ซึ่งกำหนดให้ผู้มีอำนำจสั่งบรรจุ สั่งให้ลูกจ้ำงประจำที่ไม่ส ำมำรถปฏิบัติรำชกำรให้มีประสิทธิภำพและ
เกิดประสิทธิผลในระดับ อันเป็นที่พอใจของทำงรำชกำร ออกจำกรำชกำรตำมหลักเกณฑ์ และวิธีกำรตำมที่
กำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนโดยอนุโลม
พนักงานราชการ
- ก่อนเริ่มรอบกำรประเมินหรือในช่วงรอบกำรประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับกำรประเมิน กำหนด
ข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับกำรมอบหมำยงำนและกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร กำหนดตัวชี้วัดหรือหลักฐำน
บ่งชี้ควำมสำเร็จของงำนอย่ำงเป็นรูปธรรมและเหมำะสมกับลักษณะงำน
- ระหว่ำงรอบประเมินให้ผู้ป ระเมินติ ดตำมควำมก้ ำวหน้ ำของผู้รับ กำรประเมิน อย่ำงต่อเนื่ อง เพื่ อ
ประเมินผลของงำนำในช่วงเวลำ ๓ เดือนแรกของรอบกำรประเมินว่ำสอดคล้องกับเป้ำหมำยที่กำหนดไว้หรือไม่
เมื่อประเมินคำดว่ำผู้รับกำรประเมินมีผลกำรประเมินต่ำกว่ำค่ำเป้ำหมำยหรือระดับที่คำดหวังให้ผู้ประเมินแจ้ง
ผู้รับกำรประเมินทรำบ และให้คำปรึกษำแนะนำเพื่อปรับปรุง แก้ไข พัฒนำผลกำรปฏิบัติรำชกำรของผู้รับกำร
ประเมินในช่วง ๓ เดือนหลังของรอบกำรประเมิน

-๔ –

- เมื่ อสิ้ นรอบกำรประเมิ น ของรอบกำรประเมิน นั้ นๆ ผลกำรประเมิน กำรปฏิ บั ติง ำนของพนั ก งำน
รำชกำรมีคะแนนผลกำรประเมินอยู่ในระดับใดเมื่อรวมคะแนนผลกำรประเมินกับรอบกำรประเมินที่ผ่ำนมำมี
คะแนนเฉลี่ยของผลกำรประเมิน ๒ ครั้งติ ดต่อกัน ต่ำกว่ำระดับดี ให้ด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร
ประเมินกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนรำชกำรในสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๑
พนักงำนรำชกำร ผู้ใด ซึ่งผู้บังคับบัญชำได้ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนแล้ว มีคะแนนเฉลี่ยของผลกำรประเมิน ๒
ครั้ง ติดต่อกันต่ำกว่ำระดับดี ให้ผู้บังคับบัญชำทำควำมเห็นเสนอผู้มีอำนำจสั่งจ้ำง เพื่อพิจำรณำสั่งเลิกจ้ำงต่อไป
พร้อมกับแจ้งให้พนักงำนรำชกำรผู้นั้นทรำบภำยใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันทรำบผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
- ก่อนเริ่มรอบกำรประเมิ นหรือ ในช่วงรอบกำรประเมิน ให้ ผู้ประเมิ นและผู้รับกำรประเมินก ำหนด
ข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับกำรมอบหมำยงำนและกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร กำหนดตัวชี้วัดหรือหลักฐำน
บ่งชี้ควำมสำเร็จของงำนอย่ำงเป็นรูปธรรมและเหมำะสมกับลักษณะงำน
- ระหว่ำงรอบประเมินให้ผู้ป ระเมินติ ดตำมควำมก้ ำวหน้ำของผู้รับ กำรประเมิน อย่ำงต่อเนื่ อง เพื่ อ
ประเมินผลของงำนำในช่วงเวลำ ๓ เดือนแรกของรอบกำรประเมินว่ำสอดคล้องกับเป้ำหมำยที่กำหนดไว้หรือไม่
เมื่อประเมินคำดว่ำผู้รับกำรประเมินมีผลกำรประเมินต่ำกว่ำค่ำเป้ำหมำยหรือระดับที่คำดหวังให้ผู้ประเมินแจ้ง
ผู้รับกำรประเมินทรำบ และให้คำปรึกษำแนะนำเพื่อปรับปรุง แก้ไข พัฒนำผลกำรปฏิบัติรำชกำรของผู้รับกำร
ประเมินในช่วง ๓ เดือนหลังของรอบกำรประเมิน
- เมื่ อสิ้ นรอบกำรประเมิ น ของรอบกำรประเมิน นั้ นๆ ผลกำรประเมิน กำรปฏิ บั ติง ำนของพนั ก งำน
กระทรวงสำธำรณสุขมีคะแนนผลกำรประเมินอยู่ในระดับใดเมื่อรวมคะแนนผลกำรประเมินกับรอบกำรประเมิน
ที่ผ่ำนมำมีคะแนนเฉลี่ยของผลกำรประเมิน ๒ ครั้งติดต่อกันต่ำกว่ำระดับดี ให้ดำเนินกำรตำมประกำศคณะ
กรรมกำรบริหำรพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ว่ำด้วยกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเพื่อเพิ่ม
ค่ำจ้ำงและต่อสัญญำจ้ำงพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๘ พนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข
ทั่ว ไป ผู้ ใด ซึ่ งผู้บั งคั บ บัญ ชำได้ ประเมิ น ผลกำรปฏิ บั ติง ำนแล้ว มีค ะแนนเฉลี่ ยของผลกำรประเมิน ๒ ครั้ ง
ติ ด ต่ อ กั น ต่ ำกว่ ำระดั บ ดี ให้ ถื อ ว่ ำสิ้ น สุ ด สั ญ ญำจ้ ำ ง โดยให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชำ ท ำควำมเห็ น เสนอ นำยแพทย์
สำธำรณสุ ขจังหวัด เพชรบุ รีต่อไป พร้อมกับ แจ้ง ให้ พนั กงำนกระทรวงสำธำรณสุขผู้นั้ นทรำบภำยใน ๗ วัน
นับตั้งแต่วันทรำบผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

(นายสุขประเสริฐ ทับสี)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ รักษาราชการแทน
สาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน

คามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง

เอกสำรแนบท้ำย ๑

เขียนที่.................................................
วันที่.....................เดือน..................................พ.ศ...............
ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว
....................................................................................................................ตำแหน่ง
......................................................................ประเภท.......................................ระดับ....................................
สังกัดกลุ่มงำน/ฝ่ำย...................................................................สำนักงำน
....................................................................ซึง่ ต่อไปในหนังสือฉบับนี้จะเรียกว่ำ “ผู้ถูกประเมิน” ฝ่ำยหนึ่ง
กับ นำย/นำง/นำงสำว
............................................................................................................................ตำแหน่ง............................
(๑)........................................ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชำมีหน้ำที่ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร ซึ่งต่อไปนี้ใน
ข้อตกลงนี้ จะเรียกว่ำ “ผู้ประเมิน” อีกฝ่ำยหนึ่ง
ตำมที่ผู้ประเมินได้ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของผู้ถูกประเมิน ในรอบกำรประเมินรอบที่......
(๒)............ระหว่ำงวันที่.........................(๓)..........................................ประจำปีงบประมำณ พ.ศ
................................ปรำกฏว่ำผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุงหรือมีคะแนนต่ำ
กว่ำร้อยละ ๖๐ นั้น
โดยที่ทรัพยำกรบุคคลถือเป็นต้นทุนซึ่งต้องได้รับกำรบริหำรจัดกำรเพื่อผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจภำครัฐ
ควำมมีประสิทธิภำพ และควำมคุ้มค่ำ ดังนั้น ทั้งสองฝ่ำยจึงตกลงร่วมกันในกำรเพิ่มพูนประสิทธิภำพกำรปฏิบัติ
รำชกำรของผู้ถูกประเมิน เพื่อให้มีคุณภำพและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจภำครัฐ โดยมีรำยละเอียดและเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ผู้ถูกประเมินรับทรำบในผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่ผู้ประเมินได้แจ้งให้ทรำบ
เมื่อวันที่..................เดือน.................................พ.ศ.........................และผู้ถูกประเมินให้คำมั่นว่ำจะพัฒนำและ
ปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้นตั้งแต่วันที่ลงนำมในหนังสือให้คำมั่นฉบับนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่.............เดือน
....................................พ.ศ.................(๔)
ข้อ ๒ ผู้ประเมินและผู้ถูกประเมินได้ตกลงร่วมกันกำหนดคำมั่นในกำรพัฒนำและปรับปรุงตนเอง
ตำมข้อ ๑ โดยมีรำยละเอียดที่ผู้ถูกประเมินจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
๒.๑................................(๕)............................................
๒.๒................................(๕)...........................................
๒.๓................................(๕)...........................................
๒.๔................................(๕).............................................
ฯลฯ
ข้อ ๓ ในกรณีที่ผู้ถูกประเมิน ไม่สำมำรถปฏิบัติได้ตำมที่ตกลง ข้อ ๒ ข้อใดข้อหนึ่ง ให้ถือว่ำผู้ถูก
ประเมินไม่สำมำรถปรับปรุงและพัฒนำตนเองได้ตำมเงื่อนไขที่กล่ำวมำแล้วข้ำงต้นและเป็นกำรกระทำผิด
เงื่อนไขตำมคำมั่นฉบับนี้ หำกครบกำหนดเวลำตำมที่ระบุในข้อ ๑ แล้ว ให้รำยงำนผลกำรประเมินต่อผู้ว่ำ
รำชกำรจังหวัดเพชรบุรี พิจำรณำดำนเนำกรตำมระเบียบของทำงรำชกำรต่อไป
ข้อ ๔ กรณีกำรแก้ไขเพิ่มเติมคำมั่นให้ทั้งสองฝ่ำยจัดทำหนังสือโดยลงลำยมือชื่อทั้งสองฝ่ำยและให้
ถือว่ำเป็นเอกสำรแนบท้ำยของคำมั่นฉบับนี้ ทั้งนี้ นอกเหนือจำกที่ได้กำหนดไว้ในคำมั่นฉบับนี้ ให้ถือปฏิบัติตำม
กฎ ระเบียบ ประกำศ และข้อบังคับของทำงรำชกำร

คำมั่นนี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อควำมตรงกันทุกประกำรและต่ำงฝ่ำยต่ำงยึดถือไว้ฝ่ำยละฉบับ
ลงชื่อ.........................................................ผู้ถูกประเมิน
(......................................................)
ลงชื่อ.........................................................ผู้ประเมิน
(......................................................)
ลงชื่อ.........................................................พยำน
(......................................................)
ลงชื่อ.........................................................พยำน
(......................................................)

คาอธิบายเพิ่มเติม
(๑) หมายถึง ผู้บังคับบัญชาผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ เช่น
สาธารณสุขอาเภอ/ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล/ผู้อานวยการสถานี
อนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ หรือผู้ดารงตาแหน่งที่มีชื่อเรียกอย่างอื่นแต่มีฐานะเช่นเดียวกัน
แต่มีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไป
(๒) และ (๓) หมายถึง รอบการประเมินในแต่ละปีงบประมาณ
รอบที่ ๑ ระหว่าง วันที่ ๑ ตุลาคม – ๓๑ มีนาคม
รอบที่ ๒ ระหว่าง วันที่ ๑ เมษายน – ๓๐ เมษายน
(๔) หมายถึง วันสิ้นสุดรอบการประเมินถัดไป จากรอบการประเมินที่มีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับที่ต้องปรับปรุง เช่น ผู้ถูกประเมินมีผลการประเมินในรอบการประเมินที่ ๒ ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) อยู่ในระดับที่
ต้องปรับปรุงซึ่งไม่รับการเลื่อนเงินเดือน ดังนัน้ วันสิ้นรอบการประเมินถัดไปคือวันที่ ๓๑
มีนาคม ๒๕๖๓ รอบการประเมินที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (วันที่ ๑ ตุลาคม
๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)
(๕) หมายถึง กิจกรรม/งาน/ตัวชี้วัด ตามที่ตกลงร่วมกัน ที่ผู้ถูกประเมินต้องปฏิบัติในการ
พัฒนาตนเองในรอบการประเมินถัดจากรอบการประเมินที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับที่ต้อง
ปรับปรุง โดยกาหนดเป้าหมายให้ชัดเจน เช่น
(๕.๑) การพัฒนาปรับปรุงตนเองตามความเหมาะสม (ความรู้/ทักษะ/สมรรถนะ) การ
เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ซึ่งควรสอดคล้องกับแผนพัฒนาการปฏิบัติราชการ
รายบุคคล ในแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของรอบที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับที่ต้อง
ปรับปรุง
(๕.๒) การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงผลงานของรอบการประเมินถัดไปให้มีผลการ
ประเมินไม่ต่าระดับพอใช้ (ไม้ต่ากว่าร้อยละ ๖๐) โดยกาหนดเป็นส่วนหนึ่งของ
เอกสารแนบท้ายคามั่น เป็นต้น
(๕.๓) เงื่อนไขอื่นๆตามที่ตกลงร่วมกัน
................................................................................................................................

เอกสารแนบท้าย ๒

แบบสรุ ปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ส่ วนที่ ๑ : ข้ อมูลของผู้รับการประเมิน
รอบการประเมิน

 รอบที่ ๑ (๑ ตุลาคม......๒๕....... ถึง ๓๑ มีนาคม..๒๕...... )
 รอบที่ ๒ (๑ เมษายน ...25....... ถึง ๓๐ กันยายน..25....... )

ชื่อผูร้ ับการ
ประเมิน ..............................................................................................................................................
ตาแหน่ง......................................... ประเภทตาแหน่ง
...............................................................................................
ระดับตาแหน่ง.................................สังกัด
................................................................................................................
ชื่อผู ้
ประเมิน .............................................................................................................................................................
ตาแหน่ง
....................................................................................................................................................................

คาชี้แจง
แบบสรุ ปการประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการนี้ มีดว้ ยกัน ๓ หน้า ประกอบด้วย
ส่ วนที่ ๑ : ข้อมูลของผูร้ ับการประเมิน เพื่อระบุรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวผูร้ ับการประเมิน
ส่ วนที่ ๒ : สรุ ป ผลการประเมิ น ใช้เพื่ อ กรอกค่ าคะแนนการประเมิน ในองค์ป ระกอบด้านผลสั มฤทธิ์ ของงาน องค์ป ระกอบด้า น
พ
ฤ
ติ
ก
ร
ร
ม
การปฏิ บตั ิราชการ และน้ าหนักของทั้งสององค์ประกอบ ในแบบสรุ ปส่ วนที่ ๒ นี้ ยังใช้สาหรั บคานวณคะแนนผลการ
ปฏิบตั ิราชการรวมด้วย
- สาหรับคะแนนองค์ประกอบด้านผลสัมฤทธิ์ ของงาน ให้นามาจากแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ ของงาน โดยให้แนบท้ายแบบ
สรุ ปฉบับนี้
- สาหรับคะแนนองค์ประกอบด้านพฤติกรรมการปฏิบตั ิราชการ ให้นามาจากแบบประเมินสมรรถนะ โดยให้แนบท้ายแบบ
สรุ ปฉบับนี้
ส่ วนที่ ๓ : แผนพัฒนาการปฏิบตั ิราชการรายบุคคล ผูป้ ระเมินและผูร้ ับการประเมินร่ วมกันจัดทาแผนพัฒนาผลการปฏิบตั ิราชการ
ส่ วนที่ ๔ : การรับทราบผลการประเมิน ผูร้ ับการประเมินลงนามรับทราบผลการประเมิน
ส่ วนที่ ๕ : ความเห็นของผูบ้ งั คับบัญชาเหนื อขึ้นไป ผูบ้ งั คับบัญชาเหนื อขึ้นไปกลัน่ กรองผลการประเมิน แผนพัฒนาผลการปฏิบตั ิ
ราชการ และให้ความเห็น
คาว่า “ผูบ้ งั คับบัญชาเหนื อขึ้นไป” สาหรับผูป้ ระเมินตามข้อ ๒(๙) หมายถึง หัวหน้าส่ วนราชการประจาจังหวัดผูบ้ งั คับบัญชาของผูร้ ับการประเมิน

ส่ วนที่ ๒ : การสรุปผลการประเมิน
องค์ประกอบการประเมิน

คะแนน (ก)

น้ าหนัก (ข)

องค์ประกอบที่ ๑ : ผลสัมฤทธิ์ของงาน

๘๐

องค์ประกอบที่ ๒ : พฤติกรรมการปฏิบตั ิราชการ (สมรรถนะ)

๒๐

รวม

รวมคะแนน
(ก x ข)/๑๐๐

๑๐๐

ระดับผลการประเมิน
 ดีเด่น
 ดีมาก
 ดี
 พอใช้
 ต้องปรับปรุ ง (ต่ากว่า ๖๐ คะแนน)
ส่ วนที่ ๓ : แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล
ความรู้/ทักษะ/สมรรถนะ
ที่ตอ้ งได้รับการพัฒนา

วิธีการพัฒนา

ช่วงเวลาที่ตอ้ งการ
การพัฒนา

ส่ วนที่ ๔ : การรับทราบผลการประเมิน
ผู้รับการประเมิน
 ได้รับทราบผลการประเมินและแผนพัฒนาการปฏิบตั ิราชการรายบุคคลแล้ว
ลงชื่อ
.........................................................................
(..................................................................)
ตาแหน่ง
.. .............................................................…
วันที่
...........................................................................
ผู้ประเมิน
 ได้แจ้งผลการประเมินและผูร้ ับการประเมินได้ลงนามรับทราบ
 ได้แจ้งผลการประเมินเมื่อวันที่........................................................................ แต่ผรู้ ับการประเมินไม่ลงนาม
รับทราบ
โดยมี.......................................................................... เป็ นพยาน
ลงชื่อ......................................................................... พยาน
ลงชื่อ
.........................................................................
(................................................................................)
(..............................................................)
ตาแหน่ง....................................................................
ตาแหน่ง
...................................................................
วันที่...........................................................................
วันที่
...........................................................................

ส่ วนที่ ๕ ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึน้ ไป
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึน้ ไป :
 เห็นด้วยกับผลการประเมิน
 มีความเห็นต่าง
ดังนี้ .................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ
.........................................................................
(............................................................................)
ตาแหน่ง
....................................................................
วันที่
...........................................................................

ผู้บังคับบัญชาเหนือขึน้ ไปอีกชั้นหนึ่ง (ถ้ามี) :
 เห็นด้วยกับผลการประเมิน
 มีความเห็นต่าง
ดังนี้ .................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ
.........................................................................
(............................................................................)
ตาแหน่ง
....................................................................
วันที่
...........................................................................

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอแก่งกระจำน.....จังหวัดเพชรบุรี งำนบริหำรทั่วไป ๐๓๒-๔๕๙๒๘๑
ที่ พบ ๐๘๓๒.๐๐๑/๐๖๙
วันที่ ๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓
เรื่อง ประกำศสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอแก่งกระจำน เรื่อง กำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ : ด้ำนควำมพร้อมรับผิด (กระบวนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร)
เรียน สำธำรณสุขอำเภอแก่งกระจำน
ตำมที่ สำนั กงำนปลัด กระทรวงสำธำรณสุ ขได้กำหนดแนวทำงกำรดำเนิ นงำนตำมโครงกำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนภำครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA)
EB ๑๓ กำหนดให้หน่วยงำน มีกำรกำหนดมำตรกำร กลไก หรือ กำรวำงระบบในกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน
และกำรดำเนินกำรกับบุคลำกรที่มีผลสัมฤทธิ์กำรปฏิบัติงำนต่ำ นั้น
ในกำรนี้ สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอแก่ง กระจำน ได้ จัดทำ ประกำศสำนักงำนสำธำรณสุข
อำเภอแก่งกระจำน เรื่อง กำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ : ด้ำน
ควำมพร้อมรับผิด (กระบวนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร) เพื่อให้หน่วยงำนในสังกัดใช้เป็นแนวทำงและ
ถือปฏิบัติต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำอนุญำตเผยแพร่ทำงเว็บไซด์ของโรงพยำบำลแก่งกระจำน ต่อไป

(นำงสำวศุภณัฏฐ์ โสภณจิรโรจน์)
เจ้ำพนักงำนธุรกำร
- อนุญาต

(นำยสุขประเสริฐ ทับสี)
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร รักษำรำชกำรแทน
สำธำรณสุขอำเภอแก่งกระจำน
๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอแก่งกระจำน.....จังหวัดเพชรบุรี งำนบริหำรทั่วไป ๐๓๒-๔๕๙๒๘๑
ที่ พบ ๐๘๓๒.๐๐๑/ว ๐๗๐
วันที่ ๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓.
เรื่อง กำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ : ด้ำนควำมพร้อมรับผิด
(กระบวนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร)
เรียน ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลทุกแห่ง
สำนัก งำนสำธำรณสุขอำเภอแก่งกระจำน ขอส่งประกำศสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอแก่ง
กระจำน เรื่อง กำรส่งเสริมคุณ ธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ : ด้ำนควำม
พร้อมรับผิด (กระบวนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร) เพื่อเป็นแนวทำงกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร
ของบุคลำกรในสังกัดโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลเขตอำเภอแก่งกระจำน และเพื่อให้หน่วยงำน ควบคุม
กำกับ ตรวจสอบบุคลำกรของหน่วยงำนเพื่อให้ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจ
ของรัฐและประชำชน จึงมี แนวทำงปฏิ บัติในกำรประเมิน ผลกำรปฏิบั ติรำชกำรของผู้มี ผลสัม ฤทธิ์ของกำร
ปฏิบัติงำนต่ำกว่ำค่ำเป้ำหมำยหรือระดับที่คำดหวัง สำหรับบุคลำกรในสังกัดสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอแก่ง
กระจำน
ในกำรนี้ สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอแก่งกระจำน ขอให้โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลทุก
แห่ง ในสัง กัดฯ ถือปฏิบั ติตั้งแต่ รอบกำรประเมิน วัน ที่ ๑ ตุ ลำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึ งวัน ที่ ๓๑ มีน ำคม พ.ศ.
๒๕๖๓ เป็นต้นไป และสำมำรถดำวน์โหลดเอกสำรประกำศฯ ได้ที่ www.kaengkrachan-hotpital.com หรือ
ศึกษำจำกประกำศฯที่แนบมำพร้อมกับหนังสือนี้
จึงเรียนมำเพื่อทรำบและถือปฏิบัติต่อไป

(นำยสุขประเสริฐ ทับสี)
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร รักษำรำชกำรแทน
สำธำรณสุขอำเภอแก่งกระจำน

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน
ตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแก่งกระจาน
www.kaengkrachan-hotpital.com พ.ศ. ๒๕๖๓
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อกลุ่มงาน : …สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี…………………………..…………………
วัน/เดือน/ปี : ๑๗. กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓……………………………………………………………..
หัวข้อ : ประกาศ สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานรัฐ : ด้านความพร้อมรับผิด(กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ)
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) : สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ประกาศ
เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานรัฐ : ด้านความพร้อมรับผิด
(กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ) ตามเอกสารที่แนบมา
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Link ภายนอก : www.kaengkrachan-hotpital.com…………………………………………………….
หมายเหตุ : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

(นายไพทูร
ศิลปศร)
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
วันที่..๑๗...เดือน กุมภาพันธ์....พ.ศ. ๒๕๖๓........

ผู้อนุมัติรับรอง

(นายสุขประเสริฐ
ทับสี)
ตาแหน่ง สาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน
วันที่..๑๗...เดือน กุมภาพันธ์....พ.ศ. ๒๕๖๓........

ผู้รับผิดชอบการนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่
(นางสาวศุภณัฏฐ์
โสภณจิรโรจน์ )
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
วันที.่ ...๑๗....เดือน.กุมภาพันธ์ .พ.ศ. ๒๕๖๓.

คาอธิบายแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี
หัวข้อ
หน่วยงาน
วัน/เดือน/ปี
หัวข้อ
รายละเอียดข้อมูล
Link ภายนอก
หมายเหตุ
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล
(ผู้รายงาน)
ผู้อนุมัติรับรอง
ผู้รับผิดชอบการนาข้อมูล
ขึ้นเผยแพร่ (Web Editor)

คาอธิบาย
สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรีเป็นผู้จัดทาและ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
วันเดือนปีที่ขอนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่
กาหนดหัวข้อที่จะนาขึ้นเผยแพร่โดยให้มีใจความสาคัญ
ที่มาจากเนื้อหามีความยาวไม่เกิน ๒ บรรทัด
เลือกใช้คาอธิบาย/คาบรรยายที่มีความกระชับ
ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและสะกดคาให้ถูกต้องตามอักขระวิธีเหมาะสม
กับลักษณะรูปแบบข้อมูลแต่ละชนิด
ให้ระบุ Link ที่อ้างอิงหรือนามาใช้ในการเผยแพร่ ในเว็ปไซด์โรงพยาบาล
แก่งกระจาน www.kaengkrachan-hotpital.com บล็อค ของหน่วยงาน
สสอ.แก่งกระจาน
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
ระบุลงลายมือชื่อผู้ได้รับมอบหมาย
(เจ้าของข้อมูล)
ระบุลงลายมือชื่อของหัวหน้าหน่วยงาน สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่ง
กระจาน
ระบุลงลายมือชื่อผู้ทาการ Upload ข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์
โรงพยาบาลแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

