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ประกาศโรงพยาบาลคลองใหญ่ 

เร่ือง  การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ด้านความพร้อมรับ
ผิด (กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ) 

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

 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นส่วนราชการระดับกรมท่ีเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ เป็นการประเมินเชิงบวกท่ีครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐในทุกมิติ ตลอดจนการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีสะท้อนถึงคุณลักษณะท่ีดีในการด าเนินงานท่ีมีคุณธรรมท่ีหน่วยงานของรัฐต้อง
มีและยึดถือปฏิบัติได้เป็นอย่างดี ซึ่งดัชนีความพร้อมรับผิด เป็นหนึ่งในกรอบการประเมินฯ ท่ีมุ่งหมายให้
สาธารณชนสามารถติดตามตรวจสอบว่าหน่วยงานได้ด าเนินภารกิจตามพันธกิจของหน่วยงาน การประเมิน
พฤติกรรมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีท่ีแสดงถึงความมุ่งมั่นต้ังใจปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของเจ้าหน้าท่ีท่ีแสดงถึงผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน 
โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาให้คุณหรือโทษต่อผู้ปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ 
เช่นเดียวกัน เพื่อมุ่งตอบสนองต่อผู้รับบริการหรือประชาชนอย่างแท้จริงอันจะก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ของรัฐและประเทศชาติ ซึ่งดัชนีความพร้อมรับผิด ตัวช้ีวัดท่ี 2.2 การปฏิบั ติงานตามหน้าท่ีมีวัตถุประสงค์ให้
หน่วยงานมีการก ากับ ตรวจสอบเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานเพื่อให้ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มประสิทธิภาพอันจะ
ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐและผู้รับบริการหรือประชาชน 
 เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
(ราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนกลางท่ีมีส านักงานต้ังอยู่ในส่วนภูมิภาค) ด าเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย ถูกต้อง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ของภาครัฐ โดยหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการก าหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าท่ีประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา และก ากับติดตามการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีก าหนดไว้ ท้ังนี้ บุคลากรใดประพฤติตนอยู่ในจรรยาและระเบียบวินัย 
ปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ผู้บังคับบัญชาน าผลการประเมินผล
การปฏิบัติราชการดังกล่าวไปใช้ประกอบการพิจารณาแต่งต้ัง เล่ือนเงินเดือน/ค่า จ้าง/ค่าตอบแทน เพื่อ
เสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ หากบุคลากรใดมีผลการปฏิบัติราชการในระดับพื้นท่ีต้องให้ได้รับการ
พัฒนาปรับปรุงตนเอง ไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นท่ีพอใจ
ของทางราชการ ให้ด าเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติการประมืนผลการปฏิบัติราชการของ
บุคลากรแต่ละประเภท ดังนี้  

    /1. พระราชบัญญัติ... 

 
 



- ๒ – 

1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 110 (5) และกฎ ก.พ. ว่าด้วย
การส่ังให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล พ.ศ.2552 ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ท่ี นร 1012/ว 10 ลงวันท่ี 24 มีนาคม 2552 (ส าหรับ
ข้าราชการ) 

2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ.2537 ข้อ 60 (5) ซึ่ง
ก าหนดให้ผู้มีอ านาจส่ังบรรจุ ส่ังให้ลูกจ้างประจ าท่ีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลในระดับอันเป็นท่ีพอใจของทางราชการ ออกจากราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามท่ีก าหนดไว้
ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม (ส าหรับลูกจ้างประจ า) 

3. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ข้อ 19 ข้อ 20 และข้อ 28 
(4) และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง แนวทางการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ.2554 และหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2554 ข้อ 11 ตามหนังสือ
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ท่ี สธ 0201.034/ว 275 ลงวันท่ี 21 ตุลาคม 2554 (ส าหรับพนักงาน
ราชการ) 

4. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556 ข้อ 23 ข้อ 24 
และข้อ 25 (4) และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มค่าจ้าง และต่อสัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2557 ข้อ 8 
ตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนมาก ท่ี สธ 0201.040/ว 269 ลงวันท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ.2557 
(ส าหรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) 
  อ.ก.พ. ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งท่ี 3/2561 เมื่อวันท่ี 1 พฤษภาคม 2561 มีมติ
เห็นชอบอนุมัติแนวทางปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ ากว่าค่า
เป้าหมายหรือระดับท่ีคาดหวัง ส าหรับบุคลากรในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ราชการบริหาร
ส่วนกลางและราชการบริหารส่วนกลางท่ีมีส านักงานต้ังอยู่ในส่วนภูมิภาค) และให้จัดท าประกาศส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : 
ด้านความพร้อมรับผิด (กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ) เพื่อให้ส่วนราชการถือปฏิบัติต้ังแต่รอบกร
ประเมิน วันท่ี 1 เมษายน 2561 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2561 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ข้าราชการ 

- ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน
ก าหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ก าหนดตัวช้ีวัดหรือ
หลักฐานบ่งช้ีความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 

- ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมินอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ประเมินผลส าเร็จของงานในช่วงเวลา 3 เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับเป้าหมายท่ีก าหนดไว้
หรือไม่ เมื่อผู้ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมินมีผลการประเมินต่ ากว่าค่าเป้าหมายหรือระดับท่ีคาดหวังให้ผู้
ประเมินแจ้งผู้รับการประเมินทราบ และให้ค าปรึกษาแนะน าเพื่อปรับปรุง แก้ไข พัฒนาผลการปฏิบัติราชการ
ของผู้รับการประเมินในช่วง 3 เดือนหลังของรอบการประเมิน 

- ส้ินรอการประเมิน เมื่อผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการอยู่ในระดับต้อง
ปรับปรุง ให้ด าเนินการจัดท าค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง กรณีข้าราชการพลเรือนสามัญมีผลการปฏิบัติ
ราชการในระดับต้องปรับปรุง (ต่ ากว่าร้อยละ 60) ดังนี้ 
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ข้อ 1 ให้ผู้บังคับบัญชาท่ีประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการของข้าราชการในระดับท่ีต้อง
ให้ได้รับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ต้องแจ้งให้ผู้รับการประเมินทราบเกี่ยวกับการประเมินพร้อมท้ังก าหนดให้ผู้
นั้นเข้ารับการพัฒนาปรับปรุงตนเองโดยให้ลงลายมือช่อรับทราบไว้เป็นหลักฐาน ท้ังนี้ ในการพัฒนาปรับปรุง
ตนเองให้ผู้บังคับบัญชาจัดให้ข้าราชการผู้นั้นท าค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองโดยก าหนดเป้าหมายใน
ระดับอันเป็นท่ีพอใจของทางราชการให้ชัดเจน เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งต่อไป ดังนี้ 

  1.1  ร่วมจัดท าค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองตามแบบจัดท าค ามั่นในการพัฒนา
ปรับปรุงตนเอง (เอกสารแนบท้าย 1) 

  1.2  ให้ใช้แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ส่วนท่ี 3 แผนการพัฒนาการปฏิบัติ
ราชการรายบุคคล ในรอบท่ีมีผลการประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรุง (ต่ ากว่าร้อยละ 60) มาจัดท าแผนพัฒนา
รายบุคคล (Individual Development Plan) เพื่อเป็นเครื่องมือประเมินผลการพัฒนาความรู้ ทักษะ 
สมรรถนะท่ีต้องการพัฒนา และแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
หรือสมรรถนะ ในการก าหนดค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองเป็นตัวช้ีวัดรายบุคคลโดยต้องก าหนด
เป้าหมายในระดับอันเป็นท่ีพอใจของทางราชการ ท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล 
ประกอบการจัดท าค ามั่นฯ ตามแบบท่ีส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขก าหนด (เอกสารแนบท้าย 2) 

ข้อ 2 การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการพัฒนาปรับปรุงตนเองของข้าราชการตามข้อ 1 ให้มี
ระยะเวลาไม่เกินสามรอบการประเมิน 

ข้อ 3 กรณีท่ีผู้ถูกประเมินเห็นว่าการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้บังคับบัญชามีความไม่เป็น
ธรรมอาจท าค าคัดค้านยื่นต่อผู้บังคับบัญชารวมไว้กับผลการประเมินเพื่อเป็นหลักฐานได้ภายใน 15 วัน 
หลังจากทราบผลการประเมินและให้ผู้บังคับบัญชารวบรวมรายงานเสนอผู้มีอ านาจล าดับถัดไปเพื่อประกอบ
ความเห็นในการพิจารณา 

ข้อ 4 เมื่อผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญตามค ามั่นใน
การพัฒนาปรับปรุงตนเองตามข้อ 1 และข้อ 2 แล้ว ปรากฏว่าผู้นั้นไม่ผ่านการประเมินในระดับอันเป็นท่ีพอใจ
ของทางราชการตามค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ให้รายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อปลัดกระทรวง
สาธารณสุข เมื่อปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้รับรายงานแล้วอาจด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(1) กรณีข้าราชการผู้รับการประเมินประสงค์จะลาออกจากราชการ ก็ส่ังให้ออกจากราชการ 
หรือ 

(2) ส่ังให้ข้าราชการผู้นั้นเข้ารับการพัฒนาปรับปรุงตนเองอีกครั้งหนึ่ง โดยท าค ามั่นในการ
พัฒนาปรับปรุงตนเองเป็นครั้งท่ีสอง หรือ 

(3) ส่ังให้ข้าราชการผู้นั้นออกจากราชการ 
  กรณีการด าเนินการตาม ข้อ 4 (2) เมื่อผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการผู้
นั้นตามค ามั่นครั้งท่ีสองแล้ว ปรากฏว่าผู้นั้นไม่ผ่านการประเมินในระดับอันเป็นท่ีพอใจของทางราชการตาม
ค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ให้หน่วยงานรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการเสนอต่อ
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อส่ังให้ข้าราชการผู้นั้นออกจากราชการ 
 ท้ังนี้ ให้ด าเนินการตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการส่ังให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไม่
สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ. 2552 
 ลูกจ้างประจ า 

- ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินก าหนด
ข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ก าหนดตัวช้ีวัดหรือหลักฐาน
บ่งช้ีความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 
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- ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมินอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ประเมินผลส าเร็จของงานในช่วงเวลา  3 เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับเป้าหมายท่ีก าหนดไว้
หรือไม่ เมื่อผู้ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมินมีผลการประเมินต่ ากว่าค่าเป้าหมายหรือระดับท่ีคาดหวัง ให้ผู้
ประเมินแจ้งผู้รับประเมินทราบ และให้ค าปรึกษาแนะน าเพื่อปรับปรุง แก้ไข พัฒนาผลการปฏิบัติราชการของ
ผู้รับการประเมินในช่วง 3 เดือนหลังของรอบการประเมิน 

- ส้ินรอบการประเมิน เมื่อผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจ า อยู่ในระดับต้อง
ปรับปรุง ให้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ.2537 ข้อ 
60 (5) ซึ่งก าหนดให้ผู้มีอ านาจส่ังบรรจุ ส่ังให้ลูกจ้างประจ าท่ีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นท่ีพอใจของทางราชการ ออกจากราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามท่ี
ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม 
 พนักงานราชการ 

- ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน 
ก าหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน ก าหนดตัวช้ีวัดหรือ
หลักฐานบ่งช้ีความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 

- ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมินอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ประเมินผลส าเร็จของงานในช่วงเวลา 3 เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับเป้าหมายท่ีก าหนดไว้
หรือไม่ เมื่อผู้ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมินมีผลการประเมินต่ ากว่าค่าเป้ าหมายหรือระดับท่ีคาดหวังให้ผู้
ประเมินแจ้งผู้รับการประเมินทราบ และให้ค าปรึกษาแนะน าเพื่อปรับปรุง แก้ไข พัฒนาผลการปฏิบัติงานของ
ผู้รับการประเมินในช่วง 3 เดือนหลังของรอบการประเมิน 

- เมื่อส้ินรอบการประเมินของรอบการประเมินนั้น ๆ ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ราชการมีคะแนนผลการประเมินอยู่ในระดับใดเมื่อรวมคะแนนผลกาประเมินกับรอบการประเมินท่ี ผ่านมามี
คะแนนเฉล่ียของผลการประเมิน 2 ครั้ง ติดต่อกันต่ ากว่าระดับดี ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2554 ข้อ 
11 พนักงานราชการผู้ใด ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้ประเมินผลการปฏิบัติงานแล้ว มีคะแนนเฉล่ียของผลการประเมิน 
2 ครั้ง ติดต่อกันต่ ากว่าระดับดี ให้ผู้บังคับบัญชาท าความเห็นเสนอผู้มีอ านาจส่ังจ้าง เพื่อพิจารณาส่ังเลิกจ้าง
ต่อไป พร้อมกับแจ้งให้พนักงานราชการผู้นั้นทราบภายในเจ็ดวัน นับต้ังแต่วันทราบผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
  พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 

- ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน
ก าหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน ก าหนดตัวช้ีวัด หรือ
หลักฐานบ่งช้ีความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 

- ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมินอย่างต่อเนื่องเพื่อ
ประเมินผลส าเร็จของงานในช่วงเวลา 3 เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับเป้าหมายท่ีก าหนดไว้
หรือไม่ เมื่อผู้ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมินมีผลการประเมินต่ ากว่าค่าเป้าหมายหรือระดับท่ีคาดหวังให้ผู้
ประเมินแจ้งผู้รับการประเมินทราบ และให้ค าปรึกษาแนะน าเพื่อปรับปรุง แก้ไข พัฒนาผลการปฏิบัติงานของ
ผู้รับการประเมินในช่วง 3 เดือนหลังของรอบการประเมิน 

- เมื่อส้ินรอบการประเมินของรอบการประเมินนั้นๆ ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุขมีคะแนนผลการประเมินอยู่ในระดับใดเมื่อรวมคะแนนผลการประเมินกับรอบการประเมิน
ท่ีผ่านมามีคะแนนเฉล่ียของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2 ครั้ง ติดต่อกันต่ ากว่าระดับดี ให้ด าเนินการตาม
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ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มค่าจ้าง และต่อสัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2557 ข้อ 8 พนักงาน
กระทรวงสาธารณสุขท่ัวไปผู้ใด ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้ประเมินผลการปฏิบัติงานแล้วมีคะแนนเฉล่ียของผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 2 ครั้งติดต่อกันต่ ากว่าระดับดี ให้ถือว่าส้ินสุดสัญญาจ้าง โดยให้ผู้บังคับบัญชาท า
ความเห็นเสนอหัวหน้าส่วนราชการต่อไป พร้อมกับแจ้งให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขผู้นั้นทราบภายในเจ็ด
วันนับต้ังแต่วันทราบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศเปล่ียนแปลงเป็นอย่างอื่น 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๓   ธันวาคม  พ.ศ. 2561 
 
                                                   ศิรดา  วงศ์วานวัฒนา                                            
                                              (นางสาวศิรดา  วงศ์วานวัฒนา) 
                             นายแพทย์ปฏิบัติการ รักษาการในต าแหน่ง 
                                           ผู้อ านวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่ 


