
 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัตงิานและการด่าเนินการกับเจา้หน้าที่ผู้มผีลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่่า 

กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการด่าเนนิการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่่า 

 ตามที่  โรงพยาบาลภักดีชุมพล    ได้จัดท่าประกาศเรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด่าเนินงานภาครัฐ : ด้านความพร้อมรับผิด (กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ) เพ่ือให้กลุ่มงาน/งาน ใน
สังกัดโรงพยาบาลภักดีชุมพล ถือปฏิบัติตั้งแต่รอบการประเมิน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นต้น    
ไปนั้น มีรายละเอียด ดังนี้ 
 ข้าราชการ 
o  ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินก่าหนด

ข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ก่าหนดตัวชี้วัดหรือหลัก
ฐานบ่งชี้ความส่าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 

o ระหว่างรอบการประเมิน  ให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมินอย่างต่อเนื่องเพ่ือประเมิน
ผลส่าเร็จของงานในช่วงเวลา ๓ เดือนแรก ของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับเป้าหมายที่ก่าหนดไว้หรือไม่ 
เมื่อผู้ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมินมีผลการประเมินต่่ากว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่คาดหวัง ให้ผู้ประเมิน
แจ้งผู้รับการประเมินทราบ และให้ค่าปรึกษาแนะน่าเพ่ือปรับปรุง แก้ไข พัฒนาผลการปฏิบัติราชการของ
ผู้รับการประเมินในช่วง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน 

o สิ้นรอบการประเมิน เมื่อผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการอยู่ในระดับต้องปรับปรุง ให้
ด่าเนินการจัดท่าค่ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง กรณีข้าราชการพลเรือสามัญมีผลปฏิบัติราชการใน
ระดับต้องปรับปรุง (ต่่ากว่าร้อยละ ๖๐)ดังนี้ 

๑. ให้ผู้บังคับบัญชาที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในระดับที่ต้องให้ได้รับการพัฒนา
ปรับปรุงตนเอง ต้องแจ้งผู้รับการประเมินทราบเกี่ยวกับผลการประเมินพร้อมทั้งก่าหนดให้ผู้นั้นเข้า
รับการพัฒนาปรับปรุงตนเองโดยให้ลงลายมือชื่อรับทราบไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ในการพัฒนา
ปรับปรุงตนเองให้ผู้บังคับบัญชาจัดให้ข้าราชการผู้นั้นท่าค่ามั่น ในการพัฒนาปรับปรุงตนเองโดย
ก่าหนดเป้าหมายในระดับเป็นที่พอใจของทางราชการให้ชัดเจน เพ่ือใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการครั้งต่อไป ดังนี้ 

๑.๑ ร่วมจัดท่าค่ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ตามแบบ(เอกสารแนบท้าย ๑) 
๑.๒ ใช้แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ส่วนที่ ๓ แผนการพัฒนาการปฏิบัติราชการ
รายบุคคล ในรอบที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรุง (ต่่ากว่าร้อยละ ๖๐) มาจัดท่า
แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) เพ่ือเป็นเครื่องมือประเมินผลการ
พัฒนา ความรู้ ทักษะ สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา และแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน แบบ
ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ในการก่าหนดค่ามั่นในการพัฒนา
ปรับปรุงตนเองเป็นตัวชี้วัดรายบุคคล โดยต้องก่าหนดเป้าหมายในระดับอันเป็นที่พอใจของทาง
ราชการ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการปฏิบัติการรายบุคคลประกอบการจัดท่าค่ามั่นฯตาม
แบบ(เอกสารแนบท้าย ๒) 

๒. การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการพัฒนาปรับปรุงตนเองของข้าราชการตามข้อ ๑ ให้มีระยะเวลาไม่
เกินสามรอบการประเมิน 
๓.  กรณีผู้ถูกประเมินเห็นว่า การประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้บังคับบัญชามีความไม่เป็นธรรมอาจท่า
ค่าสั่งคัดค้านยื่นต่อของผู้บังคับบัญชารวมไว้กับผลหารประเมินเพ่ือเป็นหลักฐานได้ ภายใน ๑๕ วัน หลังจาก
ทราบผลการประเมินและให้ผู้บังคับบัญชารวบรวมรายงานเสนอผู้มีอ่านาจล่าดับถัดไป เพ่ือประกอบความเห็นใน
การพิจารณา 



 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัตงิานและการด่าเนินการกับเจา้หน้าที่ผู้มผีลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่่า 

๔. เมื่อผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญตามค่ามั่นในการพัฒนา
ปรับปรุงตนเอง ตามข้อ ๑ และข้อ ๒ แล้ว ปรากฏว่าผู้นั้นไม่ผ่านการประเมินในระดับอันเป็นที่พอใจของทาง
ราชการตามค่ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ให้รายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัด เมื่อ
ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้รับรายงานแล้วอาจด่าเนินการดังต่อไปนี้ 
 ๔.๑  กรณีข้าราชการผู้รับการประเมินประสงค์จะลาออกจากราชการ  ก็ให้สั่งให้ลาออกราชการหรือ 
 ๔.๒  สั่งให้ข้าราชการผู้นั้นเข้ารับการพัฒนาปรับปรุงตนเองอีกครั้งหนึ่ง โดยท่าค่ามั่นในการพัฒนาปรับปรุง
ตนเองเป็นครั้งที่สอง หรือ 
 ๔.๓ สั่งข้าราชการผู้นั้นออกจากราชการ 
กรณีการด่าเนินการตาม ข้อ ๔.๒ เมื่อผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการผู้นั้นตามค่ามั่น

ครั้งที่สองแล้ว  ปรากฏว่าผู้นั้นไม่ผ่านการประเมินในระดับอันที่เป็นที่พอใจของทางราชการตามค่ามั่นในการพัฒนา
ปรับปรุงตนเอง ให้หน่วยงานรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการ  เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด เพ่ือสั่งให้
ข้าราชการผู้นั้นออกจากราชการ 

ทั้งนี้  ให้ด่าเนินการตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ กรณีมาสามารถปฏิบัติ
ราชการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ลูกจ้างประจ่า 
o ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินก่าหนด

ข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ก่าหนดตัวชี้วัดหรือ
หลักฐานบ่งชี้ความส่าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 

o ระหว่างรอบการประเมิน  ให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมินอย่างต่อเนื่องเพ่ือประเมิน
ผลส่าเร็จของงานในช่วงเวลา ๓ เดือนแรก ของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับเป้าหมายที่ก่าหนดไว้หรือไม่ 
เมื่อผู้ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมินมีผลการประเมินต่่ากว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่คาดหวัง ให้ผู้ประเมิน
แจ้งผู้รับการประเมินทราบ และให้ค่าปรึกษาแนะน่าเพ่ือปรับปรุง แก้ไข พัฒนาผลการปฏิบัติราชการของ
ผู้รับการประเมินในช่วง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน 

o สิ้นรอบการประเมิน เมื่อผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้รับการประเมิน อยู่ในระดับต้องปรับปรุง 
ให้ด่าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ่าของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๓๗ ข้อ ๖๐ (๕) 
ซึ่งก่าหนดให้ผู้มีอ่านาจสั่งบรรจุ สั่งให้ลูกจ้างประจ่าที่ไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ ออกจากราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก่าหนดไว้
ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม 
พนักงานราชการ 

o ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินก่าหนด
ข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน ก่าหนดตัวชี้วัดหรือหลักฐาน
บ่งชี้ความส่าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 

o ระหว่างรอบการประเมิน  ให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมินอย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
ประเมินผลส่าเร็จของงานในช่วงเวลา ๓ เดือนแรก ของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับเป้าหมายที่ก่าหนด
ไว้หรือไม่ เมื่อผู้ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมินมีผลการประเมินต่่ากว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่คาดหวัง ให้
ผู้ประเมินแจ้งผู้รับการประเมินทราบ และให้ค่าปรึกษาแนะน่าเพ่ือปรับปรุง แก้ไข พัฒนาผลการปฏิบัติ
ราชการของผู้รับการประเมินในช่วง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน 

o สิ้นรอบการประเมิน ของรอบการประเมินนั้นๆ ผลการประเมินผลการปฏิบัติ งานของพนักงานราชการมี
คะแนนผลการประเมินอยู่ในระดับใด เมื่อรวมคะแนนผลการประเมินกับรอบประเมินที่ผ่านมามีคะแนน



 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัตงิานและการด่าเนินการกับเจา้หน้าที่ผู้มผีลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่่า 

เฉลี่ยของผลการประเมิน ๒ ครั้ง ติดต่อกันต่่ากว่าระดับดี ให้ด่าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัดส่านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ 
๑๑ พนักงานราชการผู้ใด ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้ประเมินผลการปฏิบัติงานแล้ว มีคะแนนเฉลี่ยของผลการ
ประเมิน ๒ ครั้ง ติดต่อกันต่่ากว่าระดับดี  ให้ผู้บังคับบัญชาท่าความเห็นเสนอผู้มีอ่านาจสั่งจ้างเพ่ือพิจารณา
สั่งเลิกจ้างต่อไป พร้อมกับแจ้งให้พนักงานราชการผู้นั้นทราบภายในเจ็ดวัน นับตั้งแต่วันที่ทราบผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  

o ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินก่าหนด
ข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน ก่าหนดตัวชี้วัดหรือหลักฐาน
บ่งชี้ความส่าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 

o ระหว่างรอบการประเมิน  ให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประ เมินอย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
ประเมินผลส่าเร็จของงานในช่วงเวลา ๓ เดือนแรก ของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับเป้าหมายที่ก่าหนด
ไว้หรือไม่ เมื่อผู้ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมินมีผลการประเมินต่่ากว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่คาดหวัง ให้
ผู้ประเมินแจ้งผู้รับการประเมินทราบ และให้ค่าปรึกษาแนะน่าเพ่ือปรับปรุง แก้ไข พัฒนาผลการปฏิบัติงาน
ของผู้รับการประเมินในช่วง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน 

o สิ้นรอบการประเมิน ของรอบการประเมินนั้นๆ ผลการประเมินผลการปฏิบัติ งานของพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข มีคะแนนผลการประเมินอยู่ในระดับใด เมื่อรวมคะแนนผลการประเมินกับรอบประเมินที่ผ่านมา
มีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน ๒ ครั้ง ติดต่อกันต่่ากว่าระดับดี ให้ด่าเนินการตามประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลปฏิบัติงานเพื่อเพ่ิม 

 
ค่าจ้าง และต่อสัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๘ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขผู้ใด ซึ่ง
ผู้บังคับบัญชาได้ประเมินผลการปฏิบัติงานแล้ว มีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน ๒ ครั้ง ติดต่อกันต่่ากว่าระดับดี ให้
ถือว่าสิ้นสุดสัญญาจ้าง โดยให้บังคับบัญชาท่าความเห็นเสนอผู้หัวหน้าส่วนราชการต่อไป พร้อมกับแจ้งให้พนักงาน
กระทรวงสาธารณสุขผู้นั้นทราบภายในเจ็ดวัน นับตั้งแต่วันที่ทราบผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 ลูกจ้างชั่วคราว 
o ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินก่าหนด

ข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน ก่าหนดตัวชี้วัดหรือหลักฐาน
บ่งชี้ความส่าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 

o ระหว่างรอบการประเมิน  ให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมินอย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
ประเมินผลส่าเร็จของงานในช่วงเวลา ๓ เดือนแรก ของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับเป้าหมายที่ก่าหนด
ไว้หรือไม่ เมื่อผู้ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมินมีผลการประเมินต่่าหว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่คาดหวังให้
ผู้ประเมินแจ้งผู้รับการประเมินทราบ และให้ค่าปรึกษาแนะน่าเพ่ือปรับปรุง แก้ไข พัฒนาผล การปฏิบัติงาน
ของผู้รับการประเมินในช่วง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน 

o สิ้นรอบการประเมิน ของรอบการประเมินนั้นๆ ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว มี
คะแนนผลการประเมินอยู่ในระดับใด เมื่อรวมคะแนนผลการประเมินกับรอบประเมินที่ผ่านมามีคะแนน
เฉลี่ยของผลการประเมิน ๒ ครั้ง ติดต่อกันต่่ากว่าระดับดี ให้ด่าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ของลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบ่ารุง)สังกัดส่านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๘ ลูกจ้างชั่วคราวผู้ใดซึ่งผู้บังคับบัญชาได้ประเมินผลการปฏิบัติงานแล้ว มีคะแนน
เฉลี่ยของผลการประเมิน ๒ ครั้ง ติดต่อกันต่่ากว่าระดับดี ให้ถือว่าสิ้นสุดสัญญาจ้าง โดยให้ผู้บังคับบัญชาท่า



 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัตงิานและการด่าเนินการกับเจา้หน้าที่ผู้มผีลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่่า 

ความเห็นเสนอผู้หัวหน้าส่วนราชการต่อไป พร้อมกับแจ้งให้ลูกจ้างชั่วคราวผู้นั้นทราบภายในเจ็ดวัน 
นับตั้งแต่วันที่ทราบผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๘  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 

   (นายวิชิต   รุ่งพุทธิกุล) 
นายแพทย์ช่านาญการพิเศษ  รักษาการในต่าแหน่ง 

         ผู้อ่านวยการโรงพยาบาลภักดีชุมพล 
 
 
 


