
 
                                บันทึกขอความ 
สวนราชการ   ฝายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเวียงหนองลอง จ.ลําพูน โทร 0 5350 4043 ตอ 122 

ที่  ลพ 0032.301/63                                      วันท่ี   14     มกราคม  2565 

เรื่อง  การบริหารผลการปฏิบัติราชการ/ การพิจารณาความดี ความชอบ/ และกรอบการดาํเนินการกับเจาหนาท่ี   

ผูมีผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงานตํ่า กลุมบุคลากรประเภทพนักงานราชการ, พกส., ลูกจางชั่วคราวลูกจางรายเดือน, 
ลูกจางรายคาบ โรงพยาบาลเวียงหนองลอง 
           

เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวียงหนองลอง 

 
เอกสารอางอิง 
1. รัฐบาลไดใหความสําคัญนโยบายในการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐเปน 

เปนวาระแหงชาติ และสํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ใหหนวยงานดําเนินการโครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : 
ITA) ประจําปงบประมาณ 2565 ซึ่งเปนการประเมินเพื่อวัดคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ 
หนวยงาน ที่มีกรอบการประเมิน 5 ดัชนี ไดแก ความโปรงใส ความรับผิด ความปลอดจากการทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน วัฒนธรรม คุณธรรมในองคกร และธรรมการทํางานในหนวยงาน โดยจะตองมีการใชการประเมิน 3 
เครื่องมือ ไดแก 1.) แบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ 2.) แบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน       
3.) แบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก 
 และตัวชีวัด MOIT 7 กําหนดใหตองสงหลักฐานที่แสดงถึงการแจงเวียนทําความเขาใจใหทราบท่ัวทั้ง
องคการของปงบประมาณ 2565 เรื่องประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงาน การกําหนดมาตรการ กลไก 
หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดําเนินการกับเจาหนาที่ผูมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตํ่า  

2. ขอกฎหมาย 
1.2 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย “พนักงานราชการ” พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ 13 มกราคม 

2547 
1.3 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑวาดวยการ
ประเมินผล การปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มคาจาง และตอสัญญาจาง พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 

๒๕๔๗ ลงวันที่ 19 พฤษภาคม ๒๕๔๗ 

1.4 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข วาดวยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ 1 

มีนาคม 2556 
1.5 หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข การจายเงินบํารุงเพื่อเปนคาจางลูกจางชั่วคราว หรือลูกจาง
ชั่วคราวรายคาบ ของหนวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๕ ลงวันที่ 22 มีนาคม 

2545 
1.6 หนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ สธ 0201.034/ว385 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 
2555 เรื่อง บัญชีโครงสรางอัตราคาจางลูกจางชั่วคราวดวยเงินนอกงบประมาณ (เงินบํารุง) สําหรับ
กลุมวิชาชีพและกลุมสนับสนุน สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ขอพิจารณา 

เพื่อใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนขั้นคาจางพนักงานราชการ, พกส., ลูกจางชั่วคราว
ลูกจางรายเดือน และลูกจางชั่วคราวรายคาบโรงพยาบาลเวียงหนองลอง ประจําปงบประมาณ 2565 เปนไปดวย
ความเรยีบรอย เกิดประสิทธิภาพ เปนไปตามระเบียบหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด เห็นควรดําเนินการดังน้ี 

1. ประกาศหลักเกณฑการพิจารณาความดี ความชอบคาจางพนักงานราชการ, พกส., ลูกจาชั่วคราวลูกจาง

รายเดือน และลูกจางชั่วคราวรายคาบโรงพยาบาลเวียงหนองลอง 
2. ใหหัวหนางาน/หัวหนากลุมงาน เปนผูประเมินและสงแบบสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

คาจางพนักงานราชการ, พกส., ลูกจาชั่วคราวลูกจางรายเดือน และลูกจางชั่วคราวรายคาบโรงพยาบาล
เวียงหนองลอง เสนอผูอํานวยการ และนําเสนอผูวาราชการจังหวัด 

3. เพื่อใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนข้ันเงินเดือนของคาจางพนักงานราชการ, พกส., 
ลูกจางช่ัวคราวลูกจางรายเดือน และลูกจางชั่วคราวรายคาบโรงพยาบาลเวียงหนองลอง เปนไปดวย
ความเรียบรอย รวดเร็ว และเลื่อนคาจางประจําแตละกลุมงาน และลงนามในประกาศหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นคาจางประจํา 

4. ประกาศเผยแพรรายชื่อผูที่มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ที่อยูในระดับดีเดน 
5. และกรณผีูมีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับตองปรับปรุง (ต่ํากวารอยละ 60) ใหมีการ

ดําเนินการตามกรอบแนวทางที่กําหนดไว 
6. ขออนุญาตเผยแพรบนเว็บไซตของโรงพยาบาลเวียงหนองลอง ที่ www.wnlhos.com 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และพิจารณาอนมุัติ 
 
 
 
 
               (นายชินพันธ   เลือดนักรบ) 
          นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
 
      

           ทราบ/อนมุัติ 
 
 

   (นางสาวมัลลิกา  โมกขะสมิต) 
            ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวียงหนองลอง 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

ประกาศ โรงพยาบาลเวียงหนองลอง 

เรื่อง การบริหารผลการปฏิบัติราชการ/ การพิจารณาความดี ความชอบ/ และกรอบการดําเนินการกับเจาหนาที่ 
ผูมีผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงานต่ํา กลุมบุคลากรประเภทพนักงานราชการ, พกส., ลูกจางชั่วคราวลูกจางรายเดือน, 

รายคาบ โรงพยาบาลเวียงหนองลอง 
 

ดวยอาศัยอํานาจตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย “พนักงานราชการ” พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ 13 

มกราคม 2547, ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑวาดวยการ
ประเมินผล การปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมคาจาง และตอสัญญาจาง พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ 

19 พฤษภาคม ๒๕๔๗, ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข วาดวยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ 1 

มีนาคม 2556,  หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข การจายเงินบํารุงเพื่อเปนคาจางลูกจางชั่วคราว หรือลูกจาง
ชั่วคราวรายคาบ ของหนวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๕ ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2545, 

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข การจายเงินบํารุงเพื่อเปนคาจางลูกจางชั่วคราว หรือลูกจางชั่วคราวรายคาบ ของ
หนวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๕ ลงวันที่ 22 มีนาคม 2545, หนังสือสํานักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ สธ 0201.034/ว385 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2555 เรื่อง บัญชีโครงสรางอัตราคาจาง
ลูกจางชั่วคราวดวยเงินนอกงบประมาณ (เงินบํารุง) สําหรับกลุมวิชาชีพและกลุมสนับสนุน สังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และนโยบายการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐเปนเปนวาระ
แหงชาติ และสํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ใหหนวยงานดําเนินการโครงการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ประจําปงบประมาณ 2565 ซึ่งเปนการประเมินเพ่ือวัดคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน   
กําหนดใหตองสงหลักฐานท่ีแสดงถึงการกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน
และการดําเนินการกับเจาหนาท่ีผูมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ํา และเพื่อใหเปนไปตามระเบียบ จึงขอกําหนด
แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการประเมินผล การเลื่อนคาจางพนักงานราชการ, พกส., ลูกจางชั่วคราวลูกจางรายเดือน, 
และลูกจางรายคาบ โรงพยาบาลเวียงหนองลอง การดําเนินการกับผูมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ํา (ไมถึงรอยละ 60) 
ดังน้ี 

1. การจัดทําคํารับรอง/ตัวชี้วัด ใหมีการมอบหมายงาน ประเมินผลงาน พิจารณาความดีความชอบ การ
ดําเนินการกับผูที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ํา (ไมถึงรอยละ 60) ตามที่โรงพยาบาลกําหนด 

2. การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในตนสังกัดแตละกลุมเปนไปตามระเบียบที่อาศัย โดยให
กลุมงานตนสังกัดเปนผูพิจารณาเสนอผลการประเมิน 
1.1 รอบที่ 1 วันท่ี 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม 
1.2 รอบที่ 2 วันท่ี 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน 

3. การพิจารณาเลื่อนข้ันคาจางฯ โดยใหมีการพิจารณาเลื่อนขั้นคาจางแตละกลุมเปนไปตามระเบียบท่ี
อาศยั โดยใหกลุมงานตนสังกัดเปนผูพิจารณาเสนอผลการประเมิน 1 ครั้ง/ป ในวันที่ 1 ตุลาคม ของป 
โดยใหนําผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2 ครั้ง/ปมาประกอบการพิจารณาเลื่อนข้ันคาจาง 

 
 
 
 
 

-2-/และกรณี... 
 
 
 



 
 
 
 

-2- 
 
  

และกรณีผูมีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับตองปรับปรุง (ไมถึงรอยละ 60) ใหมีการ
ดําเนินการตามกรอบแนวทางที่กําหนดไว 
- ใหกลุมงานพิจารณาการเลื่อนข้ันตามระเบียบเอกสารที่อางถึง และนําเสนอในที่ประชุม 

คณะกรรมการบริหารไดพิจารณากลั่นกรอง 
- ใหงานการเจาหนาที่ ฝายบริหารทั่วไป เปนเลขานุการ รวบรวมผลการพิจารณาเลื่อนข้ัน สงให

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําพูน 
 

ประกาศ ณ วันท่ี 14  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 
 

(นางสาวมัลลิกา  โมกขะสมิต) 
     ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวียงหนองลอง 

 
 


