
                บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน   อ ำเภอปำกพะยูน   จังหวัดพัทลุง    ๙๓๑๒๐ 

ที่  พท  ๐๔๓๒/๑๑๐      วันที่   ๔ กุมภำพันธ์  ๒๕๖๔  

เร่ือง   ขออนุญำตเผยแพร่เอกสำร 

เรียน  สำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน 

  เรื่องเดิม  ด้วยส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน ได้ด ำเนินกำรออกประกำศส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูนเรื่องเรื่องแนวทำงปฏิบัติในกำรจัดท ำค ำมั่นในกำรพัฒนำปรับปรุงตนเอง กรณี
ข้ำรำชกำรมีผลกำรปฏิบัติรำชกำรในระดับต้องปรับปรุง (ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 )และเพ่ือให้สอดคล้องกับกำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน ( Integrity and Transparency 
Assessment :ITA) ต้องเผยแพร่ประกำศรำยชื่อข้ำรำชกำรที่มีผลกำรปฏิบัติรำชกำรในระดับดีเด่น และดีมำก 
บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน 

ข้อเท็จจริง ในกำรนี้ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำก จึงขออนุญำตเผยแพร่เผยแพร่
ประกำศส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูนเรื่องเรื่องแนวทำงปฏิบัติในกำรจัดท ำค ำมั่นในกำรพัฒนำ
ปรับปรุงตนเอง กรณีข้ำรำชกำรมีผลกำรปฏิบัติรำชกำรในระดับต้องปรับปรุง (ต่ ำกว่ำร้อยละ 60) บนเว็บไซต์
ของหน่วยงำน http://www.pakphayunhospital.net/index.php/ita-sso  ดังรำยละเอียดตำมที่แนบมำ
ด้วยแล้ว 

  ข้อพิจำรณำ  หำกเห็นชอบ ขอได้โปรดลงนำมอนุญำตต่อไป 

  ข้อเสนอ  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 
 

                                   
       
 

                                                                                                           

 
 

 



แบบฟอร์มกำรขออนุญำตเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำนในรำชกำรส่วนภูมิภำค 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข 

เรื่องแนวทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน พ.ศ.๒๕๖๑ 
ส ำหรับหน่วยงำนในรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำคส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

แบบฟอร์มกำรขออนุญำตเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข 
ชื่อหน่วยงำน : ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน จังหวัดพัทลุง 
วัน/เดือน/ปี :  ๔ กุมภำพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๔ 
หัวข้อ : ด้วยส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน ได้ด ำเนินกำรออกประกำศส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ
ปำกพะยูนเรื่องเรื่องแนวทำงปฏิบัติในกำรจัดท ำค ำมั่นในกำรพัฒนำปรับปรุงตนเอง กรณีข้ำรำชกำร              
มีผลกำรปฏิบัติรำชกำรในระดับต้องปรับปรุง (ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 ) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเพ่ือให้สอดคล้อง
กับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน ( Integrity and Transparency 
Assessment :ITA) ต้องเผยแพร่ประกำศรำยชื่อข้ำรำชกำรที่มีผลกำรปฏิบัติรำชกำรในระดับดีเด่น และดีมำก 
บ น เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง ห น่ ว ย ง ำ น  จึ ง ข อ อ นุ ญ ำ ต เ ผ ย แ พ ร่ เ อ ก ส ำ ที่ 
http://www.pakphayunhospital.net/index.php/ita-sso  ดังรำยละเอียดตำมที่แนบมำด้วยแล้ว   

 
          ผู้รับผิดชอบกำรให้ข้อมูล                                         ผู้อนุมัติรับรอง 

                              
                                                      

           
 
 

ผู้รับผิดชอบกำรน ำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
(นำงสำวสุนิสำ มำเส็ม) 
นักวิชำกำรสำธำรณสุข 

 
 
 
 
 
 



    บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน   อ ำเภอปำกพะยูน   จังหวัดพัทลุง    ๙๓๑๒๐ 

ที่  พท  ๐๔๓๒/๑๐๙      วันที่   ๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔  

เร่ือง   ขออนุมัติลงนำมประกำศแนวทำงปฏิบัติในกำรจัดท ำค ำมั่นในกำรพัฒนำปรับปรุงตนเอง กรณี
ข้ำรำชกำรมีผลกำรปฏิบัติรำชกำรในระดับต้องปรับปรุง (ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 ) 

 เรียน  สำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน 

เรื่องเดิม  ด้วยส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน ได้ด ำเนินกำรออกประกำศส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูนเรื่องเรื่องแนวทำงปฏิบัติในกำรจัดท ำค ำมั่นในกำรพัฒนำปรับปรุงตนเอง กรณี
ข้ำรำชกำรมีผลกำรปฏิบัติรำชกำรในระดับต้องปรับปรุง (ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 ) และเพ่ือให้สอดคล้องกับกำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน ( Integrity and Transparency 
Assessment :ITA) ต้องเผยแพร่ประกำศรำยชื่อข้ำรำชกำรที่มีผลกำรปฏิบัติรำชกำรในระดับดีเด่น และดีมำก 
บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน 

ข้อเท็จจริง ในกำรนี้ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน จึงขอ้ควำมเห็นชอบลงนำม
อนุมัตปิระกำศด้วยส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน เรื่องเรื่องแนวทำงปฏิบัติในกำรจัดท ำค ำมั่นในกำร
พัฒนำปรับปรุงตนเอง กรณีข้ำรำชกำรมีผลกำรปฏิบัติรำชกำรในระดับต้องปรับปรุง (ต่ ำกว่ำร้อยละ 60)  ดัง
รำยละเอียดตำมที่แนบมำด้วยแล้ว 

  ข้อพิจำรณำ  หำกเห็นชอบ ขอได้โปรดอนุมัติ และลงนำมประกำศต่อไป 

  ข้อเสนอ  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 

 
  
 
         -อนุมัติ 
 

                                                                  
 
 



 
 
 
 

ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 
เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดท าค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง กรณีข้าราชการมีผลการปฏิบัติ

ราชการในระดับต้องปรับปรุง (ต่ ากว่าร้อยละ 60) 
 

 ตำมกฎ ก.พ.ว่ำด้วยกำรสั่งให้ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญออกจำกรำชกำรกรณีไม่สำมำรถปฏิบัติ
รำชกำร ให้มีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ.2552 ก ำหนดให้เมื่อผู้บังคับบัญชำประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำร ของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนดตำมมำตรำ 76 แห่ง
พระรำชบัญญัติระเบียบ ข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ.2551 แล้วเห็นว่ำข้ำรำชกำรผู้ใดมีผลกำรปฏิบัติรำชกำรใน
ระดับท่ีต้องให้ได้รับกำร พัฒนำปรับปรุงตนเองก็ให้แจ้งผู้นั้นทรำบเกี่ยวกับผลกำรประเมิน พร้อมทั้งก ำหนดให้
ผู้นั้นเข้ำรับกำรพัฒนำ ปรับปรุงตนเองโดยให้ลงลำยมือชื่อรับทรำบไว้เป็นหลักฐำน ทั้งนี้ ในกำรพัฒนำ
ปรับปรุงตนเองให้ผู้บังคับบัญชำ จัดให้ข้ำรำชกำรผู้นั้นท ำค ำมั่นในกำรพัฒนำปรับปรุงตนเองโดยก ำหนด
เป้ำหมำยในระดับอันเป็นที่พอใจของ ทำงรำชกำรให้ชัดเจน เพ่ือใช้ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรครั้ง
ต่อไป นั้น 
 ดังนั้น เพ่ือให้กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย ถูกต้อง 
และเป็นไปตำมกฎ ก.พ. ดังกล่ำว ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน จึงก ำหนดแนวทำงปฏิบัติในกำร 
จัดท ำค ำมั่นในกำรพัฒนำปรับปรุงตนเองกรณีข้ำรำชกำรมีผลกำรปฏิบัติรำชกำร  ในระดับต้องปรับปรุง      
(ต่ ำกว่ำ ร้อยละ 60 ) ดังนี้  
 1. ให้ผู้บังคับบัญชำที่ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรในระดับที่ต้องให้รับกำรพัฒนำ  
ปรับปรุงตนเอง ต้องแจ้งให้ผู้นั้นทรำบเกี่ยวกับผลกำรประเมิน พร้อมทั้งก ำหนดให้ผู้นั้นเข้ำรับกำรพัฒนำ 
ปรับปรุง ตนเองโดยให้ลงลำยมือชื่อรับทรำบไว้เป็นหลักฐำน ทั้งนี้  ในกำรพัฒนำปรับปรุงตนเองให้  
ผู้บังคับบัญชำจัดให้ ข้ำรำชกำรผู้นั้นท ำค ำมั่นในกำรพัฒนำปรับปรุงตนเองโดยก ำหนดเป้ำหมำยในระดับอัน
เป็น ที่พอใจของทำง รำชกำรให้ชัดเจน เพ่ือใช้ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรครั้งต่อไป ดังนี้  
 1.1 จัดท ำค ำมั่นในกำรพัฒนำปรับปรุงตนเองตำมแบบจัดท ำค ำมั่นในกำรพัฒนำปรับปรุง ตนเอง 
 1.2 ให้ใช้แบบสรุปกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร ส่วนที่ 3 แผนพัฒนำกำรปฏิบัติ รำชกำร 
รำยบุคคล (ในรอบที่มีผลกำรประเมินอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง) 
 1.3 ให้ใช้แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำน ในกำรก ำหนดค ำมั่นในกำรพัฒนำปรับปรุงตนเอง เป็น
ตัวชี้วัดรำยบุคคลและต้องก ำหนดเป้ำหมำยในระดับอันเป็นที่พอใจของทำงรำชกำร และสอดคล้องกับแผน 
พัฒนำกำรปฏิบัติรำชกำรรำยบุคคล ตำมข้อ 1.2 
 1.4 ให้ใช้แผนพัฒนำรำยบุคคลตำมเอกสำรหมำยเลข 4 เป็นเครื่องมือประเมินผลกำรพัฒนำ ควำมรู้
ทักษะสมรรถนะ  
 2. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรและกำรพัฒนำปรับปรุงตนเองของข้ำรำชกำรตำมข้อ 1 ให้มี
ระยะ เวลำไม่เกินสำมรอบกำรประเมิน 
 3. กรณีที่ผู้ถูกประเมินเห็นว่ำกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของผู้บังคับบัญชำมีควำมไม่เป็นธรรม 
อำจท ำค ำคัดค้ำนยื่นต่อผู้บังคับบัญชำรวมไว้กับผลกำรประเมินเพ่ือเป็นหลักฐำนได้ 

 /4.เมื่อผู้บังคับบัญชำ… 



  
 
 
  4. เมื่อผู้บังคับบัญชำประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญค ำมั่นในกำรพัฒนำ 
ปรับปรุงตนเองตำมข้อ 1 และข้อ 2 แล้ว ปรำกฏว่ำผู้นั้นไม่ผ่ำนกำรประเมินในระดับอันเป็นที่น่ำพอใจของ
ทำง รำชกำรตำมค ำมั่นในกำรพัฒนำตนเอง ให้รำยงำนผลกำรประเมินดังกล่ำวต่อนำยแพทย์สำธำรณสุข
จังหวัด จึงประกำศเพ่ือทรำบและถือปฏิบัติต่อไป 

 
   ประกำศ  ณ  วันที่   ๔  เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ.256๔             

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


