
แนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า
โรงพยาบาลบางบ่อ 

 หากบุคลากรใดมีผลการปฏิบัติราชการในระดับที่ต้องให้ได้รับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ไม่สามารถ ปฏิบัติ
ราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ ให้ด าเนินการตามระเบียบและ
หลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรแต่ละประเภท ดังนี้ 

 ๑.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๑๑๐ (๕) และกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้
ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิด ประสิทธิผล พ.ศ.
๒๕๕๒ ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร๑๐๑๒/ว๑๐ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๒ (ส าหรับข้าราชการ) 

 ๒.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๓๗ ข้อ 60 (๕) ซึ่ง ก าหนดให้ผู้มี
อ านาจสั่งบรรจุ สั่งให้ลูกจ้างประจ าที่ไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่
พอใจของทางราชการ ออกจากราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ก า หนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย ระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม (ส าหรับลูกจ้างประจ า) 

 3.ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๑๙ ข้อ ๒๐ และข้อ ๒๘   
(๔)และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่อง แนวทางการ ประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงาน
ราชการในสังกัดสักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๑ ตามหนังสือส านักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๔/ว ๒๗๕ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ (ส าหรับพนักงานราชการ) 
 ๔.ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อ ๒๓ ข้อ ๒๔ และข้อ ๒๕ 
(๔) และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการ ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มค่าจ้าง และต่อสัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๗ ข้อ ๘ ตามหนังสือกระทรวง
สาธารณสุข ด่วนมาก ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๔o/ว ๒๖๙ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ (ส าหรับพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข) 

 อ.ก.พ. ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ มีมติ เห็นชอบ
อนุมัติแนวทางปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ ากว่าค่าเป้าหมายหรือ ระดับที่
คาดหวัง ส าหรับบุคลากรในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ราชการบริหารส่วนกลางและราชการ บริหาร
ส่วนกลางที่มีส านักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค และให้จัดท าประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ด้านความพร้อมรับผิด (กระบวนการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ) เพื่อให้ส่งราชการถือปฏิบัติตั้งแต่รอบการประเมิน วันที่ 1 เมษายน ๒๕๖๑ ถึง วันที่ 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ๑.ข้าราชการ 

 -ก่อนเริ่มรอบประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมินให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินก าหนด ข้อตกลง
ร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ก าหนดตัวชี้วัดหรือหลักฐานบ่งชี้ ความส าเร็จ
ของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 

 

/ ระหว่าง 



-ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมินอย่างต่อเนื่อง เพื่อประเมินผลส าเร็จ 
ของงานในช่วยเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  
เมื่อผู้ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมินมีผลการประเมินต่ ากว่าเป้าหมายหรือระดับที่คาดหวังให้ผู้ประเมินแจ้งผู้รับการ 
ประเมินทราบ และให้ค าปรึกษาแนะน าเพื่อปรับปรุง แก้ไข พัฒนาผลการปฏิบัติราชการของผู้รับการประเมินในช่วง ๓ 
เดือนหลังของรอบการประเมิน 
 -สิ้นรอบการประเมิน เมื่อผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการต้องปรับปรุงให้ ด าเนินการจัดท า
ค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง กรณีข้าราชการพลเรือนสามัญมีผลการปฏิบัติราชการในระดับ ต้องปรับปรุง ( ต่ า
กว่าร้อยละ ๖๐) ดังนี้ 
 ข้อ ๑ ให้ผู้บังคับบัญชาที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในระดับที่ต้องให้ได้รับการ  
พัฒนาปรับปรุงตนเอง ต้องแจ้งให้ผู้รับการประเมินทราบเกี่ยวกับผลการประเมินพร้อมทั้งก าหนดให้ผู้นั้นเข้ารับการ 
พัฒนาปรับปรุงตนเอง โดยให้ลงลายมือชื่อรับทราบไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ในการพัฒนาปรับปรุงตนเองให้  
ผู้บังคับบัญชาจัดให้ข้าราชการผู้นั้นท าค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองโดยก าหนดเป้าหมายในระดับอันเป็นที่น่า 
พอใจของทางราชการให้ชัดเจน เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งต่อไป ดังนี้ 
 ๑.๑.ร่วมจัดท าค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองตามแบบจัดท าค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง 
(เอกสารแนบท้าย ๑) 
 ๑.๒.ให้ใช้แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ส่วนที่ ๓ แผนการพัฒนาการปฏิบัติราชการ รายบุคคล
ในรอบที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง (ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐) มาจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (Individual 
Development Plan) เพื่อเป็นเครื่องมือประเมินผลการพัฒนาความรู้ ทักษะ สมรรถนะที่ต้องการ พัฒนา และแบบ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ในการก าหนดค ามั่นในการพัฒนา
ปรับปรุงตนเองเป็นตัวชี้วัดรายบุคคลโดยต้องก าหนดเป้าหมายในระดับอันเป็นที่พึงพอใจ ของทางราชการที่สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคลประกอบการจัดท าค ามั่น ๆ ตามแบบที่ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ก าหนด (เอกสารแนบท้าย ๒) 
 ข้อ ๒ การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการพัฒนาปรับปรุ งตนเองของข้าราชการตามข้อ ๑ ให้มี
ระยะเวลาไม่เกินสามรอบการประเมิน 
 ข้อ ๓ กรณีท่ีผู้ถูกประเมินเห็นว่าการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้บังคับบัญชามีความไม่เป็น ธรรมอาจ
ท าค าคัดค้านยื่นต่อผู้บังคับบัญชารวมไว้กับผลการประเมินเพื่อเป็นหลักฐานได้ ภายใน ๑๕ วัน หลังจากทราบผลการ
ประเมินและให้ผู้บังคับบัญชารวบรวมรายงานเสนอผู้มีอ านาจล าดับถัดไป เพื่อประกอบความเห็นในการพิจารณา 
 ข้อ ๔ เมื่อผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญตามค ามั่นใน การพัฒนา
ปรับปรุงตนเองตามข้อ ๑ และข้อ ๒ ปรากฏว่าผู้นั้นไม่ผ่านการประเมินในระดับอันเป็นที่พอใจของทาง ราชการตาม
ค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ให้รายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อปลัดกระทรวง
สาธารณสุขได้รับรายงานแล้วอาจด าเนินการดังต่อไปนี้ 

 (๑) กรณีข้าราชการผู้รับการประเมินประสงค์จะลาออกจากราชการ ก็ให้สั่งให้ออกจากราชการ หรือ 

 (๒) สั่งให้ข้าราชการผู้นั้นเข้ารับการพัฒนาปรับปรุงตนเองอีกครั้งหนึ่ง โดยท าค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุง
ตนเองเป็นครั้งที่ ๒ หรือ 

/สั่งให้ 

 



 (๓) สั่งให้ข้าราชการผู้นั้นออกจากราชการ 
กรณีด าเนินการตาม ข้อ ๔ (๒) เมื่อผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการผู้นั้น ตามค ามั่นตาม
ค ามั่นครั้งที่สองแล้ว ปรากฏว่าผู้นั้นไม่ผ่านการประเมินในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการตาม ค ามั่นในพัฒนา
ปรับปรุงตนเอง ให้หน่วยงานรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการเสนอต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อสั่งให้
ข้าราชการผู้นั้นออกจากราชการ 
 ทั้งนี้ ให้ด าเนินการการกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ กรณีไม่สามารถ
ปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ.๒๕๕๒ 
 ๒.ลูกจ้างประจ า 
 -ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินก าหนด ข้อตกลง
ร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ก าหนดตัวชี้วัดหรือหลักฐานบ่งชี้ความส าเร็จ
ของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 
 -ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมินอย่างต่อเนื่อง เพื่อประเมิน
ผลส าเร็จของงานในช่วงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ เมื่อผู้
ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมินมีผลการประเมินต่ ากว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่คาดหวังให้ผู้ประเมินแจ้งผู้รับ การ
ประเมินทราบ และให้ค าปรึกษาแนะน าเพื่อปรับปรุง แก้ไข พัฒนาผลการปฏิบัติราชการของผู้รับการประเมินในช่วง 
 ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน 
 -สิ้นรอบการประเมิน เมื่อผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจ า อยู่ในระดับต้องปรับปรุง  
ให้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๓๗ ข้อ ๖๐ (๕) ซึ่ง
ก าหนดให้มีผู้มอี านาจสั่งบรรจุ สั่งให้ลูกจ้างประจ าที่ไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิด ประสิทธิผลใน
ระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ ออกจากราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ก าหนดไว้ใน กฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญโดยอนุโลม 
 3.พนักงานราชการ 
 -ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินก าหนดข้อตกลง
ร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน ก าหนดตัวชี้วัดหรือหลักฐานบ่งชี้ความส าเร็จของ
งานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 
 -ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมินอย่างต่อเนื่องเพื่อประเมิน
ผลส าเร็จของงานในช่วงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ เมื่อผู้
ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมินมีผลการประเมินต่ ากว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่คาดหวังให้ผู้ประเมินแจ้งผู้รับการ 
ประเมินทราบ และให้ค าปรึกษาแนะน าเพื่อปรับปรุง แก้ไข พัฒนาผลการปฏิบัติงานของผู้รับการประเมินในช่วง ๓ 
เดือนหลังของรอบการประเมิน 
 -เมื่อสิ้นรอบการประเมินของรอบการประเมินนั้น ๆ ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ราชการมี
คะแนนผลการประเมินอยู่ในระดับใด เมื่อรวมคะแนนผลการประเมินกับรองการประเมินที่ผ่านมามีคะแนนเฉลี่ยของผล
การประเมิน ๒ ครั้ง ติดต่อกันต่ ากว่าระดับดี ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ ปฏิบัติงานของ
พนักงานราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๑ พนักงานราชการ ผู้ใดซึ่ง
ผู้บังคับบัญชาได้ประเมินผลการปฏิบัติงานแล้ว มีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน ๒ ครั้ง ติดต่อกันต่ ากว่า 

/ ระดับดี 
 
 



ระดับดี ให้ผู้บังคับบัญชาท าความเห็นเสนอผู้มีอ านาจสั่งจ้าง เพื่อพิจารณาเลิกจ้างต่อไป พร้อมกับแจ้งให้พนักงาน 
ราชการผู้นั้นทราบภายในเจ็ดวัน นับตั้งแต่วันทราบผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 ๔. พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
 -ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมินให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินก าหนด  
ข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายและการประเมินผลการปฏิบัติงาน ก าหนดตัวชี้วัด หรือหลักฐานบ่งชี้ 
ความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 
 -ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมินอย่างต่อเนื่องเพื่อประเมิน
ผลส าเร็จของงานในช่วงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  
เมื่อผู้ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมินมีผลการประเมินต่ ากว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่คาดหวังให้ผู้ประเมินแจ้งผู้รับ 
การประเมินทราบ และให้ค าปรึกษาแนะน าเพื่อปรับปรุง แก้ไข พัฒนาผลการปฏิบัติงานของผู้รับการประเมินในช่วง  
 ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน 
 -เมื่อสิ้นรอบการประเมินของรอบการประเมินนั้น ๆ ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกระทรวง
สาธารณสุขมีคะแนนผลการประเมินอยู่ในระดับใดเมื่อรวมคะแนนผลการประเมินกับรอบการประเมินที่ผ่านมามี
คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒ ครั้ง ติดต่อกันต่ ากว่าระดับดี ให้ด าเนินการตามประกาศ 
คณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่ม 
ค่าจ้าง และต่อสัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๗ ข้อ ๘ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขผู้ใด ซึ่ง 
ผู้บังคับบัญชาได้ประเมินผลการปฏิบัติงานแล้วมีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผลของการปฏิบัติงาน ๒ ครั้ง 
ติดต่อกันต่ ากว่าระดับดี ให้ถือว่าสิ้นสุดสัญญาจ้าง โดยให้ผู้บังคับบัญชาท าความเห็นเสนอหัวหน้าส่วนราชการต่อไป 
พร้อมกับแจ้งให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขผู้นั้นทราบภายในเจ็ดวันนับตั้งแต่วันทราบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 ๕.ลูกจ้างชั่วคราว 
 -ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมินให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินก าหนด ข้อตกลง
ร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายและการประเมินผลการปฏิบัติงาน ก าหนดตัวชี้วัด หรือหลักฐานบ่งชี้ ความส าเร็จของ
งานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 
 -ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมินอย่างต่อเนื่องเพื่อประเมิน
ผลส าเร็จของงานในช่วงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  
เมื่อผู้ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมินมีผลการประเมินต่ ากว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่คาดหวังให้ผู้ประเมินแจ้งผู้รับ 
การประเมินทราบ และให้ค าปรึกษาแนะน าเพื่อปรับปรุง แก้ไข พัฒนาผลการปฏิบัติงานของผู้รับการประเมินในช่วง ๓ 
เดือนหลังของรอบการประเมิน 
 -เมื่อสิ้นรอบการประเมินของรอบการประเมินนั้น ๆ ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน  
กระทรวงสาธารณสุขมีคะแนนผลการประเมินอยู่ในระดับใดเมื่อรวมคะแนนผลการประเมินกับรอบการประเมินที่ผ่าน
มามีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒ ครั้ง ติดต่อกันต่ ากว่าระดับด ีให้ด าเนินการตาม 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมนิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) สังกัดส านักงาน 

/ปลัดกระทรวง 



ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2558 ตามหนังสือส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด สธ 
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                   นายแพทย์ช านาญการ  รักษาการในต าแหน่ง 
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เอกสารแนบท้าย 1 
-แบบค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง 
เอกสารแบท้าย 2 
-แบบสรุปกระประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
เอกสารแนบท้ายอ่ืนๆ 
-หนังสือ ว 1012/ว20 ส านกั กพ. 
 


