
 

 

 

 

 

ประกาศส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ 

ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ สังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
............................................... 

  เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 76 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.
2551 ประกอบกับหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นพ 1012/ว 20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด               
ที่ กค 0428/ว90 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ.2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน จึงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ดังต่อไปนี้ 
 

  ของข้าราชการพลเรือนสามัญ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ ในสังกัดส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดล าพูน ดังต่อไปนี้ 

1. รอบการประเมิน ด าเนินการประเมินปีละ 2 รอบ ตามปีงบประมาณ ดังนี ้
รอบท่ี 1 ระหว่างวันที ่1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม ของปีถัดไป 
รอบท่ี 2 ระหว่างวันที ่1 เมษายน ถึง 30 กันยายน ของปีเดียวกัน 

2. องค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนนของแต่ละองคป์ระกอบ ได้แก่ 
2.1 ข้าราชการ 100 คะแนน 

2.1.1 ผลสมัฤทธิ์ของงาน ร้อยละ 70 
2.1.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ร้อยละ 30 

ส าหรับองค์ประกอบการประเมินผล และสัดส่วนคะแนนของข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏบิตัิ
ราชการหรือมีรอบระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ในระหว่างรอบการประเมินให้มีการประเมิน
องค์ประกอบด้านผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ คิดเป็นสัดส่วนคะแนนเท่ากัน 
คือ 50 : 50 

2.2 ลูกจ้างประจ า 100 คะแนน 
2.2.1 ผลสมัฤทธิ์ของงาน ร้อยละ 70 
2.2.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ร้อยละ 30 

2.3 พนักงานราชการ 100 คะแนน 
2.3.1 ผลสมัฤทธิ์ของงาน ร้อยละ 80 
2.3.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ร้อยละ 20 
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3. หลักเกณฑ์และวธิีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัตริาชการ หรอื

สมรรถนะ 
3.1 การประเมินผลสัมฤทธิ ์

ข้าราชการ 
 ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการ

ประเมินก าหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ก าหนดตัวชี้วัด 
หรือหลักฐานบ่งชี้ความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 

ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมินอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือประเมินผลส าเร็จของงานในช่วงเวลา 3 เดือนแรกของรอบการประเมินต่ ากว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่
คาดหวังให้ผู้ประเมินแจ้งผู้รับการประเมินทราบ และให้ค าปรึกษาแนะน าเพ่ือปรับปรุง แก้ไข พัฒนาผลการปฏิบัติ
ราชการของผู้รับการประเมินในช่วง 3 เดือนหลังของรอบการประเมิน 

สิ้นรอบการประเมิน เมื่อผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการอยู่ในระดับ
ต้องปรับปรุง ให้ด าเนินการจัดท าค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง กรณีข้าราชการพลเรือนสามัญมีผลการปฏิบัติ
ราชการในระดับต้องปรับปรุง ดังนี้ 

1. ให้ผู้บังคับบัญชาที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในระดับท่ีต้องให้ได้รบั
การพัฒนาปรับปรุงตนเอง ต้องแจ้งให้ผู้รับการประเมินทราบเกี่ยวกับผลการประเมินพร้อมทั้งก าหนดให้ผู้นั้นเข้ารับ
การปรับปรุงตนเองโดยให้ลงลายมือชื่อรับทราบไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ในการพัฒนาปรับปรุงตนเองให้ผู้บังคับบัญชา
จัดให้ข้าราชการผู้นั้นท าค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองโดยก าหนดเป้าหมายในระดับอันเป็นที่พอใจของทาง
ราชการให้ชัดเจน เพ่ือใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งต่อไป ดังนี้ 

1.1 ร่วมจัดท าค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองตามแบบจัดท าค ามั่นในการพัฒนา
ปรับปรุงตนเอง 

1.2  ให้ใช้แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการในรอบที่มีผลการประเมิน               
อยู่ในระดับต้องปรับปรุงมาจัดแผนพัฒนารายบุคคล เพ่ือเป็นเครื่องมือประเมินผลการพัฒนาความรู้ ทักษะ 
สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา และแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ หรือ
สมรรถนะ  ในการก าหนดค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง โดยต้องก าหนดเป้าหมายในระดับอันเป็นที่พอใจ              
ของทางราชการสอดคล้องกับแผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคลประกอบการจัดท าค ามั่นฯตามแบบ            
ที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูนก าหนด 

2. การประเมินผลการปฏิบัตริาชการและการพัฒนาปรับปรุงตนเองของข้าราชการตาม
ข้อ 1 ให้มรีะยะเวลาไม่เกินสามรอบการประเมิน 

3. กรณีที่ผู้ถูกประเมินเห็นว่าการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้บังคับบัญชา              
มีความไม่เป็นธรรมอาจท าค าคัดค้านยื่นต่อผู้บังคับบัญชารวมไว้กับผลการประเมินเพ่ือเป็นหลักฐานได้                    
ภายใน 15 วัน หลังจากทราบผลการประเมินและให้ผู้บังคับบัญชารวบรวมรายงานเสนอผู้มีอ านาจล าดับถัดไป              
เพ่ือประกอบความเห็นในการพิจารณา 
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4. เมื่อผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญตาม

ค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองตามข้อ 1 และข้อ 2 แล้ว ปรากฏว่าผู้นั้นไม่ผ่านการประเมินในระดับอันเป็นที่
พอใจของทางราชการต าค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ให้รายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัด เมื่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดได้รับรายงานแล้วอาจด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(1)  กรณีข้าราชการผู้รับการประเมินประสงค์จะลาออกจากราชการ ก็ให้สั่งให้ออกจาก
ราชการ หรือ 

(2)  สั่งให้ข้าราชการผู้นั้นเข้ารับการพัฒนาปรับปรุงตนเองอีกครั้งหนึ่งโดยท าค ามั่นในการ
พัฒนาปรับปรุงตนเองเป็นครั้งที่สอง หรือ 

(3)  สั่งให้ข้าราชการผู้นั้นออกจากราชการ 
กรณีการด าเนินการตาม ข้อ 4 (2) เมื่อผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการของ

ข้าราชการผู้นั้นตามค ามั่นครั้งที่สองแล้ว ปรากฏว่าผู้นั้นไม่ผ่านการประเมินในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ
ตามค ามั่นในการปรับปรุงตนเอง ให้หน่วยงานรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการเสนอต่อผู้มีอ านาจเพ่ือสั่ง
ให้ขา้ราชการผู้นั้นออกจากราชการ 

ทั้งนี้ ให้ด าเนินการตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ
กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ.2552 

    ลูกจ้างประจ า 
ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการ

ประเมินก าหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ก าหนดตัวชี้วัด 
หรือหลักฐานบ่งชี้ความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 

ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมินอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือประเมินผลส าเร็จของงานในช่วงเวลา 3 เดือนแรกของรอบการประเมินต่ ากว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่
คาดหวังให้ผู้ประเมินแจ้งผู้รับการประเมินทราบ และให้ค าปรึกษาแนะน าเพ่ือปรับปรุง แก้ไข พัฒนาผลการปฏิบัติ
ราชการของผู้รับการประเมินในช่วง 3 เดือนหลังของรอบการประเมิน 

สิ้นรอบการประเมิน เมื่อผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจ าอยู่ใน
ระดับต้องปรับปรุง ให้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ.2537 
ข้อ 60 (5) ซึ่งก าหนดให้ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ สั่งให้ลูกจ้างประจ าที่ไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ ออกจากราชการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่ก าหนด
ไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม 

    พนักงานราชการ 
ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการ

ประเมินก าหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ก าหนดตัวชี้วัด 
หรือหลักฐานบ่งชี้ความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 

 
/ระหว่าง... 

 



 
 
 

-4- 
ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมินอย่าง

ต่อเนื่องเพ่ือประเมินผลส าเร็จของงานในช่วงเวลา 3 เดือนแรกของรอบการประเมินต่ ากว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่
คาดหวังให้ผู้ประเมินแจ้งผู้รับการประเมินทราบ และให้ค าปรึกษาแนะน าเพ่ือปรับปรุง แก้ไข พัฒนาผลการปฏิบัติ
ราชการของผู้รับการประเมินในช่วง 3 เดือนหลังของรอบการประเมิน 

เมื่อสิ้นรอบการประเมินของรอบการประเมินนั้นๆ ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานราชการมีคะแนนผลการประเมินอยู่ในระดับใดเมื่อรวมคะแนนผลการประเมินกับรอบการประเมินที่ผ่าน
มามีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน 2 ครั้ง ติดต่อกันต่ ากว่าระดับดี ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2554 ข้อ 11 
พนักงานราชการผู้ใด ซึ่งผู้บังบัญชาได้ประเมินผลการปฏิบัติงานแล้ว มีคะแนนเฉลี่ ยของผลการประเมิน 2 ครั้ง 
ติดต่อกันต่ ากว่าระดับดี ให้ผู้บังคับบัญชาท าความเห็นเสนอผู้มีอ านาจสั่งจ้างเพ่ือพิจารณาสั่งเลิกจ้างต่อไป พร้อมกับ
แจ้งให้พนักงานราชการผู้นั้นทราบภายในเจ็ดวัน นับตั้งแต่วันทราบผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

3.2 การประเมินพฤติกรรมการปฏบิัติราชการหรือสมรรถนะ 
(1) การประเมินพฤติกรรมการปฏบิัติราชการหรือสมรรถนะ 

1. การมุ่งผลสัมฤทธิ ์
2. บริการที่ด ี
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม 
5. การท างานเป็นทีม 

(2) ระดับความคาดหวังของสมรรถนะให้เป็นไปตามท่ี ก.พ. ก าหนด 
(3) การก าหนดน้ าหนักของสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ ให้มีการก าหนดสัดส่วนค่า

น้ าหนักของสมรรถนะหลักให้เหมาะสม โดยค านึงถึงลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย น้ าหนักของสมรรถนะแต่ละตัว
รวมกันแล้วต้องเท่ากับร้อยละ 100 

(4) การประเมินสมรรถนะให้ประเมินโดยให้ผู้ประเมินใช้วิธีการสังเกตพฤติกรรมการ
แสดงออกที่เห็นเด่นชัดของผู้รับการประเมินโดยวิธีการบันทึกพฤติกรรมส าคัญของผู้รับการประเมินเพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลอ้างอิงประกอบการพิจารณาประเมินสมรรถนะในช่วงครบรอบการประเมิน 

4. ผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ใหป้ระเมินตามล าดับ ดังนี้ 
4.1   ส านักงาสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 

- นายแพทยส์าธารณสุขจังหวัด เป็นผู้ประเมินรองนายแพทยส์าธารณสุขจังหวัด/
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลล าพูน 

- รองนายแพทย์สาธารณสุขจงัหวัด เป็นผู้ประเมินหัวหน้ากลุม่งาน 
- หัวหนา้กลุ่มงาน เป็นผูป้ระเมินเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงาน 
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4.2   โรงพยาบาลล าพูน 
- นายแพทยส์าธารณสุขจังหวัด เป็นผู้ประเมินผู้อ านวยการโรงพยาบาล 
- ผู้อ านวยการโรงพยาบาล เปน็ผู้ประเมินหวัหน้ากลุ่มงาน 
- หัวหนา้กลุ่มงาน เป็นผูป้ระเมินเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงาน 

4.3 โรงพยาบาลชุมชน 
- นายแพทยส์าธารณสุขจังหวัด เป็นผู้ประเมินผู้อ านวยการโรงพยาบาล 
- ผู้อ านวยการโรงพยาบาล เปน็ผู้ประเมินหวัหน้ากลุ่มงาน 
- หัวหนา้กลุ่มงาน เป็นผูป้ระเมินเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงาน 

4.4   ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
- นายอ าเภอ เป็นผูป้ระเมินสาธารณสุขอ าเภอ  
- สาธารณสุขอ าเภอ เปน็ผู้ประเมินผู้อ านวยการโรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบล 

และเจ้าหน้าที่ในสงักัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
- ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เปน็ผู้ประเมินเจ้าหน้าที่ใน

โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบล 
 

5. กรณีข้าราชการผู้ใดได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการหรือปฏิบัติราชการในหน่วยงานอื่นเกิน
กว่ากึ่งหนึ่งของรอบการประเมินให้หัวหน่วยราชการหรือหน่วยงานที่ข้าราชการผู้นั้นไปช่วยราชการ หรือปฏิบัติ
ราชการมีหน้าที่ประเมินผลการปฏบิัติราชการของข้าราชการดังกล่าว และกรณีข้าราชการผู้ใดโอนหรือย้ายหลงัวนัที่ 
1 มีนาคม หรือ วันที่ 1 กันยายน ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการในส่วนราชการเดิมก่อน
การโอนหรือย้ายเป็นผู้ประเมิน 

 

6. ระดับผลการประเมิน ให้จดักลุ่มคะแนนผลการประเมิน ดังนี้ 
6.1 ข้าราชการ 5 ระดับ 

ดีเด่น  คะแนน  90.00 - 100.00 
ดีมาก  คะแนน  80.00 – 89.99 
ดี  คะแนน   70.00 – 79.99 
พอใช้  คะแนน   60.00 – 69.99 
ต้องปรับปรุง คะแนน   ต่ ากว่า 60% 

6.2 ลูกจ้างประจ า 3 ระดับ 
ดีเด่น  คะแนน  90.00 – 100.00 
ยอมรับได ้ คะแนน  60.00 - 89.99 
ต้องปรับปรุง คะแนน  ต่ ากว่า 60% 
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6.3 พนักงานราชการ 5 ระดับ 

ดีเด่น  คะแนน  95.00 – 100.00 
ดีมาก  คะแนน  85.00 – 94.99 
ดี  คะแนน  75.00 – 84.99 
พอใช้  คะแนน  65.00 – 74.99 
ต้องปรับปรุง คะแนน  ต่ ากว่า 65% 
 

7. การประเมินผลการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ก าหนด
แต่ละประเภท (ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการ) และให้ส่วนราชการจัดเก็บส าเนาแบบสรุปผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดในรูปแบบอ่ืนที่เหมาะสม 

 

8. หลักเกณฑ์นี้ให้ใช้กับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ ในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทัว่กัน 
 
  ประกาศ ณ วนัที่          มีนาคม พ.ศ. 2562 

 


