
 
กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดาเนินการกับเจาหนาท่ีท่ีมีผลสัมฤทธิ์งานข้ันต่ํา 
   สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน 

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

 
เพ่ือใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง 

จังหวัดลําพูน ดำเนินไปดวยความเรียบรอยเปนไปตามหลักเกณฑท่ีเก่ียวของถูกตอง มีประสิทธิภาพ เปนธรรม 
และเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของภาครัฐ โดยหลักเกณฑการประเมการปฏ ินผลบัติราชการก าหนดให 
ผูบังคับบัญชามีหนาท่ีประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูใตบังคับบัญชา และกำกับติดตาม 
ของผูใตบังคับบัญชาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพแ 
ประสิทธิผลสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีกําหนดไว ท้ังนี้ 
ประพฤติตนอยูในจรรยาและระเบียบวินัย ปฏิบัติราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของ 
รัฐ ใหผูบังคับบัญชา นําผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการดังกลาวไปใชประกอบการพิจารณาแตง 
เงินเดือน/คาจาง/คาตอบแทน เพ่ือเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ หากบุคลากรใดมีผลการ 
ราชการในระดับท่ีตองใหไดรับการพัฒนาปรับปรุงตนเอไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิด 
ประสิทธิผลในระดับอันเปนท่ีพอใจของทางราชการ ใหดําเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑแนวทาง 
ปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุลากรแตละประเภท ดังนี้  

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

๒. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจ าของสวนราชการ๒๕๓๗พขอ.ศ.๖๐ (๕) ซ่ึง
กําหนดใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุ สั่งใหลูกจางประจําท่ีไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีปและเกิด 
ประสิทธิผลในระดับอันเปนท่ีพอใจของทางราชการ ออกจากราชการตามหลักเกณฑและวิธีการตามท่ีาหนดไว 
ในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนโดยอนุโลม  

๓. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ๒๕๔๗พขอ.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 
ท่ีคาดหวังสำหรับบุคลากรในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และให ประกาศ เรื่อง 
การสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐดานความพรอม รับผิด                              ( 
กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  เพ่ือใหสวนราชการถือปฏิบัติตั้งแตรอบการประเมินวันท่ี 
๑ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี๓๐ กันยายน๒๕๖๑ เปนตนไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ขาราชการ  
- กอนเริ่มรอบการการประเมิน หรือในชวงเริ่มรอบการประเมิน ใหผูประเมินและผูรับการ ประเมิน

กําหนดขอตกลงรวมกันเก่ียวกับการมอบหมายงานและประเมินผลการปฏิบัติราชการ กําหนดตัวชี้วัดหรือหลักฐานบงชี้ 
ความสําเร็จของงานอยางเปนรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน  

- ระหวางรอบการประเมินใหผูประเมินติดตามความกาวหนาของผูรับการประเมินอย ู
ตอเนื่องเพ่ือประเมินผลสำเร็จของงานในชวงเวลา๓เดือนแรกของรอบการประเมินวาสอดคลอกับเปาหมายท่ี กำหนดไว 

หรือไม เม่ือผูประเมินคาดวาผูรับการประเมินมีผลการประเมินตยหรือระดับท่ีากวาคาเปาหมาย 
คาดหวังใหผูประเมินแจงผูรับการประเมินทราบ และใหคำปรึกษาแนะนำเพ่ือปรับปรุง แกไข พัฒนา 
ปฏิบัติราชการของผูรับการประเมินในชวง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน  

- สิ้นรอบการประเมิน เม่ือผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการอยูในระด ตองปรับปรุง 
 ใหดําเนินการจัดทําคําม่ันในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง กรณีขาราชการพลเรือนสามัญ ปฏิบัติราชการในระดับตองปรับปรุง 
 (ต่ํากวารอยละ๖๐)ดังนี้  

ขอ๑ ใหผูบังคับบัญชาท่ีประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการในระดับท่ีตอ การพัฒนาปรับปรุงตนเอง 
ตองแจงใหผูรับการประเมินทราบเก่ียวกับผลการประเมินพรอมท้ังกําหนดให
เขารับการพัฒนาปรับปรุงตนเองโดยใหลงลายมือชื่อรับทราบไวเปนหลักฐาน ท้ังนี้ ในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง 
ใหผูบังคับบัญชาจัดใหขาราชการผูนั้นทําคําม่ันในการพัฒนาปรับปรุงตามเปาหมายในระดับอันเองโดยกําหนด 
เปนท่ีพอใจของทางราชการใหชัดเจน เพ่ือใชในการประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งตอไป ดังนี้  

๑.๑ รวมจัดทําคําม่ันในการพัฒนาปรับปรุงตนเองตามแบบจัดทําคําม่ันในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง 
(เอกสารแนบทาย๑)  

๑.๒ ใหใชแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สวนท่ี๓แผนการพัฒนาการ 
ปฏิบัติราชการรายบุคคล ในรอบท่ีมีผลการประเมินอยูในระดับตองปรับปรุง๖๐)(ตมาจัดทากวารอยละ  
แผนพัฒนารายบุคคลIndividual( Development Plan) เพ่ือเปนเครื่องมือประเมินผลการพัฒนาความรู ทักษะ 
สมรรถนะท่ีตองพัฒนา และแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ หรือสมรรถนะ 
ในการก าหนดค าม่ันในการพัฒนาปรับปรุงตนเองเปนตัวชี้วัดรายบุคคลโดยตองกําหนด 
เปาหมายในระดับอันเปนท่ีพอใจของทางราชการ ท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบ 
ประกอบการจัดทําคําม่ันฯตามแบบท่ีสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (เอกสารแนบทายาหนด๒) 
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ขอ๒ การประเมินผลการปฏิบัติราชการและพัฒนาปรับปรุงตนเองของขาราชการตามขอ๑ 

ใหมีระยะเวลาไมเกินสามรอบการประเมิน  
ขอ๓ กรณีท่ีผูถูกประเมินเห็นวาการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูบังคับบัญชามีความ   

ไมเปนธรรมอาจทําคําคัดคานยื่นตอผูบังคับบัญชารวมไวกับผลการประเมินเพ่ือเป๑๕วันหลักฐานได  
หลังจากทราบผลการประเมินและใหผูบังคับบัญชารวบรวมรายงานเสนอผูมีอํานาจลําดับถัดไปเพ่ือ ความเห็นในการพิจารณา 

ขอ๔  เม่ือผูบังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญตาม  
คําม่ันในการพัฒนาปรับปรุงตนเองตามขอ๑และขอ๒ แลว ปรากฏวาผูนั้นไมผานการประเมินในระดับอันเป 
ท่ีพอใจของทางราชการตามค าม่ันในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ใหรายงานผลการประเมินดังกลาวตอผูวา 
ราชการจังหวัดเพชรบูรณ เม่ือผูวาราชการจังหวัดเพชรบูรณไดรับรายงานแลวอาจดําเนินการดังตอไปนี้  

(๑) กรณีขาราชการผูไดรับการประเมินประสงคจะลาออกจากราชการ ก็ใหสั่งใหออก 
จากราชการ หรือ  

(๒) สั่งใหขาราชการผูนั้นเขารับการพัฒนาปรับปรุงตนเองอีกครั้งหนึ่ง โดยการ 
ในการพัฒนาปรับปรุงตนเองเปนครั้งท่ีสอง หรือ  

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

ปรากฏวาผูนั้นไมผานการประเมินในระดับอันเป ราชการตามคําม่ันในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง 
ใหหนวยงานรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการเสนอต อ
ผูวาราชการจังหวัดเพ่ือสั่งการใหขาราชการผูนั้นลาออกจากราชการ  

ท้ังนี้ ใหดำเนินการตามกฎ ก.พ. วาดวยการสั่งใหขาราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ 
กรณีไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล๒๕๕๒ พ.ศ.  

ลูกจางประจำ  
- กอนเริ่มรอบการประเมินหรือในชวงเริ่มรอบการประเมินใหผูประเมินและผูรับการ

กําหนดขอตกลงรวมกันเก่ียวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กําหนดตัวชี้วัดหลักฐาน 
บงชี้ความสำเร็จของงานอยางเปนรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน  

- ระหวางรอบการประเมินใหผูประเมินติดตามความกาวหนาของผูรับการประเมินอย 
ตอเนื่องเพ่ือประเมินผลส าเร็จของงานในชวงเวลา๓เดือนแรกของรอบการประเมินวาสอดคลองกับเปาหมายท่ีกำ 
หนดไวใหผูประเมินแจงผูรับการประเมินทราบ และใหค าปรึกษาแนะน าเพ่ือปรับปรุง แกไข 
ปฏิบัติราชการของผูรับการประเมินในชวง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน  

- สิ้นรอบการประเมิน เม้ือผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจางประจํา อยูใน
ระดับตองปรับปรุงใหด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจ าของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗  

ขอ๖๐ (๕) ซ่ึงกำหนดใหผูมีอ านาจสั่งบรรจุ สั่งใหลูกจางประจำท่ีไมสามารถปฏิบมี 
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเปนท่ีพอใจของทางราชการ ออกจากราชการตามหลักเกณฑแล 
วิธีการตามท่ีกำหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนโดยอนุโลม 



- ๔ – 

 
พนักงานราชการ 
- กอนเริ่มรอบการประเมินหรือในชวงเริ่มรอบการประเมิน ใหผูประเมินและผูรับการประเม ิน  

กําหนดขอตกลงรวมกันเก่ียวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานกําหนดตัวชี้วัดหรือ 
หลักฐานบงชี้ความสําเร็จของงานอยางเปนรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน  

- ระหวางรอบการประเมินใหผูประเมินติดตามความกาวหนาของผูรับการประเมินอยาง 
ตอเนื่องเพ่ือประเมินผลสำเร็จของงานในชวงเวลา๓เดือนแรกของรอบการประเมินวาสอดคลองกับเปาหมายท่ี  
กําหนดไวหรือไม เม่ือผูประเมินคาดวาผูรับการประเมินมีผลการประเมินต่ํากวา 
คาเปาหมายคาดหวังใหผูประเมินแจงผูรับการประเมินทราบ และใหคําปรึกษาแนะนําเพ่ือปรับปรุง แกไข  
พัฒนาแผนปฏิบัติงานของผูรับการประเมินในชวง๓เดือนหลังของรอบการประเมิน  

- เม่ือสิ้นรอบการประเมินของรอบการประเมินนั้นๆ ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานขอ 
พนักงานราชการมีคะแนนผลการประเมินอยูในระดับใดเม่ือรวมคะแนนผลการประเมินกับรอบการประเมินท่ี 
ผานมามีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน๒ครั้งติดตอกันต่ํากวาระดับดี ใหดำเนินการตามหลักเกณฑ และ 
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข๒๕๕๔ พ.ศ. ขอ๑๑ 
พนักงานราชการผูใด ซ่ึงผูบังคับบัญชาไดประเมินผลการปฏิบัติงานแลว มีคะแนนเฉลี่ยของ ประเมิน๒ ครั้ง ติดตอกันต 
กวาระดับดี ใหผูบังคับบัญชาทําความเห็นเสนอผูมีออํานาจสั่งเลิกจางตอไป 
พรอมกับแจงใหกับพนักงานราชการผูนั้นทราบภายในเจ็ดวันวันทราบผลการนับตั้งแต ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
- กอนเริ่มรอบการประเมินหรือในชวงเริ่มรอบการประเมิน ใหผูประเมินและผูรับการประมินกํา 

หนดขอตกลงรวมกันเก่ียวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานกําหนดตัวชี้ว ัดหลักฐานบงชี้ความ  
สําเร็จของงานอยางเปนรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน  

- ระหวางรอบการประเมินใหผูประเมินติดตามความกาวหนาของผูรับการประเมินอยาง 
ตอเนื่องเพ่ือประเมินผลสําเร็จของงานในชวงเวลา๓เดือนแรกของรอบการประเมินวาสอดคลองกับเปาหมายท่ี  
กําหนดไวหรือไมเม่ือผูประเมินคาดวาผูรับการประเมินมีผลการประเมินตากวาคาเปาหมายหรือระดับ 
คาดหวังใหผูประเมินแจงผูรับการประเมินทราบ และใหค าปรึกษาแนะน าเพ่ือปรับปรุง แกไข พัฒนาผ 
ปฏิบัติงานของผูรับการประเมินในชวง๓เดือนหลังของรอบการประเมิน  

เม่ือสิ้นรอบการประเมินของการประเมินนั้นๆ ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานขอ 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขมีคะแนนผลการประเมิในอยูระดับใดเม่ือรวมคะแนนผลการประเมินกับรอบ 
การประเมินท่ีผานมามีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน๒ครั้งติดตอกันต่ํากวาระดับดี                            
ใหดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑวาดวยการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพืค อเพ่ิมาจางและตอสัญญาจางพนักงานกระทรวงสาธารณสุข๒๕๕๗พ. ศขอ.๘ 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไปผูใด ซ่ึงผูบังคับบัญชาไดประเมินผลการปฏิบัติงานแลวมีคะแนน
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน๒ครั้งติดตอกันต่ํากวาระดับดี ใหถือวาสิ้นสุดสัญญาจางโดยใหผูบังคับบัญชา 
ทําความเห็นเสนอหัวหนาสวนราชการ 

-  
  

        
                                                         (นายศรีพรหม  กาสกูล) 
                      สาธารณสุขอําเภอปาซาง



 
 
 


