
กรอบแนวทางการบรหิารผลการปฏบิตัิงานและการด่าเนนิการกบัเจา้หน้าทีผู่้มผีลสมัฤทธิก์ารปฏบิตัิงานต่่า 
โรงพยาบาลแมอ่อน 

       โรงพยาบาลแม่ออน ได้ด่าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด่าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นการประเมินเชิงบวก           
ที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐในทุกมิติ ตลอดจนการประเมินผลการ ปฏิบัติราชการที่
สะท้อนถึงคุณลักษณะที่ดีในการด่าเนินงานที่มีคุณธรรมที่หน่วยงานของรัฐต้องมี และยึดถือปฏิบัติได้เป็น
อย่างดี ซึ่งดัชนีความพร้อมรับผิดเป็นหนึ่งในกรอบการประเมินฯที่มุ่งหมายให้สาธารณชนสามารถติดตาม
ตรวจสอบว่า หน่วยงานได้ด่าเนินภารกิจตามพันธกิจของหน่วยงาน การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ท่ีแสดงถึงความมุ่งม่ันตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
ของเจ้าหน้าที่ที่แสดงถึงผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับต่างๆ ภายในหน่วยงาน โดยมีหลักเกณฑ์การ
พิจารณาให้คุณหรือให้โทษต่อผู้ปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ การปฏิบัติงานในระดับต่างๆ เช่นเดียวกัน เพ่ือมุ่ง
ตอบสนองต่อผู้รับบริการหรือประชาชนอย่างแท้จริงอันก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐและประเทศชาติ 

       เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลแม่ออน ด่าเนินไป
ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและ เกิดผลสัมฤทธิ์
ต่อภารกิจของภาครัฐ โดยหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ก่าหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา และก่ากับติดตามการปฏิบัติราชการของ ผู้ใต้บังคับบัญชา
ให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการทก่าหนดไว้ บุคลากรใดประพฤติตนอยู่ใน
จรรยาบรรณ และระเบียบวินัยปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้
ผู้บังคับบัญชาน่าผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการดังกล่าว ไปใช้ประกอบการพิจารณาในการ          
เลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน เพ่ือเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ หากบุคลากรใดมีผลการ
ปฏิบัติราชการในระดับที่ต้องให้ได้รับการพัฒนาปรับปรุงตนเองไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ ให้ด่าเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑ์
แนวทางปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร แต่ละประเภท ดังนี้ 
          ๑. ขา้ราชการ  ด่าเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑  มาตรา 
๑๑๐ (๕) และกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ กรณีไม่สามารถปฏิบัติ
ราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ.๒๕๕๒ ตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร. ๑๐๑๒/ว ๑๐ 
ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๒ และหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน
สามัญ ตามหนังสือส่านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒     และตามประกาศ
ส่านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการด่าเนินการพัฒนาข้าราชการที่มีผลการ
ปฏิบัติราชการอยู่ในระดับต้องปรับปรุง (ต่่ากว่าร้อยละ ๖๐) ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ 
          ๒. ลกูจา้งประจา่  ด่าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ่าของสวนราชการ 
พ.ศ. ๒๕๓๗ ข้อ ๖๐ (๕) ซึ่งก่าหนดให้ผู้มีอ่านาจสั่งบรรจุ สั่งให้ลูกจ้างประจ่าที่ไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มี 
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการออกจากราชการ ตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการตามทีก่่าหนดไว้ ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม 
          ๓. พนักงานราชการ  ด่าเนินการตามระเบียบส่านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.
๒๕๔๗ ข้อ ๑๙ และ ข้อ ๒๐ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๔ เรื่องแนวทางการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัดส่านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ 
๑๑ ตามหนังสือส่านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๔/ว ๒๗๕ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ 
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๔. พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  ด่าเนินการตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๓ และ ข้อ ๒๔ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการเพ่ือเพ่ิมค่าจ้าง และต่อสัญญาพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

          โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ข้าราชการ 
 - ก่อนเริ่มรอบการการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน
ก่าหนดข้อตกลงร่วมกันเก่ียวกับการมอบหมายงานและประเมินผลการปฏิบัติราชการก่าหนดตัวชี้วัด หรือ
หลักฐานบ่งชี้ความส่าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 
 - ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมินอย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
ประเมินผลส่าเร็จของงานในช่วงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคลอกับเป้าหมายที่ก่าหนดไว้ 
หรือไม่ เมื่อผู้ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมินมีผลการประเมินต่่ากว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่คาดหวังให้ผู้ 
ประเมินแจ้งผู้รับการประเมินทราบ และให้ค่าปรึกษาแนะนาเพื่อปรับปรุง แก้ไข พัฒนาผลการปฏิบัติราชการ
ของผู้รับการประเมินในช่วง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน 
 - สิ้นรอบการประเมิน เมื่อผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการอยู่ในระดับต้อง
ปรับปรุง ให้ด่าเนินการจัดท่าค่ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง กรณีข้าราชการพลเรือนสามัญมีผลการ
ปฏิบัติ ราชการในระดับต้องปรับปรุง (ต่่ากว่าร้อยละ ๖๐) ดังนี้ 

ข้อ ๑ ให้ผู้บังคับบัญชาที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในระดับที่ต้องให้ได้รับ 
การพัฒนาปรับปรุงตนเอง ต้องแจ้งให้ผู้รับการประเมินทราบเกี่ยวกับผลการประเมินพร้อมทั้งก่าหนดให้ผู้รับ
การประเมินเข้ารับการพัฒนาปรับปรุงตนเองโดยให้ลงลายมือชื่อรับทราบไวเป็นหลักฐาน ในการพัฒนา
ปรับปรุงตนเองให้ผู้บังคับบัญชาจัดให้ข้าราชการท่าค่าม่ันในการพัฒนาปรับปรุงตนเองโดยก่าหนดเป้าหมาย
ในระดับอันเป็นที่ พอใจของทางราชการให้ชดเจน เพ่ือใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งต่อไป ดังนี้ 
        ๑.๑ รว่มจัดท่าค่ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองตามแบบจัดท่าค่าม่ันในการพัฒนา 
        ๑.๒ ให้ใช้แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ส่วนที่ ๓ แผนการพัฒนาการปฏิบัติ 
ราชการรายบุคคล ในรอบที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรุง (ต่่ากว่าร้อยละ ๖๐) มาจัดท่า 
แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) เพ่ือเป็นเครื่องมือประเมินผลการพัฒนาความรู้ 
ทักษะสมรรถนะที่ต้องพัฒนา และแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 
หรือสมรรถนะในการก่าหนดค่าม่ันในการพัฒนาปรับปรุงตนเองเป็นตัวชี้วัดรายบุคคล โดยต้องก่าหนด
เป้าหมายในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล 
ประกอบการจัดท่าค่ามั่นฯตามแบบที่ส่านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขก่าหนด 
          ข้อ ๒ การประเมินผลการปฏิบัติราชการและพัฒนาปรับปรุงตนเองของข้าราชการตามข้อ ๑ ให้มี
ระยะเวลาไม่เกินสามรอบการประเมิน 
          ข้อ ๓ กรณีท่ีผู้ถูกประเมินเห็นว่าการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้บังคับบัญชามีความไม่เป็น
ธรรมอาจท่าค่าคัดค้านยื่นต่อผู้บังคับบัญชารวมไว้กับผลการประเมินเพ่ือเป็นหลักฐานได้ภายใน ๑๕ วัน 
หลังจากทราบผลการประเมินและให้ผู้บังคับบัญชารวบรวมรายงานเสนอผู้มีอ่านาจล่าดับถัดไปเพ่ือประกอบ 
ความเห็นในการพิจารณา 
          ข้อ ๔ เมื่อผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามค่าม่ันใน
การพัฒนาปรับปรุงตนเองตามข้อ ๑ และข้อ ๒ แล้วปรากฏว่าผู้นั้นไม่ผ่านการประเมินในระดับอันเป็นที่พอใจ  
ของทางราชการตามค่ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ให้รายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการ 
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จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้รับรายงานแล้ว อาจด่าเนินการดังต่อไปนี้ 
                (๑) กรณีข้าราชการผู้ได้รับการประเมินประสงค์จะลาออกจากราชการ ก็ให้สั่งให้ออกจาก
ราชการ หรือ 
                (๒) สั่งให้ข้าราชการผู้นั้นเข้ารับการพัฒนาปรับปรุงตนเองอีกครั้งหนึ่ง โดยการท่าค่ามั่นในการ
พัฒนาปรับปรุงตนเองเป็นครั้งที่สอง หรือ 
                (๓) สั่งให้ข้าราชการผู้นั้นออกจากราชการกรณีการด่าเนินการตาม ข้อ ๔ (๒) เมื่อผู้บังคับบัญชา
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการผู้นั้นตามค่าม่ันครั้งที่สองแล้ว ปรากฏว่าผู้นั้นไม่ผ่านการประเมิน
ในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการตามค่าม่ันในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ให้หน่วยงานรายงาน ผลการ
ประเมินการปฏิบัติราชการเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือสั่งการให้ข้าราชการผู้นั้นลาออกจากราชการ      
ให้ด่าเนินการตามกฎ ก.พ. วาด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติ
ราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ.๒๕๕๒ 
 
 ลูกจา้งประจ่า 

 - ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน 
ก่าหนดข้อตกลงร่วมกันเก่ียวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ก่าหนดตัวชี้วัด 
หรือหลักฐานบ่งชี้ความส่าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 

 - ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมินอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือประเมินผลส่าเร็จของงานในช่วงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมิน ว่าสอดคลองกับเป้าหมายที่
ก่าหนดไว้ ให้ผู้ประเมินแจ้งผู้รับการประเมินทราบ และให้ค่าปรึกษาแนะน่าเพ่ือปรับปรุง แก้ไข พัฒนาผลการ
ปฏิบัติราชการ ขอผู้รับการประเมินในช่วง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน 
 - สิ้นรอบการประเมิน เมื่อผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจ่า อยู่ในระดับต้อง
ปรับปรุง ให้ด่าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ่าของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ ข้อ 
๖๐  (๕) ซึ่งก่าหนดให้ผู้มีอ่านาจสั่งบรรจุ สั่งให้ลูกจ้างประจ่าที่ไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ ออกจากราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่
ก่าหนด ไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม 

 พนกังานราชการ 

 - ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน 
ก่าหนดข้อตกลงร่วมกันเก่ียวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานก่าหนดตัวชี้วัดหรือ 
หลักฐานบ่งชี้ความส่าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 

 - ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมินอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือประเมินผลส่าเร็จของงานในช่วงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคลองกับเป้าหมายที่
ก่าหนดไว้ หรือไม่ เมื่อผู้ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมินมีผลการประเมินต่่ากว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่
คาดหวังให้ผู้ ประเมินแจ้งผู้รับการประเมินทราบ และให้ค่าปรึกษาแนะน่าเพ่ือปรับปรุง แก้ไข พัฒนาผลการ
ปฏิบัติงานของ ผู้รับการประเมินในชี้วัง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน 
 
 
 



-๔- 
 

 - เมื่อสิ้นรอบการประเมินของรอบการประเมินนั้นๆ ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงาน
ราชการมีคะแนนผลการประเมินอยู่ในระดับใด เมื่อรวมคะแนนผลการประเมินกับรอบการประเมินที่ผ่านมา 
มีคะแนนเฉลยของผลการประเมิน  ๒  ครั้ง ติดต่อกันต่่ากว่าระดับดี ให้ด่าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ  ในสังกัดส่านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๕๔ 
ข้อ ๑๑ พนักงานราชการผู้ใด ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้ประเมินผลการปฏิบัติงานแล้ว มีคะแนนเฉลี่ยของผลการ 
ประเมิน ๒ ครั้ง ติดต่อกันต่่ากว่าระดับดี ให้ผู้บังคับบัญชาท่าความเห็นเสนอผู้มีอ่านาจสั่งจ้าง เพื่อพิจารณา 
สั่งเลิกจ้างต่อไป  พร้อมกับแจ้งให้กับพนักงานราชการผู้นั้นทราบ ภายในเจ็ดวัน  นับตั้งแต่วันทราบผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 พนกังานกระทรวงสาธารณสขุ 
 - ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน 
ก่าหนดข้อตกลงร่วมกันเก่ียวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน ก่าหนดตัวชี้วัดหรือ 
หลักฐานบ่งชี้ความส่าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 

 - ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมินอย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
ประเมินผลส่าเร็จของงานในช่วงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคลองกับเป้าหมายที่ก่าหนดไว 
หรือไม่ เมื่อผู้ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมินมีผลการประเมินต่่ากว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่คาดหวังให้ผู้
ประเมินแจ้งผู้รับการประเมินทราบ และให้ค่าปรึกษาแนะน่าเพื่อปรับปรุง แก้ไข พัฒนาผลการปฏิบัติงานของ 
ผู้รับการประเมินในช่วง  ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน 
 - เมื่อสิ้นรอบการประเมินของการประเมินนั้นๆ      ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
กระทรวงสาธารณสุข  มีคะแนนผลการประเมินอยู่ในระดับใด   เมื่อรวมคะแนนผลการประเมินกับรอบการ
ประเมินที่ผ่านมา  มีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒ ครั้ง ติดต่อกัน ต่่ากว่าระดับดี ให้
ด่าเนินการตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข   เรื่อง  หลักเกณฑ์ว่าด้วยการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมค่าจ้าง และต่อสัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๗ ข้อ ๘  
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ผู้ใด  ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้ประเมินผลการปฏิบัติงานแล้วมีคะแนนเฉลี่ย
ของผลการประเมินผลการ ปฏิบัติงาน ๒ ครั้งติดต่อกัน  ต่่ากว่าระดับดี   ให้ถือว่าสิ้นสุดสัญญาจ้าง โดยให้
ผู้บังคับบัญชาท่าความเห็นเสนอหัวหน้าส่วนราชการต่อไป พร้อมกับแจ้งให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุข    
ผู้นั้นทราบภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ทราบการประเมินผลปฏิบัติงาน 
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