






















 
ประกาศสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําปาง 

เรื่อง การสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ : ดานความพรอมรับผิด 
(กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ : ลูกจางชั่วคราว) 

----------------------------------- 
  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําปาง สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปน     
สวนราชการระดับจังหวัดท่ีเขารวมการประเมินคุณธรรม และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 การประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ เปนการประเมินเชิงบวกท่ีครอบคลุมการปฏิบัติ
ราชการของหนวยงานภาครัฐในทุกมิติ ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีสะทอนถึงคุณลักษณะ
ท่ีดีในการดําเนินงานท่ีมีคุณธรรมท่ีหนวยงานของรัฐตองมีและยึดถือปฏิบัติไดเปนอยางดี ซ่ึงดัชนีความ
พรอมรับผิด เปนหนึ่งในกรอบการประเมินฯ ท่ีมุงหมายใหสาธารณชนสามารถติดตามตรวจสอบวา
หนวยงานไดดําเนินภารกิจตามพันธกิจของหนวยงาน การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี    
ท่ีแสดงถึงความมุงม่ันตั้งใจปฏิบัติงานอยางเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของ
เจาหนาท่ีท่ีแสดงถึงผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับตางๆ ภายในหนวยงาน โดยมีหลักเกณฑการพิจารณา
ใหคุณหรือใหโทษตอผูปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับตางๆ เชนเดียวกัน เพ่ือมุงตอบสนอง
ตอผูรับบริการหรือประชาชนอยางแทจริงอันจะกอใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ตอภารกิจของรัฐและประเทศชาติ    
ซ่ึงดัชนีความพรอมรับผิด ตัวชี้วัดท่ี 2.2 การปฏิบัติงานตามหนาท่ีมีวัตถุประสงคใหหนวยงานมีการกํากับ 
ตรวจสอบเจาหนาท่ีของหนวยงานเพ่ือใหปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มประสิทธิภาพอันจะกอใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอ
ภารกิจของรัฐและผูรับบริการหรือประชาชน 
  เพ่ือใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําปาง                 
สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดําเนินไปดวยความเรียบรอย ถูกตอง เปนไปตามหลักเกณฑท่ี
เก่ียวของ มีประสิทธิภาพ เปนธรรม และเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของภาครัฐ โดยหลักเกณฑการประเมินผล
การปฏิบัติราชการกําหนดใหผูบังคับบัญชามีหนาท่ีประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูใตบังคับบัญชา และ
กํากับติดตาม การปฏิบัติราชการของผูใตบังคับบัญชา ใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน พันธกิจ และ
วัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการท่ีกําหนดไว ท้ังนี้ บุคลากรใดประพฤติตนอยูในจรยาและระเบียบวินัย ปฏิบัติราชการอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ ตอภารกิจของรัฐ ใหผูบังคับบัญชานําผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ดังกลาวไปใชประกอบการพิจารณาแตงต้ัง เลื่อนเงินเดือน/คาจาง/คาตอบแทน เพ่ือเสริมสรางแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติราชการ หากบุคลากรใดมีผลการปฏิบัติราชการในระดับท่ีตองไดรับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง          
ไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผลในระดับอันเปนท่ีพอใจของทางราชการ       
ใหดําเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑแนวทางปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจางชั่วคราว 
ดังนี้                             
                  /1.หลักเกณฑ.... 
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  1.หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจางชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ
(เงินบํารุง)สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพ.ศ.2558 
0  อ.ก.พ. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งท่ี ๓/๒๔๖๑ เม่ือวันท่ี ๑ พฤษภาคม 
๒๔๖๑0 มีมติเห็นชอบอนุมัติแนวทางปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการผูมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน 
ตํ่ากวาคาเปาหมายหรือระดับท่ีคาดหวัง สําหรับบุคลากรในสังกัดสํานักงานปลัดปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
(ราชการบริหารสวนกลางและราชการบริหารสวนกลางท่ีมีสํานักงานตั้งอยูในสวนภูมิภาค)และใหจัดทํา
ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ชองหนวยงานภาครัฐ : ดานความพรอมรับผิด (กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ) เพ่ือให       
สวนราชการถือปฏิบัติตั้งแต0 รอบการประเมิน วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๔๖2 ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๔๖3      
เปนตนไปโดยมีรายละเอียด  
0  ลูกจางช่ัวคราว  0 
  เพ่ือใหการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจางชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (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) ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2554  
  ขอ 3 หลักเกณฑและวิธีการนี้ ใชกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจางชั่วคราวเงิน
นอก งบประมาณ (เงินบาํรุง) ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน 2558 
เปนตนไป   
  ขอ 4 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตามหลักเกณฑและวิธีการนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือให ผูบังคับบัญชาใชเปนเครื่องมือในการบริหารลูกจาง
ชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบํารุง) และนําผลการ ประเมินไปใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาใน
เรื่องตาง ๆ แลวแตกรณี ดังนี้  
   (1) การปรับคาจางกรณีการจางตอเนื่องและคาตอบแทนอ่ืนๆ  
   (2) การเลิกจาง  
   (3) การจางงานตอ 
   (4) การพัฒนาและการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน  
   (5) การบริหารงานบุคคลเรื่องอ่ืน ๆ  
  ขอ 5 หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานนี้ มีหลักการท่ีจะประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานบนพ้ืนฐานของผลสําเร็จและผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยหนวยบริการตองกําหนดตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงานใหมีความชัดเจน สามารถตรวจสอบได  
  ขอ 6 การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจางชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบํารุง) 
ใหประเมินจากผลงานของลูกจางชั่วคราวผูนั้น ซ่ึงมุงผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน 
โดยกําหนดใหมีสัดสวนของผลสัมฤทธิ์ของงานไมนอยกวารอยละ 80  
 
 
 
          /(ก) การประเมิน... 
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  (ก) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน พิจารณาจากองคประกอบ ดังนี้  
        (1) ปริมาณผลงาน  
        (2) คุณภาพผลงาน  
        (3) ความรวดเร็วหรือความตรงตอเวลา  
         (4) การใชทรัพยากรอยางคุมคา  
  (ข) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน พิจารณาจากองคประกอบ ดังนี้  
   (1) มุงผลสัมฤทธิ ์ 
   (2) บริการท่ีดี  
   (3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ  
   (4) การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม  
   (5) การทํางานเปนทีม ฯลฯ หนวยบริการอาจกําหนดใหมีองคประกอบการ
ประเมินอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมไดตามความเหมาะสมกับ 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  
            มาตรฐานหรือขอกําหนดหรือดีกวาท่ีคาดหวัง 
ดีมาก   85 - 94        ผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติงานเกินมาตรฐาน หรือ 
    ขอกําหนดหรือดีกวาท่ีคาดหวัง  
ดี   75 - 84  ผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติงานไดมาตรฐาน  
            หรือขอกําหนดหรือตามคาดหวัง  
พอใช   65 - 74  ผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติงานต่ํากวา มาตรฐานหรือ 
    ขอบกพรองอยูเสมอหรือต่ํากวาท่ีคาดหวัง  
ตองปรับปรุง นอยกวา 65  ผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติงานตองปรับปรุง  
  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจางชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบํารุง) ใหใช
ตามแบบท่ีสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนด ดังแนบทายหลักเกณฑนี้ หรืออาจปรับใชตามความ
เหมาะสม ของลักษณะงาน ท้ังนี้ การประเมินดังกลาวตองครอบคลุมงาน ภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย 
ความสําเร็จของงาน ผลผลิต หรือผลลัพธท่ีคาดหวังจากการปฏิบัติงาน และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน  
  ขอ 7 การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจางชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบํารุง) 
ใหดําเนินการดังตอไปนี้ 
 
          /(1) ชวงเริ่ม... 
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    (1) ชวงเริ่มรอบการประเมิน ใหหนวยบริการกําหนดเปาหมายผลสําเร็จของงาน 
ในภาพรวมของหนวยบริการท่ีจะมอบหมายใหลูกจางชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบํารุง) ปฏิบัต ิ
จากนั้นใหผูบังคับบัญชา/ผูประเมิน และลูกจางชั่วคราว ฯ แตละคนรวมกันวางแผนการปฏิบัติงานเพ่ือให 
บรรลุเปาหมาย ความสําเร็จของงาน ผลลัพธท่ีคาดหวังจากการปฏิบัติงาน ซ่ึงลูกจางชั่วคราว ฯ ผูนั้น ตอง
รับผิดชอบในรอบการประเมินนั้น โดยกําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหรือหลักฐานบงชี้ความสําเร็จ ของ
งานอยางเปนรูปธรรม รวมท้ังระบุพฤติกรรมในการท างานท่ีคาดหวังดวย 
    (2) ในระหวางรอบการประเมิน ใหผูบังคับบัญชา/ผูประเมินติดตาม
ความกาวหนา ในการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานตามขอ (1) รวมท้ังใหคําปรึกษาแนะนําและ
ชวยเหลือในการแกไข ปญหาการปฏิบัติงาน เพ่ือใหลูกจางชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบํารุง) สามารถ
ปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย และผลสําเร็จของงานท่ีหนวยบริการกําหนด  
   (3) เม่ือครบรอบการประเมิน ใหผูบังคับบัญชา/ผูประเมินดําเนินการ ดังนี้  
    (3.1) ประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจางชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ       
(เงินบํารุง) ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีหนวยบริการกําหนด  
    (3.2) จัดทําบัญชีรายชื่อลูกจางชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบํารุง) 
ตามลําดับ คะแนนผลการประเมิน  
    (3.3) เสนอบัญชีรายชื่อลูกจางชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบํารุง)        
ตามลําดับ คะแนนผลการประเมินใหคณะกรรมการบริหารหนวยบริการพิจารณา เพ่ือความเปนมาตรฐาน 
โปรงใสและ เปนธรรมในการประเมิน กอนท่ีจะเสนอผลการประเมินตอหัวหนาหนวยบริการเพ่ือนําไปใชใน
การบริหารงาน บุคคลตอไป  
    (3.4) แจงผลการประเมินโดยตรงแกลูกจางชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ       
(เงินบํารุง) และใหคําปรึกษาแนะนําแกลูกจางชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบํารุง) เพ่ือแกไขปรับปรุง
การปฏิบัติงาน ใหดียิ่งข้ึน  
  ขอ 8 ใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจางชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ       
(เงินบํารุง) ปละ 2 ครั้ง ตามปงบประมาณ คือ  
   ครั้งท่ี 1 ประเมินผลในชวงการปฏิบัติงานระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม ของปหนึ่ง     
ถึงวันท่ี 31 มีนาคม ปถัดไป  
   ครั้งท่ี 2 ประเมินผลในชวงการปฏิบัติงานระหวางวันท่ี 1 เมษายน ถึงวันท่ี 30 
กันยายน ปเดียวกัน  
  ขอ 9 ลูกจางชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบํารุง) ผูใด ซ่ึงผูบังคับบัญชาไดประเมินผล 
การปฏิบัติงานแลว มีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินการปฏิบัติงาน 2 ครั้ง ติดตอกันต่ํากวาระดับดี       
ใหผูบังคับบัญชาทํา ความเห็นเสนอผูมีอํานาจสั่งจางเพ่ือพิจารณาสั่งเลิกจางตอไป พรอมกับแจงใหลูกจาง
ชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ (เงินบํารุง) ผูนั้นทราบภายในเจ็ดวันนับต้ังแตวันทราบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  
  ขอ 10 กรณีท่ีจะมีการจางงานตอเนื่องในลักษณะงานเดิมหรือลักษณะงานใหม ใหหนวย
บริการ นําผลการประเมินการปฏิบัติงานของลูกจางชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบํารุง) ผูนั้นมา
ประกอบการพิจารณา โดยผูไดรับการพิจารณาใหจางงานตอเนื่องได จะตองมีคะแนนเฉลี่ยของผลการ 
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ประเมินการปฏิบัติงาน 2 ครั้ง ติดตอกันในปท่ีจะจางตอไมต่ํากวาระดับดี ท้ังนี้ ใหผูบังคับบัญชาทํา
ความเห็นเสนอผูมีอํานาจสั่งจางพิจารณา สั่งจางตอไป  
  ขอ 11 ใหหนวยบริการวางระบบจัดเก็บผลการประเมิน เพ่ือนําไปใชตามวัตถุประสงค 
 
 

  ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป หรือจนกวาจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเปนอยางอ่ืน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี 2 มีนาคม  พ.ศ. 2563 
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