
                 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน   โทร.๐๕๔๒91584 

ที ่ลป 0432/133                   วันที ่ 10   มีนาคม 2564 
เรื่อง   ขออนุญาตเผยแพร่มาตรการ และระบบบริหารผลการปฏิบัติงานและการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ 
         ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า  
 

เรียน   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดล าปาง  
 

  ตามที่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน ได้แจ้งมาตรการ กลไก และการวางระบบในการ
บริหารผลการปฏิบัติงานและการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ ากว่าค่าเป้าหมาย 
โดยให้ด าเนินการตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการว่าด้วยการสั่งให้ออกจากราชการของส านักงาน ก.พ.
และส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ได้ก าหนดไว้ กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและ    
เกิดประสิทธิผล หรือการสั่งเลิกจ้าง เนื่องจากมีคะแนนการประเมินผลการปฏิบั ติราชการต่ ากว่า          
ระดับท่ีก าหนด คือ ต่ าร้อยละ 60 ของแต่ละประเภทของเจ้าหน้าที่ คือ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงาน-
ราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือให้ทราบถึงแนวการประเมินผล            
การปฏิบัติงาน ตามประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน ซึ่งได้ประกาศแจ้งให้ทราบทั่วกันแล้วนั้น  
  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน ขอเรียนว่า การแจ้งประกาศมาตรการดังกล่าว      ข้างต้น 
ทางส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน  จะพิจารณาด าเนินการชี้แจงให้แก่เจ้าหน้าที่ และ     ผู้บริหารพิจารณา
เพ่ือทบทวนประกาศดังกล่าวใหม่อีกครั้ง เพ่ือเป็นแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปี 2564  
โดยส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน  ได้เสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง  ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ ตามมาตรา 
57  เป็นผู้พิจารณาลงนามในประกาศ ในฐานะเป็นผู้บริหารสูงสุดระดับจังหวัดเรียบร้อยแล้ว  อยู่ระหว่างการลง
นามของผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง   ทั้งนี้เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมิน   การส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน  
           กลุ่มงานบริหาร ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน จึงขออนุญาตน าประกาศส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอเถิน ของรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 1 ตุลาคม 2563 ใช้เป็นแนวทางของรอบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ณ 1 เมษายน 2564  ขึ้นเพ่ือเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอเถิน  http://www.thlp.moph.go.th/00568/  และ แจ้งบุคลากรในสังกัดของ
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดทราบต่อไป 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 
 

 
   (นายชุมพล ดวงดีวงศ์) 
   สาธารณสุขอ าเภอเถิน 
 
 
 
 

http://www.thlp.moph.go.th/00568/


        บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน   โทร.๐๕๔๒91584 

ที ่ลป 0432/134                   วันที ่ 10   มีนาคม 2564 
เรื่อง   แจ้งเวียนการก าหนดมาตรการ กลไก และการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและ 
         การด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า 
 

เรียน   หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงานในสสอ.เถินและผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง 
 

  ด้วยส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน จะต้องด าเนินการตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข  
ได้ด าเนินการในโครงการคุณธรรม  และความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity  and                
Transparency Assessment : ITA)  ในข้อ EB 7 คือ การก าหนดมาตรการ กลไก และการวางระบบ       
ในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า   
 

  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน ขอเรียนว่าได้เสนอมาตรการฯ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ล าปาง ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ ตามมาตรา 57  เป็นผู้พิจารณาลงนามในประกาศ ในฐานะเป็นผู้บริหารสูงสุด
ระดับจังหวัดเรียบร้อยแล้ว  ซึ่งอยู่ระหว่างการลงนามของผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง   เพ่ือให้การบริหารผล         
การปฏิบัติงานและการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์ปฏิบัติงานต่ ากว่าค่าเป้าหมาย หรือระดับ
คาดหวังร้อยละ 60 ของรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  1 เมษายน 2564 เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ   ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน จึงขอส่งประกาศส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอเถิน เพ่ือเป็นแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่      ผู้มี
ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ าแนบมาพร้อมหนังสือนี้  
 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป  

 
 
 
   (นายชุมพล ดวงดีวงศ์) 
   สาธารณสุขอ าเภอเถิน 

 
 
 
 
 

 
 
 



แบบฟอร ์มการขอเผยแพร่ข ้อม ูลผ่านเว็บไซต์ของหน ่วยงานในราชการบร ิหารส่วนภูมิภาค  
ส าน ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ตามประกาศส าน ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เร ื่อง แนวทางการเผยแพร ่ข ้อม ูลต ่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2562 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบร ิหารส่วนภูมิภาค ส าน ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

 
 
 

แบบฟอร ์มการขอเผยแพร่ข ้อม ูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส าน ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
 
ชื่อหน่วยงาน  :  คณะกรรมการด าเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอเถิน 
วัน/เดือน/ป ี   :  11  มีนาคม  2564 

 
หัวข ้อ :    ขออนุญาตเผยแพร่มาตรการ และระบบบริหารผลการปฏิบัติงานและการด าเนินการกับ
เจ้าหน้าทีผู่้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า  

 
รายละเอียดขอ้ม ูล  (โดยสรุปหรอืเอกสารแนบ) 

        ขออนุญาตเผยแพร่มาตรการ และระบบบริหารผลการปฏิบัติงานและการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ 
         ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า  
 

Link ภายนอก   : ไม ่มี 
หมายเหต ุ  :   

 
           ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                                ผู้อนุมัติรับรอง 
  
 
 
           
              ( นายประยูร จันทร์ศักดิ์ )                                         ( นายชุมพล ดวงดีวงศ์ ) 
        นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                                      สาธารณสุขอ าเภอเถิน 
               11  มีนาคม  2564                                              11  มีนาคม  2564 
 
 

          วันที ่ 4  เด ือน ธันวาคม พ.ศ. 2561                        วันที่ 4  เด ือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 

 
 

ผู้ร ับผ ิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 
 
(นางสาวกนกวรรณ วังหอม) 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

11  มีนาคม  2564 

 



แบบฟอร ์มการขอเผยแพร่ข ้อม ูลผ่านเว็บไซต์ของหน ่วยงานในราชการบร ิหารส่วนภูมิภาค  
ส าน ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ตามประกาศส าน ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เร ื่อง แนวทางการเผยแพร ่ข ้อม ูลต ่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2562 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบร ิหารส่วนภูมิภาค ส าน ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

 
 
 

แบบฟอร ์มการขอเผยแพร่ข ้อม ูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส าน ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
 
ชื่อหน่วยงาน  :  คณะกรรมการด าเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอเถิน 
วัน/เดือน/ป ี   :  11  มีนาคม  2564 

 
หวัข ้อ :    แจ้งเวียนการก าหนดมาตรการ กลไก และการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและ 
         การด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า 
 
รายละเอียดขอ้ม ูล  (โดยสรุปหรอืเอกสารแนบ) 

        แจ้งเวียนการก าหนดมาตรการ กลไก และการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและ 
         การด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า 
 

Link ภายนอก   : ไม ่มี 
หมายเหต ุ  :   

 
           ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                                ผู้อนุมัติรับรอง 
  
 
 
           
              ( นายประยูร จันทร์ศักดิ์ )                                         ( นายชุมพล ดวงดีวงศ์ ) 
        นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                                      สาธารณสุขอ าเภอเถิน 
               11  มีนาคม  2564                                              11  มีนาคม  2564 
 
 

          วันที ่ 4  เด ือน ธันวาคม พ.ศ. 2561                        วันที่ 4  เด ือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 

 
 

ผู้ร ับผ ิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 
 
(นางสาวกนกวรรณ วังหอม) 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

11  มีนาคม  2564 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


