บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงพยาบาลอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ๔๐250 โทร ๐๔๓ 446112-3
ที่ ขก ๐๐๓๒.๒๗ /

วันที่ 14 ตุลาคม ๒๕๖4

เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว
และพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
เรียน ผู้อํานวยการโรงพยาบาลอุบลรัตน์
ตามเจตนารมณ์ ข องยุ ท ธศาสตร์ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ระยะที่ ๓
(พ.ศ.๒๕๖๐- ๒๕๖๔) และแผนแม่ บ ทการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบกระทรวง
สาธารณสุข ระยะที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑
(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) โดย มุ่งเน้น การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ด้า นการป้องกันและปราบปรามผ่าน
กระบวนการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และกําหนดให้
หน่วยงานจะต้องประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของหน่วยงานภาครัฐครอบคลุมในทุกมิติ
ดังนั้น เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลอุบลรัตน์ ดําเนินการไป
ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ ภารกิจของ
ภาครัฐ โรงพยาบาลอุบลรัตน์จึงกําหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ดังนี้
๑.ข้าราชการให้ดําเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 110(5)
และกฎ ก.พ.ว่า ด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ ออกจากราชการ กรณีไม่ส ามารถปฏิบัติร าชการให้มี
ประสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ล พ.ศ.2552 ตามหนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว10 ลงวั น ที่ 24
มีนาคม 2552
๒. ลูกจ้างประจําให้ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจําของส่วนราชการ พ.ศ.
2537 ข้ อ 60(5) ซึ่ ง กํ า หนดให้ ผู้ มี อํ า นาจสั่ ง บรรจุ สั่ ง ให้ ลู ก จ้ า งประจํ า ที่ ไ ม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ร าชการให้ มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ ออกจากราชการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม
๓. พนักงานราชการ ให้ดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ข้อ 19 ข้อ 20 และข้อ 28(4) และประกาศคณะกรรมการบริห ารพนักงานราชการ ลงวันที่ 28 กุมภาพัน ธ์
2554 เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 และหลักเกณฑ์และวิธีการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2554 ข้อ 11
ตาม หนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.034/ว 275 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2554
๔. ลูกจ้างชั่วคราวให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้าง ชั่วคราว
เงินนอกงบประมาณ (เงินบํารุง) สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามหนังสือ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๔/ว ๒๒๔ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔
๕. พนั ก งานกระทรวงสาธารณสุ ข ให้ ดํ า เนิ น การตามระเบี ย บกระทรวงสาธารณสุ ขว่ า ด้ ว ยพนั กงาน
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556 ข้อ 23 ข้อ 24 และข้อ 25(4) และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน
กระทรวง สาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มค่าจ้าง และต่อสัญญาจ้าง
พนั ก งาน กระทรวงสาธารณสุ ข พ.ศ. 2557 ข้ อ 8 ตามหนั ง สื อ กระทรวงสาธารณสุ ข ด่ ว นมาก ที่ สธ
0201.040/ว 269 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุญาตนําเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์โรงพยาบาลอุบลรัตน์
ต่อไป

(นางนงคราญ ชมภูวิเศษ)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
รับทราบ/อนุญาตเผยแพร่

(นางสาวอภิสรา ธํารงวรางกูร)
นายแพทย์ชํานาญการ รักษาการในตําแหน่ง
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลอุบลรัตน์

