
แนวทางการประเมินผลปฏิบัติราชการที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่่า 

โรงพยาบาลชัยบุรี เป็นส่วนราชการในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี         
กรมส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ได้เข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน ของ หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตั้งแต่งบประมาณ ๒๕๖๐ 
จนถึงปัจจุบัน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นการประเมินเชิง
บวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐในทุกมิติ ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ     
ที่สะท้อนถึงคุณลักษณะที่ดี ในการด าเนินงานที่มีคุณธรรม ที่หน่วยงานของรัฐต้องมีและยึดถือปฏิบัติได้เป็นอย่างดี 
ซึ่งดัชนีความพร้อมรับผิดเป็นหนึ่งในกรอบการประเมินฯที่มุ่งหมายให้สาธารณชนสามารถติดตามตรวจสอบว่า
หน่วยงานได้ด าเนินภารกิจตามพันธกิจของหน่วยงาน การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติ งานของเจ้าหน้าที่ที่แสดง
ถึงความมุ่งม่ันตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็ม ประสิทธิภาพ รวมถึงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของเจ้าหน้าที่ที่แสดง
ถึงผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับต่างๆ ภายในหน่วยงาน โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาให้คุณหรือให้โทษ     
ต่อผู้ปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับต่างๆ เช่นเดียวกัน เพ่ือมุ่งตอบสนองต่อผู้รับบริการหรือ 
ประชาชนอย่างแท้จริงอันก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐและประเทศชาติ 

เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัด       
สุราษฎร์ธานี ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม
และเกิดผลสัมฤทธิ์  ต่อภารกิจของภาครัฐ โดยหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการก าหนดให้
ผู้บังคับบัญชามี หน้าที่ประเมินผล การปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา และก ากับติดตามการปฏิบัติราชการ
ของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้บรรลุเป้าหมาย ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลสอดคล้องกับ หลักเกณฑ์และวิธีการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ บุคลากรได้
ประพฤติตนอยู่ในจรรยาและระเบียบวินัย ปฏิบัติราชการ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
ให้ผู้บังคับบัญชาน าผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ดังกล่าวไปใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้ ง            
เลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน เพื่อ เสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติ ราชการ หากบุคลากรใดมีผลการปฏิบัติ
ราชการในระดับที่ต้องให้ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงตนเอง ไม่สามารถปฏิบัติ ราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ ให้ด าเนินการตามระเบียบและ หลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุลากร แต่ละประเภท ดังนี้ 
  1.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 110 (5) และกฎ ก.พ.     
ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล พ.ศ. 2552 ตามหนังสือส านักงาน ก.พ..ที่นร 1012/ว.10 ลงวันที่ 24  มีนาคม 2552  
(ส าหรับข้าราชการ) 
     2.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 ข้อ 60 (5) ซึ่ง
ก าหนดให้ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ สั่งให้ลูกจ้างประจ าที่ไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดผล
ประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ ออกจากราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีตามที่ก าหนดไว้ใน
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม (ส าหรับลูกจ้างประจ า) 
  3.ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ข้อ 19 ข้อ 20 และข้อ 
28(4) และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่องแนวทางการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 และหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานราชการ ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2554 ข้อ 11 ตามหนังสือส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.034/ว275 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2554 (ส าหรับพนักงานราชการ) 



      4.ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 ข้อ 23 ข้อ 
24 (4) และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผล
การปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมค่าจ้างและต่อสัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557 (ส าหรับพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข) 

  ข้าราชการ 
-ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินก าหนด

ข้อตกลงร่วมกัน เกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ก าหนดตัวชี้วัดหรือหลักฐาน
บ่งชี้ความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 

-ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมินอย่างต่อเนื่อง 
หากผู้ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมิน มีผลการประเมินต่ ากว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่คาดหวัง ให้ผู้ประเมินแจ้ง
ผู้รับการประเมินทราบและให้ค าปรึกษาแนะน าเพ่ือปรับปรุง แก้ไข พัฒนาผลการปฏิบัติราชการของผู้รับการ
ประเมิน 
  -สิ้นรอบการประเมิน เมื่อผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับต้องปรับปรุง(ต่ ากว่า
ร้อยละ 60 ) ให้ด าเนินการท าค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองดังนี้ 
  ข้อ 1.ให้ผู้บังคับบัญชาที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในระดับที่ต้องปรับปรุงต้อง
แจ้งให้ผู้รับการประเมินทราบเกี่ยวกับผลการประเมิน พร้อมทั้งก าหนดให้ผู้นั้นเข้ารับการพัฒนาปรับปรุงตนเองโดย
ให้ลงลายมือชื่อรับทราบไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ในการพัฒนาปรับปรุงตนเองให้ผู้บังคับบัญชาจัดให้ข้าราชการผู้นั้นท า
ค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง โดยก าหนดค่าเป้าหมายในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการให้ชัดเจนเพ่ือ
ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งต่อไป ดังนี้ 
   1.1.ร่วมจัดท าค ามั่นสัญญาในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ตามแบบจัดท าค ามั่นในการ
พัฒนาปรับปรุงตนเอง (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1)  
                 1.2.ให้ใช้แบบสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ส่วนที่ 3 แผนพัฒนาการ
ปฏิบัติราชการรายบุคคล ในรอบที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง  (ต่ ากว่าร้อยละ 60) มาจัดท า
แผนพัฒนารายบุคคลเพ่ือเป็นเครื่องมือประเมินผลการพัฒนาความรู้ ทักษะ สมรรถนะ ที่ต้องการพัฒนาและแบบ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานหรือสมรรถนะ(เอกสารแนบท้ายหมายเลข 2 ) 
ในการก าหนดค ามั่นในการปรับปรุงตนเอง เป็นตัวชี้วัดรายบุคคลโดยก าหนดค่าเป้าหมายในระดับอันเป็นที่พึงพอใจ
ทางราชการ 
  ข้อ 2.การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการพัฒนาปรับปรุงตนเองของข้าราชการตามข้อ1 
ให้มีระยะเวลาไม่เกินสามรอบการประเมิน 
      ข้อ 3.กรณีผู้ถูกประเมินเห็นว่าการประเมินของผู้บังคับบัญชามีความไม่เป็นธรรม อาจท าค า
คัดค้านยื่นต่อผู้บังคับบัญชารวมไว้กับผลการประเมินเพ่ือเป็นหลังฐานได้ ภายใน 15 วันหลังจากทราบผลการ
ประเมิน 
  ข้อ 4.เมื่อผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญตามค ามั่นใน
การพัฒนาปรับปรุงตนเอง ตามข้อ 1 และข้อ 2 ปรากฏว่าช้าราชการผู้นั้นไม่ผ่านการประเมินตามค ามั่นในการ
พัฒนาปรับปรุงตนเอง ให้ผู้บังคับบัญชารายงานผลการประเมินดังกล่าว ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและเมื่อผู้ว่า
ราชการจังหวัดให้รับรายงานแล้วอาจด าเนินการดังนี้ 
   (1)กรณีข้าราชการผู้นั้นประสงค์จะลาออกจากราชการ ก็ให้สั่งให้ออกจากราชการ หรือ 
             (2)สั่งให้ข้าราชการผู้นั้นเข้ารับการพัฒนาปรับปรุงตนเองอีกครั้ง โดยท าค ามั่นในการ
พัฒนาปรับปรุงตนเองเป็นครั้งที่สองหรือ 
   (3)สั่งให้ข้าราชการผู้นั้นออกจากราชการ 



  กรณีด าเนินการตามข้อ 4(2) หากปรากฎว่าข้าราชการผู้นั้นไม่ผ่านการประเมินให้รายงานต่อผู้ว่า
ราชการจังหวัดเพ่ือสั่งออกจากราชการ   
  ข้อ 5 กรณีด าเนินการตามข้อ 4 (1) และ (3) ให้รายงานต่อ อ.ก.พ. กระทรวงในการพิจารณา
เห็นชอบและด าเนินการที่ ก.พ.อ. กระทรวง มีมติ โดยแจ้งผลการด าเนินการดังกล่าวให้ข้าราชการผู้นั้นทราบ 
  ทั้งนี้ให้ด าเนินการตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยการสั่งให้พลเรือนสามัญออกจากราชการ กรณีไม่สามารถ
ปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ. 2552 

  ลูกจ้างประจ่า  
             -ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินก าหนด
ข้อตกลงร่วมกัน เกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ก าหนดตัวชี้วัดหรือหลักฐาน
บ่งชี้ความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 
  -ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมินอย่างต่อเนื่อง 
หากผู้ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมิน มีผลการประเมินต่ ากว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่คาดหวัง ให้ผู้ประเมินแจ้ง
ผู้รับการประเมินทราบและให้ค าปรึกษาแนะน าเพ่ือปรับปรุง แก้ไข พัฒนาผลการปฏิบัติราชการของผู้รับการ
ประเมิน 
  -สิ้นรอบการประเมิน เมื่อผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ อยู่ในระดับต้องปรับปรุงให้
ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ า พ.ศ. 2537 ข้อ 60 (5) ซึ่งก าหนดให้ผู้มีอ านาจสั่ง 
บรรจุ สั่งให้ลูกจ้างประจ าที่ไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พึง
พอใจของทางราชการ ออกจากราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม   

พนักงานราชการ 
  -ก่อนเริมรอบการประเมิน หรือในช่วงรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินก าหนด
ข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการและก าหนดตัวชี้วัดหรือหลักฐาน
บ่งชี้ความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 
  -ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมินอย่างต่อเนื่อง 
หากผู้ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมิน มีผลการประเมินต่ ากว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่คาดหวัง ให้ผู้ประเมินแจ้ง
ผู้รับการประเมินทราบ และให้ค าปรึกษาแนะน าเพ่ือปรับปรุง แก้ไข พัฒนาผลการปฏิบัติราชการของผู้รับการ
ประเมิน 
  -เมื่อสิ้นสุดรอบการประเมินของรอบการประเมินนั้น ๆ ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานราชการมีคะแนนการประเมินอยู่ในระดับใด เมื่อรวมคะแนนของผลการประเมินกับรอบการประเมินที่
ผ่านมามีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน 2 ครั้ง ติดต่อกันต่ ากว่าระดับดี ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัดส านักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2554 ข้อ 11 
พนักงานราชการผู้ใด ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้ประเมินผลการปฏิบัติงานแล้ว มีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน 2 ครั้ง 
ติดต่อกันต่ ากว่าระดับดี ให้ผู้บังคับบัญชาท าความเห็นเสนอผู้มีอ านาจสั่งจ้าง เพ่ือพิจารณาสั่งยกเลิกจ้างต่อไป 
พร้อมกับแจ้งให้พนักงานราชการผู้นั้นทราบภายในเจ็ดวัน นับตั้งแต่วันทราบผลการประเมินปฏิบัติงาน 

  พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
  -ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินก าหนด
ข้อตกลงร่วมกัน เกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ก าหนดตัวชี้วัดหรือหลักฐาน
บ่งชี้ความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 
  -ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมินอย่างต่อเนื่อง 
หากผู้ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมิน มีผลการประเมินต่ ากว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่คาดหวัง ให้ผู้ประเมินแจ้ง



ผู้รับการประเมินทราบและให้ค าปรึกษาแนะน าเพ่ือปรับปรุง แก้ไข พัฒนาผลการปฏิบัติราชการของผู้รับการ
ประเมิน 

- เมื่อสิ้นสุดรอบการประเมินของรอบการประเมินนั้น ๆ ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานราชการมีคะแนนการประเมินอยู่ในระดับใด เมื่อรวมคะแนนของผลการประเมินกับรอบการประเมินที่
ผ่านมามีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน 2 ครั้ง ติดต่อกันต่ ากว่าระดับดี ให้ด าเนินการตามประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิม
ค่าจ้างและต่อสัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557 ข้อ 8 พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 
ผู้ใด ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้ประเมินผลการปฏิบัติงานและมีค่าเฉลี่ยของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2 ครั้ง
ติดต่อกันต่ ากว่าระดับดี ให้ถือว่าสิ้นสุดการจ้าง  โดยให้ผู้บังคับบัญชาท าความเห็นชอบเสนอหัวหน้าส่วนราชการ
ต่อไป พร้อมกับแจ้งให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขผู้นั้นทราบภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันรับทราบผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 
 
                                                                    (นางสาววิลาสินี  ฉิมภักดี) 
            นายแพทย์ช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 
                                                                 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชัยบุรี 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


