
 

 
 
 

กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนนิการกับเจาหนาที่ท่ีมีผลสัมฤทธิ์งานต่ำ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โรงพยาบาลวังโปง 

  เพื่อใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลวังโปง ดำเนินไป
ดวยความเรียบรอย ถูกตอง เปนไปตามหลักเกณฑที่เก่ียวของ มีประสิทธิภาพ เปนธรรม และเกิดผลสัมฤทธิ์ตอ
ภารกิจของภาครัฐ โดยหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติราชการกำหนดใหผูบังคับบัญชามีหนาที่
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูใตบังคบับัญชา และกำกับติดตามการปฏิบัติราชการของผูใตบังคับบัญชาให
บรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสอดคลองกับ
หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่กำหนดไว ทั้งนี้ บุคลากรใดประพฤติตนอยูในจรรยาและ
ระเบียบวินัย ปฏิบัติราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ใหผูบังคับบัญชานำผล
การประเมินผลการปฏิบัติราชการดังกลาวไปใชประกอบการพิจารณาแตงตั้ง เลื่อนเงินเดือน/คาจาง/
คาตอบแทน เพ่ือเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ หากบุคลากรใดมีผลการปฏิบัติราชการในระดับที่
ตองใหไดรับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับ
อันเปนที่พอใจของทางราชการ ใหดำเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑแนวทางปฏิบัติการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของบุลากรแตละประเภท ดังน้ี  
  ๑. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๑๑๐ (๕) และกฎ ก.พ.วา
ดวยการสั่งใหขาราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล พ.ศ.๒๕๕๒ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร.๑๐๑๒/ว ๑๐ ลงวันที่ ๒๔  มีนาคม  ๒๕๕๒  
  ๒. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจำของสวนราชการ พ.ศ.๒๕๓๗ ขอ ๖๐ (๕) 
ซึ่งกำหนดใหผูมีอำนาจสั่งบรรจุ สั่งใหลูกจางประจำที่ไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลในระดับอันเปนท่ีพอใจของทางราชการ ออกจากราชการตามหลักเกณฑและวิธีการตามที่กำหนดไว
ในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนโดยอนุโลม 
  ๓. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรวีาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ ขอ ๑๙ ขอ ๒๐ และขอ
ที่ ๒๘ (๔) และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันท่ี  ๒๘  กุมภาพันธ  ๒๕๕๔  เรื่อง
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ และหลักเกณฑและวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๔ ขอ ๑๑ ตาม
หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ท่ี สธ ๐๒๐๑.๐๓๔/ว ๒๗๕  ลงวันที่  ๒๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔   
  ๔. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๖ ขอ ๒๓ 
ขอ ๒๔ และขอ ๒๕ (๔) และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑวา
ดวยการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพ่ือเพ่ิมคาจาง และตอสัญญาพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๗ 
ขอ  ๘  ตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ดวนมาก ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๔๐/ว ๒๖๙  ลงวันท่ี  ๒๑  พฤษภาคม  
พ.ศ.๒๕๕๗ 

อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันท่ี  ๑ พฤษภาคม  
๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบอนุมัติแนวทางปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการผูมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
กวาคาเปาหมายหรือระดับท่ีคาดหวัง สำหรับบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และให
จัดทำประกาศ เรื่อง การสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐดานความ
พรอมรับผิด ( กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ) เพ่ือใหสวนราชการถือปฏิบัติตั้งแตรอบการประเมิน 
วันที่ ๑ เมษายน  ๒๕๖ ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๑  เปนตนไป โดยมรีายละเอียด ดังนี้ 
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  ขาราชการ 
  - กอนเริ่มรอบการการประเมิน หรือในชวงเริ่มรอบการประเมิน ใหผูประเมินและผูรับการ
ประเมินกำหนดขอตกลงรวมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและประเมินผลการปฏิบัติราชการ กำหนดตัวชี้วัด
หรือหลักฐานบงชี้ความสำเร็จของงานอยางเปนรปูธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 
  - ระหวางรอบการประเมินใหผูประเมินติดตามความกาวหนาของผูรับการประเมินอยาง
ตอเนื่อง เพ่ือประเมินผลสำเร็จของงานในชวงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินวาสอดคลอกับเปาหมายที่
กำหนดไวหรือไม เมื่อผูประเมินคาดวาผูรับการประเมินมีผลการประเมินต่ำกวาคาเปาหมายหรือระดับที่
คาดหวังใหผูประเมินแจงผูรับการประเมินทราบ และใหคำปรึกษาแนะนำเพ่ือปรับปรุง แกไข พัฒนาผลการ
ปฏิบัติราชการของผูรับการประเมินในชวง ๓ เดอืนหลังของรอบการประเมิน 
  - สิ้นรอบการประเมิน เมื่อผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการอยูในระดับ
ตองปรับปรุง ใหดำเนินการจัดทำคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง กรณีขาราชการพลเรือนสามัญมีผลการ
ปฏิบัติราชการในระดับตองปรับปรงุ (ต่ำกวารอยละ ๖๐) ดังนี้ 
  ขอ ๑  ใหผูบังคับบัญชาท่ีประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการในระดับที่ตองใหไดรับ
การพัฒนาปรับปรุงตนเอง ตองแจงใหผูรับการประเมินทราบเกี่ยวกับผลการประเมินพรอมทั้งกำหนดใหผูนั้น
เขารับการพัฒนาปรับปรุงตนเองโดยใหลงลายมือชื่อรับทราบไวเปนหลักฐาน ท้ังนี้ ในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง
ใหผูบังคับบัญชาจัดใหขาราชการผูน้ันทำคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองโดยกำหนดเปาหมายในระดับอัน
เปนท่ีพอใจของทางราชการใหชัดเจน เพ่ือใชในการประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งตอไป ดังน้ี 
       ๑.๑ รวมจัดทำคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองตามแบบจัดทำคำมั่นในการพัฒนา
ปรับปรุงตนเอง (เอกสารแนบทาย ๑) 
       ๑.๒ ใหใชแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สวนท่ี ๓ แผนการพัฒนาการ
ปฏิบัติราชการรายบุคคล ในรอบที่มีผลการประเมินอยูในระดับตองปรับปรุง (ต่ำกวารอยละ ๖๐) มาจัดทำ
แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) เพ่ือเปนเครื่องมือประเมินผลการพัฒนาความรู 
ทักษะ สมรรถนะที่ตองพัฒนา และแบบประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
หรือสมรรถนะ ในการกำหนดคำม่ันในการพัฒนาปรับปรุงตนเองเปนตัวชี้วัดรายบุคคลโดยตองกำหนด
เปาหมายในระดับอันเปนที่พอใจของทางราชการ ที่สอดคลองกับแผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล 
ประกอบการจัดทำคำมั่นฯ ตามแบบท่ีสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด (เอกสารแนบทาย ๒) 

ขอ ๒  การประเมินผลการปฏิบัติราชการและพัฒนาปรบัปรุงตนเองของขาราชการตามขอ ๑ 
ใหมีระยะเวลาไมเกินสามรอบการประเมิน 
  ขอ ๓  กรณีที่ผูถูกประเมินเห็นวาการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูบังคับบัญชามีความ
ไมเปนธรรมอาจทำคำคัดคานยื่นตอผูบังคับบัญชารวมไวกับผลการประเมินเพ่ือเปนหลักฐานไดภายใน ๑๕ วัน 
หลังจากทราบผลการประเมินและใหผูบังคับบัญชารวบรวมรายงานเสนอผูมีอำนาจลำดับถัดไปเพื่อประกอบ
ความเห็นในการพิจารณา 
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  ขอ ๔  เมื่อผูบังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญตาม
คำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองตามขอ ๑ และขอ ๒ แลว ปรากฏวาผูนั้นไมผานการประเมินในระดับอัน
เปนที่พอใจของทางราชการตามคำม่ันในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ใหรายงานผลการประเมินดังกลาวตอผูวา
ราชการจังหวัดเพชรบูรณ เมื่อผูวาราชการจังหวัดเพชรบูรณไดรับรายงานแลวอาจดำเนินการดังตอไปนี้ 
       (๑)  กรณีขาราชการผูไดรับการประเมินประสงคจะลาออกจากราชการ ก็ใหสั่งใหออก
จากราชการ หรือ 
       (๒)  สั่งใหขาราชการผูนั้นเขารับการพัฒนาปรับปรุงตนเองอีกครั้งหนึ่ง โดยการทำคำมั่น
ในการพัฒนาปรับปรุงตนเองเปนครั้งที่สอง หรือ 
       (๓)  สั่งใหขาราชการผูน้ันออกจากราชการ 
  กรณีการดำเนินการตาม ขอ ๔ (๒) เมื่อผูบังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ขาราชการผูนั้นตามคำม่ันครั้งที่สองแลว ปรากฏวาผูนั้นไมผานการประเมินในระดับอันเปนที่พอใจของทาง
ราชการตามคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ใหหนวยงานรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการเสนอตอ
ผูวาราชการจังหวัดเพ่ือสั่งการใหขาราชการผูนั้นลาออกจากราชการ 
  ทั้งนี้ ใหดำเนินการตามกฎ ก.พ. วาดวยการสั่งใหขาราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ
กรณีไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ.๒๕๕๒ 
  ลูกจางประจำ 
  - กอนเริ่มรอบการประเมิน หรือในชวงเริ่มรอบการประเมิน ใหผูประเมินและผูรับการ
ประเมินกำหนดขอตกลงรวมกันเก่ียวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กำหนด
ตัวชี้วัด หรือหลักฐานบงชี้ความสำเร็จของงานอยางเปนรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 
  - ระหวางรอบการประเมินใหผูประเมินติดตามความกาวหนาของผูรับการประเมินอยาง
ตอเนื่อง เพ่ือประเมินผลสำเร็จของงานในชวงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินวาสอดคลองกับเปาหมาย
ที่กำหนดไวใหผูประเมินแจงผูรับการประเมินทราบ และใหคำปรึกษาแนะนำเพ่ือปรับปรุง แกไข พัฒนาผลการ
ปฏิบัติราชการของผูรับการประเมินในชวง ๓ เดอืนหลังของรอบการประเมิน  
  - สิ้นรอบการประเมิน เมื้อผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจางประจำ อยูใน
ระดับตองปรับปรุง ใหดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจำของสวนราชการ พ.ศ.
๒๕๓๗ ขอ ๖๐ (๕) ซึ่งกำหนดใหผูมีอำนาจสั่งบรรจุ สั่งใหลูกจางประจำที่ไมสามารถปฏิบัติราชการใหมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเปนที่พอใจของทางราชการ ออกจากราชการตามหลักเกณฑและ
วิธีการตามท่ีกำหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนโดยอนุโลม 
พนักงานราชการ 
  - กอนเริ่มรอบการประเมิน หรือในชวงเริ่มรอบการประเมิน ใหผูประเมินและผูรับการ
ประเมินกำหนดขอตกลงรวมกันเก่ียวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน กำหนดตัวชี้วัด
หรือหลักฐานบงชี้ความสำเร็จของงานอยางเปนรปูธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 

- ระหวางรอบการประเมินใหผูประเมินติดตามความกาวหนาของผูรับการประเมินอยาง
ตอเนื่องเพ่ือประเมินผลสำเร็จของงานในชวงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินวาสอดคลองกับเปาหมายที่
กำหนดไวหรือไม เมื่อผูประเมินคาดวาผูรับการประเมินมีผลการประเมินต่ำกวาคาเปาหมายหรือระดับที่
คาดหวังใหผูประเมินแจงผูรับการประเมินทราบ และใหคำปรึกษาแนะนำเพ่ือปรับปรุง แกไข พัฒนาผลการ
ปฏิบัติงานของผูรับการประเมนิในชวง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน 
 
 



 

 
 

- ๔ – 
 
  
  - เมื่อสิ้นรอบการประเมินของรอบการประเมินนั้นๆ  ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานราชการมีคะแนนผลการประเมินอยูในระดับใดเมื่อรวมคะแนนผลการประเมินกับรอบการประเมินท่ี
ผานมามีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน ๒ ครั้งติดตอกันต่ำกวาระดับดี ใหดำเนินการตามหลักเกณฑและ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๔ 
ขอ ๑๑ พนักงานราชการผูใด ซึ่งผูบังคับบัญชาไดประเมินผลการปฏิบัติงานแลว มีคะแนนเฉลี่ยของผลการ
ประเมิน ๒ ครั้ง ติดตอกันต่ำกวาระดับดี ใหผูบังคับบัญชาทำความเห็นเสนอผูมีอำนาจสั่งจาง เพื่อพิจารณาสั่ง
เลิกจางตอไป พรอมกับแจงใหกับพนักงานราชการผูนั้นทราบภายในเจ็ดวัน นับตั้งแตวันทราบผลการ
ประเมนิผลการปฏิบัติงาน 
  พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
  - กอนเริ่มรอบการประเมิน หรือในชวงเริ่มรอบการประเมิน ใหผูประเมินและผูรับการ
ประเมินกำหนดขอตกลงรวมกันเก่ียวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน กำหนดตัวชี้วัด
หรือหลักฐานบงชี้ความสำเร็จของงานอยางเปนรปูธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 
  - ระหวางรอบการประเมินใหผูประเมินติดตามความกาวหนาของผูรับการประเมินอยาง
ตอเนื่องเพ่ือประเมินผลสำเร็จของงานในชวงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินวาสอดคลองกับเปาหมายที่
กำหนดไวหรือไม เมื่อผูประเมินคาดวาผูรับการประเมินมีผลการประเมินต่ำกวาคาเปาหมายหรือระดับที่
คาดหวังใหผูประเมินแจงผูรับการประเมินทราบ และใหคำปรึกษาแนะนำเพ่ือปรับปรุง แกไข พัฒนาผลการ
ปฏิบัติงานของผูรับการประเมนิในชวง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน 
  - เมื่อสิ้นรอบการประเมินของการประเมินน้ันๆ ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขมีคะแนนผลการประเมินอยูในระดับใดเมื่อรวมคะแนนผลการประเมินกับรอบ
การประเมินที่ผานมามีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒ ครั้ง ติดตอกันต่ำกวาระดับดี ให
ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑวาดวยการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเพ่ิมคาจาง และตอสัญญาจางพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๗ ขอ ๘ 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปผูใด    ซ่ึงผูบังคับบัญชาไดประเมินผลการปฏิบัติงานแลวมีคะแนนเฉลี่ย
ของ 
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒ ครั้งติดตอกันต่ำกวาระดับดี ใหถือวาสิ้นสุดสัญญาจาง โดยใหผูบังคับบัญชา
ทำความเห็นเสนอหัวหนาสวนราชการ 

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


