
กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการด าเนนิการกับเจา้หน้าท่ีท่ีมผีลสมัฤทธิ์งานต า่ 
โรงพยาบาลเจรญิศิลป์  

 
                เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัตริาชการของบคุลากรในสังกัดโรงพยาบาลเจริญศิลป์ ด าเนินไป
ด้วยความเรียบรอ้ย ถูกต้อง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีเ่กี่ยวข้อง มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และเกิดผลสมัฤทธ์ิต่อ
ภารกิจของภาครัฐ โดยหลกัเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบัตริาชการก าหนดให้ ผูบ้ังคับบัญชามหีน้าที่
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใตบ้ังคับบัญชา และก ากบัติดตามการปฏิบัติราชการ ของผู้ใตบ้ังคับบัญชา
ให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์อย่างมีประสทิธิภาพและเกิด ประสิทธิผลสอดคลอ้ง
กับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัตริาชการที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ บุคลากรใด ประพฤติตนอยู่ในจรรยา
และระเบียบวินัย ปฏิบัติราชการอย่างมปีระสทิธิภาพและเกดิผลสัมฤทธ์ิต่อภารกจิของรัฐ ใหผู้้บงัคับบญัชาน า
ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการดงักล่าวไปใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง เลื่อนเงินเดอืน/ค่าจ้าง/
ค่าตอบแทน เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ หากบุคลากรใดมผีลการปฏิบัติราชการในระดับที่
ต้องให้ได้รบัการพัฒนาปรบัปรุงตนเอง ไม่สามารถปฏิบัตริาชการให้มปีระสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลใน
ระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ ให้ด าเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑ์แนวทาง ปฏิบัตกิารประเมินผล
การปฏิบัตริาชการของบลุากรแตล่ะประเภท ดังนี้     
                ๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรอืน พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๑๑๐ (๕) และกฎ ก.พ.ว่า 
ด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามญัออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มปีระสิทธิภาพและ 
เกิดประสทิธิผล พ.ศ.๒๕๕๒ ตามหนงัสอืส านักงาน ก.พ. ที่ นร.๑๐๑๒/ว ๑๐ ลงวันที่ ๒๔  มีนาคม  ๒๕๕๒                  
               ๒. ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๓๗ ข้อ ๖๐ (๕) ซึ่ง
ก าหนดใหผู้้มีอ านาจสัง่บรรจุ สั่งให้ลกูจ้างประจ าที่ไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิด 
ประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ ออกจากราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ก าหนด
ไว้ ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรอืนโดยอนุโลม    
                ๓. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๑๙ ข้อ ๒๐ และข้อ ที่ 
๒๘ (๔) และประกาศคณะกรรมการบรหิารพนกังานราชการ ลงวันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔  เรื่อง แนว
ทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ และหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล 
การปฏิบัตงิานของพนกังานราชการในสงักัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๑ ตาม 
หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๔/ว ๒๗๕  ลงวันที่  ๒๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔      
              ๔. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อ ๒๓ ข้อ ๒๔ 
และข้อ ๒๕ (๔) และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรือ่งหลกัเกณฑ์ว่า ด้วยการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเพิ่มค่าจ้าง และต่อสัญญาพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๗ ข้อ  ๘  
ตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนมาก ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๔๐/ว ๒๖๙  ลงวันที่  ๒๑  พฤษภาคม  พ.ศ.
๒๕๕๗    



                อ.ก.พ. ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่  ๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๑ มี
มติเห็นชอบอนุมัติแนวทางปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัตริาชการผูม้ีผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัตงิานต ่ากว่าค่า 
เป้าหมายหรือระดับที่คาดหวัง ส าหรับบุคลากรในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และใหจ้ัดท า
ประกาศ เรื่อง การสง่เสรมิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐด้านความพร้อม 
รับผิด ( กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ) เพื่อให้ส่วนราชการถือปฏิบัติต้ังแต่รอบการประเมิน วันที่ 
๑ เมษายน  ๒๕๖๑  ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๑  เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้    
              ข้าราชการ    
             - ก่อนเริ่มรอบการการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ใหผู้้ประเมินและผูร้ับการ ประเมิน
ก าหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกบัการมอบหมายงานและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ก าหนดตัวช้ีวัด หรือ
หลักฐานบ่งช้ีความส าเรจ็ของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกบัลกัษณะงาน    
            - ระหว่างรอบการประเมินใหผู้้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รบัการประเมินอย่าง ต่อเนื่อง 
เพื่อประเมินผลส าเร็จของงานในช่วงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้อกับเป้าหมายที่ ก าหนด
ไว้หรือไม่ เมื่อผู้ประเมินคาดว่าผู้รบัการประเมินมผีลการประเมินต ่ากว่าค่าเป้าหมายหรือระดบัที่ คาดหวังใหผู้้
ประเมินแจง้ผูร้ับการประเมินทราบ และให้ค าปรึกษาแนะน าเพื่อปรับปรงุ แก้ไข พัฒนาผลการ ปฏิบัตริาชการ
ของผูร้ับการประเมินในช่วง ๓ เดือนหลงัของรอบการประเมนิ   
            - สิ้นรอบการประเมิน เมือ่ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการอยู่ในระดบั ต้อง
ปรับปรงุ ให้ด าเนินการจัดท าค ามั่นในการพัฒนาปรบัปรุงตนเอง กรณีข้าราชการพลเรือนสามัญมีผลการ 
ปฏิบัติราชการในระดับตอ้งปรับปรุง (ต ่ากว่าร้อยละ ๖๐) ดังนี้    
             ข้อ ๑  ให้ผู้บังคับบญัชาที่ประเมินผลการปฏิบัตริาชการของข้าราชการในระดับที่ต้องให้ได้รับ การ
พัฒนาปรับปรงุตนเอง ต้องแจง้ใหผู้้รบัการประเมินทราบเกีย่วกับผลการประเมินพร้อมทั้งก าหนดให้ผู้นั้น เข้า
รับการพัฒนาปรบัปรุงตนเองโดยใหล้งลายมือช่ือรบัทราบไว้เป็นหลักฐาน ทัง้นี้ ในการพฒันาปรับปรงุตนเอ 
ง ให้ผู้บงัคับบัญชาจัดให้ข้าราชการผู้นั้นท าค ามั่นในการพฒันาปรับปรงุตนเองโดยก าหนดเป้าหมายในระดับอัน 
เป็นที่พอใจของทางราชการให้ชัดเจน เพือ่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งต่อไป ดังนี้       
             ๑.๑ ร่วมจัดท าค ามั่นในการพฒันาปรบัปรุงตนเองตามแบบจัดท าค ามั่นในการพฒันา ปรบัปรุง
ตนเอง (เอกสารแนบท้าย ๑)         
             ๑.๒ ให้ใช้แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ส่วนที่ ๓ แผนการพฒันาการ ปฏิบัติราชการ
รายบุคคล ในรอบทีม่ีผลการประเมินอยู่ในระดบัต้องปรบัปรงุ (ต ่ากว่าร้อยละ ๖๐) มาจัดท า แผนพัฒนา
รายบุคคล (Individual Development Plan) เพื่อเป็นเครือ่งมือประเมินผลการพฒันาความรู้ ทักษะ 
สมรรถนะที่ตอ้งพฒันา และแบบประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัตริาชการ หรือ
สมรรถนะ ในการก าหนดค ามั่นในการพัฒนาปรบัปรุงตนเองเป็นตัวช้ีวัดรายบุคคลโดยต้องก าหนด เป้าหมายใน
ระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ ทีส่อดคล้องกบัแผนพฒันาการปฏิบัติราชการรายบุคคล ประกอบการ
จัดท าค ามั่นฯ ตามแบบที่ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุก าหนด (เอกสารแนบท้าย ๒)  



             ข้อ ๒  การประเมนิผลการปฏิบัตริาชการและพฒันาปรบัปรุงตนเองของข้าราชการตามข้อ ๑ ให้มี
ระยะเวลาไม่เกินสามรอบการประเมิน    
            ข้อ ๓  กรณีที่ผู้ถูกประเมินเห็นว่าการประเมินผลการปฏิบัตริาชการของผูบ้ังคับบัญชามีความ ไม่เป็น
ธรรมอาจท าค าคัดค้านยื่นต่อผู้บงัคับบัญชารวมไว้กับผลการประเมินเพื่อเป็นหลักฐานได้ภายใน ๑๕ วัน 
หลงัจากทราบผลการประเมินและให้ผูบ้ังคับบัญชารวบรวมรายงานเสนอผู้มีอ านาจล าดับถัดไปเพื่อประกอบ 
ความเห็นในการพิจารณา    
            ข้อ ๔  เมื่อผู้บงัคับบญัชาประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามญัตาม ค ามั่นใน
การพัฒนาปรบัปรุงตนเองตามข้อ ๑ และข้อ ๒ แล้ว ปรากฏว่าผู้นั้นไม่ผ่านการประเมินในระดับอันเป็น ที่
พอใจของทางราชการตามค ามั่นในการพัฒนาปรบัปรุงตนเอง ให้รายงานผลการประเมินดงักล่าวต่อผู้ว่า 
ราชการจงัหวัดเพชรบรูณ์ เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับรายงานแล้วอาจด าเนินการดงัต่อไปนี้          
           (๑) กรณีข้าราชการผู้ได้รบัการประเมินประสงค์จะลาออกจากราชการ ก็ใหส้ั่งให้ออกจากราชการ
หรือ  
           (๒)  สั่งให้ข้าราชการผู้นั้นเข้ารับการพฒันาปรับปรงุตนเองอีกครัง้หนึง่ โดยการท าค ามั่น ในการ
พัฒนาปรับปรงุตนเองเป็นครั้งที่สอง หรือ        
           (๓)  สั่งให้ข้าราชการผู้นั้นออกจากราชการ   กรณีการด าเนินการตาม ข้อ ๔ (๒) เมื่อผู้บงัคับบัญชา
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ข้าราชการผู้นั้นตามค ามัน่ครั้งทีส่องแล้ว ปรากฏว่าผู้นั้นไมผ่่านการประเมิน
ในระดับอันเป็นที่พอใจของทาง ราชการตามค ามั่นในการพฒันาปรบัปรุงตนเอง ใหห้น่วยงานรายงานผลการ
ประเมินการปฏิบัตริาชการเสนอต่อ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อสั่งการให้ข้าราชการผู้นั้นลาออกจากราชการ                
               ทั้งนี้ ให้ด าเนินการตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ กรณี
ไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มปีระสทิธิภาพและเกิดประสทิธิผล พ.ศ.๒๕๕๒    
               ลูกจ้างประจ่า    
              - ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ผูป้ระเมินและผูร้ับการประเมิน 
ก าหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกบัการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ก าหนดตัวช้ีวัด หรือ 
หลักฐานบ่งช้ีความส าเรจ็ของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกบัลกัษณะงาน   
              - ระหว่างรอบการประเมินใหผู้้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผูร้ับการประเมินอย่าง ต่อเนื่อง 
เพื่อประเมินผลส าเร็จของงานในช่วงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกบัเป้าหมาย ที่
ก าหนดไว้ให้ผูป้ระเมินแจ้งผู้รบัการประเมินทราบ และให้ค าปรึกษาแนะน าเพื่อปรับปรงุ แก้ไข พัฒนาผลการ 
ปฏิบัติราชการของผูร้ับการประเมินในช่วง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน     
            - สิ้นรอบการประเมิน เมือ้ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของลกูจ้างประจ า อยู่ใน ระดบัต้อง
ปรับปรงุ ให้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ ข้อ 
๖๐ (๕) ซึ่งก าหนดใหผู้้มีอ านาจสัง่บรรจุ สั่งให้ลกูจ้างประจ าที่ไม่สามารถปฏิบัตริาชการใหม้ี ประสทิธิภาพและ



เกิดประสทิธิผลในระดบัอันเป็นที่พอใจของทางราชการ ออกจากราชการตามหลกัเกณฑ์และ วิธีการตามที่
ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม  
                 พนักงานราชการ    
                 - ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ใหผู้้ประเมินและผูร้ับการประเมิน 
ก าหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกบัการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน ก าหนดตัวช้ีวัดหรือ 
หลักฐานบ่งช้ีความส าเรจ็ของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกบัลกัษณะงาน    
                - ระหว่างรอบการประเมินให้ผูป้ระเมินติดตามความก้าวหน้าของผูร้ับการประเมินอย่าง ต่อเนื่อง
เพื่อประเมินผลส าเร็จของงานในช่วงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกบัเป้าหมายที่ 
ก าหนดไว้หรือไม่ เมื่อผู้ประเมินคาดว่าผู้รบัการประเมินมีผลการประเมินต ่ากว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่ 
คาดหวังให้ผูป้ระเมินแจ้งผู้รบัการประเมินทราบ และให้ค าปรึกษาแนะน าเพื่อปรบัปรุง แก้ไข พัฒนาผลการ 
ปฏิบัติงานของผู้รบัการประเมินในช่วง ๓ เดือนหลงัของรอบการประเมิน   
              - เมื่อสิ้นรอบการประเมินของรอบการประเมินนัน้ๆ  ผลการประเมินผลการปฏิบัตงิานของ 
พนักงานราชการมีคะแนนผลการประเมินอยู่ในระดับใดเมื่อรวมคะแนนผลการประเมินกับรอบการประเมินที่ 
ผ่านมามีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน ๒ ครั้งติดต่อกันต า่กว่าระดับดี ให้ด าเนินการตามหลกัเกณฑ์และ 
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๔ 
ข้อ ๑๑ พนักงานราชการผู้ใด ซึ่งผู้บังคับบญัชาได้ประเมินผลการปฏิบัติงานแล้ว มีคะแนนเฉลี่ยของผลการ 
ประเมิน ๒ ครั้ง ติดต่อกันต ่ากว่าระดบัดี ให้ผูบ้ังคับบัญชาท าความเห็นเสนอผู้มีอ านาจสั่งจ้าง เพื่อพจิารณาสัง่ 
เลิกจ้างต่อไป พร้อมกับแจ้งใหก้ับพนกังานราชการผู้นัน้ทราบภายในเจ็ดวัน นับตั้งแต่วันทราบผลการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน    
               พนักงานกระทรวงสาธารณสุข    
               - ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ผูป้ระเมินและผู้รบัการประเมิน 
ก าหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกบัการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน ก าหนดตัวช้ีวัดหรือ 
หลักฐานบ่งช้ีความส าเรจ็ของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกบัลกัษณะงาน   
              - ระหว่างรอบการประเมินใหผู้้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผูร้ับการประเมินอย่าง ต่อเนื่อง
เพื่อประเมินผลส าเร็จของงานในช่วงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกบัเป้าหมายที่ 
ก าหนดไว้หรือไม่ เมื่อผู้ประเมินคาดว่าผู้รบัการประเมินมีผลการประเมินต ่ากว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่ 
คาดหวังให้ผูป้ระเมินแจ้งผู้รบัการประเมินทราบ  และให้ค าปรึกษาแนะน าเพื่อปรับปรงุ แก้ไข พัฒนาผลการ 
ปฏิบัติงานของผู้รบัการประเมินในช่วง ๓  เดือนหลังของรอบการประเมิน    
            - เมื่อสิ้นรอบการประเมินของการประเมินนั้นๆ  ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงาน
กระทรวงสาธารณสุขมีคะแนนผลการประเมินอยู่ในระดับใดเมื่อรวมคะแนนผลการประเมินกับรอบ การ
ประเมินทีผ่่านมามีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒ ครั้ง ติดต่อกันต ่ากว่าระดับดี ให้ 
ด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรือ่ง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการ 



ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเพิม่ค่าจ้าง และต่อสญัญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๗ ข้อ ๘ 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปผู้ใด ซึ่งผูบ้ังคับบัญชาไดป้ระเมินผลการปฏิบัติงานแล้วมีคะแนนเฉลี่ยของ  
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒ ครั้งติดต่อกันต ่ากว่าระดับดี ให้ถือว่าสิ้นสุดสัญญาจ้าง โดยให้
ผู้บังคับบญัชา ท าความเห็นเสนอหัวหน้าส่วนราชการ     
 
                                                                                                                                    

                                                      (นายสัจพงษ์ โชคคติวัฒน์) 
                                                 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลโพนนาแก้ว 
                                   รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเจรญิศิลป ์
 
 


