
กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์งานต่ า   
โรงพยาบาลนาโพธิ์  
------------------------ 

 
เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในโรงพยาบาลนาโพธิ์ ด าเนินไปด้วยความ 

เรียบร้อยถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องมีประสิทธิภาพเป็นธรรมและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจชองภาครัฐ 
โดยหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ก าหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของ ผู้ใต้บังคับบัญชา และก ากับติดตามการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชาให้บรรลุเป้าหมายตาม วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติ ราชการที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้บุคลากรใดประพฤติตนอยู่ในจรรยาและระเบียบวินัย ปฏิบัติราชการอย่างมี'
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจชองรัฐ ให้ผู้บังคับบัญชาน่าผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ดังกล่าวไปใช้ ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน เพ่ือเสริมสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติราชการหาก บุคลากรใดมีผลการปฏิบัติราชการในระดับที่ต้องให้ได้รับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ไม่สามารถ
ปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ ให้ด าเนินการตาม
ระเบียบและหลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการชองบุคลากรแต่ละประเภทดังนี้ 

๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๑๑๐(๕) และกฎ ก.พ.ว่าด้วย 
การสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิด 
ประสิทธิผล พ.ศ.๒๕๕๒ ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร.๑๐๑๒/ว๑๐ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๒ 

๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าชองส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ ข้อ ๖๐ (๕)      
ซึ่งก าหนดให้ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุสั่งให้ลูกจ้างประจ าที่ไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการออกจากราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย    
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม 

๓. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๑๙ ข้อ ๒๐ และข้อที่ 
๒๘ (๔) และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่องแนวทาง
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ และหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานราชการในลังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ๑๑ ตามหนังสือ
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๔/ว๒๗๕ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ 

๔. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อ ๒๓     
ข้อ ๒๔ และข้อ ๒๕ (๔) และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์ว่าด้วย
การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพ่ือเพ่ิมค่าจ้างและต่อสัญญาพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๗ ข้อ ๘ 
ตาม หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนมาก ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๔๐/ว๒๖๙ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ 
อ.ก.พ. ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบอนุมัติ
แนวทางปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ ากว่าค่าเป้าหมายหรือระดับ         
ที่คาดหวังส าหรับ บุคลากรในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และให้จัดท าประกาศเรื่องการส่งเสริม
คุณธรรมและความ โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐด้านความพร้อมรับผิด (กระบวนการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ)  



เพ่ือให้ส่วนราชการถือปฏิบัติตั้งแต่รอบการประเมินวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖4 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖5 เป็นต้นไป 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ข้าราชการ 
- ก่อนเริ่มรอบการการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินก าหนด 

ข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ก าหนดตัวชี้วัดหรือหลักฐานบ่งชี้ 
ความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 

- ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมินอย่างต่อเนื่อง          
เพ่ือ ประเมินผลส าเร็จของงานในช่วงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมิน ว่าสอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
หรือไม่ เมื่อผู้ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมินมีผลการประเมินต่ ากว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่คาดหวัง ให้ผู้ประเมิน 
แจ้งผู้รับการประเมินทราบและให้ค าปรึกษาแนะน่าเพ่ือปรับปรุงแก้ไขพัฒนาผลการปฏิบัติราชการของผู้รับการ 
ประเมินในช่วง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน 

- สิ้นรอบการประเมินเมื่อผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการอยู่ในระดับต้องปรับปรุง       
ให้ด าเนินการจัดท าค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองกรณีข้าราชการพลเรือนสามัญมีผลการปฏิบัติราชการใน
ระดับต้องปรับปรุง (ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐) ดังนี้ 

ข้อ ๑ ให้ผู้บังคับบัญชาที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในระดับที่ต้องให้ได้รับการ 
พัฒนาปรับปรุงตนเองต้องแจ้งให้ผู้รับการประเมินทราบเกี่ยวกับผลการประเมินพร้อมทั้งก าหนดให้ผู้นั้นเข้ารับการ 
พัฒนาปรับปรุงตนเองโดยให้ลงลายมือซื่อรับทราบไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ในการพัฒนาปรับปรุงตนเองให้ 
ผู้บังคับบัญชาจัดให้ข้าราชการผู้นั้นท าค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองโดยก าหนดเป้าหมายในระดับอันเป็น       
ที่พอใจของทางราชการให้ซัดเจน เพ่ือใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งต่อไปดังนี้ 

๑.๑ ร่วมจัดท าค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองตามแบบจัดท าค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุง
ตนเอง 

๑.๒ ให้ใช้แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการส่วนที่ ๓ แผนการพัฒนาการปฏิบัติราชการ 
รายบุคคล ในรอบที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรุง (ต่ ากว่ารอยละ ๖๐) มาจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล 
(Individual Development Plan) เพ่ือเป็นเครื่องมือประเมินผลการพัฒนาความรู้ทักษะสมรรถนะที่ต้องพัฒนา 
และแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ในการก าหนดค ามั่น 
ในการพัฒนาปรับปรุงตนเองเป็นตัวชี้วัดรายบุคคล โดยต้องก าหนดเป้าหมายในระดับอันเป็นที่พอใจของทาง
ราชการ ที่สอดคลองกับแผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคลประกอบการจัดท าค ามั่นฯ  ตามแบบที่ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

ข้อ ๒ การประเมินผลการปฏิบัติราชการและพัฒนาปรับปรุงตนเองของข้าราชการ ตามข้อ ๑    
ให้มีระยะเวลาไม่เกินสามรอบการประเมิน 

ข้อ ๓ กรณีที่ผู้ถูกประเมินเห็นว่าการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้บังคับบัญชามีความไม่
เป็นธรรมอาจท าค าคัดค้านยื่นต่อผู้บังคับบัญชารวมไว้กับผลการประเมินเพ่ือเป็นหลักฐานได้ภายใน ๑๕ วันหลังจาก 
ทราบผลการประเมินและให้ผู้บังคับบัญชารวบรวมรายงานเสนอผู้มีอ านาจล าดับถัดไปเพ่ือประกอบความเห็นในการพิจารณา 
  ข้อ ๔ เมื่อผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญตามค ามั่นใน 
การพัฒนาปรับปรุงตนเองตาม ข้อ๑ และ ข้อ๒ แล้วปรากฏว่าผู้นั้นไม่ผ่านการประเมินในระดับอันเป็นที่พอใจของ 
ทางราชการตามค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ให้รายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
บุรีรัมย์ เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับรายงานแล้วอาจด าเนินการดังต่อไปนี้ 



(๑) กรณีข้าราชการผู้ได้รับการประเมินประสงค์จะลาออกจากราชการก็ให้สั่งให้ออกจากราชการ 
หรือ 

(๒) สั่งให้ข้าราชการผู้นั้นเข้ารับการพัฒนาปรับปรุงตนเองอีกครั้งหนึ่งโดยการท าค ามั่นในการ 
พัฒนาปรับปรุงตนเองเป็นครั้งที่สองหรือ 

(๓) สั่งให้ข้าราชการผู้นั้นออกจากราชการ 
กรณีการด าเนินการตามข้อ ๔ (๒) เมื่อผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการชอง

ข้าราชการ ผู้นั้นตามค าม่ันครั้งที่สองแล้ว ปรากฏว่าผู้นั้นไม่ผ่านการประเมินในระดับอันเป็นที่พอใจชองทางราชการ
ตามค ามั่น ในการพัฒนาปรับปรุงตนเองให้หน่วยงานรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการเสนอต่อผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพ่ือ สั่งการให้ข้าราชการผู้นั้นลาออกจากราชการ 

ทั้งนี้ให้ด าเนินการตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณี
ไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ลูกจ้างประจ า 
- ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมินให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินก าหนด 

ข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการก าหนดตัวชี้วัดหรือหลักฐานบ่งชี้ 
ความส าเร็จชองงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 

- ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมินอย่างต่อเนื่อง         
เพ่ือ ประเมินผลส าเร็จชองงานในช่วงเวลา ๓ เดือนแรกชองรอบการประเมินว่าสอดคลองกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
ให้ผู้ประเมินแจ้งผู้รับการประเมินทราบและให้ค าปรึกษาแนะน่าเพ่ือปรับปรุงแก่ไชพัฒนาผลการปฏิบัติราชการของ
ผู้รับการประเมินในช่วง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน 

- สิ้นรอบการประเมินเมื่อผลการประเมิน ผลการปฏิบัติราชการชองลูกจ้างประจ าอยู่ในระดับต้อง
ปรับปรุง ให้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าชองส่วนราชการพ.ศ.๒๕๓๗ ข้อ๖๐(๕) 
ซึ่งก าหนดให้ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุสั่งให้ลูกจ้างประจ าที่ไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการออกจากราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม 

พนักงานราชการ 
- ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมินให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินก าหนด 

ข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานก าหนดตัวชี้วัดหรือหลักฐานบ่งชี้ 
ความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 

- ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมินอย่างต่อเนื่องเพ่ือ 
ประเมินผลส าเร็จของงานในช่วงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้
หรือไม่เม่ือผู้ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมินมีผลการประเมินต่ ากว่าค่าเป่าหมายหรือระดับที่คาดหวัง ให้ผู้ประเมิน
แจ้งผู้รับการประเมินทราบและให้ค าปรึกษาแนะน่าเพ่ือปรับปรุงแก้ไขพัฒนาผลการปฏิบัติงานของผู้รับการประเมิน
ในช่วง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน 

- เมื่อสิ้นรอบการประเมินของรอบการประเมินนั้นๆ ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ราชการ มีคะแนนผลการประเมินอยู่ในระดับใด เมื่อรวมคะแนนผลการประเมินกับรอบการประเมินที่ผ่านมามี
คะแนนเฉลี่ย ของผลการประเมิน ๒ ครั้งติดต่อกันต่ ากว่าระดับดีให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ



ประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ .ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๑ 
พนักงานราชการผู้ใดซึ่ง ผู้บังคับบัญชาได้ประเมินผลการปฏิบัติงานแล้วมีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน ๒ ครั้ง
ติดต่อกันต่ ากว่าระดับดีให้ ผู้บังคับบัญชาท าความเห็นเสนอผู้มีอ านาจสั่งจ้างเพ่ือพิจารณาสั่งเลิกจ้างต่อไปพร้อมกับ
แจ้งให้กับพนักงานราชการผู้ นั้นทราบภายในเจ็ดวันนับตั้งแต่วันทราบผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
- ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมินให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินก าหนด 

ข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานก าหนดตัวชี้วัดหรือหลักฐานบ่งชี้ 
ความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 

- ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมินอย่างต่อเนื่องเพ่ือ 
ประเมินผลส าเร็จของงานในช่วงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคลองกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้
หรือไม ่เมื่อผู้ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมินมีผลการประเมินต่ ากว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่คาดหวังให้ผู้ประเมิน
แจ้งผู้รับการประเมินทราบและให้ค าปรึกษาแนะน่าเพ่ือปรับปรุงแก้ไขพัฒนาผลการปฏิบัติงานของผู้รับการประเมิน
ในช่วง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน 

- เมื่อสิ้นรอบการประเมินของการประเมินนั้นๆ ผลการประเมิน ผลการปฏิบัติงานของพนักงานกระทรวง 
สาธารณสุขมีคะแนนผลการประเมินอยู่ในระดับใด เมื่อรวมคะแนนผลการประเมินกับรอบการประเมินที่ผ่านมา      
มีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒ ครั้งติดต่อกันต่ ากว่าระดับดี ให้ด าเนินการตามประกาศ   
คณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิม
ค่าจ้าง และต่อสัญญาจางพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๗ ข้อ๘ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปผู้ใด
ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้ประเมินผลการปฏิบัติงานแล้ว มีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒ ครั้ง
ติดต่อกันต่ ากว่าระดับดีให้ถือว่าสิ้นสุดสัญญาจ้างโดยให้ผู้บังคับบัญชาท าความเห็นเสนอหัวหน้าส่วนราชการ 

ลูกจ้างชั่วคราว 
- ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมินให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินก าหนด 

ข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานก าหนดตัวชี้วัดหรือหลักฐานบ่งชี้ 
ความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 

- ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมินอย่างต่อเนื่องเพ่ือ 
ประเมินผลส าเร็จของงานในช่วงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้
หรือไม่ เมื่อผู้ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมินมีผลการประเมินต่ ากว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่คาดหวังให้ผู้ประเมิน
แจ้งผู้รับการประเมินทราบและให้ค าปรึกษาแนะน่าเพ่ือปรับปรุงแก้ไขพัฒนาผลการปฏิบัติงานของผู้รับการประเมิน
ในช่วง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน 

- สิ้นรอบการประเมินของรอบการประเมินนั้นๆ ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวมี 
คะแนนผลการประเมินอยู่ในระดับใดเม่ือรวมคะแนนผลการประเมินกับรอบประเมินที่ผ่านมามีคะแนนเฉลี่ยของผล 
การประเมนิ ๒ ครั้งติดต่อกันต่ ากว่าระดับดี ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
ลูกจางชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) ลังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๘ ลูกจ้าง 
ชั่วคราวผู้ใตซ้ึ่งผู้บังคับบัญชาได้ประเมินผลการปฏิบัติงานแล้วมีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน ๒ ครั้งติดต่อกันต่ า 
กว่าระดับดี ให้ถือว่าสิ้นสุดสัญญาจ้างโดยให้ผู้บังคับบัญชาท าความเห็นเสนอผู้หัวหน้าส่วนราชการต่อไป พร้อมกับ 
แจ้งให้ลูกจางชั่วคราวผู้นั้นทราบภายในเจ็ดวันนับตั้งแต่วันที่ทราบผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 


