
กรอบแนวทางการบรหิารผลการปฏบิตัิงานและการด่าเนนิการกบัเจา้หน้าที่ทีม่ผีลสมัฤทธิง์านขั้นต่่า  
 

  เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในส่านักงานสาธารณสุขอ่าเภอบ้านโฮ่ง ด่าเนินไป
ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของภาครัฐ โดยหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการก่าหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผล
การปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา และก่ากับติดตามการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชาให้บรรลุ
เป้าหมายตามวิสัยทัศน ์พันธกิจ และวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสอดคล้องกับหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ก่าหนดไว้ ทั้งนี้ บุคลากรใดประพฤติตนอยู่ในจรรยาและระเบียบวินัย 
ปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ผู้บังคับบัญชาน่าผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการดังกล่าวไปใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน เพ่ือเสริมสร้าง
แรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ หากบุคลากรใดมีผลการปฏิบัติราชการในระดับที่ต้องให้ได้รับการพัฒนาปรับปรุง
ตนเอง ไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ  ให้
ด่าเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุลากรแต่ละประเภท 
ดังนี้ 

๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๑๐ (๕) และกฎ ก.พ.ว่าด้วยการสั่ง
ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
พ.ศ. ๒๕๕๒ ตามหนังสือส่านักงาน ก.พ. ที ่นร.๑๐๑๒/ว ๑๐ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๒  

๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ ข้อ ๖๐ (๕) ซึ่ง
ก่าหนดให้ผู้มีอานาจสั่งบรรจุ สั่งให้ลูกจ้างประจ่าที่ไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ ออกจากราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม  

๓. ระเบียบส่านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๙ ข้อ ๒๐ และข้อที่ ๒๘ (๔) 
และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่องแนวทางการประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานราชการในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๑ ตามหนังสือส่านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๔/ว ๒๗๕ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔  

๔. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๓ ข้อ ๒๔ และ
ข้อ ๒๕ (๔) และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  เรื่องหลักเกณฑ์ว่าด้วยการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการเพ่ือเพ่ิมค่าจ้าง และต่อสัญญาพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๘ 
ตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนมาก ที ่สธ ๐๒๐๑.๐๔๐/ว ๒๖๙ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ 

อ.ก.พ. ส่านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ มีมติ
เห็นชอบอนุมัติแนวทางปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่่ากว่าค่าเป้าหมาย
หรือระดับท่ีคาดหวัง ส่าหรับบุคลากรในสังกัดส่านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และให้จัดท่าประกาศ เรื่อง การ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด่าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐด้านความพร้อมรับผิด (กระบวนการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ) เพ่ือให้ส่วนราชการถือปฏิบัติตั้งแต่รอบการประเมิน วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ ถึง
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
 
 



ข้าราชการ  
- ก่อนเริ่มรอบการการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินก่าหนด

ข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ก่าหนดตัวชี้วัดหรือหลักฐานบ่งชี้
ความส่าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน  

- ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมินอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือ
ประเมินผลสาเร็จของงานในช่วงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับเป้าหมายที่ก่าหนดไว้
หรือไม ่เมื่อผู้ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมินมีผลการประเมินต่่ากว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่คาดหวังให้ผู้ประเมิน
แจ้งผู้รับการประเมินทราบ และให้ค่าปรึกษาแนะน่าเพ่ือปรับปรุง แก้ไข พัฒนาผลการปฏิบัติราชการของผู้รับการ
ประเมินในช่วง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน  

- สิ้นรอบการประเมิน เมื่อผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการอยู่ในระดับต้องปรับปรุง 
ให้ด่าเนินการจัดท่าค่ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง กรณีข้าราชการพลเรือนสามัญมีผลการปฏิบัติราชการใน
ระดับต้องปรับปรุง (ต่ากว่าร้อยละ ๖๐) ดังนี้  

ข้อ ๑ ให้ผู้บังคับบัญชาที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในระดับที่ต้องให้ได้รับการพัฒนา
ปรับปรุงตนเอง ต้องแจ้งให้ผู้รับการประเมินทราบเกี่ยวกับผลการประเมินพร้อมทั้งก่าหนดให้ผู้นั้นเข้ารับการพัฒนา
ปรับปรุงตนเองโดยให้ลงลายมือชื่อรับทราบไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ในการพัฒนาปรับปรุงตนเองให้ผู้บังคับบัญชาจัด
ให้ข้าราชการผู้นั้นท่าค่ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองโดยกาหนดเป้าหมายในระดับอันเป็นที่พอใจของทาง
ราชการให้ชัดเจน เพ่ือใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งต่อไป ดังนี้  

๑.๑ ร่วมจัดท่าค่ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองตามแบบจัดท่าค่ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง 
(เอกสารแนบท้าย ๑)  

๑.๒ ให้ใช้แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ส่วนที่ ๓ แผนการพัฒนาการปฏิบัติราชการ
รายบุคคล ในรอบที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรุง (ต่่ากว่าร้อยละ ๖๐) มาจัดท่าแผนพัฒนารายบุคคล 
(Individual Development Plan) เพ่ือเป็นเครื่องมือประเมินผลการพัฒนาความรู้ ทักษะ สมรรถนะที่ต้องพัฒนา 
และแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ในการก่าหนด
ค่ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองเป็นตัวชี้วัดรายบุคคลโดยต้องก่าหนดเป้าหมายในระดับอันเป็นที่พอใจของทาง
ราชการ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล ประกอบการจัดท่าค่ามั่นฯ ตามแบบที่สานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขก่าหนด (เอกสารแนบท้าย ๒) 

ข้อ ๒ การประเมินผลการปฏิบัติราชการและพัฒนาปรับปรุงตนเองของข้าราชการตามข้อ  ๑ ให้มี
ระยะเวลาไมเ่กินสามรอบการประเมิน  

ข้อ ๓ กรณีที่ผู้ถูกประเมินเห็นว่าการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้บังคับบัญชามีความไม่เป็นธรรม
อาจท่าค่าคัดค้านยื่นต่อผู้บังคับบัญชารวมไว้กับผลการประเมินเพ่ือเป็นหลักฐานได้ภายใน  ๑๕ วัน หลังจากทราบ
ผลการประเมินและให้ผู้บังคับบัญชารวบรวมรายงานเสนอผู้มีอ่านาจล่าดับถัดไปเพ่ือประกอบความเห็นในการ
พิจารณา  

ข้อ ๔ เมื่อผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญตามค่ามั่นในการ
พัฒนาปรับปรุงตนเองตามข้อ ๑ และข้อ ๒ แล้ว ปรากฏว่าผู้นั้นไม่ผ่านการประเมินในระดับอันเป็นที่พอใจของทาง
ราชการตามค่ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ให้รายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดล่าพูน 
เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดล่าพูนได้รับรายงานแล้วอาจด่าเนินการดังต่อไปนี้  

(๑) กรณีข้าราชการผู้ได้รับการประเมินประสงค์จะลาออกจากราชการ ก็ให้สั่งให้ออกจากราชการ หรือ  



(๒) สั่งให้ข้าราชการผู้นั้นเข้ารับการพัฒนาปรับปรุงตนเองอีกครั้งหนึ่ง โดยการท่าค่ามั่นในการพัฒนา
ปรับปรุงตนเองเป็นครั้งที่สอง หรือ  

(๓) สั่งให้ข้าราชการผู้นั้นออกจากราชการ  
กรณีการด่าเนินการตาม ข้อ ๔ (๒) เมื่อผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการผู้นั้น

ตามค่ามั่นครั้งที่สองแล้ว ปรากฏว่าผู้นั้นไม่ผ่านการประเมินในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการตามค่ามั่นใน
การพัฒนาปรับปรุงตนเอง ให้หน่วยงานรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือ
สั่งการให้ข้าราชการผู้นั้นลาออกจากราชการ  

ทั้งนี้ ให้ด่าเนินการตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไม่
สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ.๒๕๕๒  
ลูกจ้างประจ่า  

- ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินก่าหนด
ข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ก่าหนดตัวชี้วัด หรือหลักฐาน
บ่งชี้ความส่าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน  

- ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมินอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือ
ประเมินผลสาเร็จของงานในช่วงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับเป้าหมายที่ก่าหนดไว้ให้ผู้
ประเมินแจ้งผู้รับการประเมินทราบ และให้คาปรึกษาแนะนาเพ่ือปรับปรุง แก้ไข พัฒนาผลการปฏิบัติราชการของ
ผู้รับการประเมินในช่วง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน  

- สิ้นรอบการประเมิน เมื่อผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจ่า อยู่ในระดับต้อง
ปรับปรุง ให้ด่าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ่าของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ ข้อ ๖๐ 
(๕) ซึ่งก่าหนดให้ผู้มีอานาจสั่งบรรจุ สั่งให้ลูกจ้างประจ่าที่ไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ ออกจากราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ก่าหนดไว้ใน
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม 
 
พนักงานราชการ  

- ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินก่าหนด
ข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ก่าหนดตัวชี้วัดหรือหลักฐานบ่งชี้
ความส่าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน  

- ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเ มินอย่างต่อเนื่องเพ่ือ
ประเมินผลส่าเร็จของงานในช่วงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับเป้าหมายที่ก่าหนดไว้
หรือไม ่เมื่อผู้ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมินมีผลการประเมินต่่ากว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่คาดหวังให้ผู้ประเมิน
แจ้งผู้รับการประเมินทราบ และให้ค่าปรึกษาแนะน่าเพ่ือปรับปรุง แก้ไข พัฒนาผลการปฏิบัติงานของผู้รับการ
ประเมินในช่วง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน  

- เมื่อสิ้นรอบการประเมินของรอบการประเมินนั้นๆ ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ราชการมีคะแนนผลการประเมินอยู่ในระดับใดเมื่อรวมคะแนนผลการประเมินกับรอบการประเมินที่ผ่านมามี
คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน ๒ ครั้งติดต่อกันต่่ากว่าระดับดี ให้ด่าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัดส่านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๑ 
พนักงานราชการผู้ใด ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้ประเมินผลการปฏิบัติงานแล้ว มีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน ๒ ครั้ง 



ติดต่อกันต่่ากว่าระดับดี ให้ผู้บังคับบัญชาท่าความเห็นเสนอผู้มีอานาจสั่งจ้าง เพ่ือพิจารณาสั่งเลิกจ้างต่อไป พร้อม
กับแจ้งให้กับพนักงานราชการผู้นั้นทราบภายในเจ็ดวัน นับตั้งแต่วันทราบผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  

- ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินก่าหนด
ข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ก่าหนดตัวชี้วัดหรือหลักฐานบ่งชี้
ความส่าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน  

- ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมินอย่างต่อเนื่องเพ่ือ
ประเมินผลส่าเร็จของงานในช่วงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับเป้าหมายที่ก่าหนดไว้
หรือไม ่เมื่อผู้ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมินมีผลการประเมินต่่ากว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่คาดหวังให้ผู้ประเมิน
แจ้งผู้รับการประเมินทราบ และให้ค่าปรึกษาแนะน่าเพ่ือปรับปรุง แก้ไข พัฒนาผลการปฏิบัติงานของผู้รับการ
ประเมินในช่วง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน  

- เมื่อสิ้นรอบการประเมินของการประเมินนั้นๆ ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกระทรวง
สาธารณสุขมีคะแนนผลการประเมินอยู่ในระดับใดเมื่อรวมคะแนนผลการประเมินกับรอบการประเมินที่ผ่านมามี
คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒ ครั้ง ติดต่อกันต่่ากว่าระดับดี ให้ด่าเนินการตามประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิม
ค่าจ้าง และต่อสัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๗ ข้อ ๘ 

พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปผู้ใด ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้ประเมินผลการปฏิบัติงานแล้วมีคะแนนเฉลี่ย
ของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒ ครั้งติดต่อกันต่่ากว่าระดับดี ให้ถือว่าสิ้นสุดสัญญาจ้าง โดยให้
ผู้บังคับบัญชาท่าความเห็นเสนอหัวหน้าส่วนราชการ 
 


