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ที่ สน 1432/397
9

ตุลาคม 2563

เรื่อง ส่งประกาศการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดาเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่า
เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทุกแห่ง
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบรายงาน ฯ
2. กรอบแนวทางการจัดทาแผนพัฒนารายบุคคลของ สสอ.นิคมน้าอูน

จานวน ๑ ชุด
จานวน 1 ชุด

ตามพระราชบัญญัติระบบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ได้วางหลักการปฏิบัติราชการไว้ว่าต้อง
เป็นไปเพื่อผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า โดยมาตรา 76 กาหนดให้
ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งและ
เลื่อนเงินเดือนรวมถึงการพัฒนาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบั ติราชการ ประกอบกับการดาเนินการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment –
ITA) ประจาปี พ.ศ. 2564 ในดัชนีความพร้อมรับผิด ตัวชี้วัดที่ 2 : การปฏิบัติงานตามหน้าที่กาหนดให้จังหวัดมีการ
กากับ ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยกาหนดมาตรการ กลไก หรือการ
วางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่าอย่างเป็นระบบเพื่อให้การ
ปฏิบัติราชการของ สสอ.นิคมน้าอูน สอดคล้องกั บแนวทางข้างต้น ได้จัดทากรอบแนวทางการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานและการดาเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่า ดังนี้
1. สารวจจานวนข้าราชการที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่าของหน่วยงาน โดยพิจารณาจาก
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตามพระราชบั ญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.
๒๕๕๑ และตามที่สานักงาน ก.พ. กาหนด แล้วรายงานให้จังหวัดทราบ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1
2. พิจารณานากรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดาเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มี
ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่าตามที่ส่งมาด้วย 2 มาพัฒนาการปฏิบัติราชการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย
ให้รายงานผลการดาเนินการต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับขั้น
3. ให้มีการกาหนดกลไกการกากับติดตามอย่างต่อเนื่อง
4. นอกเหนือจากกรอบแนวทางตามข้อ 2 ให้พิจารณานาระบบข้าราชการผู้ มีผลสัมฤทธิ์สูง (Hipps)
ของสานักงาน ก.พ. หรือแนวทางอื่น ๆ มาประยุกต์ใช้กับการดาเนินการตามความเหมาะสม
5. รายงานผลการดาเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่าตาม ให้จังหวัดทราบ เป็น
ประจาภายหลังเสร็จสิ้นการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน รอบที่ 1 และรอบที่ 2
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายเสริมสุข แก้วเคน)
สาธารณสุขอาเภอนิคมน้าอูน

ประกาศสานักงานสาธารณสุขอาเภอนิคมนาอูน
เรื่อง แนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดาเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่า
สานักงานสาธารณสุขอาเภอนิคมน้าอูน
พระราชบัญญัติระบบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ได้วางหลักการปฏิบัติราชการไว้ว่าต้องเป็นไป
เพื่อผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า โดยมาตรา 76 กาหนดให้ผู้บังคับบัญชามี
หน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งและเลื่อนเงินเดือน
รวมถึงการพัฒนาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประกอบกับการดาเนินการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจาปี
พ.ศ. 2564 ในดัชนีความพร้อมรับผิด ตัวชี้วัดที่ 2 : การปฏิบัติงานตามหน้าที่กาหนดให้จังหวัดมีการกากับ
ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยกาหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบ
ในการบริหารผลการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่าอย่างเป็นระบบเพื่อให้การปฏิบัติราชการ
ของ สสอ.นิคมน้าอูน สอดคล้องกับแนวทางข้างต้น ได้จัดทากรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการ
ดาเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่าขึ้น
เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน และให้ทุกส่วนราชการใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งขอให้ส่วน
ราชการพิจารณาดาเนินการดังนี้
1. สารวจจานวนข้าราชการที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่าของหน่วยงาน โดยพิจารณาจาก
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.
๒๕๕๑ และตามที่สานักงาน ก.พ. กาหนด แล้วรายงานให้จังหวัดทราบ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1
2. พิจารณานากรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดาเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มี
ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่าตามที่ส่งมาด้วย 2 มาพัฒนาการปฏิบัติราชการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย
ให้รายงานผลการดาเนินการต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับขั้น
3. ให้มีการกาหนดกลไกการกากับติดตามอย่างต่อเนื่อง
4. นอกเหนือจากกรอบแนวทางตามข้อ 2 ให้พิจารณานาระบบข้าราชการผู้ มีผลสัมฤทธิ์สูง (Hipps)
ของสานักงาน ก.พ. หรือแนวทางอื่น ๆ มาประยุกต์ใช้กับการดาเนินการตามความเหมาะสม
5. รายงานผลการดาเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่าตาม ให้จังหวัดทราบ เป็น
ประจาภายหลังเสร็จสิ้นการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน รอบที่ 1 และรอบที่ 2
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดาเนินการต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

(นายเสริมสุข แก้วเคน)
สาธารณสุขอาเภอนิคมน้าอูน

คาสั่งอาเภอนิคมน้าอูน
ที่ 177 ๒๕63
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารผลการปฏิบัติงาน
และการดาเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่า
สานักงานสาธารณสุขอาเภอนิคมน้าอูน
................................................................
พระราชบัญญัติระบบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ได้วางหลักการปฏิบัติราชการไว้ว่าต้อง
เป็นไปเพื่อผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า โดยมาตรา 76 กาหนดให้
ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งและ
เลื่อนเงินเดือนรวมถึงการพัฒนาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประกอบกับการดาเนินการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment –
ITA) ประจาปี พ.ศ. 2564 ในดัชนีความพร้อมรับผิด ตัวชี้วัดที่ 2 : การปฏิบัติงานตามหน้าที่กาหนดให้จังหวัดมีการ
กากับ ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยกาหนดมาตรการ กลไก หรือการ
วางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่าอย่างเป็นระบบเพื่อให้การ
ปฏิบัติราชการของ สสอ.นิคมน้าอูน สอดคล้องกั บแนวทางข้างต้น ได้จัดทากรอบแนวทางการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานและการดาเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่าขึ้น สาธารณสุขอาเภอนิคมน้าอูน ขอแต่ง
ตั่งคณะกรรมการ ดังนี้
1 .นายเสริมสุข แก้วเคน
สาธารณสุขอาเภอนิคมน้าอูน
ประธาน
2. นายบุญเวียน ถึงคาภู
ผอ.รพ.สต.บ้านนาคา
กรรมการ
3. นางวรางคณา ลับลิพล
ผอ.รพ.สต.บ้านหนองหลวง
กรรมการ
4. นางกาญจนา เทพิน
ผอ.รพ.สต.บ้านหนองบัวบาน
กรรมการ
5.นางอุบลรัตน์ เจริญไชย
ผอ.รพ.สต.บ้านโนนสุวรรณ
กรรมการ
8. นายพัฒนา ไชยชมภู
ผูช้ ่วยสาธารณสุขอาเภอ (ด้านบริหาร) กรรมการ/เลขานุการ
เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน และให้ทุกส่วนราชการใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งขอให้
ส่วนราชการพิจารณาดาเนินการดังนี้
1. สารวจจานวนข้าราชการที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่าของหน่วยงาน โดยพิจารณาจาก
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.
๒๕๕๑ และตามที่สานักงาน ก.พ. กาหนด แล้วรายงานให้จังหวัดทราบ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1
2. พิจารณานากรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดาเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มี
ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่าตามที่ส่งมาด้วย 2 มาพัฒนาการปฏิบัติราชการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย
ให้รายงานผลการดาเนินการต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับขั้น

3. ให้มีการ/….

3. ให้มีการกาหนดกลไกการกากับติดตามอย่างต่อเนื่อง
4. นอกเหนือจากกรอบแนวทางตามข้อ 2 ให้พิจารณานาระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (Hipps)
ของสานักงาน ก.พ. หรือแนวทางอื่น ๆ มาประยุกต์ใช้กับการดาเนินการตามความเหมาะสม
5. รายงานผลการดาเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่าตาม ให้จังหวัดทราบ เป็น
ประจาภายหลังเสร็จสิ้นการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน รอบที่ 1 และรอบที่ 2

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕63

(นายเสริมสุข แก้วเคน)
สาธารณสุขอาเภอนิคมน้าอูน

