ประกาศสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําปาง
เรื่อง การสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ : ดานความพรอมรับผิด
(กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ : ลูกจางชั่วคราว)
----------------------------------สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ดลํ า ปาง สั ง กั ด สํ านั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข เป น
สวนราชการระดับจังหวัดที่เขารวมการประเมินคุณธรรม และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 การประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ เปนการประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติ
ราชการของหนวยงานภาครัฐในทุกมิติ ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่สะทอนถึงคุณลักษณะ
ที่ดีในการดําเนินงานที่มีคุณธรรมที่ หนวยงานของรัฐตองมีและยึดถือปฏิบัติไดเปนอยางดี ซึ่งดัชนีความ
พร อ มรั บ ผิ ด เป น หนึ่ ง ในกรอบการประเมิ น ฯ ที่ มุ ง หมายให ส าธารณชนสามารถติ ด ตามตรวจสอบว า
หนวยงานไดดําเนินภารกิจตามพันธกิจของหนวยงาน การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
ที่แสดงถึงความมุงมั่นตั้งใจปฏิบัติงานอยางเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของ
เจาหนาที่ที่แสดงถึงผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับตางๆ ภายในหนวยงาน โดยมีหลักเกณฑการพิจารณา
ใหคุณหรือใหโทษตอผูปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับตางๆ เชนเดียวกัน เพื่อมุงตอบสนอง
ตอผูรับบริการหรือประชาชนอยางแทจริงอันจะกอใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ตอภารกิจของรัฐและประเทศชาติ
ซึ่งดัชนีความพรอมรับผิด ตัวชี้วัดที่ 2.2 การปฏิบัติงานตามหนาที่มีวัตถุประสงคใหหนวยงานมีการกํากับ
ตรวจสอบเจาหนาที่ของหนวยงานเพื่อใหปฏิบัติหนาที่อยางเต็มประสิทธิภาพอันจะกอใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอ
ภารกิจของรัฐและผูรับบริการหรือประชาชน
เพื่อใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําปาง
สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดําเนินไปดวยความเรียบรอย ถูกตอง เปนไปตามหลักเกณฑที่
เกี่ยวของ มีประสิทธิภาพ เปนธรรม และเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของภาครัฐ โดยหลักเกณฑการประเมินผล
การปฏิบัติราชการกําหนดใหผูบังคับบัญชามีหนาที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูใตบังคับบัญชา และ
กํ ากั บ ติ ดตาม การปฏิ บั ติ ราชการของผู ใต บั งคั บ บั ญชา ให บรรลุ เ ป าหมายตามวิ สั ยทั ศน พั น ธกิ จ และ
วัตถุ ประสงคอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสอดคลองกั บหลั กเกณฑและวิ ธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการที่กําหนดไว ทั้งนี้ บุคลากรใดประพฤติตนอยูในจรยาและระเบียบวินัย ปฏิบัติราชการอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ ตอภารกิจของรัฐ ใหผูบังคับบัญชานําผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ดังกลาวไปใชประกอบการพิจารณาแตงตั้ง เลื่อนเงินเดือน/คาจาง/คาตอบแทน เพื่อเสริมสรางแรงจูงใจในการ
ปฏิ บั ติ ร าชการ หากบุ คลากรใดมี ผลการปฏิ บั ติ ร าชการในระดั บ ที่ ต องได รั บการพั ฒนาปรั บปรุ งตนเอง
ไม สามารถปฏิ บั ติราชการให มีประสิทธิ ภาพและ เกิ ดประสิทธิผลในระดั บอันเปนที่ พอใจของทางราชการ
ใหดําเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑแนวทางปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจางชั่วคราว
ดังนี้
/1.หลักเกณฑ....

-21.หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจางชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ
(เงินบํารุง)สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพ.ศ.2558
อ.ก.พ. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๓/๒๔๖๑ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม
๒๔๖๑ มีมติเห็นชอบอนุมัติแนวทางปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการผูมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน
ตํ่ากวาคาเปาหมายหรือระดับที่คาดหวัง สําหรับบุคลากรในสังกัดสํานักงานปลัดปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(ราชการบริหารสวนกลางและราชการบริหารสวนกลางที่มีสํานักงานตั้งอยูในสวนภูมิภาค)และใหจัดทํา
ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ชองหนวยงานภาครัฐ : ดานความพรอมรับผิด (กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ) เพื่อให
สวนราชการถือปฏิบัติตั้งแต รอบการประเมิน วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๖2 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๔๖3
เปนตนไปโดยมีรายละเอียด
ลูกจางชั่วคราว
เพื่อใหการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจางชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบํารุง)
สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม และมีมาตรฐานเปนไปใน
แนวทางเดียวกัน จึงเห็นสมควร กําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
ขอ 1 หลักเกณฑนี้เรียกวา“หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจาง
ชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบํารุง) ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2558”
ขอ 2 ใหยกเลิกหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจางชั่วคราวเงิน
นอกงบประมาณ(เงินบํารุง) ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2554
ขอ 3 หลักเกณฑและวิธีการนี้ ใชกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจางชั่วคราวเงิน
นอก งบประมาณ (เงินบํารุง) ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2558
เปนตนไป
ขอ 4 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามหลักเกณฑและวิธีการนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อให ผูบังคับบัญชาใชเปนเครื่องมือในการบริหารลูกจาง
ชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบํารุง) และนําผลการ ประเมินไปใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาใน
เรื่องตาง ๆ แลวแตกรณี ดังนี้
(1) การปรับคาจางกรณีการจางตอเนื่องและคาตอบแทนอื่นๆ
(2) การเลิกจาง
(3) การจางงานตอ
(4) การพัฒนาและการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน
(5) การบริหารงานบุคคลเรื่องอื่น ๆ
ขอ 5 หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานนี้ มีหลักการที่จะประเมินผลการ
ปฏิบัติงานบนพื้นฐานของผลสําเร็จและผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยหนวยบริการตองกําหนดตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงานใหมีความชัดเจน สามารถตรวจสอบได
ขอ 6 การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจางชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบํารุง)
ใหประเมินจากผลงานของลูกจางชั่วคราวผูนั้น ซึ่งมุงผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน
โดยกําหนดใหมีสัดสวนของผลสัมฤทธิ์ของงานไมนอยกวารอยละ 80
0

0

0

0

0

/(ก) การประเมิน...

-3(ก) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน พิจารณาจากองคประกอบ ดังนี้
(1) ปริมาณผลงาน
(2) คุณภาพผลงาน
(3) ความรวดเร็วหรือความตรงตอเวลา
(4) การใชทรัพยากรอยางคุมคา
(ข) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน พิจารณาจากองคประกอบ ดังนี้
(1) มุงผลสัมฤทธิ์
(2) บริการที่ดี
(3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
(4) การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม
(5) การทํางานเปนทีม ฯลฯ หนวยบริการอาจกําหนดใหมีองคประกอบการ
ประเมินอื่น ๆ เพิ่มเติมไดตามความเหมาะสมกับ ลักษณะงานและสภาพการปฏิบัติงานของลูกจางชั่วคราว
เงินนอกงบประมาณ (เงินบํารุง) ในตําแหนงตางๆ ในแตละรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหนําผล
คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของลูกจางชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบํารุง) มาจัดกลุมตาม
ผลคะแนนเปน 5 ระดับ คือ
ดีเดน
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
โดยกําหนดชวงคะแนนของแตละระดับผลการประเมิน ดังนี้
ระดับ
คะแนน
คําอธิบาย
เดน
95 - 100 ผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติงานสูงกวา
มาตรฐานหรือขอกําหนดหรือดีกวาที่คาดหวัง
ดีมาก
85 - 94
ผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติงานเกินมาตรฐาน หรือ
ขอกําหนดหรือดีกวาที่คาดหวัง
ดี
75 - 84
ผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติงานไดมาตรฐาน
หรือขอกําหนดหรือตามคาดหวัง
พอใช
65 - 74
ผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติงานต่ํากวา มาตรฐานหรือ
ขอบกพรองอยูเสมอหรือต่ํากวาที่คาดหวัง
ตองปรับปรุง นอยกวา 65
ผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติงานตองปรับปรุง
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจางชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบํารุง) ใหใช
ตามแบบที่สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนด ดังแนบทายหลักเกณฑนี้ หรืออาจปรับใชตามความ
เหมาะสม ของลั กษณะงาน ทั้ งนี้ การประเมิ นดังกลาวตองครอบคลุมงาน ภารกิจ ที่ได รับมอบหมาย
ความสําเร็จของงาน ผลผลิต หรือผลลัพธที่คาดหวังจากการปฏิบัติงาน และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
ขอ 7 การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจางชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบํารุง)
ใหดําเนินการดังตอไปนี้
/(1) ชวงเริ่ม...

-4(1) ชวงเริ่มรอบการประเมิน ใหหนวยบริการกําหนดเปาหมายผลสําเร็จของงาน
ในภาพรวมของหน วยบริ การที่ จ ะมอบหมายใหลูกจางชั่ว คราวเงิน นอกงบประมาณ (เงิน บํารุง) ปฏิ บั ติ
จากนั้นใหผูบังคับบัญชา/ผูประเมิน และลูกจางชั่วคราว ฯ แตละคนรวมกันวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อให
บรรลุเปาหมาย ความสําเร็จของงาน ผลลัพธที่คาดหวังจากการปฏิบัติงาน ซึ่งลูกจางชั่วคราว ฯ ผูนั้น ตอง
รับผิดชอบในรอบการประเมินนั้น โดยกําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหรือหลักฐานบงชี้ความสําเร็จ ของ
งานอยางเปนรูปธรรม รวมทั้งระบุพฤติกรรมในการท างานที่คาดหวังดวย
(2)
ในระหว า งรอบการประเมิ น ให ผู บั ง คั บ บั ญ ชา/ผู ป ระเมิ น ติ ด ตาม
ความกาวหนา ในการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานตามขอ (1) รวมทั้งใหคําปรึกษาแนะนําและ
ชวยเหลือในการแกไข ปญหาการปฏิบัติงาน เพื่อใหลูกจางชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบํารุง) สามารถ
ปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย และผลสําเร็จของงานที่หนวยบริการกําหนด
(3) เมื่อครบรอบการประเมิน ใหผูบังคับบัญชา/ผูประเมินดําเนินการ ดังนี้
(3.1) ประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจางชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ
(เงินบํารุง) ตามหลักเกณฑและวิธีการที่หนวยบริการกําหนด
(3.2) จัดทําบัญชีรายชื่อลูกจางชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบํารุง)
ตามลําดับ คะแนนผลการประเมิน
(3.3) เสนอบัญชีรายชื่อลูกจางชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบํารุง)
ตามลําดับ คะแนนผลการประเมินใหคณะกรรมการบริหารหนวยบริการพิจารณา เพื่อความเปนมาตรฐาน
โปรงใสและ เปนธรรมในการประเมิน กอนที่จะเสนอผลการประเมินตอหัวหนาหนวยบริการเพื่อนําไปใชใน
การบริหารงาน บุคคลตอไป
(3.4) แจงผลการประเมินโดยตรงแกลูกจางชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ
(เงินบํารุง) และใหคําปรึกษาแนะนําแกลูกจางชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบํารุง) เพื่อแกไขปรับปรุง
การปฏิบัติงาน ใหดียิ่งขึ้น
ข อ 8 ให มีการประเมิน ผลการปฏิบัติงานของลูกจา งชั่ว คราวเงิน นอกงบประมาณ
(เงินบํารุง) ปละ 2 ครั้ง ตามปงบประมาณ คือ
ครั้งที่ 1 ประเมินผลในชวงการปฏิบัติงานระหวางวันที่ 1 ตุลาคม ของปหนึ่ง
ถึงวันที่ 31 มีนาคม ปถัดไป
ครั้งที่ 2 ประเมินผลในชวงการปฏิบัติงานระหวางวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30
กันยายน ปเดียวกัน
ขอ 9 ลูกจางชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบํารุง) ผูใด ซึ่งผูบังคับบัญชาไดประเมินผล
การปฏิบัติงานแลว มีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินการปฏิบัติงาน 2 ครั้ง ติดตอกันต่ํากวาระดับดี
ใหผูบังคับบัญชาทํา ความเห็นเสนอผูมีอํานาจสั่งจางเพื่อพิจารณาสั่งเลิกจางตอไป พรอมกับแจงใหลูกจาง
ชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ (เงินบํารุง) ผูนั้นทราบภายในเจ็ดวันนับตั้งแตวันทราบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
ขอ 10 กรณีที่จะมีการจางงานตอเนื่องในลักษณะงานเดิมหรือลักษณะงานใหม ใหหนวย
บริการ นําผลการประเมินการปฏิบัติงานของลูกจางชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบํารุง) ผูนั้นมา
ประกอบการพิจารณา โดยผูไดรับการพิจารณาใหจางงานตอเนื่องได จะตองมีคะแนนเฉลี่ยของผลการ
/ประเมิน...

-5ประเมินการปฏิบัติงาน 2 ครั้ง ติดตอกันในปที่จะจางตอไมต่ํากวาระดับดี ทั้งนี้ ใหผูบังคับบัญชาทํา
ความเห็นเสนอผูมีอํานาจสั่งจางพิจารณา สั่งจางตอไป
ขอ 11 ใหหนวยบริการวางระบบจัดเก็บผลการประเมิน เพื่อนําไปใชตามวัตถุประสงค
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป หรือจนกวาจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น
ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563
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