กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดําเนินการกับเจาหนาที่ที่มีผลสัมฤทธิ์งานต่ํา
เพื่อใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
สวางแดนดิน ดําเนินไปดวยความเรียบรอย ถูกตอง เปนไปตามหลักเกณฑที่เกี่ยวของ มีประสิทธิภาพ เปน
ธรรมและเกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ต อ ภารกิ จ ของภาครั ฐ โดยหลั ก เกณฑ ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการของ
ผูใตบังคับบัญชา และกํากับติดตามการปฏิบัติราชการของผูใตบังคับบัญชาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน
พั น ธกิ จ และวั ต ถุ ป ระสงค อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด ประสิ ทธิ ผ ลสอดคล อ งกั บ หลั กเกณฑ แ ละวิ ธี ก าร
ประเมินผลการปฏิบัติราชการที่กําหนดไว ทั้งนี้บุคลากรใดประพฤติตนอยูในจรรยาและระเบียบวินัย ปฏิบัติ
ราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ใหผูบังคับบัญชานําผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการดังกลาวไปใชประกอบการพิจารณาแตงตั้ง เลื่อนเงินเดือน/คาจาง/คาตอบแทน เพื่อเสริมสราง
แรงจู งใจในการปฏิ บัติ ร าชการ หากบุ คลากรใดมี ผ ลการปฏิ บั ติร าชการในระดั บ ที่ ตองให ได รั บ การพั ฒ นา
ปรับปรุงตนเอง ไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเปนที่พอใจของ
ทางราชการ ใหดําเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑแนวทางปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
บุคลากรแตละประเภท ดังนี้
1.พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 110(5) และกฎ ก.พ.
วาดวยการสั่งขาราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไมสามารถปฏิบัติราชการให มีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล พ.ศ. 2552 ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร.1012/ว10 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2552
2.ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. 2537 ขอ 60(5)
ซึ่งกํ าหนดให ผูมีอํานาจสั่งบรรจุ สั่ งใหลู กจงประจํ าที่ไม สามารถปฏิ บั ติ ราชการให มีประสิ ทธิ ภ าพและเกิ ด
ประสิทธิผลในระดับอันเปนที่พอใจของทางราชการ ออกจากราชการตามหลักเกณฑและวิธีการตามที่กําหนด
ไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนโดยอนุโลม
3.ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ขอ 19 ขอ 20 และขอ
ที่ 28(4) และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2554 เรื่องแนวทาง
การประเมิ นผลการปฏิ บัติ ของพนั กงานราชการ พ.ศ. 2554 และหลั กเกณฑ และวิ ธี การประเมิ นผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2554 ขอ 11 ตามหนังสือ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.034/ว 275 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2554
4.ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 ขอ 23
ขอ 24 และขอ 25(4) และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑวา
ดวยการประเมินผลการปฏิ บัติร าชการเพื่อเพิ่มค าจาง และต อสัญญาพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.
2557 ขอ 8 ตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ดวนมาก ที่ สธ 0201.040/ว269 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม
2557
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อ.ก.พ. สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
มีมติเห็นชอบอนุมัติแนวทางปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ากว่าค่า
เป้าหมายหรือระดับที่คาดหวัง สาหรับบุคลากรในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และให้จัดทา
ประกาศ เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐด้านความพร้อม
รับผิด ( กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ) เพื่อให้ส่วนราชการถือปฏิบัติตั้งแต่รอบการประเมิน วันที่
๑ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ข้าราชการ
- ก่อนเริ่มรอบการการประเมิน หรือในช่วงเริ่ มรอบการประเมิน ให้ ผู้ประเมินและผู้รับการ
ประเมินกาหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและประเมินผลการปฏิบัติราชการ กาหนดตัวชี้วัด
หรือหลักฐานบ่งชี้ความสาเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน
- ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้ รับการประเมินอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อประเมินผลสาเร็จของงานในช่วงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้อกับเป้าหมายที่
กาหนดไว้ห รื อไม่ เมื่อผู้ ป ระเมิน คาดว่าผู้ รับการประเมินมีผ ลการประเมินต่ากว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่
คาดหวังให้ผู้ประเมินแจ้งผู้รับการประเมินทราบ และให้คาปรึกษาแนะนาเพื่อปรับปรุง แก้ไข พัฒนาผลการ
ปฏิบัติราชการของผู้รับการประเมินในช่วง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน
- สิ้นรอบการประเมิน เมื่อผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการอยู่ในระดับ
ต้องปรับปรุง ให้ดาเนินการจัดทาคามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง กรณีข้าราชการพลเรือนสามัญมีผลการ
ปฏิบัติราชการในระดับต้องปรับปรุง (ต่ากว่าร้อยละ ๖๐) ดังนี้
ข้อ ๑ ให้ผู้บังคับบัญชาที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในระดับที่ต้องให้ได้รับ
การพัฒนาปรับปรุงตนเอง ต้องแจ้งให้ผู้รับการประเมินทราบเกี่ยวกับผลการประเมินพร้อมทั้งกาหนดให้ผู้นั้น
เข้ารับการพัฒนาปรับปรุงตนเองโดยให้ลงลายมือชื่อรับทราบไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง
ให้ผู้บังคับบัญชาจัดให้ข้าราชการผู้นั้นทาคามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองโดยกาหนดเป้าหมายในระดับอัน
เป็นที่พอใจของทางราชการให้ชัดเจน เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งต่อไป ดังนี้
๑.๑ ร่ว มจัดทาคามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองตามแบบจัดทาคามั่นในการพัฒนา
ปรับปรุงตนเอง (เอกสารแนบท้าย ๑)
๑.๒ ให้ใช้แบบสรุ ป การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ส่ วนที่ ๓ แผนการพัฒ นาการ
ปฏิบัติราชการรายบุคคล ในรอบที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรุง (ต่ากว่าร้อยละ ๖๐) มาจัดทา
แผนพัฒ นารายบุ คคล (Individual Development Plan) เพื่อเป็นเครื่องมือประเมินผลการพัฒ นาความรู้
ทักษะ สมรรถนะที่ต้องพัฒนา และแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
หรื อ สมรรถนะ ในการกาหนดค ามั่ น ในการพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ตนเองเป็ น ตั ว ชี้ วั ด รายบุ คคลโดยต้ อ งก าหนด
เป้าหมายในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล
ประกอบการจัดทาคามั่นฯ ตามแบบที่สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกาหนด (เอกสารแนบท้าย ๒)
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ข้อ ๒ การประเมินผลการปฏิบัติราชการและพัฒนาปรับปรุงตนเองของข้าราชการตามข้อ ๑
ให้มีระยะเวลาไม่เกินสามรอบการประเมิน
ข้อ ๓ กรณีที่ผู้ถูกประเมินเห็นว่าการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ บังคับบัญชามีความ
ไม่เป็นธรรมอาจทาคาคัดค้านยื่นต่อผู้บังคับบัญชารวมไว้กับผลการประเมินเพื่อเป็นหลักฐานได้ภายใน ๑๕ วัน
หลังจากทราบผลการประเมินและให้ผู้บังคับบัญชารวบรวมรายงานเสนอผู้มีอานาจลาดับถัดไปเพื่อประกอบ
ความเห็นในการพิจารณา
ข้อ ๔ เมื่อผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญตาม
คามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองตามข้อ ๑ และข้อ ๒ แล้ว ปรากฏว่าผู้นั้นไม่ผ่านการประเมินในระดับอันเป็น
ที่พอใจของทางราชการตามคามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ให้รายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อ ผู้ว่า
ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับรายงานแล้วอาจดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) กรณีข้าราชการผู้ได้รับการประเมินประสงค์จะลาออกจากราชการ ก็ให้สั่งให้ออก
จากราชการ หรือ
(๒) สั่งให้ข้าราชการผู้นั้นเข้ารับการพัฒนาปรับปรุงตนเองอีกครั้งหนึ่ง โดยการทาคามั่น
ในการพัฒนาปรับปรุงตนเองเป็นครั้งที่สอง หรือ
(๓) สั่งให้ข้าราชการผู้นั้นออกจากราชการ
กรณีการดาเนิ นการตาม ข้อ ๔ (๒) เมื่อผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการผู้นั้นตามคามั่นครั้งที่สองแล้ว ปรากฏว่าผู้นั้นไม่ผ่านการประเมินในระดับอันเป็นที่พอใจของทาง
ราชการตามคามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ให้หน่วยงานรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการเสนอต่อ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อสั่งการให้ข้าราชการผู้นั้นลาออกจากราชการ
ทั้งนี้ ให้ดาเนินการตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ
กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ.๒๕๕๒
ลูกจ้างประจ่า
- ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน
กาหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กาหนดตัวชี้วัด หรือ
หลักฐานบ่งชี้ความสาเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน
- ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้ รับการประเมินอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อประเมินผลสาเร็จของงานในช่วงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับเป้าหมาย
ที่กาหนดไว้ให้ผู้ประเมินแจ้งผู้รับการประเมินทราบ และให้คาปรึกษาแนะนาเพื่อปรับปรุง แก้ไข พัฒนาผลการ
ปฏิบัติราชการของผู้รับการประเมินในช่วง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน
- สิ้นรอบการประเมิน เมื้อผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของลู กจ้างประจา อยู่ใน
ระดับต้องปรับปรุง ให้ดาเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการ พ.ศ.
๒๕๓๗ ข้อ ๖๐ (๕) ซึ่งกาหนดให้ ผู้ มีอานาจสั่ งบรรจุ สั่ งให้ ลู กจ้างประจาที่ไม่ส ามารถปฏิบัติราชการให้ มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ ออกจากราชการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม
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พนักงานราชการ
- ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน
กาหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน กาหนดตัวชี้วัดหรือ
หลักฐานบ่งชี้ความสาเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน
- ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ ประเมินติ ดตามความก้าวหน้าของผู้ รับการประเมินอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อประเมินผลสาเร็จของงานในช่วงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับเป้าหมายที่
กาหนดไว้ห รื อไม่ เมื่อผู้ ป ระเมิน คาดว่าผู้ รับการประเมินมีผ ลการประเมินต่ากว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่
คาดหวังให้ผู้ประเมินแจ้งผู้รับการประเมินทราบ และให้คาปรึกษาแนะนาเพื่อปรับปรุง แก้ไข พัฒนาผลการ
ปฏิบัติงานของผู้รับการประเมินในช่วง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน
- เมื่อสิ้นรอบการประเมินของรอบการประเมินนั้นๆ ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานราชการมีคะแนนผลการประเมินอยู่ในระดับใดเมื่อรวมคะแนนผลการประเมินกับรอบการประเมินที่
ผ่านมามีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน ๒ ครั้งติดต่อกันต่ากว่าระดับดี ให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๔
ข้อ ๑๑ พนักงานราชการผู้ ใด ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้ประเมินผลการปฏิบัติงานแล้ว มีคะแนนเฉลี่ยของผลการ
ประเมิน ๒ ครั้ง ติดต่อกันต่ากว่าระดับดี ให้ผู้บังคับบัญชาทาความเห็นเสนอผู้มีอานาจสั่งจ้าง เพื่อพิจารณาสั่ง
เลิ ก จ้ า งต่ อ ไป พร้ อ มกั บ แจ้ ง ให้ กั บ พนั ก งานราชการผู้ นั้ น ทราบภายในเจ็ ด วั น นั บ ตั้ ง แต่ วั น ทราบผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
- ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน
กาหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน กาหนดตัวชี้วัดหรือ
หลักฐานบ่งชี้ความสาเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน
- ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ ประเมินติ ดตามความก้าวหน้าของผู้ รับการประเมินอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อประเมินผลสาเร็จของงานในช่วงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับเป้าหมายที่
กาหนดไว้ห รื อไม่ เมื่อผู้ ป ระเมิน คาดว่า ผู้ รับการประเมินมีผ ลการประเมินต่ากว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่
คาดหวังให้ผู้ประเมินแจ้งผู้รับการประเมินทราบ และให้คาปรึกษาแนะนาเพื่อปรับปรุง แก้ไข พัฒนาผลการ
ปฏิบัติงานของผู้รับการประเมินในช่วง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน
- เมื่ อ สิ้ น รอบการประเมิ น ของการประเมิ น นั้ น ๆ ผลการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขมีคะแนนผลการประเมินอยู่ ในระดับใดเมื่อรวมคะแนนผลการประเมินกับรอบ
การประเมินที่ผ่านมามีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒ ครั้ง ติดต่อกันต่ากว่าระดับดี ให้
ดาเนิน การตามประกาศคณะกรรมการบริห ารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มค่าจ้าง และต่อสัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๗ ข้อ ๘
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปผู้ใด ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้ประเมินผลการปฏิบัติงานแล้วมีคะแนนเฉลี่ยของ
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ผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒ ครั้งติดต่อกันต่ากว่าระดับดี ให้ถือว่าสิ้นสุดสัญญาจ้าง โดยให้ผู้บังคับบัญชา
ทาความเห็นเสนอหัวหน้าส่วนราชการ
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