บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต (076) 361234 ต่อ 6506, 6507
ที่ ภก 0032.202/Plan
วันที่ 21 มีนาคม 2562
เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของราชการ และการขออนุญาตนาเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
ความเป็นมา
ด้วย กระทรวงสาธารณสุข ได้กาหนดมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก เป็นกลไกในการสร้าง
ความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐ มีการดาเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม ผ่านกระบวนการ การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Interrity & Transparency Assessment : ITA)
เพื่อยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานได้อย่างเหมาะสม
ข้อพิจารณา
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มีความประสงค์จะนา
ข้ อ มู ล เอกสารหลั ก ฐานตามแบบส ารวจไปใช้ เ ป็ น หลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ เพื่ อ ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละ
ให้สาธารณชนรับทราบโดยทั่วกัน จึงขอเผยแพร่ เอกสารบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ดังนี้
1. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจา
พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว (เงินบารุง) ในสังกัดโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
ข้อเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดลงนามในประกาศฯ และอนุมัติการเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
บุญมา ติ้วสกุล
(นางสาวบุญมา ติ้วสกุล)
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
ความเห็นผู้อานวยการ
อนุมัติ
เฉลิมพงษ์ สุคนธผล
(นายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
วันที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

ประกาศโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจา
พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว (เงินบารุง)
ในสังกัดโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
---------------------เพื่อให้การประเมิน ผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลู กจ้างประจา พนักงานราชการ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้ างชั่ว คราว (เงินบารุง) ในสั งกัด โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส
ตรวจสอบได้ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน
อาศัย อานาจตามมาตรา 76 วรรคหนึ่ง แห่ งพระราชบัญญั ติระเบี ยบข้าราชการพลเรือ น
พ.ศ.2551 และหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว 20 ลงวันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2552 เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ประกาศจังหวัดภูเก็ต หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในจังหวัดภูเก็ต ฉบับลงวันที่ ๘ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 90 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจา ประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนั กงานราชการ เรื่ อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ.2554 และตามหนังสื อ
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.034/ว 275 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2554 เรื่อง การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์
ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มค่าจ้าง และต่อสั ญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2557
หนังสือสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.034/ว 224 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และวิธีการปรับค่าจ้างประจาปี ของลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบารุง)
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2558
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
และลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัดโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้หน่วยงานในสังกัด
ถือปฏิบัติตั้งแต่รอบการประเมิน วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศ
เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น โดยมีรายละเอียดแนบท้ายคาสั่ง ดังนี้
1. หลักเกณฑ์ แนวทาง และขั้นตอน ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
2. หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจา
3. หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนค่าตอบแทนประจาปีของพนักงานราชการ
4. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเพิ่มค่าจ้างของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
5. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานและการปรับค่าจ้างประจาปีของลูกจ้างชั่วคราว (เงินบารุง)
ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562
เฉลิมพงษ์ สุคนธผล
(นายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

คำอธิบำย
 หลักเกณฑ์ แนวทำง และขัน้ ตอน ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรและกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำร
 หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนและกำรเลื่อนขั้นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำ
 หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและกำรเลื่อนค่ำตอบแทนประจำปีของพนักงำนรำชกำร
 หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและกำรเพิ่มค่ำจ้ำงของพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข
 หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและกำรปรับค่ำจ้ำงประจำปีของลูกจ้ำงชั่วครำวเงินบำรุง
สังกัด โรงพยำบำลวชิระภูเก็ต สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดภูเก็ต

โดย
คณะกรรมกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
โรงพยำบำลวชิระภูเก็ต สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดภูเก็ต

หลักเกณฑ์ แนวทำง และขัน้ ตอน ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรและกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำร
สังกัดโรงพยำบำลวชิระภูเก็ต สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดภูเก็ต
---------------------------------หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรและระเบียบที่เกี่ยวข้องในกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำร
1. กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ 2552
2. หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว 20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ
3. หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1/ว 12 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2555 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน
4. หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1/ว 7 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการพลเรือนสามัญ
5. หนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/ว 347 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
 หลักเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำร
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 76 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
ประกอบกับหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว 20 ลงวันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2552 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ และเพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
เป็นไปอย่างโปร่งใส เป็ นธรรม และตรวจสอบได้ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัด โรงพยาบาล
วชิระภูเก็ต สานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ผู้บังคับบัญชาที่มีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไป
ตามที่ ก.พ.กาหนดไว้ในข้อ 2 ของหนังสือสานักงาน ก.พ.ที่ นร 1012/ว 20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552 โดยสรุปดังนี้
1.1 ผู้อานวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการทีอ่ ยู่ใน
บังคับบัญชา และพิจารณากลั่นกรองผู้ปฏิบัติงานภายใต้ดังนี้
1) รองผู้อานวยการฝ่ายการแพทย์ (ด้านบริหาร)
2) รองผู้อานวยการฝ่ายการแพทย์ (ด้านบริการและวิชาการ)
3) รองผู้อานวยการกลุ่มภารกิจด้านปฐมภูมิ
4) รองผู้อานวยการกลุ่มภารกิจด้านอานวยการ
5) รองผู้อานวยการกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
6) รองผู้อานวยการกลุ่มภารกิจด้านพยาบาล
7) รองผู้อานวยการด้านวิจัยและการพัฒนา
8) ผู้อานวยการศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลินิก
9) ประธานองค์กรแพทย์
1.2 ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาตาม (1) – (10)แล้วแต่กรณี
/โดยที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต…

-2โดยที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต มีการกาหนดโครงสร้างและแบ่ง
งานภายใน และมีการกาหนดชั้นการบังคับบัญชาไว้หลายระดับ ดังนั้น เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการในสั งกัด โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ส านักงานสาธารณสุ ขจังหวัดภูเก็ต เป็นไปด้ว ยความโปร่งใส
เป็ น ธรรม และตรวจสอบได้ อี ก ทั้ ง ในหลั ก การของการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชก าร ผู้ ป ระเมิ น ควรเป็ น
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปของผู้รับการประเมิน เนื่องจากเป็นผู้มอบหมายงานและกากับตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ของผู้ถูกประเมิน ดังนั้น หากผู้บังคับบัญชา ตามข้อ (1) – (10) ประสงค์จะมอบให้หัวหน้าหน่วยงานระดับรองลงไป
เป็น ผู้ประเมินแทนตนก็ให้มอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร และเมื่อผู้ที่ได้รับมอบหมายประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการตามที่ได้รับมอบหมายแล้ว ก็ให้เสนอผลการประเมินนั้นต่อผู้บังคับบัญชาที่เป็นผู้มอบหมาย
เพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป
ข้อ 2 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้ดาเนินการ ปีละ 2 รอบ ตามปีงบประมาณ ดังนี้
รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 มีนาคม ของปีถัดไป
รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน ในปีเดียวกัน
ข้อ 3 ในแต่ละรอบการประเมินแบ่งกลุ่มคะแนนผลการประเมินเป็น 5 ระดับ คือ
 ดีเด่น
มีระดับคะแนน 90 – 100
 ดีมาก
มีระดับคะแนน 80 – < 90
 ดี
มีระดับคะแนน 70 – < 80
 พอใช้
มีระดับคะแนน 60 – < 70
 ต้องปรับปรุง
มีระดับคะแนน < 60
ข้อ 4 เกณฑ์การให้คะแนนในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้ใช้เกณฑ์ตามที่คณะกรรมการ
กลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการในสังกัด โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
กาหนด (สสจ.ภูเก็ต และ รพ.วชิระภูเก็ต ใช้เกณฑ์เดียวกัน ) โดยผู้ที่ได้รับผลการประเมินระดับดีมากและดีเด่น
จะมีสิทธิได้เข้ารับการเสนอชื่อเพื่อขอรับการจัดสรรเงินเลื่อนเงินเดือนเพิ่ม จากวงเงินบริหารของผู้ว่าราชการจังหวัด
(ร้อยละ ๐.๑) ตามหลักเกณฑ์การบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนของผู้ว่าราชการจังหวัด (ร้อยละ ๐.๑) ที่จังหวัด
กาหนด
ข้อ 5 การประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ประเมินจาก 2 องค์ประกอบ ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ของงาน
และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ โดยแบ่งสัดส่วนคะแนนร้อยละ 70 และ 30 ตามลาดับ
สาหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ในระหว่างรอบการประเมิน ให้ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ โดยมีสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบร้อยละ 50
5.1 การประเมิน ผลสั มฤทธิ์ ของงาน ให้ ประเมินจาก ปริมาณผลงาน คุณภาพผลงาน
ความรวดเร็วหรือตรงตามเวลาที่กาหนด หรือความประหยัด หรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร เป็นต้น จานวน
ดัชนีชี้วัด ผลสัมฤทธิ์ของงานให้อยู่ระหว่าง 4 – 7 ตัวชี้วัด น้าหนักรวม ร้อยละ 70
5.2 การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ร้อยละ 30 ประกอบด้วย
 สมรรถนะหลักตามที่ ก.พ.กาหนด 5 ด้าน (น้าหนักรวม ร้อยละ 80 ของน้าหนัก
พฤติกรรมฯ รวม) ซึ่งค่าน้าหนักในแต่ละสมรรถนะให้มีค่าเท่ากัน คือ ร้อยละ 16 ประกอบด้วย
/(1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์....

-3(1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์
(2) บริการที่ดี
(3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
(4) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
(5) การทางานเป็นทีม
 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการในการมีส่วนร่วมปฏิบัติงานสาคัญของจังหวัด 2 ด้าน
(น้าหนักรวม ร้อยละ 20 ของน้าหนักพฤติกรรมฯ รวม) ซึ่งค่าน้าหนักในแต่ละสมรรถนะให้มีค่าเท่ากัน คือ ร้อยละ 10
ประกอบด้วย
(1) การเข้าร่วมพิธีและรัฐพิธีของจังหวัด
(2) การมีส่วนร่วมอื่นของจังหวัดตามที่หัวหน้าหน่วยงานกาหนด
ข้อ 6 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของแต่ละส่วนราชการต้องมีความชัดเจนและมีหลักฐาน
และให้เป็นไปตามแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการที่จังหวัดภูเก็ตกาหนดท้ายประกาศนี้ หรือใช้แบบประเมินที่มี
สาระไม่น้อยกว่าแบบที่จังหวัดกาหนด ส่วนวิธีการประเมินให้อยู่ในดุลยพินิจของหน่วยงานตามความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับลักษณะงาน
ข้อ 7 การประเมิน ผลการปฏิ บั ติ ร าชการ ของข้ า ราชการพลเรือ นสามั ญสั ง กั ด โรงพยาบาล
วชิระภูเก็ต สานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ให้ดาเนินการตามขั้นตอน และวิธีการ ดังต่อไปนี้
7.1 ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการ
ประเมินกาหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการเมินผลการปฏิบัติราชการ กาหนดตัวชี้วัด หรือ
หลักฐานบ่งชี้ความสาเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน
7.2 ระหว่างรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมิน
อย่างต่อเนื่อง และให้คาปรึกษาแนะนาเพื่อปรับปรุง แก้ไข พัฒนาผลการปฏิบัติราชการของผู้รับการประเมินใน
ระหว่างรอบการประเมิน
7.3 เมื่อครบรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินกับผู้รับการประเมินทาการวิเคราะห์ผลสาเร็จ
ของงานและพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ เพื่อหาความจาเป็นในการพัฒนาเป็นรายบุคคล
7.4 ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในแต่ละครั้ง ให้ผู้ประเมินแจ้งผลการประเมิน
ให้ผู้รับการประเมินทราบเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้รับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน กรณีที่ผู้รับ
การประเมินไม่ยินยอมลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญอย่างน้อยหนึ่งคนใน
หน่วยงานนั้นลงลายมือชื่อเป็นพยานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้วด้วย
7.5 ให้ผู้ประเมิน จัดส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในหน่วยงาน
ของตน เสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสังกัด โรงพยาบาล
วชิระภูเก็ต สานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เพื่อกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อพิจารณา
เสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐาน ความโปร่งใส และความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการในสังกัด
7.6 ให้ผู้อานวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติ
ราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่ วกัน เพื่อการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้
พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น
/สาหรับข้าราชการ...

-4สาหรับข้าราชการตาแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ โดยความเห็นชอบของผู้อานวยการ
โรงพยาบาลวชิ ร ะภู เ ก็ ต และเสนอลงความเห็ น ชอบของนายแพทย์ ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด อี ก ครั้ ง ให้ จั ด ส่ ง ผล
การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการของข้ า ราชการ เสนอต่ อ คณะกรรมการกลั่ น กรองผลการประเมิ น ผล
การปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ระดับเขตพิจารณา
ข้ อ 8 ให้ ห น่ ว ยงานในสั ง กั ด จั ด ให้ มี ร ะบบการจั ด เก็ บ ผลการประเมิ น และหลั ก ฐานแสดง
ความสาเร็จของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะของผู้รับการประเมิน เพื่อใช้ประกอบการ
พิจารณาการบริหารทรัพยากรบุคคลในเรื่องต่าง ๆ สาหรับแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้จัดเก็บ
ต้นฉบับไว้ อย่างน้อยสองรอบการประเมิน
ข้ อ 9 ผลการประเมิ น การปฏิ บั ติ ร าชการของข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ สั ง กั ด โรงพยาบาล
วชิระภูเก็ต สานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต จะนาไปใช้ประกอบการเลื่อนเงินเดือน การให้ออกจากราชการ และ
การพัฒนาเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และอาจนาไปใช้ประกอบการตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลในเรื่องต่าง ๆ เช่น การให้รางวัลประจาปี รางวัลจูงใจ และค่าตอบแทนต่าง ๆ
ข้อ 10 เพื่อให้มีกลไกสนับสนุนความโปร่งใสและเป็นธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ให้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เพื่อทาหน้าที่
พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ก่ อนนาเสนอ
คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับจังหวัด
 หลักเกณฑ์กำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำร
ตาม กฎ ก.พ.ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ.2552 ข้าราชการที่มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือนในแต่ละครั้งต้องอยู่ในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ ดังนี้
1. ในครึ่งปีที่แล้วมามีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการไม่ต่ากว่าระดับพอใช้หรือร้อยละ 60
2. ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือไม่ถูกศาลพิพากษา
ในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือความผิดที่ทาให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของ
ตาแหน่งหน้าที่ราชการของตน ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
3. ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งพักราชการเกินกว่า 2 เดือน
4. ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
5. บรรจุเข้ารับราชการ / ลาศึกษา / ฝึกอบรม จะต้องทางานไม่น้อยกว่า 4 เดือน
6. กรณีเสียชีวิต จะต้องมีเวลาปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 4 เดือน และให้เลื่อนเงินเดือนได้ในวันที่เสียชีวิต
7. ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลาหรือมาทางานสายเกินจานวนครั้งที่ผู้บังคับบัญชาผู้มีอานาจสั่งเลื่อน
เงินเดือนหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายกาหนด ให้ถือปฏิบัติดังนี้
1) การลาป่วยและลากิจส่วนตัวรวมกัน ให้ถือจานวนครั้งไม่เกิน 12 ครั้ง
2) การมาทางานสาย ให้ถือจานวนครั้งไม่เกิน 18 ครั้ง
8. ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติราชการ 6 เดือน โดยมีวันลาป่วยและลากิจส่วนตัวรวมกัน
ไม่เกิน 23 วันทาการ แต่ไม่รวมถึงวันลาต่อไปนี้
/1). ลาอุปสมบท…

- 51) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์
2) ลาคลอดบุตรไม่เกิน 90 วัน
3) ลาป่วยจาเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกัน
ไม่เกิน 60 วันทาการ
4) ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือในขณะเดินทางไป
หรือกลับจาการปฏิบัติราชการตามหน้าที่
5) ลาพักผ่อน
6) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
7) ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
8) ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร เฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลา
9. ข้าราชการที่มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น ในแต่ละ
รอบการประเมิน จะต้องอยู่ในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้
1) การลาป่วยและลากิจส่วนตัวรวมกัน และจานวนวันไม่เกิน 6 วันทาการ
2) การมาทางานสาย ให้ถือจานวนครั้งไม่เกิน 9 ครั้ง
กำรบริหำรวงเงิน
ให้หน่วยงานบริหารวงเงินตามที่ได้รับจัดสรร
กำรแบ่งกลุ่มในกำรบริหำรวงเงินที่ใช้ในกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำร
การแบ่งกลุ่มในการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการในสังกัดโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
สามารถกาหนดกลุ่มบริหารวงเงินได้ตามความเหมาะสม กาหนดดังนี้
1) กลุ่มผู้บริหาร
2) กลุ่มผู้ปฏิบัติ
--------------------------

-6หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนและกำรเลื่อนขั้นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำ
สังกัด โรงพยำบำลวชิระภูเก็ต สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดภูเก็ต
------------------------------หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและระเบียบที่เกี่ยวข้องในกำรเลื่อนขั้นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำ
1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจาของส่วนราชการ พ.ศ.2544
2. หนังสื อกระทรวงการคลังว่าด้ว ยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลู กจ้างประจา ผู้ ได้รับ
เงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับหรือตาแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
3. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค. 0428/ว 90 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจาของส่วนราชการ
4. หนังสือสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.034/ว 365 ลงวันที่ 27 เมษายน 2558 เรื่อง
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจา
5. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0420/ว 27 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้
ลูกจ้างประจาของส่วนราชการได้รั บอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในแต่ละ
ระดับ
 หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของลูกจ้ำงประจำ
1. การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ผู้บังคับบัญชาใช้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน และนาผลการประเมิน
ไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1.1 การเลื่อนขั้นค่าจ้าง การให้รางวัลประจาปี และค่าตอบแทนอื่น ๆ
1.2 การพัฒนาและการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน
1.3 การแต่งตั้งลูกจ้างประจา
1.4 การให้ออกจากราชการ
1.5 การให้รางวัลจูงใจ และการบริหารงานบุคคลเรื่องอื่น ๆ
2. การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจา ให้ผู้บังคับบัญชา
ตามสายการบังคับบัญชาเป็นผู้ประเมิน
3. ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจา ปีละ
2 ครั้ง ตามรอบปีงบประมาณ คือ
ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 มีนาคม ปีถัดไป
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน ในปีเดียวกัน
4. การกาหนดระดับผลการประเมินแต่ละปัจจัยของผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจา เป็น 3
ระดับ คือ
 ดีเด่น
มีระดับคะแนน 90 - 100
 เป็นที่ยอมรับได้
มีระดับคะแนน 60 - 89
 ต้องปรับปรุง
มีระดับคะแนน น้อยกว่า 60
/5. การประเมิน...

-75. การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจาให้ประเมินจากผลงาน
ร้อยละ 70 และคุณลักษณะการปฏิบัติงาน ร้อยละ 30 โดยกาหนดให้มีคะแนนเต็มในการประเมินแต่ละด้าน
100 คะแนน ดังนี้
5.1 ผลงาน ร้อยละ 70 พิจารณาจากองค์ประกอบดังนี้
(1) ปริมาณงาน
(2) คุณภาพของงาน
(3) ความทันเวลา
(4) ความคุ้มค่าของงาน
(5) ผลลัพธ์ ประโยชน์ในการนาไปใช้ และประสิทธิภาพของงาน
5.2 คุณลักษณะการปฏิบัติงาน ร้อยละ 30 พิจารณาจากองค์ประกอบ ดังนี้
(1) ความสามารถ และความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน
(2) การรักษาวินัย และปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นลูกจ้างประจา
(3) ความรับผิดชอบ
(4) ความร่วมมือ
(5) สภาพการมาปฏิบัติงาน
(6) การวางแผน
(7) ความคิดริเริ่ม
 หลักเกณฑ์กำรเลื่อนขั้นค่ำจ้ำงของลูกจ้ำงประจำ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจาของส่วนราชการ พ.ศ.2544
ได้กาหนดไว้ดังนี้
1. การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจา ให้เลื่อนได้ปีละ 2 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 เลื่อนขั้นค่าจ้าง ณ วันที่ 1 เมษายน มี 3 ลักษณะ คือ
1) เลื่อน 1 ขั้น
2) เลื่อน 0.5 ขั้น
3) ไม่เลื่อนขั้น
ครั้งที่ 2 เลื่อนขั้นค่าจ้าง ณ วันที่ 1 ตุลาคม มี 4 ลักษณะ คือ
1) เลื่อน 1.5 ขั้น
2) เลื่อน 1 ขั้น
3) เลื่อน 0.5 ขั้น
4) ไม่เลื่อนขั้น
2. โควตาการเลื่อนขั้นค่าจ้าง
โควตากรณีพิเศษ 2 ขั้นรวมทั้งปี ให้ เลื่ อนได้ไม่เ กินร้อยละ 15 ของจานวนลูกจ้างประจา
ที่ครองอัตราอยู่ ณ วันที่ 1 มีนาคม
3. ลูกจ้างประจา ที่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างกรณีพิเศษ 2 ขั้นทั้งปี ต้องเป็นผู้ที่มีผล
การประเมินอยู่ในระดับดีเด่นทั้ง 2 รอบการประเมิน
/4. วงเงิน...

-84. วงเงินที่ใช้เลื่อนขั้นค่าจ้าง
วงเงินที่ใช้ในการเลื่อนขั้นค่าจ้างทั้ง 2 รอบ ให้ ใช้ภายในวงเงินร้อยละ 6 ของอัตราค่าจ้าง
ลูกจ้างประจาของส่วนราชการที่มีผู้ครองอัตราอยู่ ณ วันที่ 1 กันยายน
5. ลูกจ้างประจา ที่มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างในแต่ละครั้ง ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไข ดังนี้
5.1) ในครึ่งปีที่แล้วมามีผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน มีระดับ
ผลการประเมินไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
5.2) ในครึ่งปีที่แล้วมาจนถึงวันที่ออกคาสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้าง ต้องไม่ถูกลงโทษทางวินัยที่หนัก
กว่าโทษภาคทัณฑ์
5.3) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งพักราชการเกินกว่า 2 เดือน
5.4) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
5.5) บรรจุเข้ารับราชการ ลาศึกษา ฝึกอบรม จะต้องทางานไม่น้อยกว่า 4 เดือน
5.6) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลาหรือมาทางานสายเกินจานวนครั้งที่หัวหน้าส่วนราชการ
กาหนดให้ถือปฏิบัติดังนี้
ก) การลาป่วยและกิจส่วนตัวรวมกัน ให้ถือจานวนครั้งไม่เกิน 12 ครั้ง
ข) การมาทางานสาย ให้ถือจานวนครั้งไม่เกิน 18 ครั้ง
7) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติราชการ 6 เดือน โดยมีวันลาป่วยและลากิจส่วนตัว
รวมกันไม่เกิน 23 วันทาการ แต่ไม่รวมถึงวันลาต่อไปนี้
ก) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์
ข) ลาคลอดบุตรไม่เกิน 90 วัน
ค) ลาป่วยจาเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว รวมกันไม่เกิน
60 วันทาการ
ง) ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือในขณะเดินทาง
ไปหรือกลับจากปฏิบัติราชการตามหน้าที่
จ) ลาพักผ่อน
ฉ) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมผล
ช) ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
ซ) ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร เฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลา
6. ลู ก จ้ า งประจ า ที่ มี สิ ท ธิ์ ไ ด้ รั บ การพิ จ ารณาให้ เ ลื่ อ นขั้ น ค่ า จ้ า ง กรณี พิ เ ศษ 1 ขั้ น
ในรอบ 1 เม.ย. หรือ 2 ขั้นทั้งปี ในรอบ 1 ต.ค. จะต้องอยู่ในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้
1) การลาป่วยและลากิจส่วนตัวรวมกัน ให้ถือจานวนครั้งไม่เกิน 6 ครั้ง
และจานวนวันไม่เกิน 12 วันทาการ
2) การมาทางานสาย ให้ถือจานวนครั้งไม่เกิน 9 .ครั้ง

--------------------------------

-9หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและกำรเลื่อนค่ำตอบแทนประจำปีของพนักงำนรำชกำร
สังกัดโรงพยำบำลวชิระภูเก็ต สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดภูเก็ต
------------------------------ ระเบียบและหลักเกณฑ์ในกำรเลื่อนค่ำตอบแทนประจำปีของพนักงำนรำชกำร
1. หนังสือสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.034/ว 199 ลงวันที่ 29 เมษายน 2554
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนประจาปีของพนักงานราชการสังกัด สานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2554
2. หนังสือสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.034/275 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2554 และ
ที่ สธ 0201/ว 194 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2554 หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน
ประจาปีของพนักงานราชการสังกัด สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2554
 หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
เพื่ อ ให้ ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานราชการสั ง กั ด ส านั ก งานปลั ด กระทร วง
สาธารณสุข มีประสิทธิภาพสูงสุด โปร่งใส เป็นธรรม และมีมาตรฐานในแนวทางเดียวกัน
อาศัยอานาจตามความในข้อ 19 ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.
2547 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงาน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 จึงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ราชการในสังกัดไว้ ดังนี้
1. มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารพนักงานราชการและนาผล
การประเมินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1.1 การเลื่อนค่าตอบแทน
1.2 การเลิกจ้าง
1.3 การต่อสัญญาจ้าง
1.4 การพัฒนาและการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน
1.5 การให้ค่าตอบแทนพิเศษและการบริหารงานบุคคลเรื่องอื่นๆ
2. ให้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป ปีละ 2 ครั้ง ตามปีงบประมาณ คือ
ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 มีนาคม ปีถัดไป
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน ในปีเดียวกัน
3. ในแต่ละรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้นาผลคะแนนการประเมินการปฏิบัติงานของ
พนักงานราชการมาจัดกลุ่มตามผลคะแนน เป็น 5 ระดับ คือ
 ดีเด่น
มีระดับคะแนน 95 – 100
 ดีมาก
มีระดับคะแนน 85 – <95
 ดี
มีระดับคะแนน 75 – <85
 พอใช้
มีระดับคะแนน 65 – <75
 ต้องปรับปรุง
มีระดับคะแนน น้อยกว่า 65
/4. ให้ผู้บังคับบัญชา…

-104. ให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ได้รับมอบหมาย ประเมินผลการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของผลสาเร็จและ
ผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก โดยส่วนราชการกาหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่มีความชัดเจนและตรวจสอบได้
5. การปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป ให้ประเมินจากผลงานของพนักงานราชการผู้นั้น
โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ร้อยละ 80 และพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 20 ดังนี้
5.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ร้อยละ 80 พิจารณาจากองค์ประกอบดังนี้
(1) ปริมาณผลงาน
(2) คุณภาพผลงาน
(3) ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา
(4) การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
5.2 การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ร้อยละ 20 พิจารณาจากองค์ประกอบ ดังนี้
(1) มุ่งผลสัมฤทธิ์
(2) บริการที่ดี
(3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
(4) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
(5) การทางานเป็นทีม
6. พนักงานราชการทั่วไปผู้ใด ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้ประเมินผลการปฏิบัติงานแล้ว มีคะแนนเฉลี่ย
ของผลการประเมิ น 2 ครั้ ง ติ ด ต่อ กัน ต่ ากว่ าระดับ ดี ให้ ผู้ บั ง คับ บั ญชาทาความเห็ น เสนอผู้ มี อานาจสั่ งจ้ า ง
เพื่อพิจารณาสั่งเลิกจ้างต่อไป พร้อมกับแจ้งให้พนักงานผู้นั้นทราบภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันทราบผลการประเมินผล
การปฏิบัติงาน
7. ในกรณีที่มีการต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการทั่วไปผู้ใด ให้นาผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานราชการทั่วไปผู้นั้น มาประกอบการพิจารณาในการต่อสัญญาจ้าง โดยผู้ได้รับการพิจารณาให้ต่อสัญญาจ้าง
จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2 ครั้งติดต่อกันในปีที่จะต่อสัญญาจ้างไม่ต่ากว่าระดับดี
ทั้งนี้ให้ผู้บังคับบัญชาทาความเห็นเสนอผู้มีอานาจสั่งจ้างพิจารณาสั่งจ้างต่อไป
 หลักเกณฑ์กำรเลื่อนค่ำตอบแทนประจำปีของพนักงำนรำชกำร
ตามหลั กเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่ อนค่าตอบแทนประจาปีของพนักงานราชการในสั งกัด
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2554 พนักงานราชการที่จะได้รับการพิจารณา
เลื่อนค่าตอบแทนประจาปีต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. ในรอบปีที่แล้วมามีผลการประเมินการปฏิบัติงาน อยู่ในเกณฑ์ไม่ต่ากว่าระดับดี สามารถเลื่อน
ค่าตอบแทนได้ไม่เกินอัตราร้อยละ 6 ของฐานค่าตอบแทน ตามผลการปฏิบัติงาน
2. รอบปีที่แล้วมาจนถึงวันออกคาสั่งเลื่อนค่าตอบแทนต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษ
ภาคทัณฑ์ หรือไม่ถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการหรือความผิดที่ทา
ให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ ของตาแหน่งหน้าที่ราชการของตน ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
3. รอบปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งพักราชการเกิน 4 เดือน
4. รอบปีที่แล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
5. รอบปีที่แล้วมาได้รับการจ้างงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 เดือน
/6. รอบปี...

-116. รอบปีที่แล้วมาต้องไม่ลาหรือมาทางานสายเกินจานวนครั้งที่ส่วนราชการกาหนด ดังนี้
1) ลาป่วยและลากิจส่วนตัวรวมกัน ให้ถือจานวนครั้งไม่เกิน 16 ครั้ง ไม่เกิน 40 วันทาการ
2) การมาทางานสาย ให้ถือจานวนครั้งไม่เกิน 8 ครั้ง
7. รอบปีที่แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติราชการ 12 เดือน โดยมีวันลาป่วยและลากิจส่วนตัวรวมกัน
ไม่เกิน 40 วันทาการ (ลาป่วยและลากิจส่วนตัวรวมกัน) แต่ไม่รวมถึงการลาดังต่อไปนี้
1) ลาคลอดบุตรไม่เกิน 90 วัน
2) ลาพักผ่อน
3) ลาเพื่อรับราชการทหารในการเรียกพล เพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึกวิชาทหาร เข้ารับการระดมพล
หรือเพื่อทดลองความพรั่งพร้อม ปีหนึ่งไม่เกิน 60 วัน
4) การลาอุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจย์
8. พนักงานราชการ ที่มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาให้เลื่อนค่าตอบแทนในระดับดีเด่น จะต้องอยู่
ในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้
1) การลาป่วยและลากิจส่วนตัวรวมกัน ให้ถือจานวนครั้งไม่เกิน 8 ครั้ง และจานวนวัน
ไม่เกิน 20 วันทาการ
2) การมาทางานสาย ให้ถือจานวนครั้งไม่เกิน 9 ครั้ง
กำรบริหำรวงเงินที่ใช้ในกำรเลื่อนค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำร
ให้ ค วบคุ ม วงเงิ น งบประมาณการเลื่ อ นค่ า ตอบแทนในวงเงิ น ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 4 ของอั ต รา
ค่าตอบแทนพนักงานราชการของทุกกลุ่มงาน ณ วันที่ 1 กันยายน
-----------------------

-12หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและกำรเพิ่มค่ำจ้ำงของพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข
ในสังกัดโรงพยำบำลวชิระภูเก็ต สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดภูเก็ต

---------------หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและระเบียบที่เกี่ยวข้องในกำรเพิ่มค่ำจ้ำงประจำปี
ของพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุขทั่วไป
1. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
2. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผล
การปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มค่าจ้าง และต่อสัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2557
3. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การเพิ่มค่าจ้างพนักงานกระทรวง
สาธารณสุขทั่วไป พ.ศ.2557
4. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การเพิ่มค่าจ้างพนักงานกระทรวง
สาธารณสุขทั่วไป พ.ศ.2557 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
 หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ตามระเบีย บกระทรวงสาธารณสุ ขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุ ข พ.ศ.2556 ข้อ 23
กาหนดว่า ในระหว่างสั ญญาจ้ างให้ หน่ วยบริการจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข เพื่อใช้ประกอบการเพิ่มค่าจ้างและการต่อสัญญาจ้าง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กพส.กาหนด
และเพื่ อ ให้ ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติง านเป็ นไปอย่ า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ โปร่ ง ใส และเป็ น ธรรม จึ งได้ ก าหนด
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขไว้ ตามประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิ บัติงานเพื่อเพิ่มค่าจ้าง และต่อสัญญาจ้าง
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2557 สรุปได้ ดังนี้
1. ให้ผู้บังคับบัญชา เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานนั้น
2. ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีละ 2 ครั้ง ตามปีงบประมาณ ดังนี้
ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม ของปีถัดไป
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน ในปีเดียวกัน
3. ในแต่ละรอบการประเมิน ให้จัดกลุ่มตามผลคะแนนเป็น 5 ระดับ คือ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และ
ต้องปรับปรุง โดยกาหนดช่วงคะแนนของแต่ละระดับผลการประเมิน ดังนี้
 ดีเด่น
95 – 100 คะแนน
 ดีมาก
85 – <95 คะแนน
 ดี
75 – <85 คะแนน
 พอใช้
65 – <75 คะแนน
 ต้องปรับปรุง น้อยกว่า 65 คะแนน
/4. การประเมินผล…

-134. การประเมินผลการปฏิบัติงานให้ประเมินจากองค์ประกอบผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรม
การปฏิ บั ติ ง านหรื อสมรรถนะ โดยกาหนดให้ มี สั ด ส่ ว นของผลสั ม ฤทธิ์ ข องงาน ร้ อ ยละ 80 และ พฤติ ก รรม
การปฏิบัติงานหรือสมรรถนะร้อยละ 20
(1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้ประเมินจากปริมาณผลงาน คุณภาพผลงาน ความรวดเร็ว หรือ
ความตรงต่อเวลา หรือการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
(2) พฤติกรรมการปฏิบัติงาน ให้ประเมินจากสมรรถนะหลักของข้าราชการ หรือสมรรถนะ
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามที่หน่วยงานกาหนด เช่น การมุ่งผลสัมฤทธิ์ บริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญ
ในงานอาชีพ การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม การทางานเป็นทีม เป็นต้น
5. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ให้ดาเนินการ ดังนี้
5.1 ก่อนเริ่ มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ ผู้ ประเมินและผู้ รับการ
ประเมินกาหนดข้อตกลงร่วมกัน เกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน กาหนดตัวชี้วัด หรือ
หลักฐานบ่งชี้ความสาเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน
5.2 ระหว่างรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้า ของผู้รับการประเมิน อย่างต่อเนื่อง
เพื่อประเมินผลสาเร็จของงานในช่วงเวลา 3 เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่
เมื่อผู้ ป ระเมิน คาดว่าผู้ รับ การประเมิน มีผลการประเมินต่ากว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่คาดหวัง ให้ ผู้ประเมิน
แจ้ ง ผู้ รั บ การประเมิ น ทราบ และให้ ค าปรึ ก ษาและน าเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข พั ฒ นาผลการปฏิ บั ติ ง านของผู้ รั บ
การประเมินในช่วง 3 เดือนหลังของรอบการประเมิน
5.3 เมื่อครบรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินดาเนินการ ดังนี้
(1) ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ กพส.กาหนด
(2) จัดทาบัญชีรายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปตามลาดับคะแนนผลการประเมิน
(3) เสนอบั ญชีรายชื่ อพนักงานกระทรวงสาธารณสุ ขทั่ว ไปตามล าดับคะแนนผลการ
ประเมิน ให้คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาเกี่ยวกับมาตรฐาน ความโปร่งใส
และเป็นธรรมของการประเมิน ก่อนที่จะเสนอผลการประเมินต่อหัวหน้าส่วนราชการนาไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาเพิ่มค่าจ้าง
(4) แจ้งผลการประเมินโดยตรงแก่พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โดยให้ผู้รับการ
ประเมิ น ลงลายมื อ ชื่ อ รั บ ทราบผลการประเมิ น กรณี ที่ ผู้ รั บ การประเมิ น ไม่ ยิ น ยอมลงลายมื อ ชื่ อ รั บ ทราบผล
การประเมินให้ข้าราชการหรือพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปอย่างน้อยหนึ่งคนในหน่วยบริการนั้น ลงลายมือ
ชื่อเป็นพยานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้ว อีกทั้ง ผู้ประเมินจะต้องให้คาแนะนาแก่พนักงานกระทรวง
สาธารณสุขทั่วไป เพื่อแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น
(5) พนั กงานกระทรวงสาธารณสุขผู้ใด ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้ประเมินผลการปฏิบัติงานแล้ ว
มีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2 ครั้งติดต่อกัน ต่ากว่าระดับดี ให้ถือว่าสิ้นสุดสัญญาจ้ าง
โดยให้ผู้บังคับบัญชาทาความเห็นเสนอหัวหน้าส่วนราชการต่อไป
/อนึ่ง สาหรับ...
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อนึ่ง สาหรับหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ให้ผู้ที่ได้รับ
มอบอานาจในการจ้างและการทาสัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป เป็นผู้ พิจารณาหรือสั่งการหรือให้
ความเห็นเรื่องการสิ้นสุดสัญญาจ้างในกรณีต่าง ๆ
6. ให้หัวหน้าส่วนราชการ แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปแต่ละหน่วยบริการ ประกอบด้วย
(1) หัวหน้าหน่วยบริการ
เป็นประธาน
(2) หัวหน้ากลุ่มงาน/งานที่มีพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
เป็นกรรมการ
ปฏิบัติงานหรือผู้ที่หัวหน้าหน่วยบริการมอบหมาย
(จานวนกรรมการ 2 – 4 คน)
(3) ผู้ปฏิบัติงานด้านการเจ้าหน้าที่
เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
มีหน้าที่ในการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม จากการใช้ดุลยพินิจของ
ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ประเมินก่อนที่จะเสนอผลการประเมินต่อหัวหน้าส่วนราชการ
 หลักเกณฑ์กำรเพิ่มค่ำจ้ำงประจำปีของพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุขทั่วไป
หลักเกณฑ์การเพิ่มค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ที่ กพส.กาหนดไว้ ตามประกาศ
คณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การเพิ่มค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีรายละเอียด ดังนี้
1. การเพิ่มค่าจ้าง ให้ ได้รับการพิจารณาเพิ่มค่าจ้าง ปีละ 1 ครั้ง ในวันที่ 1 ตุล าคมของทุกปี
โดยให้เพิ่มค่าจ้างไม่เกินวงเงินที่กาหนด
2. “รอบปีที่แล้วมา” หมายถึง ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีถัดไป
3. พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปที่จะได้รับการพิจารณาเพิ่มค่าจ้าง ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) ต้องมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในรอบปีที่แล้วมาไม่น้อยกว่า 8 เดือน
(2) ในรอบปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือไม่ถูกศาลพิพากษา
ในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน หรือความผิดที่ทาให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตาแหน่ง
หน้าที่ของตน ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(3) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งพักราชการเกินกว่า 4 เดือน
(4) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ขาดงานโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
(5) ในรอบปีที่แล้วมา ต้องไม่ลาหรือมาทางานสายเกินจานวนครั้ง ที่ผู้บังคับบัญชาผู้มีอานาจ
สั่งเพิ่มค่าจ้างกาหนดเป็นหนังสือไว้ก่อนแล้ว โดยคานึงถึงลักษณะงานและสภาพท้องที่อันเป็นที่ตั้งของแต่ละหน่ วย
บริการ ให้ถือปฏิบัติดังนี้
1) การลาป่วยและลากิจส่วนตัวรวมกัน ให้ถือจานวนครั้งไม่เกิน 24 ครั้ง
2) การมาทางานสาย ให้ถือจานวนครั้งไม่เกิน 36 ครั้ง

/(6) ในรอบปี…

-15(6) ในรอบปีที่แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติงาน โดยมีวันลาป่วย/ลากิจส่วนตัวรวมกัน ไม่เกิน 45 วันทาการ
แต่ไม่รวมถึงวันลาดังต่อไปนี้
1) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย
เฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างลา
2) ลาคลอดบุตรไม่เกิน 90 วัน
3) ลาป่วยซึ่งจาเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกัน
ไม่เกิน 120 วันทาการ
4) ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติ งานตามหน้าที่หรือในขณะเดินทางไป
หรือกลับจาการปฏิบัติงานตามหน้าที่
5) ลาพักผ่อน
6) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
7) ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร เฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างลา
4. พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ที่มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาให้เลื่อนค่าตอบแทนในระดับดีเด่น
จะต้องอยู่ในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้
1) การลาป่วยและลากิจส่วนตัวรวมกัน ให้ถือจานวนครั้งไม่เกิน 12 ครั้ง และจานวนวัน
ไม่เกิน 24 วันทาการ
2) การมาทางานสาย ให้ถือจานวนครั้งไม่เกิน 18 ครั้ง
5.ให้ เพิ่ มค่ าจ้ างพนั กงานกระทรวงสาธารณสุ ขทั่ ว ไป ตามผลการประเมิน ผลการปฏิบั ติง าน
2 รอบการประเมินของปีงบประมาณที่จะเพิ่มค่าจ้าง โดยมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่าระดับดี ได้ไม่เกินอัตราร้อยละ 6
ของฐานค่าจ้าง
6. ในกรณีที่มีการคานวณเพื่อเพิ่มค่าจ้าง และหรือค่าตอบแทน หากคานวณแล้วถ้ามีเศษไม่ถึงสิบบาท
ให้ปรับเพิ่มขึ้นเป็นสิบบาท
7. การเพิ่มค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานกระทรวงสาธารสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมนผลการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มค่าจ้าง และต่อสัญญาจ้าง
ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2557 โดยนาผลการประเมนมาประกอบการพิจารณาเพิ่มค่าจ้างภายใน
วงเงินที่กาหนดไว้
8. การเพิ่มค่าจ้างให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปแต่ละคนในแต่ละครั้ง ต้องไม่เกินอัตรา
ค่าจ้างขั้นสูงของบัญชีค่าจ้างที่คณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุขกาหนด
9. พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปที่ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงให้ได้รับการเพิ่มค่าจ้าง
และหรื อค่าตอบแทนพิเศษ ตามผลการประเมินผลการปฏิบัติงานในวันที่ 1 ตุล าคม และให้ อยู่ภ ายในวงเงิน
ที่กาหนดไว้
10. พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปในกลุ่มใด ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้าง
ให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปผู้นั้น ได้รับการพิจารณาเพิ่มค่าจ้างในกลุ่มนั้น ตามผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ข้างต้น

-16กำรบริหำรวงเงินที่ใช้ในกำรเพิ่มค่ำจ้ำงของพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุขทั่วไป
ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การเพิ่มค่าจ้างพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุ ข ทั่ ว ไป พ.ศ.2557 ข้ อ 3 (7) ก าหนดวงเงิ น ในการเพิ่ ม ค่ า จ้ า งของพนั ก งานกระทรวง
สาธารณสุขไม่เกินร้อยละ 4 ของผลรวมจากฐานค่าจ้างที่จ่ายให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขในหน่วยบริการนั้น ๆ
ณ วันที่ 1 กันยายน โดยให้คานึงถึงเงินรายได้ของหน่วยบริการตามแผนงาน
----------------------------

-17หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและกำรปรับค่ำจ้ำงประจำปีของลูกจ้ำงชั่วครำวเงินบำรุง
สังกัด โรงพยำบำลวชิระภูเก็ต สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดภูเก็ต
------------------------------หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและระเบียบที่เกี่ยวข้องในกำรปรับค่ำจ้ำงประจำปี
ของลูกจ้ำงชั่วครำว (เงินบำรุง)
 หนังสือสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.034/ว 224 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2558
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และวิธีการปรับค่าจ้างประจาปี ของลูกจ้างชั่วคราว
เงินนอกงบประมาณ (เงินบารุง) สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2558
 หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
1. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาใช้เป็นเครื่องมือ ในการบริหารลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบารุง)
และนาผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ แล้วแต่กรณี ดังนี้
1.1 การปรับค่าจ้างกรณีการจ้างต่อเนื่องและค่าตอบแทนอื่น ๆ
1.2 การเลิกจ้าง
1.3 การจ้างงานต่อ
1.4 การพัฒนาและการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน
1.5 การบริหารงานบุคคลเรื่องอื่น ๆ
2. ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว (เงินบารุง) ตามลาดับชั้น
3. ให้ประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบารุง) ปีละ 2 ครั้ง
ตามปีงบประมาณ คือ
ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 มีนาคม ปีถัดไป
รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน ในปีเดียวกัน
4. ในแต่ละรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้นาผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบารุง) มาจัดกลุ่มตามผลคะแนน เป็น 5 ระดับ คือ
 ดีเด่น
95 – 100 คะแนน
 ดีมาก
85 – <95 คะแนน
 ดี
75 – <85 คะแนน
 พอใช้
65 – <75 คะแนน
 ต้องปรับปรุง น้อยกว่า 65 คะแนน
5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน บนพื้นฐานการของผลสาเร็จและผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยหน่วยบริการ
ต้องกาหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานให้มีความชัดเจน สามารถตรวจสอบได้
6. การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบารุง)ให้ประเมิน
จากผลงานของลูกจ้างชั่วคราวผูน้ ั้น โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ร้อยละ 80 และพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 20 ดังนี้
6.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ร้อยละ 80 พิจารณาจากองค์ประกอบดังนี้
(1) ปริมาณผลงาน
(2) คุณภาพผลงาน
(3) ความรวมเร็วหรือความตรงต่อเวลา
(4) การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

-186.2 การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ร้อยละ 20 พิจารณาจากองค์ประกอบ ดังนี้
(1) มุ่งผลสัมฤทธิ์
(2) บริการที่ดี
(3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
(4) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
(5) การทางานเป็นทีม
7. ลู กจ้ างชั่ว คราวเงิน นอกงบประมาณ (เงินบารุง ) ผู้ ใด ซึ่งผู้ บังคับบัญชาได้ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานแล้ว มีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินการปฏิบัติงาน 2 ครั้ง ติดต่อกันต่ากว่าระดับดี ให้ผู้บังคับบัญชา
ท าความเห็ น เสนอผู้ มี อ านาจสั่ ง จ้ า งเพื่ อ พิ จ ารณาสั่ ง เลิ ก จ้ า งต่ อ ไป พร้ อ มกั น แจ้ ง ให้ ลู ก จ้ า งชั่ ว คราวเงิ น นอก
งบประมาณ (เงินบารุง) ผู้นั้นทราบภายในเจ็ดวันนับตั้งแต่วันทราบผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน
8. กรณีทจี่ ะมีการจ้างงานต่อเนื่องในลักษณะงานเดิมหรือลักษณะงานใหม่ ให้หน่วยบริการ นาผล
การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบารุง) ผู้นั้นมาประกอบการพิจารณา
โดยผู้ได้รับการพิจารณาให้จ้างงานต่อเนื่องได้ จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2 ครั้ง
ติดต่อกันในปีที่จะจ้างไม่ต่ากว่าระดับดี ทั้งนี้ ให้ผู้บังคับบัญชาทาความเห็นเสนอผู้มีอานาจสั่งจ้างพิจารณาสั่งจ้าง
ต่อไป
 หลักเกณฑ์กำรปรับค่ำจ้ำงประจำปีของลูกจ้ำงชั่วครำวเงินนอกงบประมำณ (เงินบำรุง)
วิธีการปรับค่าจ้างประจาปีของลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบารุง) ให้ใช้หลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาดังนี้
1. รอบปีที่แล้วมา ตั้งแต่ 1 ตุลาคม ของปีหนึ่งถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีถัดไป
2. การปรับค่าจ้าง ให้ปรับได้ปีละหนึ่งครั้ง คือ วันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี โดยปรับค่าจ้างได้ไม่เกิน
ร้อยละ 6 ของฐานค่าจ้างเดิม ตามผลการประเมินการปฏิบัติงาน และไม่เกินขั้นสูงของอัตราค่าจ้างที่สานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกาหนด
3. ให้ควบคุมวงเงินงบประมาณการปรับค่าจ้างในวงเงินไม่เกินร้อยละ 4 ของอัตราค่าจ้างลูกจ้าง
ชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบารุง) ณ วันที่ 1 กันยายน (หน่วยบริการอาจกาหนดวงเงินตามความเหมาะสม
และสถานะเงินบารุง)
4. ลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบารุง) ซึ่งจะได้รับการพิจารณาปรับค่าจ้างในรอบปีที่
แล้วมาต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
4.1 ในรอบปีที่แล้วมามีผลการประเมินการปฏิบัติงาน อยู่ในเกณฑ์ไม่ต่ากว่าระดับดี
4.2 ต้ อ งไม่ ถู ก สั่ ง ลงโทษทางวิ นั ย ที่ ห นั ก กว่ า โทษภาคภั ณ ฑ์ หรื อ ไม่ ถู ก ศาลพิ พ ากษาใน
คดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือความผิดที่ทาให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตาแหน่ งหน้าที่
ราชการของตน ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
4.3 ต้องไม่ลาหรือมาทางานสายเกินจานวนครั้งที่ หรือจานวนวันที่หน่วยบริการกาหนด โดย
คานึงถึงลักษณะงานและสภาพท้องที่อันเป็นที่ตั้งของแต่ละหน่วยบริการหรือหน่วยงาน ซึ่งอนุโลมตามที่ถื อปฏิบัติ
กับข้าราชการหรือลูกจ้างประจาในตาแหน่งที่มีลักษณะงานเช่นเดียวกันก็ได้
/4.4 ต้องมี…

-194.4 ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการ 12 เดือน โดยมีวันลาลาป่วยและลากิจส่วนตัวรวมกัน ไม่เกิน
30 วันทาการ แต่ไม่รวมถึงการลาดังต่อไปนี้
ลาคลอดบุตรไม่เกิน 90 วัน
ลาพักผ่อน
ลาเพื่อรับราชการทหารในการเรียกพล เพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึกวิชาทหาร เข้ารับการ
ระดมพล หรือเพื่อทดลองความพรั่งพร้อม ปีหนึ่งไม่เกิน 60 วัน
การลาอุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจย์
4.5 กรณีจ้างงานใหม่ ต้องมีเวลาปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 เดือน ยกเว้นได้รับการจ้างงานในวันที่ 2
หรือวันเปิดทาการวันแรกของเดือนกุมภาพันธ์ เนื่องจากวันที่ 1 หรือวันถัดไปของเดือนกุมภาพันธ์ในปีนั้นตรงกับ
วันหยุดราชการ
5. ลูกจ้างชั่วคราว (เงินบารุง) ที่มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาให้เลื่อนค่าตอบแทนในระดับดีเด่น
จะต้องอยู่ในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้
1) การลาป่วยและลากิจส่วนตัวรวมกัน ให้ถือจานวนครั้งไม่เกิน 12 ครั้ง และจานวนวัน
ไม่เกิน 24 วันทาการ
2) การมาทางานสาย ให้ถือจานวนครั้งไม่เกิน 18 ครั้ง

-----------------------------

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
ตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561
สาหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชือ่ หน่วยงาน โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
วัน/เดือน/ปี 21 มีนาคม 2562
หัวข้อ
แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒5๖1
สาหรับกลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน ในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
รายละเอียดข้อมูล
1. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้าง
ประจาพนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว (เงินบารุง) ในสังกัดโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
Linkภายนอก : ไม่มี
หมายเหตุ:……………………………………………………………………………………………………………………………….......
.................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล
นัดถะณา โคตรมณี
(นางสาวนัดถะณา โคตรมณี)
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
วันที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ 2562

ผู้อนุมัติรับรอง
บุญมา ติ้วสกุล
(นางสาวบุญมา ติว้ สกุล)
ตาแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์
และแผนงานโครงการ
วันที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ 2562

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่
วุฒิชัย ช่างคิด
(นายวุฒิชัย ช่างคิด)
ตาแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ 2562

