
กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดําเนินการกับเจาหนาที่ผูท่ีมีผลสัมฤทธิ์ 

การปฏิบัติงานต่ํา 

  

 เพ่ือใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต  ดําเนินไปดวย

ความเรียบรอย ถูกตอง เปนไปตามหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ มีประสิทธิภาพ เปนธรรม และเกิดผลสัมฤทธ์ิตอ

ภารกิจของภาครัฐ  โดยหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติราชการกําหนดใหผูบังคับบัญชามีหนาที่

ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูใตบังคับบัญชา และกํากับติดตามการปฏิบัติราชการของผูใตบังคับบัญชา 

ใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสอดคลอง

กับหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่กําหนดไว ท้ังนี้ บุคลากรใดประพฤติตนอยูในจรรยา

และระเบียบวินัย ปฏิบัติราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ใหผูบังคับบัญชา    

นําผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการดังกลาวไปใชประกอบพิจารณาแตงตั้ง เลื่อนเงินเดือน/คาจาง/

คาตอบแทน เพ่ือเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ หากบุคลาการใดมีผลการปฏิบัติราชการในระดับ    

ท่ีตองใหไดรับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล      

ในระดับอันเปนที่พอใจของทางราชการ ใหดําเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑแนวทางปฏิบัติการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรแตละประเภท ดังนี้  

1. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 110 (5) และกฎ ก.พ. วาดวย

การสั่งใหขาราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและ      

เกิดประสิทธิผล พ.ศ.2552 ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1012/ว 10 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2552 

(สําหรับขาราชการ) 

2. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. 2537 ขอ 60 (5)         

ซึ่งกําหนดใหผูมี อํานาจสั่งบรรจุ สั่งใหลูกจางประจําท่ีไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและ          

เกิดประสิทธิผลในระดับอันเปนที่พอใจของทางราชการ ออกจากราชการตามหลักเกณฑและวิธีการตาม        

ท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนโดยอนุโลม (สําหรับลูกจางประจํา) 

3. ระเบียบสํานักนายกรฐัมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ขอ 19 ขอ 20 และขอ 28 (4) 

และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2554 เรื่อง แนวทางการประเมินผล    

การปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 และหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน       

ของพนักงานราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2554 ขอ 11 ตามหนังสือสํานักงานปลัด       

กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.034/ว 275 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2554 (สําหรับพนักงานราชการ) 

4. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 ขอ 23 ขอ 24 

และขอ 25(4) และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เร่ืองหลักเกณฑวาดวยการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมคาจาง และตอสัญญาจางพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557 ขอ 8 

ตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ดวนที่สุด ท่ี สธ 0201.040/ว 269 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 

(สําหรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) 



 อ.ก.พ. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข คร้ังที่ 3/2561 เม่ือวันที่ 1 พฤษภาคม 2561       

มีมติเห็นชอบอนุมัติแนวทางปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการผูมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ํากวา           

คาเปาหมายหรอืระดับท่ีคาดหวัง สําหรับบุคลากรในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ราชการบริหาร

สวนกลางและราชการบริหารสวนกลางท่ีมีสํานักงานตั้งอยู ในสวนภูมิภาค) และใหจัดทําประกาศสํานักงานปลัด      

กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ : 

ดานความพรอมรับผิด (กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ) เพื่อใหสวนราชการถือปฏิบัติตั้งแตรอบ   

การประเมิน วันท่ี 1 เมษายน 2561 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2561 เปนตอนไป โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 ขาราชการ 

- กอนเริ่มรอบการประเมิน หรือในชวงเร่ิมรอบการประเมิน ใหผูประเมินและผูรับการประเมิน 

กําหนดขอตกลงรวมกันเก่ียวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กําหนดตัวชี้วัดหรือ

หลักฐานบงชี้ความสําเร็จของงานอยางเปนรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 

- ระหวางรอบการประเมินใหผูประเมินติดตามความกาวหนาของผูรับการประเมินอยางตอเนื่อง 

เพื่อประเมินผลสําเร็จของงานในชวงเวลา 3 เดือนแรกของรอบการประเมินวาสอดคลองกับเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม 

เมื่อผูประเมินคาดวาผูรับการประเมินมีผลการประเมินต่ํากวาคาเปาหมายหรือระดับที่คาดหวัง ใหผูประเมิน

แจงผูรับการประเมินทราบ และใหคําปรึกษาแนะนําเพื่อปรับปรุง แกไข พัฒนาผลการปฏิบัติราชการของผูรับ

การประเมินในชวง 3 เดือนหลังของรอบการประเมิน 

- สิ้นรอบการประเมิน เมื่อผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการอยูในระดับตองปรับปรุง      

ใหดําเนินการจัดทําคําม่ันในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง กรณีขาราชการพลเรือนสามัญมีผลการปฏิบัติราชการ   

ในระดับตองปรับปรุง (ต่ํากวารอยละ 60) ดังน้ี 

ขอ 1 ใหผูบังคับบัญชาที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการในระดับที่ตองใหไดรับการ

พัฒนาปรับปรุงตนเอง ตองแจงใหผูรับการประเมินทราบเก่ียวกับผลการประเมินพรอมทั้งกําหนดใหผูนั้นเขารับ

การพัฒนาปรับปรุงตนเองโดยใหลงลายมือชื่อรับทราบไวเปนหลักฐาน ทั้งน้ี ในการพัฒนาปรับปรุงตนเองให

ผูบังคับบัญชาจัดใหขาราชการผูนั้นทําคํามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองโดยกําหนดเปาหมายในระดับอันเปน

ท่ีพอใจของทางราชการใหชัดเจน เพ่ือใชในการประเมินผลการปฏิบัติราชการคร้ังตอไป ดังนี้  

1.1 รวมจัดทําคํามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองตามแบบจัดทําคํามั่นในการพัฒนา

ปรับปรุงตนเอง  

1.2 ใหใชแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สวนที่ 3 แผนการพัฒนาการปฏิบัติ

ราชการรายบุคคล ในรอบที่มีผลการประเมินอยูในระดับตองปรับปรุง (ต่ํากวารอยละ 60) มาจัดทําแผนพัฒนา

รายบุคคล (Individual Development plan) เพื่อเปนเคร่ืองมือประเมินผลการพัฒนาความรู ทักษะ 

สมรรถนะที่ตองการพัฒนา และแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ

หรือสมรรถนะ ในการกําหนดคํามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองเปนตัวชี้วัดรายบุคคลโดยตองกําหนด

เปาหมายในระดับอันเปนที่พอใจของทางราชการ ที่สอดคลองกับแผนพัฒนาปฏิบัติราชการรายบุคคล 

ประกอบการจัดทําคํามั่นฯ ตามแบบท่ีสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนด  



ขอ 2 การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการพัฒนาปรับปรุงตนเองของขาราชการตามขอ 1 

ใหมีระยะเวลาไมเกินสามรอบการประเมิน 

ขอ 3 กรณีที่ผูถูกประเมินเห็นวาการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูบังคับบัญชา มีความไมเปนธรรม

อาจทําคําขอคัดคานย่ืนตอผูบัญชารวมไวกับผลการประเมิน  เพื่อเปนหลักฐานไดภายใน 15 วัน หลักจาก

ทราบผลการประเมินและใหผูบังคับบัญชารวบรวมรายงานเสนอผูมีอํานาจลําดับถัดไป เพ่ือประกอบความเห็น

ในการพิจารณา 

ขอ 4 เมื่อผูบังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญตามคํามั่น    
ในการพัฒนาปรับปรุงตนเองตามขอ 1 และขอ 2 แลว ปรากฏวาผูนั้นไมผานการประเมินในระดับอันเปนที่พอใจ
ของทางราชการตามคํามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ใหรายงานผลการประเมินดังกลาวตอผูวาราชการ
จังหวัดภูเก็ต เม่ือผูวาราชการจังหวัดภูเก็ต ไดรับรายงานแลวอาจดําเนินการ ดังตอไปนี้ 

(1) กรณีขาราชการผูรับการประเมินประสงคจะลาออกจากราชการ ก็ใหสั่งใหออกจาก
ราชการหรือ 

(2) สั่งใหขาราชการผูนั้นเขารับการพัฒนาปรับปรุงตนเองอีกครั้งหนึ่ง โดยทําคํามั่น       
ในการพัฒนาปรับปรุงตนเองเปนคร้ังที่สอง หรือ 

(3) สั่งใหขาราชการผูนั้นออกจากราชการ 
กรณ ีการดําเนินการตาม ขอ 4 (2) เมื่อผูบังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการ

ผูนั้นตามคํามั่นครั้งที่สองแลว ปรากฏวาผูนั้นไมผานการประเมินในระดับอันเปนที่พอใจของทางราชการตามคําม่ัน     
ในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ใหหนวยงานรายงานผลการการประเมินการปฏิบัติราชการเสนอตอผูวาราชการ
จังหวัดภูเก็ต เพ่ือสั่งใหขาราชการผูน้ันออกจากราชการ 

ท้ังนี้ ใหดําเนินการตามกฎ ก.พ. วาดวยการสั่งใหขาราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ กรณี
ไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ. 2552 

 
ลูกจางประจํา 
- กอนเริ่มรอบการประเมิน หรือในชวงเร่ิมรอบการประเมิน ใหผูประเมินและผูรับการประเมิน

กําหนดขอตกลงรวมกันเก่ียวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กําหนดตัวชี้วัดหรือ
หลักฐานบงชี้ความสําเร็จของงานอยางเปนรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 

- ระหวางรอบการประเมินใหผูประเมินติดตามความกาวหนาของผูรับการประเมินอยางตอเนื่อง 
เพ่ือประเมินผลสําเรจ็ของงานในชวงเวลา 3 เดือนแรกของรอบการประเมินวาสอดคลองกับเปาหมายที่กําหนด
ไวหรือไม เมื่อผูประเมินคาดวาผูรับการประเมินมีผลการประเมินต่ํากวาคาเปาหมายหรือระดับที่คาดหวัง       
ใหผูประเมินแจงผูรับการประเมินทราบ และใหคําปรึกษาแนะนําเพ่ือปรับปรุง แกไข พัฒนาผลการปฏิบัติราชการ   
ของผูรับการประเมินในชวง 3 เดือนหลังของรอบการประเมิน 

- สิ้นรอบการประเมิน เม่ือผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจางประจํา อยูในระดับ    
ตองปรับปรุง ใหดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. 2537 
ขอ 60 (5) ซึ่งกําหนดใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุ สั่งใหลูกจางประจําที่ไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลในระดับอันเปนที่พอใจของทางราชการ ออกจากราชการตามหลักเกณฑและวิธีการตาม   
ท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนโดยอนุโลม 

 
 



พนักงานราชการ 
- กอนเริ่มรอบการประเมิน หรือในชวงเร่ิมรอบการประเมิน ใหผูประเมินและผูรับการประเมิน

กําหนดขอตกลงรวมกันเก่ียวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน กําหนดตัวชี้วัดหรือ
หลักฐานบงชี้ความสําเร็จของงานอยางเปนรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 

- ระหวางรอบการประเมินใหผูประเมินติดตามความกาวหนาของผูรับการประเมินอยางตอเนื่อง 
เพ่ือประเมินผลสําเรจ็ของงานในชวงเวลา 3 เดือนแรกของรอบการประเมินวาสอดคลองกับเปาหมายที่กําหนด
ไวหรือไม เมื่อผูประเมินคาดวาผูรับการประเมินมีผลการประเมินต่ํากวาคาเปาหมายหรือระดับที่คาดหวัง       
ใหผูประเมินแจงผูรับการประเมินทราบ และใหคําปรึกษาแนะนําเพื่อปรับปรุง แกไข พัฒนาผลการปฏิบัติงาน
ของผูรับการประเมินในชวง 3 เดือนหลังของรอบการประเมิน 

- เมื่อสิ้นรอบการประเมินของรอบการประเมินนั้นๆ ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ  
มีคะแนนผลการระเมินอยูในระดับใดเมื่อรวมคะแนนผลการประเมินกับรอบการประเมินท่ีผานมามีคะแนน
เฉลี่ยของผลการประเมิน 2 ครั้ง ติดตอกันต่ํากวาระดับดี ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการแระเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2554  ขอ 11 
พนักงานราชการผูใด ซึ่งผูบังคับบัญชาไดประเมินผลการปฏิบัติงานแลว มีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน 2 คร้ัง 
ติดตอกันต่ํากวาระดับดี ใหผูบังคับบัญชาทําความเห็นเสนอผูมีอํานาจสั่งจาง เพ่ือพิจารณาสั่งเลิกจางตอไป 
พรอมกับแจงใหพนักงานราชการผูนั้นทราบภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันที่ทราบผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
- กอนเริ่มรอบการประเมิน หรือในชวงเร่ิมรอบการประเมิน ใหผูประเมินและผูรับการประเมิน

กําหนดขอตกลงรวมกันเก่ียวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน กําหนดตัวชี้วัด หรือ
หลักฐานบงชี้ความสําเร็จของงานอยางเปนรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 

- ระหวางรอบการประเมินใหผูประเมินติดตามความกาวหนาของผูรับการประเมินอยางตอเนื่อง 
เพ่ือประเมินผลสําเรจ็ของงานในชวงเวลา 3 เดือนแรกของรอบการประเมินวาสอดคลองกับเปาหมายที่กําหนด
ไวหรือไม เมื่อผูประเมินคาดวาผูรับการประเมินมีผลการประเมินต่ํากวาคาเปาหมายหรือระดับที่คาดหวัง       
ใหผูประเมินแจงผูรับการประเมินทราบ และใหคําปรึกษาแนะนําเพื่อปรับปรุง แกไข พัฒนาผลการปฏิบัติงาน
ของผูรับการประเมินในชวง 3 เดือนหลังของรอบการประเมิน 

- เม่ือสิ้นรอบการประเมินของรอบการประเมินนั้นๆ ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุขมีคะแนนผลการประเมินอยูในระดับใดเมื่อรวมคะแนนผลการประเมินกับรอบการประเมิน
ท่ีผานมามีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2 ครั้ง ติดตอกันตํ่ากวาระดับดี ใหดําเนินการตาม
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรือ หลักเกณฑวาดวยการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพ่ือเพิ่มคาจาง และตอสัญญาจางประทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557 ขอ 8 พนักงานกระทรวง
สาธารณสุขทั่วไปผูใด ซึ่งผูบังคับบัญชาไดประเมินผลการปฏิบัติงานและมีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผล
การปฏิบัติงาน 2 ครั้ง ติดตอกันต่ํากวาระดับดี ใหถือวาสิ้นสุดสัญญาจาง โดยใหผูบังคับบัญชาทําความเห็น
เสนอหัวหนาสวนราชการตอไป พรอมกับแจงใหพนักงานกระทรวงสาธารณสุขผูนั้นทราบภายใน 7 วัน
นับตั้งแตวันทราบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 



แบบคาํมั่นในการพฒันาปรับปรุงตนเอง ครั้งที่......... 
กรณีขาราชการมีผลการปฏิบัติราชการในระดับตองปรับปรุง (ต่ํากวารอยละ 60) 

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

สวนท่ี 1 : ขอมูลของผูจัดทําคํามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง 

 ตามที่ขาพเจา ...........................................................................................................................
ตําแหนง/ระดับ................................................................ สังกัด.................................................................. 
สํานัก/สถาบัน/ศูนย/กลุม/กอง.......................................................................................ได รับทราบวามีผล 
ตั้งแตวันที่ ....................................................... ถึงวันที่............................................................ นั้น 
 ขาพเจาขอใหคํามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองในรอบการประเมินถัดไป รอบการประเมินที่.... 
ตั้งแตวันท่ี.................................................. ถึงวันท่ี ............................................. โดยไดจัดทํารายละเอียด    
ของคาํมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองไวแลว รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
 
สวนท่ี 2 : การลงชื่อรับทราบการจัดทําคํามั่นในการพฒันาปรับปรุงตนเอง 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูจัดทําขอตกลง 

 

 

ลงชื่อ........................................... 
(....................................................) 

วันที่ .................................... 
 

ผูบังคับบัญชาชั้นตน 

 

 

ลงชื่อ........................................... 
(....................................................) 

วันที่ .................................... 
 

ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 
 

 

ลงชื่อ........................................... 
(....................................................) 

วันที่ .................................... 
 

ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง 
 

 

ลงชื่อ........................................... 
(....................................................) 

วันที่ .................................... 
 


