
 

 

 กรอบแนวทางปฏิบัติการบริหารผลปฏิบัติงานและการด าเนินการเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ 
ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับต้องได้รับการพัฒนาตนเองของโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 

  
1. ข้าราชการ  

- ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินก าหนด
ข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการปะเมินผลการปฏิบัติราชการ ก าหนดตัวชี้วัด หรือหลักฐาน
บ่งชี้ความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 

- ระหว่างรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมินอย่างต่อเนื่อง    
เพ่ือประเมินผลส าเร็จของงานในช่วงเวลา 3 เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้หรือไม่ เมื่อผู้ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมินมีผลการประเมินต่ ากว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่คาดหวัง      
ให้ผู้ประเมินแจ้งผู้รับประเมินทราบ และให้ค าปรึกษาแนะน าเพ่ือปรับปรุง แก้ไข พัฒนาผลการปฏิบัติราชการ
ของผู้รับการประเมินในช่วง 3 เดือนหลังของรอบการประเมิน 

- สิ้นรอบการประเมิน เมื่อผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการอยู่ในระดับต้องได้รั บ
ปรับปรุงให้ด าเนินการจัดท าค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง กรณีข้าราชการมีผลการปฏิบัติราชการในระดับ
ต้องปรับปรุงตนเอง(ต่ ากว่าร้อยละ 60) ดังนี้ 

ข้อ 1 ให้ผู้บังคับบัญชาที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการแจ้งให้ผู้รับการประเมินทราบเกี่ยวกับ
ผลการประเมินพร้อมทั้งก าหนดให้ผู้นั้นเข้ารับการพัฒนาปรับปรุงตนเองโดยให้ลงลายมือชื่อรับทราบไว้เป็น
หลักฐาน ทั้งนี้ในการพัฒนาปรับปรุงตนเองให้ผุ้บังคับบัญชาจัดให้ข้าราชการผู้นั้นท าค ามั่นในการพัฒนา
ปรับปรุงตนเองโดยก าหนดเป้าหมายในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการให้ชัดเจน เพ่ือใช้ในการประเมินผล
การปฏิบัติราชการครั้งต่อไป ดังนี้ 

1.1 ร่วมจัดท าค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองตามจัดท าค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุง
ตนเอง (เอกสารแนบท้าย 1) 

1.2 ให้ใช้แบบสรุปแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการส่วนที่3 แผนการพัฒนาการปฏิบัติ
ราชการรายบุคคล ในรอบที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรุง  (ต่ ากว่าร้อยละ 60) มาจัดท าแผนการ
พัฒนารายบุคคลเพ่ือเป็นเครื่องมือประเมินผลการพัฒนา ความรู้ ทักษะ สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา และแบบ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ในการก าหนดค ามั่นใน
การพัฒนาปรับปรุงตนเองเป็นตัวชี้วัดรายบุคคล โดยต้องก าหนดเป้าหมายในระดับอันเป็นที่พอใจของทาง
ราชการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคลประกอบการจัดท าค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุง
ตนเอง ตามแบบท่ีก าหนด (เอกสารแนบท้าย 2) 

ข้อ 2 การประเมินผลการปฏิบัติราชการและพัฒนาปรับปรุงตนเองของข้าราชการตามข้อ 1 
ให้มีระยะไม่เกิน 3 รอบการประเมิน 

ข้อ 3 กรณีที่ผู้ถูกประเมินเห็นว่าการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้บังคับบัญชามีความ
ไม่เป็นธรรม อาจท าค าคัดค้านยื่นต่อผู้บังคับบัญชารวมไว้กับผลการประเมินเพ่ือเป็นหลักฐานได้ภายใน 15 วัน 
หลังจากทราบผลการประเมินและให้ผู้บังคับบัญชารวบรวมรายงานเสนอผู้มีอ านาจถัดไป เพ่ือประกอบ
ความเห็นในการพิจารณา 

ข้อ 4 เมื่อผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตามค ามั่นในการพัฒนา
ปรับปรุงตนเองตามข้อ1และข้อ2แล้ว ปรากฏว่าผู้นั้นไม่ผ่านการประเมินในระดับอันเป็นที่พอใจของทาง
ราชการ ให้รายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาชั้นถัดไปเพื่อพิจารณาด าเนินการ 
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2. ลูกจ้างประจ า 

- ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินก าหนด
ข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการปะเมินผลการปฏิบัติราชการ ก าหนดตัวชี้วัด หรือ 

หลักฐานบ่งชี้ความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 
- ระหว่างรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมินอย่างต่อเนื่อง    

เพ่ือประเมินผลส าเร็จของงานในช่วงเวลา 3 เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้หรือไม่ เมื่อผู้ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมินมีผลการประเมินต่ ากว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่คาดหวัง       
ให้ผู้ประเมินแจ้งผู้รับประเมินทราบ และให้ค าปรึกษาแนะน าเพ่ือปรับปรุง แก้ไข พัฒนาผลการปฏิบัติราชการ
ของผู้รับการประเมินในช่วง 3 เดือนหลังของรอบการประเมิน 

- สิ้นรอบการประเมิน เมื่อผลการประเมินการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจ าอยู่ในระดับต้องได้รับ
การปรับปรุงให้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ.2537   
ข้อ 60 (5) ซึ่งก าหนดให้ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ สั่งให้ลูกจ้างประจ าที่ไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ ออกจากราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่
ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการโดยอนุโลม 

 

3. พนักงานราชการ 
- ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินก าหนด

ข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการปะเมินผลการปฏิบัติราชการ ก าหนดตัวชี้วัด หรือหลักฐาน
บ่งชี้ความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 

- ระหว่างรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมินอย่างต่อเนื่อง   
เพ่ือประเมินผลส าเร็จของงานในช่วงเวลา 3 เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้หรือไม่ เมื่อผู้ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมินมีผลการประเมินต่ ากว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่คาดหวัง       
ให้ผู้ประเมินแจ้งผู้รับประเมินทราบ และให้ค าปรึกษาแนะน าเพ่ือปรับปรุง แก้ไข พัฒนาผลการปฏิบัติราชการ
ของผู้รับการประเมินในช่วง 3 เดือนหลังของรอบการประเมิน 

- เมื่อสิ้นรอบการประเมิน ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการมีคะแนนผลการ
ประเมินอยู่ในระดับใด เมื่อรวมคะแนนผลการประเมินกับรอบการประเมินที่ผ่านมามีคะแนนเฉลี่ยของผลการ
ประเมิน 2 ครั้งติดต่อกันต่ ากว่าระดับดี ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของพนักงานราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2554 ข้อ 11 พนักงานราชการผู้ใด  
ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้ประเมินผลการปฏิบัติงานแล้ว มีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน 2 ครั้งติดต่อกันต่ ากว่า
ระดับดี ให้ผู้บังคับบัญชาท าความเห็นเสนอผู้มีอ านาจสั่งจ้าง เพ่ือพิจารณาสั่งเลิกจ้างต่อไป พร้อมกับแจ้งให้
พนักงานราชการผู้นั้นทราบภายในเจ็ดวัน นับตั้งแต่วันทราบผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

4. พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  
-ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินก าหนด

ข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการปะเมินผลการปฏิบัติราชการ ก าหนดตัวชี้วัด หรือหลักฐาน
บ่งชี้ความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 

- ระหว่างรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมินอย่างต่อเนื่อง   
เพ่ือประเมินผลส าเร็จของงานในช่วงเวลา 3 เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนด 
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ไว้หรือไม่ เมื่อผู้ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมินมีผลการประเมินต่ ากว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่คาดหวัง ให้ผู้
ประเมินแจ้งผู้รับประเมินทราบ และให้ค าปรึกษาแนะน าเพ่ือปรับปรุง แก้ไข พัฒนาผลการปฏิบัติราชการของ
ผู้รับการประเมินในช่วง 3 เดือนหลังของรอบการประเมิน 

- เมื่อสิ้นรอบการประเมิน  ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข มีคะแนน
ผลการประเมินอยู่ในระดับใด เมื่อรวมคะแนนผลการประเมินกับรอบการประเมินที่ผ่านมามีคะแนนเฉลี่ยของ
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2 ครั้ งติดต่อกันต่ ากว่าระดับดี ให้ด าเนินการตามประกาศค ณะ
กรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิม
ค่าจ้างและต่อสัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557 ข้อ 8 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ทั่วไปผู้ใด ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้ประเมินผลการปฏิบัติงานแล้วมีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 2 ครั้งติดต่อกันต่ ากว่าระดับดี ให้ถือว่าสิ้นสุดสัญญาจ้าง โดยให้ผู้บังคับบัญชาท าความเห็นเสนอ
หัวหน้าส่วนราชการ 

 

๕. ลูกจ้างชั่วคราว 
- ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินก าหนด

ข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการปะเมินผลการปฏิบัติราชการ ก าหนดตัวชี้วัด หรือหลักฐาน
บ่งชี้ความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 

- ระหว่างรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมินอย่างต่อเนื่องเพ่ือ
ประเมินผลส าเร็จของงานในช่วงเวลา 3 เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้
หรือไม่ เมื่อผู้ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมินมีผลการประเมินต่ ากว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่คาดหวังให้ผู้
ประเมินแจ้งผู้รับประเมินทราบ และให้ค าปรึกษาแนะน าเพ่ือปรับปรุง แก้ไข พัฒนาผลการปฏิบัติราชการของ
ผู้รับการประเมินในช่วง 3 เดือนหลังของรอบการประเมิน 
 - เมื่อสิ้นรอบการประเมิน  ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 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/ว
224 ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยให้ผู้บังคับบัญชาท าความเห็นเสนอผู้มีอ านาจสั่งจ้างเพ่ือพิจารณาสั่งเลิก
จ้างต่อไป พร้อมกับแจ้งให้ลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) ผู้นั้นทราบภายในเจ็ดวันนับตั้งแต่
ทราบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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