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แนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดําเนินการกับเจาหนาที่ผูมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ํา 

โรงพยาบาลดอยเตา 

หากบุคคลาการใดมีผลการปฏิบัติราชการในระดับที่ตองใหไดรับการพัฒนาปรับปรุงนเอง ไมสามารถ

ปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเปนที่พอใจของทางราชการใหดําเนินการตาม

ระเบียบและหลักเกณฑแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคคลารกแตละประเภท ดังนี้ 

1. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 110 (5) และกฎ ก.พ. วาดวยการ

สั่งใหขาราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไมสามารถปฏิบัตราชการใหมีประสิทธฺภาพและ

เกิดประสิทธฺผล พ.ศ. 2552 ตามหนังสือสําหนักงาน กพ. ที่  นร 1012/ ว 10 ลงวันที่  24  

มีนาคม 2552 ( สําหรับขาราชการ) 

2. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลุกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. 2537 ขอ  60 (5)  ซึ่ง

กําหนดใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุ สั่งใหลุกจางที่ไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผลในระดับที่พอใจของทางราชการ  ออกจากราชการตามหลักเกณฑและวิธีการตามที่

กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนโดยอนุโลม (สําหรัลลูกจางประจํา) 

3. ระเบียบสํานักนายกวาดวยพนักงาราชการ พ.ศ .2557 ขอ  19 ขอ 20 และขอ 28 (4) และ

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  ลงวันที่  28  กุมภาพันธ 2554 เรื่อแนวทางการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ  พ.ศ. 2559 และหลักเกณฑและวิธีการประเมินผล

การปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัดสําหนักงานปลัดประทรวงสาธารณสุข  พ.ศ.2554 ขอ 

11  ตามหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.031/ว 275 ลงวันที่  21 

ตุลาคม  2554  (สําหรับพนักงานราชการ) 

4. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 ขอ  23 ขอ 24และ 

ขอ 24 (4) และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑวาดวย

การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มคาจาง และตอสัญญาจางพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 

2557 ขอ 8  ตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ดวนมาก ที่ สธ 0201.040 / ว 269 ลงวันที่  21 

พฤษภาคม 2557  (สําหรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) 

อ.ก.พ. สําหนักงานกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่  3/2561 ลงวันที่  1 พฤษภาคม 2561 มีมติ

เห็นชอบแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการผูมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ํากวาคาเปาหมาย

หรือระดับที่คาดหวัง สําหรับบุคลากรในสังกัดสํานักงานปลัดประทรวงสาธารณสุข (ราชการบริหาร

สวนกลางและราชการบริหารสวนกลางที่มีสํานักงานตั้งอยูในภูมิภาค และใหจัดทําคําประกาศ

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรืองการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ ดานความรับผิด (กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ) เพื่อสงใหราชการถือ

ปฏิบัติตั้งแตรอบการประเมิน วันที่  1 เมษายน 2561 ถึงวันที่  30  กันยายน 2561 เปนตนไป 

โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 



  รพ.ดอยเตา จังหวัดเชียงใหม 

 1.ขาราชการ 

  -กอนเริ่มรอบประเมิน หรือในชสฃวงเริ่มรอบการประเมินใหผูประเมินและผูรับการ

ประเมินกําหนดขอตกลงรวมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลปฏบัติราชการ  

กําหนดตัวชี้วัดหรือหลักฐานบงชี้ความสําเร็จของหนวยงานอยางเปนรูปธรรมและเหมาะสมกับ

ลักษณะงานรอบการประเมินใหผูประเมินติดตามความกาวหนาของผูรับการประเมินอยางตอเนื่อง  

เพื่อประเมินผลสําเร็จของงานในชวงเวลา  3 เดือนแรกของรอบการประเมินวาสอดคลองกับ

เปาหมายที่กําหนดไวหรือไมเมื่อผูประเมินคาดวาผูรับการประเมินมีผลการประเมินต่ํากวาเปาหมาย

หรือระดับที่คาดหวังใหผูประเมินแจงผูรับการประเมินทราบ และใหคําปรึกษาแนะนําเพื่อปรับปรุง 

แกไข พัฒนาผลการปฏิบัติราชการของผูรับการประเมินในชวง 3 เดือนหลังของรอบการประเมิน 

  -สิ้นรอบการประเมิน เมื่อผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการตอง

ปรับปรุงใหดําเนินกี่จัดทําคําม่ันในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง  กรณีขาราชการพลเรือนมีผลการปฏิบัติ

ราชการในระดับตองปรับปรุง (ต่ํากวารอยละ  60 ) ดังนี้ 

 ขอ 1 ใหผูบังคับบัญชาที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการในระดับที่ตองใหไดรับ

การพัฒนาปรับปรุงตนเอง ตองแจงใหผูรับการประเมินทราบเกี่ยวกับผลการประเมินพรอมทั้ง

กําหนดใหผูนั้นเขารับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง โดยใหลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน ทั้งนี้ ในการ

พัฒนาปรับปรุงตนเองใหผูบังคับบัญชาจัดใหขาราชการผูนั้นทําคํามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองโดย

กําหนดเปาหมายในระดับอันเปนที่นาพอใจของทางราชการใหชัดเจน เพื่อใชในการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการครั้งตอไป ดังนี ้

1.1 รวมจัดทําคํามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองตามแบบจัดทําคํามั่นในการพัฒนาปรับปรุง

ตนเอง (เอกสารแนบทาย  1 ) 

1.2 ใหใชแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  สวนที่  3 แผนการพัฒนาปฏิบัติ

ราชการรายบุคคลในรอบที่มีผลการประเมินอยูในระดับที่ตองปรับปรุง (ต่ํากวารอยละ  

60)  มาจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล เพื่อเปนเครื่องมือประเมินผลการพัฒนาความรู 

ทักษะ สมรรถนะที่ตองการพัฒนา และแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน แบบประเมิน

พฤติกรรมการปฏิบัตืราชการหรือสมรรถนะในการกําหนดคํามั่นในการพัฒนาปรับปรุง

ตนเองเปนตัวชี้วัดรายบุคคลโดยตองกําหนดเปาหมายในระดับอันเปนที่นาพึงพอใจ

ของทรางราชการที่สอดคลองกับแผนพัฒนาการปฏบัติราชการรายบุคคลประกอบการ

จัดทําคํามั่นในการพัฒนาตนเองตามแบบที่สําหนักงานปละดกระทรวงสาธารณสุข

กําหนด (เอกสารแนบทาย  2) 

ขอ 2 การประเมินผลการปฏบัติราชการและการพัฒนาปรับปรุงตนเองของขาราชการตาม

ขอ 1  ใหมีระยะเวลาไมเกินสามรอบการประเมิน 
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ขอ3 กรณีที่ผูถูกประเมินเห็นวาการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูบังคับบัยชามีความ

ไมเปนธรรมอาจําทคําคัดคานยื่นตอผูบังคับบัญชารวมไวกับผลการประเมินเพื่อเปนหลักฐาน

ได ภายใน  15 วันหลักจากทราบผลการประเมินและใหผูบังคับบัญชารบวรวมรายงานเสนอ

ผูมีอํานาจลําดับถัดไป เพ่ือประกอบความเห็นในการพิจารณา 

ขอ 4 เมื่อผูบังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนตามคํามั่น

สัญญาในการพัฒนาปรับปรุงตนเองตามขอ  1 และขอ  2  ปรากฎวาผูนั้นไมผานการ

ประเมินในระดับอันเปนที่พอใจของทางราชการตามคํามั่นในการพัมนาปรับปรุงตนเอง ให

รายงานผลการประเมินดังกลาวตอปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ไดรับรายงานแลวอาจดําเนินการดังตอไปนี ้

(1) กรณีขาราชการผูรับการประเมินประสงคืจะลาออกจากราชการ กใหสั่งใหออก

จากราชการหรือ 

(2) สั่งใหขาราชการผูนั้นเขารับการพัฒนาปรับปรุงตนเองอีกครั้งหนึ่ง โดยทําคํามั่น

ในการพัฒนาปรับปรุงตนเองเปนครั้งที่  2 หรือ 

(3) สั่งใหขาราชการผูนั้นออกจากราชการ 

กรณีดําเนินการตามขอ  4 (2) เมื่อผูบังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการของ

ขาราชการผูนั้นตามคํามั่นคําสัญญาครั้งที่  2 แลว ปรากฎวาผูนั้นไมผานการประเมินในระดับอันเปน

ที่นาพอใจของทรางราชการตามคํามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ใหหนวยงานรายงานผลการ

ปฏิบัติราชการเสนอตอปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพ่ือสั่งใหขาราชการผูนั้นออกจากราชการ 

ทั้งนี้ ใหดําเนินการตามกฎ ก.พ วาดวยการสั่งใหขาราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ 

กรณีไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  พ.ศ. 2552 

2. ลูกจางประจํา 

 - กอนเริ่มรอบการประเมินหรือในชวงเริ่มรอบการประเมิน ใหผูประเมินและผูรับ

การประเมินกําหนดขอตกลงรวมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏบัติราชการ 

กําหนดตัวชี้วัดหรือหลักฐานบงชี้ความสําเร็จของงานอยางเปนรูปธรรมและความเหมาะสมกับลักษณะ

งาน 

 - ระหวางรอบการประเมินใหผูประเมินติดตามความกาวหนาของรับการประเมิน

อยางตอเนื่อง เพ่ือประเมินผลสําเร็จของานในชวงเวลา 3  เดือนของรอบการประเมินวาสอดคลองกับ

เปาหมายที่กําหนดไวหรือไมเมื่อผูประเมินคาดวาผูรับการประเมินมีผลการประเมินต่ํากวาคา

เปาหมายหรือระดับที่คาดหวังใหผูประเมินแจงผูรับการประเมินทราบ และใหคําปรึกษาแนะนําเพื่อ
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ปรับปรุง แกไข  พัฒนาผลการปฏิบัติราชการของผูรับการประเมินในชวง 3 เดือนหลังของรอบการ

ประเมิน 

 - สิ้นสุดรอบการประเมิน เมื่อผลการประเมินการปฏบัติงานของลูกจางประจํา อยูใน

ระดับที่ตองปรับปรุง ใหดําเนินกี่ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชาการ 

พ.ศ. 2537 ขอ  60 (5)  ซึ่งกําหนดใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุ สั่งใหลูกจางประจําที่ไมสามารถปฏิบัติ

ราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธฺผลในระดับอันเปนที่พอใจของทางราชการ ออกจาก

ราชการตามหลักเกณฑและวิธีการตามท่ีกําหนดไวในคําม่ันสัญญา 

 3.พนักงานราชการ 

- กอนเริ่มรอบการประเมินหรือในชวงเริ่มรอบการประเมิน ใหผูประเมินและผูรับการประเมิน

กําหนดขอตกลงรวมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏบัติราชการ กําหนด

ตัวชี้วัดหรือหลักฐานบงชี้ความสําเร็จของงานอยางเปนรูปธรรมและความเหมาะสมกับลักษณะงาน 

 - ระหวางรอบการประเมินใหผูประเมินติดตามความกาวหนาของรับการประเมิน

อยางตอเนื่อง เพ่ือประเมินผลสําเร็จของานในชวงเวลา 3  เดือนของรอบการประเมินวาสอดคลองกับ

เปาหมายที่กําหนดไวหรือไมเมื่อผูประเมินคาดวาผูรับการประเมินมีผลการประเมินต่ํากวาคา

เปาหมายหรือระดับที่คาดหวังใหผูประเมินแจงผูรับการประเมินทราบ และใหคําปรึกษาแนะนําเพื่อ

ปรับปรุง แกไข  พัฒนาผลการปฏิบัติราชการของผูรับการประเมินในชวง 3 เดือนหลังของรอบการ

ประเมิน 

 - สิ้นสุดรอบการประเมิน เมื่อผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานราชการมี

คะแนนผลการประเมินอยูในระดับใด เมื่อรวมคะแนนผลการประเมินกับรองการประเมินที่ผานมามี

คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน 2 ครั้ง ติดตอกันต่ํากวาระดับดี ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและ

วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

พ.ศ. 2554 ขอ  11  พนักงานราชการผูใดซึ่งผูบังคับบัญชาไดประเมินผลการปฏิบัติงานแลว มี

คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน 2  ครั้ง  ติดตอกันต่ํากวาระดับดี ใหผูบังคับบัญชาทําความเห็นชอบ

เสนอผูมีอํานาจสั่งจาง เพื่อพิจารณาเลิกจางตอไป พรอมกับแจงใหพนักงานราชการผูนั้นทราบภายใน  

7 วัน นับแตแตวันทราบผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

4.พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 

- กอนเริ่มรอบการประเมินหรือในชวงเริ่มรอบการประเมิน ใหผูประเมินและผูรับการประเมิน

กําหนดขอตกลงรวมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏบัติราชการ กําหนด

ตัวชี้วัดหรือหลักฐานบงชี้ความสําเร็จของงานอยางเปนรูปธรรมและความเหมาะสมกับลักษณะงาน 
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- ระหวางรอบการประเมินใหผูประเมินติดตามความกาวหนาของรับการประเมินอยาง

ตอเนื่อง เพื่อประเมินผลสําเร็จของานในชวงเวลา 3  เดือนของรอบการประเมินวาสอดคลองกับ

เปาหมายที่กําหนดไวหรือไมเมื่อผูประเมินคาดวาผูรับการประเมินมีผลการประเมินต่ํากวาคา

เปาหมายหรือระดับที่คาดหวังใหผูประเมินแจงผูรับการประเมินทราบ และใหคําปรึกษาแนะนําเพื่อ

ปรับปรุง แกไข  พัฒนาผลการปฏิบัติราชการของผูรับการประเมินในชวง 3 เดือนหลังของรอบการ

ประเมิน 

-เมื่อสิ้นรอบการประเมินของรอบการประเมินนั้นๆ  ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของ

พนักงานกระทรวงสาธารณสุขมีคะแนนผลการประเมินอยูในระดับใดเมื่อรวบรวมคะแนนผลของการ

ประเมินที่ผานมามีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2 ครั้ง ติดตอกันต่ํากวาระดับดี 

ใหดําเนินการตามประกาศของคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑวา

ดวยการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มคาจาง และตอสัญญาจางพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 

พ.ศ.2557 ขอ8 พนักงานกระทรวงสาธารณสุขผูใด  ซึ่งผูบังคับบัญชาไดประเมินผลการปฏิบัติงาน

แลวมีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผลการปฏิบัติของการปฏิบัติ 2 ครั้ง ติดตอกันต่ําวาระดับดี ให

ถือวาสิ้นสุดสัญญาจาง โดยใหผูบังคับบัญชาทําความเห็นเสนอหัวหนาสวนราชการตอไปพรอมกันแจง

ใหพนักงานกระทรวงสาธารณสุขผูนั้นทราบภายใน  7 วัน ตั้งแตวันทราบการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 

5.ลูกจางชั่วคราว 

- กอนเริ่มรอบการประเมินหรือในชวงเริ่มรอบการประเมิน ใหผูประเมินและผูรับการประเมิน

กําหนดขอตกลงรวมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏบัติราชการ กําหนด

ตัวชี้วัดหรือหลักฐานบงชี้ความสําเร็จของงานอยางเปนรูปธรรมและความเหมาะสมกับลักษณะงาน 

- ระหวางรอบการประเมินใหผูประเมินติดตามความกาวหนาของรับการประเมินอยาง

ตอเนื่อง เพื่อประเมินผลสําเร็จของานในชวงเวลา 3  เดือนของรอบการประเมินวาสอดคลองกับ

เปาหมายที่กําหนดไวหรือไมเมื่อผูประเมินคาดวาผูรับการประเมินมีผลการประเมินต่ํากวาคา

เปาหมายหรือระดับที่คาดหวังใหผูประเมินแจงผูรับการประเมินทราบ และใหคําปรึกษาแนะนําเพื่อ

ปรับปรุง แกไข  พัฒนาผลการปฏิบัติราชการของผูรับการประเมินในชวง 3 เดือนหลังของรอบการ

ประเมิน 

-เมื่อสิ้นรอบการประเมินของรอบการประเมินนั้นๆ  ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของ

ลูกจางชั่วคราวมีคะแนนผลการประเมินอยูในระดับใดเมื่อรวบรวมคะแนนผลของการประเมินที่ผาน

มามีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2 ครั้ง ติดตอกันต่ํากวาระดับดี ใหดําเนินการ

ตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏบัติงานของชั่วคราวเงินอกงบประมาณ (เงินบํารุง) สังกัด
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สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2558 ตามหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ดวนที่สุด สธ 02.01034 / ว 224 ลงวันที่ 24 มีนาคม  2558  

ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป หรือจนกวาจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงเปนอยางอ่ืน 
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เอกสารแนบทาย 1 

-แบบคํามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง 

เอกสารแนบทาย  2 

-แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

เอกสารแนบทายอ่ืนๆ 

-หนังสือ ว 1012/ว20 สํานักงาน กพ. 


