
กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดําเนนิการกับเจาหนาท่ีท่ีมีผลสัมฤทธิ์งานต่ํา 

ในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 

ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๔  

.............................................................................................                                                                                                                                                                     

 

  เพ่ือใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ

โนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา ดําเนินการไปดวยความเรียบรอย ถูกตอง เปนไปตามหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ          

มีประสิทธิภาพ เปนธรรม และเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของภาครัฐ โดยหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการกําหนดให ผูบังคับบัญชามีหนาท่ีประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูใตบังคับบัญชา และกํากับติดตาม

การปฏิบัติราชการ ของผูใตบังคับบัญชาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคอยางมี

ประสิทธิภาพและเกิด ประสิทธิผลสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีกําหนด

ไว ท้ังนี้ บุคลากรใด ประพฤติตนอยูในจรรยาและระเบียบวินัย ปฏิบัติราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดผล

สัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ใหผูบังคับบัญชานําผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการดังกลาวไปใชประกอบการ

พิจารณาแตงตั้ง เลื่อนเงินเดือน/คาจาง/คาตอบแทน เพ่ือเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ                      

หากบุคลากรใดมีผลการปฏิบัติ ราชการในระดับท่ีตองใหไดรับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ไมสามารถปฏิบัติ

ราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิด ประสิทธิผลในระดับอันเปนท่ีพอใจของทางราชการ ใหดําเนินการตาม

ระเบียบและหลักเกณฑแนวทาง ปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุลากรแตละประเภท ดังนี้  

  ๑. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๑๑๐ (๕) และกฎ ก.พ.

วา ดวยการสั่งใหขาราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพ

และ เกิดประสิทธิผล พ.ศ.๒๕๕๒ ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร.๑๐๑๒/ว ๑๐ ลงวันท่ี ๒๔                        

มีนาคม ๒๕๕๒  

  ๒. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ.๒๕๓๗ ขอ ๖๐ (๕) 

ซ่ึงกําหนดใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุ สั่งใหลูกจางประจําท่ีไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิด 

ประสิทธิผลในระดับอันเปนท่ีพอใจของทางราชการ ออกจากราชการตามหลักเกณฑและวิธีการตามท่ีกําหนด

ไว ในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนโดยอนุโลม  

  ๓. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ ขอ ๑๙ ขอ ๒๐ และขอ 

ท่ี ๒๘ (๔) และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ เรื่อง                    

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ และหลักเกณฑและวิธกีารประเมินผล 

การปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๔ ขอ ๑๑                 

ตามหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ท่ี สธ ๐๒๐๑.๐๓๔/ว ๒๗๕ ลงวันท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔   



  ๔. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๖ ขอ ๒๓ 

ขอ ๒๔ และขอ ๒๕ (๔) และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑวา 

ดวยการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพ่ือเพ่ิมคาจาง และตอสัญญาพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.

๒๕๕๗ ขอ ๘ ตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ดวนมาก ท่ี สธ ๐๒๐๑.๐๔๐/ว ๒๖๙ ลงวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม 

พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒ – อ.ก.พ. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๑ พฤษภาคม 

๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบอนุมัติแนวทางปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการผูมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน               

ต่ํากวาคา เปาหมายหรือระดับท่ีคาดหวัง สําหรับบุคลากรในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และให

จัดทําประกาศ เรื่อง การสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐดานความ

พรอมรับผิด ( กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ) เพ่ือใหสวนราชการถือปฏิบัติตั้งแตรอบการ

ประเมิน วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ เปนตนไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

ขาราชการ  

  - กอนเริ่มรอบการการประเมิน หรือในชวงเริ่มรอบการประเมิน ใหผูประเมินและผูรับการ 

ประเมินกําหนดขอตกลงรวมกันเก่ียวกับการมอบหมายงานและประเมินผลการปฏิบัติราชการ กําหนดตัวชี้วัด 

หรือหลักฐานบงชี้ความสําเร็จของงานอยางเปนรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน  

   - ระหวางรอบการประเมินใหผูประเมินติดตามความกาวหนาของผูรับการประเมินอยาง 

ตอเนื่อง เพ่ือประเมินผลสําเร็จของงานในชวงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินวาสอดคลอกับเปาหมาย

ท่ี กําหนดไวหรือไม เม่ือผูประเมินคาดวาผูรับการประเมินมีผลการประเมินตํ่ากวาคาเปาหมายหรือระดับท่ี 

คาดหวังใหผูประเมินแจงผูรับการประเมินทราบ และใหคําปรึกษาแนะนําเพ่ือปรับปรุง แกไข พัฒนาผลการ 

ปฏิบัติราชการของผูรับการประเมินในชวง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน  

  - สิ้นรอบการประเมิน เม่ือผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการอยูในระดับ 

ตองปรับปรุง ใหดําเนินการจัดทําคําม่ันในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง กรณีขาราชการพลเรือนสามัญมีผลการ 

ปฏิบัติราชการในระดับตองปรับปรุง (ต่ํากวารอยละ ๖๐) ดังนี้  

  ขอ ๑ ใหผูบังคับบัญชาท่ีประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการในระดับท่ีตองใหไดรับ 

การพัฒนาปรับปรุงตนเอง ตองแจงใหผูรับการประเมินทราบเก่ียวกับผลการประเมินพรอมท้ังกําหนดใหผูนั้น 

เขารับการพัฒนาปรับปรุงตนเองโดยใหลงลายมือชื่อรับทราบไวเปนหลักฐาน ท้ังนี้ ในการพัฒนาปรับปรุง

ตนเอง ใหผูบังคับบัญชาจัดใหขาราชการผูนั้นทําคําม่ันในการพัฒนาปรับปรุงตนเองโดยกําหนดเปาหมายใน

ระดับอัน เปนท่ีพอใจของทางราชการใหชัดเจน เพ่ือใชในการประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งตอไป ดังนี ้

  ๑.๑ รวมจัดทําคําม่ันในการพัฒนาปรับปรุงตนเองตามแบบจัดทําคําม่ันในการพัฒนา 

ปรับปรุงตนเอง (เอกสารแนบทาย ๑)  



  ๑.๒ ใหใชแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สวนท่ี ๓ แผนการพัฒนาการ ปฏิบัติ

ราชการรายบุคคล ในรอบท่ีมีผลการประเมินอยูในระดับตองปรับปรุง (ต่ํากวารอยละ ๖๐) มาจัดทํา 

แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) เพ่ือเปนเครื่องมือประเมินผลการพัฒนาความรู 

ทักษะ สมรรถนะท่ีตองพัฒนา และแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 

หรือสมรรถนะ ในการกําหนดคําม่ันในการพัฒนาปรับปรุงตนเองเปนตัวชี้วัดรายบุคคลโดยตองกําหนด 

เปาหมายในระดับอันเปนท่ีพอใจของทางราชการ ท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล 

ประกอบการจัดทําคําม่ันฯ ตามแบบท่ีสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนด (เอกสารแนบทาย ๒)  

  ขอ ๒ การประเมินผลการปฏิบัติราชการและพัฒนาปรับปรุงตนเองของขาราชการตาม              

ขอ ๑ ใหมีระยะเวลาไมเกินสามรอบการประเมิน  

  ขอ ๓ กรณีท่ีผูถูกประเมินเห็นวาการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูบังคับบัญชามีความ 

ไมเปนธรรมอาจทําคําคัดคานยื่นตอผูบังคับบัญชารวมไวกับผลการประเมินเพ่ือเปนหลักฐานไดภายใน ๑๕ วัน 

หลังจากทราบผลการประเมินและใหผูบังคับบัญชารวบรวมรายงานเสนอผูมีอํานาจลําดับถัดไปเพ่ือประกอบ 

ความเห็นในการพิจารณา  

  ขอ ๔ เม่ือผูบังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญตาม               

คําม่ันในการพัฒนาปรับปรุงตนเองตามขอ ๑ และขอ ๒ แลว ปรากฏวาผูนั้นไมผานการประเมินในระดับ                    

อันเปนท่ีพอใจของทางราชการตามคําม่ันในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ใหรายงานผลการประเมินดังกลาว                 

ตอผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา เม่ือผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมาไดรับรายงานแลวอาจดําเนินการ

ดังตอไปนี้  

  (๑) กรณีขาราชการผูไดรับการประเมินประสงคจะลาออกจากราชการ ก็ใหสั่งใหออกจาก

ราชการ หรือ  

  (๒) สั่งใหขาราชการผูนั้นเขารับการพัฒนาปรับปรุงตนเองอีกครั้งหนึ่ง โดยการทําคําม่ัน                

ในการพัฒนาปรับปรุงตนเองเปนครั้งท่ีสอง หรือ  

  (๓) สั่งใหขาราชการผูนั้นออกจากราชการ กรณีการดําเนินการตาม ขอ ๔ (๒) เม่ือ

ผูบังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ขาราชการผูนั้นตามคําม่ันครั้งท่ีสองแลว ปรากฏวาผูนั้นไม

ผานการประเมินในระดับอันเปนท่ีพอใจของทาง ราชการตามคําม่ันในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ใหหนวยงาน

รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการเสนอตอ ผูวาราชการจังหวัดเพ่ือสั่งการใหขาราชการผูนั้นลาออก

จากราชการ ท้ังนี้ ใหดําเนินการตามกฎ ก.พ. วาดวยการสั่งใหขาราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ กรณี

ไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ.๒๕๕๒  

 



ลูกจางประจํา  

  - กอนเริ่มรอบการประเมิน หรือในชวงเริ่มรอบการประเมิน ใหผูประเมินและผูรับการ

ประเมิน กําหนดขอตกลงรวมกันเก่ียวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กําหนด

ตัวชี้วัด หรือ หลักฐานบงชี้ความสําเร็จของงานอยางเปนรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน  

  - ระหวางรอบการประเมินใหผูประเมินติดตามความกาวหนาของผูรับการประเมินอยาง 

ตอเนื่อง เพ่ือประเมินผลสําเร็จของงานในชวงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินวาสอดคลองกับเปาหมาย 

ท่ีกําหนดไวใหผูประเมินแจงผูรับการประเมินทราบ และใหคําปรึกษาแนะนําเพ่ือปรับปรุง แกไข พัฒนาผลการ 

ปฏิบัติราชการของผูรับการประเมินในชวง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน  

  - สิ้นรอบการประเมิน เม่ือผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจางประจําอยูใน 

ระดับตองปรับปรุง ใหดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ                     

พ.ศ. ๒๕๓๗ ขอ ๖๐ (๕) ซ่ึงกําหนดใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุ สั่งใหลูกจางประจําท่ีไมสามารถปฏิบัติราชการใหมี 

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเปนท่ีพอใจของทางราชการ ออกจากราชการตามหลักเกณฑและ 

วิธีการตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนโดยอนุโลม  

พนักงานราชการ  

  - กอนเริ่มรอบการประเมิน หรือในชวงเริ่มรอบการประเมิน ใหผูประเมินและผูรับการ

ประเมินกําหนดขอตกลงรวมกันเก่ียวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน กําหนดตัวชี้วัด

หรือ หลักฐานบงชี้ความสําเร็จของงานอยางเปนรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน  

  - ระหวางรอบการประเมินใหผูประเมินติดตามความกาวหนาของผูรับการประเมินอยาง 

ตอเนื่องเพ่ือประเมินผลสําเร็จของงานในชวงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินวาสอดคลองกับเปาหมาย

ท่ี กําหนดไวหรือไม เม่ือผูประเมินคาดวาผูรับการประเมินมีผลการประเมินตํ่ากวาคาเปาหมายหรือระดับท่ี 

คาดหวังใหผูประเมินแจงผูรับการประเมินทราบ และใหคําปรึกษาแนะนําเพ่ือปรับปรุง แกไข พัฒนาผลการ 

ปฏิบัติงานของผูรับการประเมินในชวง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน  

  - เม่ือสิ้นรอบการประเมินของรอบการประเมินนั้นๆ ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 

พนักงานราชการมีคะแนนผลการประเมินอยูในระดับใดเม่ือรวมคะแนนผลการประเมินกับรอบการประเมินท่ี 

ผานมามีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน ๒ ครั้งติดตอกันต่ํากวาระดับดี ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและ 

วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๔ 

ขอ ๑๑ พนักงานราชการผูใด ซ่ึงผูบังคับบัญชาไดประเมินผลการปฏิบัติงานแลว มีคะแนนเฉลี่ยของผลการ 

ประเมิน ๒ ครั้ง ติดตอกันต่ํากวาระดับดี ใหผูบังคับบัญชาทําความเห็นเสนอผูมีอํานาจสั่งจาง เพ่ือพิจารณา              

สั่งเลิกจางตอไป พรอมกับแจงใหกับพนักงานราชการผูนั้นทราบภายในเจ็ดวัน นับต้ังแตวันทราบผลการ 

ประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  



  - กอนเริ่มรอบการประเมิน หรือในชวงเริ่มรอบการประเมิน ใหผูประเมินและผูรับการ

ประเมิน กําหนดขอตกลงรวมกันเก่ียวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน กําหนดตัวชี้วัด

หรือ หลักฐานบงชี้ความสําเร็จของงานอยางเปนรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน  

  - ระหวางรอบการประเมินใหผูประเมินติดตามความกาวหนาของผูรับการประเมินอยาง 

ตอเนื่องเพ่ือประเมินผลสําเรจ็ของงานในชวงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินวาสอดคลองกับเปาหมาย

ท่ี กําหนดไวหรือไม เม่ือผูประเมินคาดวาผูรับการประเมินมีผลการประเมินตํ่ากวาคาเปาหมายหรือระดับท่ี 

คาดหวังใหผูประเมินแจงผูรับการประเมินทราบ และใหคําปรึกษาแนะนําเพ่ือปรับปรุง แกไข พัฒนาผลการ 

ปฏิบัติงานของผูรับการประเมินในชวง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน  

  - เม่ือสิ้นรอบการประเมินของการประเมินนั้นๆ ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 

พนักงานกระทรวงสาธารณสุขมีคะแนนผลการประเมินอยูในระดับใดเม่ือรวมคะแนนผลการประเมินกับรอบ 

การประเมินท่ีผานมามีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒ ครั้ง ติดตอกันต่ํากวาระดับดี               

ให ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑวาดวยการ 

ประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมคาจาง และตอสัญญาจางพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๗ ขอ ๘ 

พนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไปผูใด ซ่ึงผูบังคับบัญชาไดประเมินผลการปฏิบัติงานแลวมีคะแนนเฉลี่ยของ 

ผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒ ครั้งติดตอกันต่ํากวาระดับดี ให ถือวาสิ้นสุดสัญญาจาง โดยให

ผูบังคับบัญชา ทําความเห็นเสนอหัวหนาสวนราชการ 

 

 

 

 


