
 
 

ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอภูซาง 
เร่ือง มาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า 

--------------------------------------------- 

  ตามท่ีส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ท่ี นร 1012/ว 20 ลงวันท่ี 3 กันยายน 2552 
ส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ความละเอียดตามท่ีอ้างถึง นั้น 

 ในการนี้ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเชียงม่วน ไก าหนดกรอบแนวทางการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานและการด าเนินการกับเจ้าหน้าท่ีผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า และก าหนดให้มีระบบการรายงาน
หรือก ากับติดตามอย่างต่อเนื่องส าหรับผู้มีเกณฑ์การประเมินต่ า และประกาศให้ผู้ท่ีมีคะแนนต่ าทราบล่วงหน้า 
ดังนี้ 

๒.๑ หลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน 
๒.๒ หลักเกณฑ์การพิจารณาให้คุณ หรือให้โทษต่อผู้ปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ระดับต่าง ๆ 
๒.๓ วิธีการ ขั้นตอน และผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการบริหารผลการปฏิบั ติงาน รายงานผลต่อ

ผู้บังคับบัญชา 
๒.๔ มีการก าหนดกลไกการก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง 
หากเจ้าหน้าท่ีผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ ากว่าค่าเป้าหมายหรือระดับท่ีคาดหวังรายใดไม่เข้า

รับการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติส าหรับผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ ากว่าค่าเป้าหมาย
หรือระดับท่ีคาดหวัง หรือเข้ารับการพัฒนาแล้วแต่ยังคงมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ ากว่าค่าเป้าหมายหรือ
ระดับท่ีคาดหวัง ให้ด าเนินการตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ ว่าด้วยการส่ังให้ออกจากราชการ กรณีไม่
สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล หรือการส่ังเลิกจ้าง เนื่องจากมีคะแนนการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการต่ ากว่าระดับท่ีก าหนด แล้วแต่ประเภทของเจ้าหน้าท่ี อย่างเคร่งครัด ดังนี้ 

1. ข้าราชการ ให้ด าเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  
มาตรา 110 (5) และกฎ ก.พ. ว่าด้วยการส่ังให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณี

ไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ. 2552 ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ท่ี 
นร 1012/ว 10 ลงวันท่ี 24 มีนาคม 2552 

2. ลูกจ้างประจ า ให้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วน
ราชการ พ.ศ. 2537 ข้อ 60 (5) ซึ่งก าหนดให้ผู้มีอ านาจส่ังบรรจุ ส่ังให้ลูกจ้างประจ าท่ีไม่สามารถปฏิบัติ
ราชการให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นท่ีพอใจของทางราชการ ออกจากราชการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม 

3. พนักงานราชการ ให้ด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  
พ.ศ. 2547 ข้อ 19 และข้อ 20 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันท่ี 

28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 
และหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2554 ตามหนังสือส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ท่ี สธ 0201.034/ว 275 ลง
วันท่ี 21 ตุลาคม 2554 



4. พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ให้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 ข้อ 23 และข้อ 24 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข ลงวันท่ี 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการประ เมินผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มค่าจ้าง และต่อสัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557 

ท้ังนี้ หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติฯ นี้ ไม่ใช้บังคับแก่เจ้าหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
1. ข้าราชการท่ีอยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลอง

ปฏิบัติหน้าท่ีราชการและการพัฒนาข้าราชการท่ีอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ พ.ศ. 2553 
2. ข้าราชการท่ีมีระยะเวลาการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีจะ 
ท าการประเมิน ไม่ครบ 6 เดือน 
อนึ่ง นางกันหา  สีเหลือง ได้เสนอแนวทางปฏิบัติในการจัดท าค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุง

ตนเอง กรณีข้าราชการมีผลการปฏิบัติราชการในระดับต้องปรับปรุง (ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐) ดังนี้ 
๑. ให้ผู้บังคับบัญชาท่ีประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในระดับท่ีต้องได้รับ 
การพัฒนาปรับปรุงตนเอง ต้องแจ้งให้ผู้นั้นทราบเกี่ยวกับผลการประเมิน พร้อมท้ังก าหนดให้ผู้

นั้นเข้ารับการพัฒนาปรับปรุงตนเองโดยให้ลงลายมือช่ือรับทราบไว้เป็นหลักฐาน เพื่อใช้ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการครั้งต่อไป 

๒. การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการพัฒนาปรับปรุงตนเองของข้าราชการ ให้มี
ระยะเวลาไม่เกินสามรอบการประเมิน 

๓. เมื่อผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการผลเรือนสามัญตามค ามั่นใน
การพัฒนาปรับปรุงตนเองตามข้อ ๑. และข้อ ๒. แล้ว ปรากฏว่าผู้นั้นไม่ผ่านการประเมินในระดับอันเป็นท่ี
พอใจของทางราชการตามค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ให้รายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อ
สาธารณสุขอ าเภอเชียงม่วน โรงพยาบาลเกาะคา จึงก าหนดมาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการ
ด าเนินการกับเจ้าหน้าท่ีผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ าเพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาให้คุณหรือโทษต่อ
ผู้ปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับต่างๆ รวมถึงวิธีการพัฒนาผู้ท่ีมีผลการประเมินไม่ผ่าน
เกณฑ์ ดังนี้ 

1. ผู้ปฏิบัติงานท่ีมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับต่ ากว่าระดับพอใช้หรือน้อยกว่าร้อยละ 
60 ให้ผู้บังคับบัญชา ด าเนินการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานท่ีมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับต่ า โดยให้
ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติราชการทุกดัชนีช้ีวัดผลสัมฤทธิ์ของงานรายบุคคลซึ่งมีผลการ
ประเมินแต่ละตัวชี้วัด และน าผลการปฏิบัติราชการน ามาด าเนินการพัฒนา ดังนี้ 

1.1 ให้หัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มงาน มีบทบาทการสอน แนะน างาน (coaching) โดย
รับบทบาทในการเป็นผู้สอนงาน เป็นพี่เล้ียง หรือท่ีปรึกษา 

1.2 ก าหนดให้มีแผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล ให้มีความรู้/ทักษะ/สมรรถนะ
ท่ีต้องได้รับการพัฒนาแต่ละตัวชี้วัดตามผลการประเมิน 

1.3 ก าหนดให้มี ก าร เป ล่ียน งาน /การโยกย้ าย  เพื่ อ ให้ เหมาะสมกับความรู้ /
ความสามารถ/สมรรถนะ ของบุคลากร 
 
 
 

/ท้ังนี้หากหน่วยงาน... 



 

 ท้ังนี้หากหน่วยงานด าเนินการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานท่ีมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานใน
ระดับต่ า (ผู้ปฏิบัติงานท่ีมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับต่ ากว่าระดับพอใช้หรือน้อยกว่าร้อยละ 60) แล้ว
ให้รายงานผลการด าเนินการกับเจ้าหน้าท่ีผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ าต่อสาธารณสุขอ าเภอภูซางทราบ 

 จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 
     ประกาศ ณ วันท่ี    10    มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖5 
                                                                                                      

                                                                             
                    (นายภานุมาศ    พรหมเผ่า) 

                                            
 

  
 


