
 

กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจาหนาทีผู่มีผลสมัฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำหนาว 
-------------------------------------- 

 

   เพื่อใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
น้ำหนาว ดำเนินไปดวยความเรียบรอย ถูกตอง เปนไปตามหลักเกณฑที่เกี่ยวของ มีประสิทธิภาพ เปนธรรม 
และเกิดผลสัมฤทธิ ์ตอภารกิจของภาครัฐ โดยหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติราชการกาหนดให
ผูบังคับบัญชามีหนาที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูใตบังคับบัญชา และกำกับติดตามการปฏิบัติราชการ
ของผูใตบังคับบัญชาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่กำหนดไว ทั้งนี้ บุคลากรใด
ประพฤติตนอยูในจรรยาและระเบียบวินัย ปฏิบัติราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของ
รัฐ ใหผูบังคับบัญชานำผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการดังกลาวไปใชประกอบการพิจารณาแตงตั้ง เลื่อน
เงินเดือน/คาจาง/คาตอบแทน เพื่อเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ หากบุคลากรใดมีผลการปฏิบัติ
ราชการในระดับที่ตองใหไดรับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลในระดับอันเปนที่พอใจของทางราชการ ใหดำเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑแนวทาง
ปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุลากรแตละประเภท ดังน้ี   

๑. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๑๑๐ (๕) และกฎ ก.พ. 
วาดวยการสั่งใหขาราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล พ.ศ.๒๕๕๒ ตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร.๑๐๑๒/ว ๑๐ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๒ 

๒. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจำของสวนราชการ พ.ศ.๒๕๓๗ ขอ ๖๐ (๕) 
ซึ่งกำหนดใหผูมีอำนาจสั่งบรรจุ สั่งใหลูกจางประจำที่ไมสามารถปฏิบัติราชการใหมี 

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเปนที่พอใจของทางราชการ ออกจากราชการตามหลักเกณฑและ
วิธีการตามที่กำหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนโดยอนุโลม 

  ๓. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ ขอ ๑๙ ขอ ๒๐ และขอ
ที่ ๒๘ (๔) และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ เรื่องแนวทาง
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ และหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๔ ขอ ๑๑ ตามหนังสือ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 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 ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๕๗ 

อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
มีมติเห็นชอบอนุมัติแนวทางปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการผูมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำกวาคา
เปาหมายหรือระดับที่คาดหวัง สำหรับบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และใหจัดทำ
ประกาศ เรื่อง การสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐดานความพรอม



รับผิด ( กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ) เพ่ือใหสวนราชการถือปฏิบัติต้ังแตรอบการประเมิน วันที่ 
๑ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ เปนตนไป โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

ขาราชการ  
-กอนเริ่มรอบการการประเมิน หรือในชวงเริ่มรอบการประเมิน ใหผูประเมินและผูรับการ 

ประเมินกำหนดขอตกลงรวมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและประเมินผลการปฏิบัติราชการ กำหนดตัวชี้วัด
หรือหลักฐานบงช้ีความสำเร็จของงานอยางเปนรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน  

-ระหวางรอบการประเมินใหผูประเมินติดตามความกาวหนาของผูรับการประเมินอยาง 
ตอเนื่อง เพื่อประเมินผลสำเร็จของงานในชวงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินวาสอดคลองกับเปาหมาย
ที่กำหนดไวหรือไม เมื่อผูประเมินคาดวาผูรับการประเมินมีผลการประเมินต่ำกวาคาเปาหมายหรือระดับที่
คาดหวังใหผูประเมินแจงผูรับการประเมินทราบ และใหคำปรึกษาแนะนำเพื่อปรับปรุง แกไข พัฒนาผลการ
ปฏิบัติราชการของผูรับการประเมินในชวง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน  

-สิ้นรอบการประเมิน เมื่อผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการอยูในระดับตอง 
ปรับปรุง ใหดำเนินการจัดทำคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง กรณีขาราชการพลเรือนสามัญมีผลการปฏบัิติ
ราชการในระดับตองปรับปรุง (ต่ำกวารอยละ ๖๐) ดังน้ี 

ขอ ๑ ใหผูบังคบับัญชาที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการในระดับที่ตอง 
ใหไดรับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ตองแจงใหผูรับการประเมินทราบเกี่ยวกับผลการประเมินพรอมทัง้  กำหนด 
ใหผูน้ันเขารับการพัฒนาปรับปรุงตนเองโดยใหลงลายมือช่ือรับทราบไวเปนหลักฐาน ทัง้น้ี ในการพัฒนา
ปรับปรุงตนเองใหผูบังคับบัญชาจัดใหขาราชการผูน้ันทำคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองโดยกาหนด
เปาหมายในระดับอันเปนที่พอใจของทางราชการใหชัดเจน เพ่ือใชในการประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้ง
ตอไป ดังน้ี  

๑.๑ รวมจัดทำคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองตามแบบจัดทำคำมั่นในการพัฒนา 
ปรับปรุงตนเอง 

๑.๒ ใหใชแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สวนที่ ๓ แผนการพัฒนาการ 
ปฏิบัติราชการรายบุคคล ในรอบที่มีผลการประเมินอยูในระดับตองปรับปรุง (ต่ำกวารอยละ ๖๐) มาจัดทำ
แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) เพื่อเปนเครื่องมือประเมินผลการพัฒนาความรู 
ทักษะ สมรรถนะที่ตองพัฒนา และแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
หรือสมรรถนะ ในการกำหนดคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองเปนตัวชี ้วัดรายบุคคลโดยตองกำหนด
เปาหมายในระดับอันเปนที่พอใจของทางราชการ ที่สอดคลองกับแผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล 
ประกอบการจัดทำคำมั่นฯ ตามแบบที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด 

ขอ ๒ การประเมินผลการปฏิบัติราชการและพัฒนาปรับปรุงตนเองของขาราชการตามขอ ๑  
ใหมีระยะเวลาไมเกินสามรอบการประเมิน  

ขอ ๓ กรณีที่ผูถูกประเมินเห็นวาการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูบังคับบัญชามีความ 
ไมเปนธรรมอาจทำคำคัดคานยื่นตอผูบังคับบัญชารวมไวกับผลการประเมินเพื่อเปนหลักฐานไดภายใน ๑๕ วัน 
หลังจากทราบผลการประเมินและใหผูบังคับบัญชารวบรวมรายงานเสนอผูมีอำนาจลำดับถัดไปเพื่อประกอบ
ความเห็นในการพิจารณา  
 
 
 



ขอ ๔ เมื่อผูบังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญตามคำ 
มั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองตามขอ ๑ และขอ ๒ แลว ปรากฏวาผูนั้นไมผานการประเมินในระดับอันเปนที่
พอใจของทางราชการตามคามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ใหรายงานผลการประเมินดังกลาวตอผูวา
ราชการจังหวัดเพชรบูรณ เมื่อผูวาราชการจังหวัดเพชรบูรณไดรับรายงานแลวอาจดำเนินการดังตอไปน้ี 

(๑) กรณีขาราชการผูไดรับการประเมินประสงคจะลาออกจากราชการ ก็ใหสั่งให 
ออกจากราชการ หรือ  

(๒) สั่งใหขาราชการผูน้ันเขารับการพัฒนาปรับปรุงตนเองอีกครั้งหน่ึง โดยการทำคำ 
มั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองเปนครั้งที่สอง หรือ  

(๓) สั่งใหขาราชการผูน้ันออกจากราชการ  
กรณีการดำเนินการตาม ขอ ๔ (๒) เมื่อผูบังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการของ 

ขาราชการผูนั้นตามคำมั่นครั้งที่สองแลว ปรากฏวาผูนั้นไมผานการประเมินในระดับอันเปนที่พอใจของทาง
ราชการตามคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ใหหนวยงานรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการเสนอ
ตอผูวาราชการจังหวัดเพ่ือสั่งการใหขาราชการผูน้ันลาออกจากราชการ  

ทั้งน้ี ใหดำเนินการตามกฎ ก.พ. วาดวยการสั่งใหขาราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ 
กรณีไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ.๒๕๕๒ 

ลูกจางประจำ 
-กอนเริ่มรอบการประเมิน หรือในชวงเริ่มรอบการประเมิน ใหผูประเมินและผูรับการประเมิน 

กำหนดขอตกลงรวมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กำหนดตัวชี้วัด หรือ
หลักฐานบงช้ีความสำเร็จของงานอยางเปนรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน  

-ระหวางรอบการประเมินใหผูประเมินติดตามความกาวหนาของผูรับการประเมินอยาง 
ตอเนื่อง เพื่อประเมินผลสำเร็จของงานในชวงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินวาสอดคลองกับเปาหมาย
ที่กำหนดไวใหผูประเมินแจงผูรับการประเมินทราบ และใหคำปรึกษาแนะนาเพื่อปรับปรุง แกไข พัฒนาผลการ
ปฏิบัติราชการของผูรับการประเมินในชวง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน 
 
 

-สิ้นรอบการประเมิน เมื่อผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจางประจำ อยูใน 
ระดับตองปรับปรุง ใหดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจำของสวนราชการ พ.ศ.
๒๕๓๗ ขอ ๖๐ (๕) ซึ่งกำหนดใหผู มีอานาจสั่งบรรจุ สั ่งใหลูกจางประจำที่ไมสามารถปฏิบัติราชการใหมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเปนที่พอใจของทางราชการ ออกจากราชการตามหลักเกณฑและ
วิธีการตามที่กำหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนโดยอนุโลม 

พนักงานราชการ  
-กอนเริ่มรอบการประเมิน หรือในชวงเริ่มรอบการประเมิน ใหผูประเมินและผูรับการประเมิน 

กำหนดขอตกลงรวมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน กำหนดตัวชี้วัด หรือ
หลักฐานบงช้ีความสำเร็จของงานอยางเปนรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน  

-ระหวางรอบการประเมินใหผูประเมินติดตามความกาวหนาของผูรับการประเมินอยาง 
ตอเน่ืองเพ่ือประเมินผลสำเร็จของงานในชวงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินวาสอดคลองกับเปาหมายที่
กำหนดไวหรือไม เมื่อผูประเมินคาดวาผูรับการประเมินมีผลการประเมินต่ำกวาคาเปาหมายหรือระดับที่



คาดหวังใหผูประเมินแจงผูรับการประเมินทราบ และใหคำปรึกษาแนะนาเพื่อปรับปรุง แกไข พัฒนาผลการ
ปฏิบัติงานของผูรับการประเมินในชวง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน  

-เมื่อสิ้นรอบการประเมินของรอบการประเมินน้ันๆ ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
พนักงานราชการมีคะแนนผลการประเมินอยูในระดับใด เมื่อรวมคะแนนผลการประเมินกับรอบการประเมินที่
ผานมามีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน ๒ ครั้งติดตอกัน ต่ำกวาระดับดี ใหดำเนินการตามหลักเกณฑและ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๔ 
ขอ ๑๑ พนักงานราชการผูใด ซึ่งผูบังคับบัญชาไดประเมินผลการปฏิบัติงานแลว มีคะแนนเฉลี่ยของผลการ  
ประเมิน ๒ ครั้ง ติดตอกัน ต่ำกวาระดับดี ใหผูบังคับบัญชาทำความเห็นเสนอผูมีอานาจสั่งจาง เพื่อพิจารณาสั่ง
เลิกจางตอไป พรอมกับแจงใหกับพนักงานราชการผู นั ้นทราบภายในเจ็ดวัน นับตั ้งแตวันทราบผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  
-กอนเริ่มรอบการประเมิน หรือในชวงเริ่มรอบการประเมิน ใหผูประเมินและผูรับการประเมิน 

กำหนดขอตกลงรวมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน กาหนดตัวชี้วัดหรือ
หลักฐานบงช้ีความสำเรจ็ของงานอยางเปนรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน  

-ระหวางรอบการประเมินใหผูประเมินติดตามความกาวหนาของผูรับการประเมินอยาง 
ตอเน่ืองเพ่ือประเมินผลสำเร็จของงานในชวงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินวาสอดคลองกับเปาหมายที่
กำหนดไวหรือไม เมื ่อผูประเมินคาดวาผูรับการประเมินมีผลการประเมินต่ำกวาคาเปาหมายหรือระดับที่
คาดหวังใหผูประเมินแจงผูรับการประเมินทราบ และใหคำปรึกษาแนะนาเพื่อปรับปรุง แกไข พัฒนาผลการ
ปฏิบัติงานของผูรับการประเมินในชวง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน  

-เมื่อสิ้นรอบการประเมินของการประเมินน้ันๆ ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
กระทรวงสาธารณสุขมีคะแนนผลการประเมินอยูในระดับใดเมื ่อรวมคะแนนผลการประเมินกับรอบการ
ประเมินที่ผานมามีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒ ครั้ง ติดตอกันต่ำกวาระดับดี ให
ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื ่อง หลักเกณฑวาดวยการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มคาจาง และตอสัญญาจางพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๗ ขอ ๘ 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปผูใด ซึ่งผูบังคับบัญชาไดประเมินผลการปฏิบัติงานแลวมีคะแนนเฉลี่ยของ 

ผลการประเมนิผลการปฏิบัติงาน ๒ ครั้งติดตอกันต่ำกวาระดับดี ใหถือวาสิ้นสุดสัญญาจาง โดยใหผูบังคับ 
บัญชา ทำความเห็นเสนอหัวหนาสวนราชการ  
 

 


