บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอยะรัง (งำนบริหำรทัวไป
่ ) โทร 073-439062
ที่ ปน 0232/65
วันที่ 5 มีนำคม 2565
ๆ
เรื่อง กำรกำหนดแนวทำงปฏิบตั ใิ นกำรจัดทำคำมันในกำรพั
่
ฒนำปรับปรุงตนเองกรณีขำ้ รำชกำรมีผลกำร
ปฏิบตั ิ
รำชกำรในระดับต้องปรับปรุง (ต่ำกว่ำร้อยละ ๖๐) และขออนุญำตเผยแพร่มำตรกำรในกำรบริหำรผลกำร
ปฏิบตั งิ ำนและดำเนินกำรกับเจ้ำหน้ำทีผ่ มู้ ผี ลสัมฤทธิ ์กำรปฏิบตั งิ ำนต่ำ ผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน
เรียน หัวหน้ำงำน,ผูอ้ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสรมสุขภำพตำบลทุกแห่ง
อ้ำงถึง ด้วยสำนักงำน ก.พ. ได้ออกกฎ ก.พ.ว่ำด้วยกำรสังให้
่ ขำ้ รำชกำรพลเรือนสำมัญออก
จำก
รำชกำรกรณีไม่สำมำรถปฏิบตั ริ ำชกำรให้มปี ระสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ.๒๕๕๒
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรประเมินผลกำรปฏิบ ตั ิรำชกำรของข้ำรำชกำรดำเนินไปด้วยควำม
เรียบร้อยถูกต้อง และเป็ นไปตำมกฎ ก.พ. ดังกล่ำว สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอคลองหำด จึงกำหนด
แนวทำงปฏิบตั ใิ นกำรจัดทำคำมันในกำรพั
่
ฒนำปรับปรุงตนเองกรณีขำ้ รำชกำรมีผลกำรปฏิบตั ริ ำชกำรใน
ระดับต้องปรับปรุง (ต่ำกว่ำร้อยละ ๖๐)
ส ำนัก งำนสำธำรณสุข อ ำเภอยะรัง ขออนุ ญ ำตแจ้ง เวีย นประกำศมำตรกำรดัง กล่ ำวให้
บุคลำกรในสังกัดทรำบ และขออนุ ญำตเผยแพร่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอยะรัง
http://yarang.sasukpattani.com/ เพื่อ ให้เ ป็ น ไปตำมพระรำชบัญ ญัติข้อ มู ล ข่ำ วสำรของทำงรำชกำร พ.ศ.
๒๕๔๐ มำตรำ ๙ (๘) ที่ระบุหน่ วยงำนของรัฐต้องจัดให้มขี อ้ มูลข่ำวสำรของทำงรำชกำรไว้ให้ประชำชน
ตรวจสอบได้ ตำมเอกสำรทีแ่ นบมำพร้อมนี้ ดังรำยละเอียดทีแ่ นบมำพร้อมนี้
จึงเรียนมำเพือ่ โปรดทรำบและแจ้งให้เจ้ำหน้ำทีใ่ นสังกัดถือปฏิบตั ติ ่อไป จะเป็ นพระคุณ

( นำยอับดุลเลำะ มำยซอ )
เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขอำวุโส

ทรำบ-อนุญำต

(นำยบอรอเฮง ดีเยำะ)

สำธำรณสุขอำเภอยะรัง

ประกาศสานักงานสาธารณสุขอาเภอยะรัง
เรื่อง แนวทำงปฏิบตั ใิ นกำรจัดทำคำมันในกำรพั
่
ฒนำปรับปรุงตนเอง กรณีขำ้ รำชกำรมีผลกำรปฏิบตั ิ
รำชกำรในระดับต้องปรับปรุง (ต่ำกว่ำร้อยละ ๖๐)
ตำมกฎ
ก.พ.ว่ำด้วยกำรสังให้
่ ขำ้ รำชกำรพลเรือนสำมัญออกจำกรำชกำรกรณีไม่สำมำรถปฏิบตั ิ
รำชกำรให้มปี ระสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สงู สุด พ.ศ.๒๕๕๒ กำหนดให้เมือ่ ผูบ้ งั คับบัญชำประเมินผลกำร
ปฏิบตั ริ ำชกำรของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญตำมหลักเกณฑ์และวิธกี ำรทีก่ ำหนดตำมมำตรำ ๗๖ แห่ง
พระรำชบัญญัตริ ะเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ แล้วเห็นว่ำข้ำรำชกำรผูใ้ ดมรผลกำรปฏิบตั ริ ำชกำร
ในระดับทีต่ อ้ งให้ได้รบั กำรพัฒนำปรับปรุงตนเองก็ให้แจ้งผูน้ นั ้ ทรำบเกีย่ วกับผลกำรประเมิน
พร้อมทัง้
กำหนดให้ผนู้ นั ้ เข้ำรับกำรพัฒนำปรับปรุงตนเองโดยลงลำยมือชือ่ รับทรำบไว้เป็ นหลักฐำน ทัง้ นี้ในกำรพัฒนำ
ปรับปรุงตนเองให้ผบู้ งั คับบัญชำ จัดให้ขำ้ รำชกำรผูน้ นั ้ ทำคำมันในกำรพั
่
ฒนำปรับปรุงตนเองโดยกำหนด
เป้ ำหมำยในระดับอันเป็ นทีพ่ อใจของทำงรำชกำรให้ชดั เจน เพือ่ ใช้ในกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ริ ำชกำรครัง้
ต่อไป นัน้
ดังนัน้ เพือ่ ให้กำรประเมินผลกำรปฏิบตั ริ ำชกำรของข้ำรำชกำรดำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อยถูกต้อง
และเป็ นไปตำมกฎ ก.พ. ดังกล่ำว สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอวัฒนำนคร จึงกำหนดแนวทำงปฏิบตั ใิ นกำร
จัดทำคำมันในกำรพั
่
ฒนำปรับปรุงตนเองกรณีขำ้ รำชกำรมีผลกำรปฏิบตั ริ ำชกำร ในระดับต้องปรับปรุง (ต่ำ
กว่ำร้อยละ
๖๐) ดังนี้
๑.ให้ผบู้ งั คับบัญชำทีป่ ระเมินผลกำรปฏิบตั ริ ำชกำรของข้ำรำชกำรในระดับทีต่ อ้ งให้รบั กำรพัฒนำ
ปรับปรุงตนเอง ต้องแจ้งให้ผนู้ นั ้ ทรำบเกีย่ วกับผลกำรประเมิน พร้อมทัง้ กำหนดให้ผนู้ นั ้ เข้ำรับกำรพัฒนำ
ปรับปรุงตนเองโดยให้ลงลำยมือชือ่ รับทรำบไว้เป็ นหลักฐำน
ทัง้ นี้
ในกำรพัฒนำปรับปรุงคนเองให้
ผูบ้ งั คับบัญชำจัดให้ขำ้ รำชกำรผูน้ นั ้ ทำคำมันในกำรพั
่
ฒนำปรับปรุงตนเองโดยกำหนดเป้ ำหมำยในระดับอัน
เป็ นทีพ่ อใจของทำงรำชกำรให้ชดั เจน เพือ่ ใช้ในกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ริ ำชกำรครัง้ ต่อไป ดังนี้
๑.๑ จัดทำคำมันในกำรพั
่
ฒนำปรับปรุงตนเองตำมแบบจัดทำคำมันในกำรพั
่
ฒนำปรับปรุง
ตนเอง
๑.๒ ให้ใช้แบบสรุปกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ริ ำชกำร ส่วนที่ ๓ แผนพัฒนำกำรปฏิบตั ิ
รำชกำรรำยบุคคล (ในรอบทีม่ ผี ลกำรประเมินอยูใ่ นระดับต้องปรับปรุง)

๑.๓ ให้ใช้แบบประเมินผลสัมฤทธิ ์ของงำน ในกำรกำหนดคำมันในกำรพั
่
ฒนำปรับปรุง
ตนเองเป็ นตัวชีว้ ดั รำยบุคคลและต้องกำหนดเป้ ำหมำยในระดับอันเป็ นทีพ่ อใจของทำงรำชกำร
และ
สอดคล้องกับแผนพัฒนำกำรปฏิบตั ริ ำชกำรรำยบุคคล ตำมข้อ ๑.๒
๑.๔ ให้ใช้แผนพัฒนำรำยบุคคลตำมเอกสำรหมำยเลข ๔ เป็ นเครือ่ งมือประเมินผลกำร
พัฒนำควำมรูท้ กั ษะสมรรถนะ
๒.กำรประเมินผลกำรปฏิบตั ริ ำชกำรและกำรพัฒนำปรับปรุงตนเองของข้ำรำชกำรตำมข้อ ๑ ให้มี
ระยะเวลำไม่เกินสำมรอบกำรประเมิน
๓.กรณีทผ่ี ถู้ ูกประเมินเห็นว่ำกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ริ ำชกำรของผูบ้ งั คับบัญชำมีควำมไม่เป็ น
ธรรมอำจทำคัดค้ำนยืน่ ต่อผูบ้ งั คับบัญชำรวมไว้กบั ผลกำรประเมินเพือ่ เป็ นหลักฐำนได้

/๔.เมือ่ ...
๔.เมือ่ ผูบ้ งั คับบัญชำประเมินผลกำรปฏิบตั ริ ำชกำรของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญตำมคำมันในกำร
่
พัฒนำปรับปรุงตนเองตำมข้อ ๑ และข้อ ๒ แล้ว ปรำกฏว่ำผูน้ นั ้ ไม่ผำ่ นกำรประเมินในระดับอันเป็ นทีพ่ อใจ
ของทำงรำชกำรตำมคำมันในกำรพั
่
ฒนำปรับปรุงตนเอง ให้รำยงำนผลกำรประเมินดังกล่ำวต่อผูบ้ งั คับบัญชำ
ตำมลำดับชัน้ ต่อไป
จึงประกำศเพือ่ ทรำบและถือปฏิบตั ติ ่อไปอย่ำงเคร่งครัด
ประกำศ ณ วันที่ ๗ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖5

(นำยบอรอเฮง ดีเยำะ)
สำธำรณสุขอำเภอยะรัง
ร

เอกสารแนบท้าย ๑

แบบคามันในการพั
่
ฒนาปรับปรุงตนเอง ครัง้ ..........................
กรณี ข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างชัวคราว
่
มี
ผลการการปฏิ บตั ิ ราชการ หรือ ผลการปฏิ บตั ิ งาน ในระดับที่ต้องปรับปรุง (ตา่ กว่าร้อยละ ๖๐)
**************************
ส่วนที่ ๑ : ข้อมูลของผูจ้ ดั ทาคามันในการพั
่
ฒนาปรับปรุงตนเอง
ตำมทีข่ ำ้ พเจ้ำ
.........................................................................................................................ตำแหน่ง/ระดับ
....................................................สังกัด..............................................................................................
กำรประเมินผลกำรปฏิบตั ริ ำชกำร/กำรประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำน ในระดับต้องปรับปรุง (ต่ำกว่ำร้อยละ ๖๐)
รอบกำรประเมินที่ ................ ตัง้ แต่วนั ที.่ .......................................ถึงวันที่
.................................................................นัน้
ข้ำพเจ้ำขอให้คำมันในกำรพั
่
ฒนำปรับปรุงตนเองในรอบกำรประเมินถัดไป รอบกำรประเมิน
ที่ ............ตัง้ แต่วนั ที.่ .......................................ถึงวันที.่ ................................................................โดยได้
จัดทำรำยละเอียดของคำมันในกำรพั
่
ฒนำปรับปรุงตนเองไว้แล้วรำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ
ส่วนที่ ๒ : การลงชื่อรับทราบการจัดทาคามันในการพั
่
ฒนาปรับปรุงตนเอง

ผูจ้ ดั ทำข้อตกลง
ลงชือ่ ..................................................
(................................................)
วันที.่ ...............................................
ผูบ้ งั คับบัญชำเหนือขึน้ ไป
ลงชือ่ ..................................................
(................................................)
วันที.่ ...............................................

ผูบ้ งั คับบัญชำ
ลงชือ่ ............................................
(.......................................)
วันที.่ ...............................................
ผูบ้ งั คับบัญชำเหนือขึน้ ไปอีกชัน้ หนึ่ง
ลงชือ่ ............................................
(.......................................)
วันที.่ ...............................................

