
 
 

     
 
 

 ประกาศโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 
เรื่อง มาตรการบริหารผลการปฏิบัติงานและการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า 

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

ด้วยโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว เป็นส่วนราชการในส่วนภูมิภาค ที่มุ่งเน้นการบริหารผลการปฏิบัติ
ราชการของบุคลากรในสังกัดทุกระดับ ซึ่งเป็นกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ โปร่งใส   
เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ ตามเจตนารมณ์ของพ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
  

เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว ด าเนินไป
ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เป็นธรรม มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของหน่วยงาน โดย
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการก าหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา และก ากับติดตามการปฏิบัติราชการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตาม วิสัยทัศน์ พันธะกิจและ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สอดคล้องกับหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้บุคลากรใดประพฤติตนอยู่ในจรรยาและระเบียบวินัยปฏิบัติราช การอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของหน่วยงาน ให้ผู้บังคับบัญชาน าผลการปฏิบัติราชการดังกล่าวไป
ใช้ประกอบการพิจารณา แต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน เพ่ือเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติ
ราชการ หากบุคคลใดมีผลการปฏิบัติราชการในระดับต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันที่พอใจของทางราชการ ให้ด าเนินการตาม
ระเบียบและหลักเกณฑ์แนวทางการปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรแต่ละประเภท ดังนี้ 

 

1. ส าหรับข้าราชการ ให้ปฏิบัติตามพ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา82 และ
มาตรา 110 และกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ กรณีไม่สามารถปฏิบัติ
ราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ. 2552 ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร1012/ว10 ลง
วันที่ 24 มีนาคม 2552 

 

2. ส าหรับลูกจ้างประจ า ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของ
ส่วนราชการ พ.ศ.2537 ข้อ 60(5) ซึ่งก าหนดให้ผู้อ านาจสั่งบรรจุ สั่งให้ลูกจ้างประจ า ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอันเป็นที่พอใจของทางราชการ ออกจากราชการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญโดยอนุโลม 
 

3. ส าหรับพนักงานราชการ ให้ปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน
ราชการ พ.ศ. 2547 ข้อ 19 ข้อ 20 และข้อ 28 (4) และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ      
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการใน
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2554 ข้อ 11 ตามหนังสือส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข     
ที่ สธ 0201.034/275 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2554  

4. ส าหรับพนักงาน… 
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5. ส าหรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556 ข้อ23 ข้อ24และข้อ 25(4) และประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์ว่าด้วยการปะเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมค่าจ้างและต่อ
สัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2557 ข้อ8 ตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนมากที่ สธ
0201.040/ว269 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 
 

6. ส าหรับลูกจ้างชั่วคราว ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2558 
ตามหนังสือส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0201.034/ว224 ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม 
๒๕๕๘ 

ทั้งนี้  หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติส าหรับผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ ากว่าค่า
เป้าหมายหรือระดับที่คาดหวัง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารส่วนกลาง ไม่ใ ช่บังคับแก่
เจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

๑. ข้าราชการที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๒. ข้าราชการที่มีระยะเวลาการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่จะ
ท าการประเมิน ไม่ครบ ๖ เดือน 

 

  การด าเนินการใดๆ ตามมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการด าเนินการกับ
เจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ให้ใช้กรอบแนวทางปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้ 
 

1. ข้าราชการ  
- ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการ

ประเมินก าหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการปะเมินผลการปฏิบัติราชการ ก าหนด
ตัวชี้วัด หรือหลักฐานบ่งชี้ความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 

- ระหว่างรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมิน
อย่างต่อเนื่องเพ่ือประเมินผลส าเร็จของงานในช่วงเวลา 3 เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ เมื่อผู้ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมินมีผลการประเมินต่ ากว่าค่าเป้าหมายหรือ
ระดับที่คาดหวังให้ผู้ประเมินแจ้งผู้รับประเมินทราบ และให้ค าปรึกษาแนะน าเพ่ือปรับปรุง แก้ไข พัฒนาผลการ
ปฏิบัติราชการของผู้รับการประเมินในช่วง 3 เดือนหลังของรอบการประเมิน 

- สิ้นรอบการประเมิน เมื่อผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการอยู่ในระดับ
ต้องได้รับปรับปรุงให้ด าเนินการจัดท าค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง กรณีข้าราชการมีผลการปฏิบัติ
ราชการในระดับต้องปรับปรุงตนเอง (ต่ ากว่าร้อยละ 60) ดังนี้ 

ข้อ 1. ให้ผู้บังคับบัญชาที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการแจ้งให้ผู้รับการประเมินทราบ
เกี่ยวกับผลการประเมินพร้อมทั้งก าหนดให้ผู้นั้นเข้ารับการพัฒนาปรับปรุงตนเองโดยให้ลงลายมือชื่อรับทราบไว้
เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ในการพัฒนาปรับปรุงตนเองให้ผุ้บังคับบัญชาจัดให้ข้าราชการผู้นั้นท าค ามั่นในการพัฒนา
ปรับปรุงตนเองโดยก าหนดเป้าหมายในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการให้ชัดเจน เพ่ือใช้ในการประเมินผล
การปฏิบัติราชการครั้งต่อไป ดังนี้ 

1.1 ร่วมจัดท า... 
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1.1 ร่วมจัดท าค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองตามจัดท าค ามั่นในการพัฒนา
ปรับปรุงตนเอง (เอกสารแนบท้าย 1) 

1.2 ให้ใช้แบบสรุปแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการส่วนที่3 แผนการ
พัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล ในรอบท่ีมีผลการประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรุง (ต่ ากว่าร้อยละ 60) มา
จัดท าแผนการพัฒนารายบุคคลเพ่ือเป็นเครื่องมือประเมินผลการพัฒนาความรู้ ทักษะ สมรรถนะที่ต้องการ
พัฒนา และแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ในการ
ก าหนดค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองเป็นตัวชี้วัดรายบุคคล โดยต้องก าหนดเป้าหมายในระดับอันเป็นที่
พอใจของทางราชการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคลประกอบการจัดท าค ามั่นในการ
พัฒนาปรับปรุงตนเองตามแบบที่ก าหนด (เอกสารแนบท้าย 2) 

ข้อ 2. การประเมินผลการปฏิบัติราชการและพัฒนาปรับปรุงตนเองของข้าราชการ
ตามข้อ 1 ให้มีระยะไม่เกิน 3 รอบการประเมิน 

ข้อ 3 .  กรณีที่ ผู้ ถูกประเมินเห็นว่าการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ผู้บังคับบัญชามีความไม่เป็นธรรม อาจท าค าคัดค้านยื่นต่อผู้บังคับบัญชารวมไว้กับผลการประเมินเพ่ือเป็น
หลักฐานได้ภายใน 15 วัน หลังจากทราบผลการประเมินและให้ผู้บังคับบัญชารวบรวมรายงานเสนอผู้มีอ านาจ
ถัดไป เพ่ือประกอบความเห็นในการพิจารณา 

ข้อ 4. เมื่อผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตามค ามั่นใน
การพัฒนาปรับปรุงตนเองตามข้อ 1 และข้อ 2 แล้ว ปรากฏว่าผู้นั้นไม่ผ่านการประเมินในระดับอันเป็นที่พอใจ
ของทางราชการ ให้รายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาชั้นถัดไปเพ่ือพิจารณาด าเนินการ 

2. ลูกจ้างประจ า 
- ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการ

ประเมินก าหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการปะเมินผลการปฏิบัติราชการ ก าหนด
ตัวชี้วัด หรือหลักฐานบ่งชี้ความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 

- ระหว่างรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมิน
อย่างต่อเนื่องเพ่ือประเมินผลส าเร็จของงานในช่วงเวลา 3 เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ เมื่อผู้ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมินมีผลการประเมินต่ ากว่าค่าเป้าหมายหรือ
ระดับท่ีคาดหวังให้ผู้ประเมินแจ้งผู้รับประเมินทราบ และให้ค าปรึกษาแนะน าเพ่ือปรับปรุง แก้ไข พัฒนาผลการ
ปฏิบัติราชการของผู้รับการประเมินในช่วง 3 เดือนหลังของรอบการประเมิน 

- สิ้นรอบการประเมิน เมื่อผลการประเมินการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจ าอยู่ใน
ระดับต้องได้รับปรับปรุงให้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ.
2537 ข้อ 60 (5) ซึ่งก าหนดให้ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ สั่งให้ลูกจ้างประจ าที่ไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ ออกจากราชการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการโดยอนุโลม 

3. พนักงานราชการ 
- ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการ

ประเมินก าหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการปะเมินผลการปฏิบัติราชการ ก าหนด
ตัวชี้วัด หรือหลักฐานบ่งชี้ความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 
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- ระหว่างรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมิน
อย่างต่อเนื่องเพ่ือประเมินผลส าเร็จของงานในช่วงเวลา 3 เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ เมื่อผู้ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมินมีผลการประเมินต่ ากว่าค่าเป้าหมายหรือ
ระดับท่ีคาดหวังให้ผู้ประเมินแจ้งผู้รับประเมินทราบ และให้ค าปรึกษาแนะน าเพ่ือปรับปรุง แก้ไข พัฒนาผลการ
ปฏิบัติราชการของผู้รับการประเมินในช่วง 3 เดือนหลังของรอบการประเมิน 

- เมื่อสิ้นรอบการประเมิน ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการมี
คะแนนผลการประเมินอยู่ในระดับใด เมื่อรวมคะแนนผลการประเมินกับรอบการประเมินที่ผ่านมามีคะแนน
เฉลี่ยของผลการประเมิน 2 ครั้งติดต่อกันต่ ากว่าระดับดี ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของพนักงานราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2554 ข้อ 11 
พนักงานราชการผู้ใด ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้ประเมินผลการปฏิบัติงานแล้ว มีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน    
2 ครั้งติดต่อกันต่ ากว่าระดับดี ให้ผู้บังคับบัญชาท าความเห็นเสนอผู้มีอ านาจสั่งจ้าง เพ่ือพิจารณาสั่งเลิกจ้าง
ต่อไป พร้อมกับแจ้งให้พนักงานราชการผู้นั้นทราบภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันทราบผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

4. พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  
- ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการ

ประเมินก าหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการปะเมินผลการปฏิบัติราชการ ก าหนด
ตัวชี้วัด หรือหลักฐานบ่งชี้ความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 

- ระหว่างรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมิน
อย่างต่อเนื่องเพ่ือประเมินผลส าเร็จของงานในช่วงเวลา 3 เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ เมื่อผู้ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมินมีผลการประเมินต่ ากว่าค่าเป้าหมายหรือ
ระดับท่ีคาดหวังให้ผู้ประเมินแจ้งผู้รับประเมินทราบ และให้ค าปรึกษาแนะน าเพ่ือปรับปรุง แก้ไข พัฒนาผลการ
ปฏิบัติราชการของผู้รับการประเมินในช่วง 3 เดือนหลังของรอบการประเมิน 

- เมื่อสิ้นรอบการประเมิน  ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข มีคะแนนผลการประเมินอยู่ในระดับใด เมื่อรวมคะแนนผลการประเมินกับรอบการประเมินที่ผ่าน
มามีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2 ครั้งติดต่อกันต่ ากว่าระดับดี ให้ด าเนินการตาม
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมค่าจ้างและต่อสัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557 ข้อ 8 พนักงาน
กระทรวงสาธารณสุขทั่วไปผู้ใด ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้ประเมินผลการปฏิบัติงานแล้วมีคะแนนเฉลี่ยของผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 2 ครั้งติดต่อกันต่ ากว่าระดับดี ให้ถือว่าสิ้นสุดสัญญาจ้าง โดยให้ผู้บังคับบัญชาท า
ความเห็นเสนอหัวหน้าส่วนราชการ 

๕. ลูกจ้างชั่วคราว 
- ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการ

ประเมินก าหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการปะเมินผลการปฏิบัติราชการ ก าหนด
ตัวชี้วัด หรือหลักฐานบ่งชี้ความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 
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- ระหว่างรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมิน
อย่างต่อเนื่องเพ่ือประเมินผลส าเร็จของงานในช่วงเวลา 3 เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ เมื่อผู้ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมินมีผลการประเมินต่ ากว่าค่าเป้าหมายหรือ
ระดับท่ีคาดหวังให้ผู้ประเมินแจ้งผู้รับประเมินทราบ และให้ค าปรึกษาแนะน าเพ่ือปรับปรุง แก้ไข พัฒนาผลการ
ปฏิบัติราชการของผู้รับการประเมินในช่วง 3 เดือนหลังของรอบการประเมิน 

- เมื่อสิ้นรอบการประเมิน  ผลการประเมินการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว มีคะแนน
ผลการประเมินอยู่ในระดับใด เมื่อรวมคะแนนผลการประเมินกับรอบการประเมินที่ผ่านมามีคะแนนเฉลี่ยของ
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2 ครั้งติดต่อกันต่ ากว่าระดับดี ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) สังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2558 ตามหนังสือส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0201.034/       
ว224 ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยให้ผู้บังคับบัญชาท าความเห็นเสนอผู้มีอ านาจสั่งจ้างเพ่ือพิจารณา     
สั่งเลิกจ้างต่อไป พร้อมกับแจ้งให้ลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) ผู้นั้นทราบภายในเจ็ดวัน
นับตั้งแต่ทราบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติต่อไป 
 

ประกาศ ณ วันที่ 10  มีนาคม พ.ศ. 2564 
 

 
         
                                                               (นายวศิน  ทองทรงกฤษณ์) 

         (นายแพทย์ช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 
     ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 

 
 


