
 
กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดาเนินการกับเจาหนาท่ีท่ีมีผลสัมฤทธิ์งานข้ันต่ํา 

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

 
เพ่ือใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง 

จังหวัดลําพูน ดำเนินไปดวยความเรียบรอยเปนไปตามหลักเกณฑท่ีเก่ียวของถูกตอง มีประสิทธิภาพ เปนธรรม 
และเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของภาครัฐ โดยหลักเกณฑการประเมการปฏ ินผลบัติราชการก าหนดให 
ผูบังคับบัญชามีหนาท่ีประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูใตบังคับบัญชา และกำกับติดตามกา 
ของผูใตบังคับบัญชาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพแ 
ประสิทธิผลสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีก าหนดไว ท้ังนี้ 
ประพฤติตนอยูในจรรยาและระเบียบวินัย ปฏิบัติราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของ 
รัฐ ใหผูบังคับบัญชาน าผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการดังกลาวไปใชประกอบการพิจารณาแตง 
เงินเดือน/คาจาง/คาตอบแทน เพ่ือเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ หากบุคลากรใดมีผลการ 
ราชการในระดับท่ีตองใหไดรับการพัฒนาปรับปรุงตนเอไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิด 
ประสิทธิผลในระดับอันเปนท่ีพอใจของทางราชการ ใหด าเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑแนวทาง 
ปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุลากรแตละประเภท ดังนี้  

๑. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน๒๕๕๑พ.ศมาตรา. ๑๑๐ (๕) และกฎ ก.พ.วา 
ดวยการสั่งใหขาราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภ เกิดประสิทธิผล 
พ๒๕๕๒.ศ. ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ท่ี๑๐๑๒/วนร. ๑๐ ลงวันท่ี๒๔ มีนาคม๒๕๕๒  

๒. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจ าของสวนราชการ๒๕๓๗พขอ.ศ.๖๐ (๕) ซ่ึงก 
าหนดใหผูมีอ านาจสั่งบรรจุ สั่งใหลูกจางประจ าท่ีไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีปและเกิด 
ประสิทธิผลในระดับอันเปนท่ีพอใจของทางราชการ ออกจากราชการตามหลักเกณฑและวิธีการตามท่ีาหนดไว 
ในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนโดยอนุโลม  

๓. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ๒๕๔๗พขอ.ศ.๑๙ ขอ๒๐ และขอ ท่ี๒๘ (๔) 
และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันท่ี๒๘ กุมภาพันธ๒๕๕๔ เรื่อง 
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ๒๕๕๔. และหลักเกณฑและวิธีการประเมินผล 
การปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข๒๕๕๔ขอพ.ศ๑๑. ตาม หนังสือส 
านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข๐๒๐๑ท่ี. ๐๓๔/วสธ ๒๗๕ ลงวันท่ี๒๑ ตุลาคม๒๕๕๔  

๔. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข.ศ.๒๕๕๖ ขอ๒๓ ขอ๒๔  
และขอ๒๕ (๔) และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑวา 
ดวยการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพ่ือเพ่ิมคาจาง และตอสัญญาพนักงานกระทรวงสาธารณสุข๒๕๕๗ พ.ศ. ขอ ๘ 
ตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ดวนมาก ท่ี๐๒๐๑สธ.๐๔๐/ว ๒๖๙ ลงวันท่ี๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ 
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อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งท่ี๓/๒๕๖๑เม่ือวันท่ี๑พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

มีมติเห็นชอบอนุมัติแนวทางปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการผูมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัต ิเปาหมายหรือระดับ 
ท่ีคาดหวังสำหรับบุคลากรในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และให ประกาศ เรื่อง 
การสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในการด าเนินงานของหนวยงานภาครัฐดานความพรอม รับผิด                              ( 
กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ) เพ่ือใหสวนราชการถือปฏิบัติตั้งแตรอบการประเมินวันท่ี 
๑ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี๓๐ กันยายน๒๕๖๑ เปนตนไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ขาราชการ  
- กอนเริ่มรอบการการประเมิน หรือในชวงเริ่มรอบการประเมิน ใหผูประเมินและผูรับการ ประเมินก 

าหนดขอตกลงรวมกันเก่ียวกับการมอบหมายงานและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ก าหนดตัวช หรือหลักฐานบงชี้ความส 
าเร็จของงานอยางเปนรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน  

- ระหวางรอบการประเมินใหผูประเมินติดตามความกาวหนาของผูรับการประเมินอย 
ตอเนื่องเพ่ือประเมินผลสำเร็จของงานในชวงเวลา๓เดือนแรกของรอบการประเมินวาสอดคลอกับเปาหมายท่ี กำหนดไว 

หรือไม เม่ือผูประเมินคาดวาผูรับการประเมินมีผลการประเมินตยหรือระดับท่ีากวาคาเปาหมา 
คาดหวังใหผูประเมินแจงผูรับการประเมินทราบ และใหคำปรึกษาแนะนำเพ่ือปรับปรุง แกไข พัฒนา 
ปฏิบัติราชการของผูรับการประเมินในชวง๓เดือนหลังของรอบการประเมิน  

- สิ้นรอบการประเมิน เม่ือผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการอยูในระด ตองปรับปรุง ใหด 
าเนินการจัดท าค าม่ันในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง กรณีขาราชการพลเรือนสามัญ ปฏิบัติราชการในระดับตองปรับปรุง (ต 
ากวารอยละ๖๐)ดังนี้  

ขอ๑ ใหผูบังคับบัญชาท่ีประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการในระดับท่ีตอ การพัฒนาปรับปรุงตนเอง 
ตองแจงใหผูรับการประเมินทราบเก่ียวกับผลการประเมินพรอมท้ังก าหนดใ 
เขารับการพัฒนาปรับปรุงตนเองโดยใหลงลายมือชื่อรับทราบไวเปนหลักฐาน ท้ังนี้ ในการพัฒนาปรั 
ใหผูบังคับบัญชาจัดใหขาราชการผูนั้นท าค าม่ันในการพัฒนาปรับปรุงตดเปาหมายในระดับอันเองโดยกาหน 
เปนท่ีพอใจของทางราชการใหชัดเจน เพ่ือใชในการประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งตอไป ดังนี้  

๑.๑ รวมจัดท าค าม่ันในการพัฒนาปรับปรุงตนเองตามแบบจัดท าค าม่ันในการพ ปรับปรุงตนเอง 
(เอกสารแนบทาย๑)  

๑.๒ ใหใชแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สวนท่ี๓แผนการพัฒนาการ 
ปฏิบัติราชการรายบุคคล ในรอบท่ีมีผลการประเมินอยูในระดับตองปรับปรุง๖๐)(ตมาจัดทากวารอยละ  
แผนพัฒนารายบุคคลIndividual( Development Plan) เพ่ือเปนเครื่องมือประเมินผลการพัฒนาความรู ทักษะ 
สมรรถนะท่ีตองพัฒนา และแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ หรือสมรรถนะ 
ในการก าหนดค าม่ันในการพัฒนาปรับปรุงตนเองเปนตัวชี้วัดรายบุคคลโดยตองก 
เปาหมายในระดับอันเปนท่ีพอใจของทางราชการ ท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบ 
ประกอบการจัดท าค าม่ันฯตามแบบท่ีส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขก(เอกสารแนบทายาหนด๒) 
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ขอ๒ การประเมินผลการปฏิบัติราชการและพัฒนาปรับปรุงตนเองของขาราชการตามขอ๑ 

ใหมีระยะเวลาไมเกินสามรอบการประเมิน  
ขอ๓ กรณีท่ีผูถูกประเมินเห็นวาการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูบังคับบัญชามีความ 

ไมเปนธรรมอาจท าค าคัดคานยื่นตอผูบังคับบัญชารวมไวกับผลการประเมินเพ่ือเป๑๕วันหลักฐานได 
หลังจากทราบผลการประเมินและใหผูบังคับบัญชารวบรวมรายงานเสนอผูมีอ านาจล าดับถัดไปเพ่ือ ความเห็นในการพิจารณา 

ขอ๔  เม่ือผูบังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญตาม  
ค าม่ันในการพัฒนาปรับปรุงตนเองตามขอ๑และขอ๒ แลว ปรากฏวาผูนั้นไมผานการประเมินในระดับอันเป 
ท่ีพอใจของทางราชการตามค าม่ันในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ใหรายงานผลการประเมินดังกลาวตอผูวา 
ราชการจังหวัดเพชรบูรณ เม่ือผูวาราชการจังหวัดเพชรบูรณไดรับรายงานแลวอาจด าเนินการดังตอไปนี้  

(๑) กรณีขาราชการผูไดรับการประเมินประสงคจะลาออกจากราชการ ก็ใหสั่งใหอ 
จากราชการ หรือ  

(๒) สั่งใหขาราชการผูนั้นเขารับการพัฒนาปรับปรุงตนเองอีกครั้งหนึ่ง โดยกา 
ในการพัฒนาปรับปรุงตนเองเปนครั้งท่ีสอง หรือ  

(๓) สั่งใหขาราชการผูนั้นออกจากราชการ กรณีการด าเนินการตาม ๔ขอ(๒) 
เม่ือผูบังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการของ  

ขาราชการผูนั้นตามค าม่ันครั้งท่ีสองแลว ปรากฏวาผูนั้นไมผานการประเมินในระดับอันเป ราชการตามค 
าม่ันในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ใหหนวยงานรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการเสนอต 
ผูวาราชการจังหวัดเพ่ือสั่งการใหขาราชการผูนั้นลาออกจากราช  

ท้ังนี้ ใหด าเนินการตามกฎ ก.พ. วาดวยการสั่งใหขาราชการพลเรือนสามัญออกจากรา 
กรณีไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล๒๕๕๒ พ.ศ.  

ลูกจางประจา  
- กอนเริ่มรอบการประเมิน หรือในชวงเริ่มรอบการประเมิน ใหผูประเมินและผูรับการ ก 

าหนดขอตกลงรวมกันเก่ียวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ก าหนดตัวชี้ว ั หลักฐานบงชี้ความส 
าเร็จของงานอยางเปนรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน  

- ระหวางรอบการประเมินใหผูประเมินติดตามความกาวหนาของผูรับการประเมินอย 
ตอเนื่องเพ่ือประเมินผลส าเร็จของงานในชวงเวลา๓เดือนแรกของรอบการประเมินวาสอดคลองกับเปาหมาย ท่ีก 
าหนดไวใหผูประเมินแจงผูรับการประเมินทราบ และใหค าปรึกษาแนะน าเพ่ือปรับปรุง แกไ 
ปฏิบัติราชการของผูรับการประเมินในชวง๓เดือนหลังของรอบการประเมิน  

- สิ้นรอบการประเมิน เม้ือผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจางประจ า อยูใ 
ระดับตองปรับปรุงใหด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจ าของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ ขอ๖๐ (๕) 
ซ่ึงก าหนดใหผูมีอ านาจสั่งบรรจุ สั่งใหลูกจางประจ าท่ีไมสามารถปฏิบมี 
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเปนท่ีพอใจของทางราชการ ออกจากราชการตามหลักเกณฑแล วิธีการตามท่ีก 
าหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนโดยอนุโลม 
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พนักงานราชการ 
- กอนเริ่มรอบการประเมินหรือในชวงเริ่มรอบการประเมิน ใหผูประเมินและผูรับการประเม  

ก าหนดขอตกลงรวมกันเก่ียวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน ก าหนดตัวชี้วัดหรือ 
หลักฐานบงชี้ความส าเร็จของงานอยางเปนรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน  

- ระหวางรอบการประเมินใหผูประเมินติดตามความกาวหนาของผูรับการประเมินอยาง 
ตอเนื่องเพ่ือประเมินผลส าเร็จของงานในชวงเวลา๓เดือนแรกของรอบการประเมินวาสอดคลองกับเปาหมายท่ี  
ก าหนดไวหรือไม เม่ือผูประเมินคาดวาผูรับการประเมินมีผลการประเมินต ากวาคาเปาหมา 
คาดหวังใหผูประเมินแจงผูรับการประเมินทราบ และใหค าปรึกษาแนะน าเพ่ือปรับปรุง แกไข พัฒนาผ 
ปฏิบัติงานของผูรับการประเมินในชวง๓เดือนหลังของรอบการประเมิน  

- เม่ือสิ้นรอบการประเมินของรอบการประเมินนั้นๆ ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานขอ 
พนักงานราชการมีคะแนนผลการประเมินอยูในระดับใดเม่ือรวมคะแนนผลการประเมินกับรอบการประเมินท่ี 
ผานมามีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน๒ครั้งติดตอกันต ากวาระดับดี ใหด าเนินการตามหลักเกณฑและ 
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข๒๕๕๔ พ.ศ. ขอ๑๑ 
พนักงานราชการผูใด ซ่ึงผูบังคับบัญชาไดประเมินผลการปฏิบัติงานแลว มีคะแนนเฉลี่ยของ ประเมิน๒ ครั้ง ติดตอกันต 
ากวาระดับดี ใหผูบังคับบัญชาท าความเห็นเสนอผูมีอ านาจสั่งจ เลิกจางตอไป 
พรอมกับแจงใหกับพนักงานราชการผูนั้นทราบภายในเจ็ดวันวันทราบผลการนับตั้งแต ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
- กอนเริ่มรอบการประเมินหรือในชวงเริ่มรอบการประเมิน ใหผูประเมินและผูรับการประเม  

ก าหนดขอตกลงรวมกันเก่ียวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน ก าหนดตัวชี้ว หลักฐานบงชี้ความส 
าเร็จของงานอยางเปนรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน  

- ระหวางรอบการประเมินใหผูประเมินติดตามความกาวหนาของผูรับการประเมินอยาง 
ตอเนื่องเพ่ือประเมินผลส าเร็จของงานในชวงเวลา๓เดือนแรกของรอบการประเมินวาสอดคลองกับเปาหมายท่ี  
ก าหนดไวหรือไม เม่ือผูประเมินคาดวาผูรับการประเมินมีผลการประเมินต ากวาคาเปาหมายหรือระด ั
คาดหวังใหผูประเมินแจงผูรับการประเมินทราบ และใหค าปรึกษาแนะน าเพ่ือปรับปรุง แกไข พัฒนาผ 
ปฏิบัติงานของผูรับการประเมินในชวง๓เดือนหลังของรอบการประเมิน  

- เม่ือสิ้นรอบการประเมินของการประเมินนั้นๆ ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานขอ 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขมีคะแนนผลการประเมิในอยูระดับใดเม่ือรวมคะแนนผลการประเมินกับรอบ 
การประเมินท่ีผานมามีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน๒ครั้งติดตอกันต ากวาระดับดี ให ด 
าเนินการตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑวาดวยการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพืค อเพ่ิมาจางและตอสัญญาจางพนักงานกระทรวงสาธารณสุข๒๕๕๗พ. ศขอ.๘ 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไปผูใด ซ่ึงผูบังคับบัญชาไดประเมินผลการปฏิบัติงานแลวมีคะแน 
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ผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน๒ครั้งติดตอกันต ากวาระดับดี 
ใหถือวาสิ้นสุดสัญญาจางโดยใหผูบังคับบัญชา 
ท าความเห็นเสนอหัวหนาสวนราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 


