กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดําเนินการกับเจาหนาที่ที่มีผลสัมฤทธิ์งานต่ํา
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
-------------------------------------------------เพื่อใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ดําเนินไปดวย
ความเรียบรอย ถูกตอง เป)นไปตามหลักเกณฑ,ที่เกี่ยวของ มีประสิทธิภาพ เป)นธรรมและเกิดผลสัมฤทธิ์
ต3อภารกิจของภาครัฐ โดยหลักเกณฑ,การประเมินผลการปฏิบัติราชการกําหนดให ผูบังคับบัญชามีหนาที่
ประเมินผลการปฏิ บัติ ราชการของผู ใตบั งคั บบั ญชา และกํากับติดตามการปฏิบั ติราชการของผู ใตบังคับบัญชา
ใหบรรลุ เ ป7 า หมายตามวิ สั ย ทั ศน, พั น ธกิ จ และวั ต ถุ ป ระสงค, อย3 า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพและเกิ ด ประสิ ทธิ ผ ล
สอดคลองกับหลักเกณฑ,และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่กําหนดไว ทั้งนี้ บุคลากรใดประพฤติตนอยู3ใน
จรรยาและระเบียบวินัย ปฏิบัติราชการอย3างมีประสิทธิ์ภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ต3อภารกิจของรัฐ ใหผูบังคับบัญชา
นําผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการดังกล3าวไปใชประกอบการพิจารณาแต3งตั้ง เลื่อนเงินเดือน/ค3าจาง/
ค3าตอบแทน เพื่อเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ หากบุคลากรใดมีผลการปฏิบัติราชการในระดับ
ที่ตองใหไดรับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ไม3สามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ในระดับ อัน เป) นที่ พอใจของทางราชการ ใหดํ าเนิ นการตามระเบีย บและหลักเกณฑ, แนวทางปฏิบั ติการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรแต3ละประเภท ดังนี้
1. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๑๑๐ (๕) และกฎ ก.พ.ว3า ดวยการ
สั่งใหขาราชการพลเรื อนสามั ญ ออกจากราชการกรณี ไม3 ส ามารถปฏิ บั ติ ร าชการใหมี ป ระสิ ทธิ ภ าพและ
เกิดประสิทธิผล พ.ศ.๒๕๕๒ ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร.๑๐๑๒/ว ๑๐ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๒
๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว3าดวยลูกจางประจําของส3วนราชการ พ.ศ.๒๕๓๗ ขอ ๖๐ (๕) ซึ่ง
กําหนดใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุ สั่งใหลูกจางประจําที่ไม3สามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ในระดับอันเป)นที่พอใจของทางราชการ ออกจากราชการตามหลักเกณฑ,และวิธีการตามที่กําหนดไว ในกฎหมาย
ว3าดวยระเบียบขาราชการพลเรือนโดยอนุโลม
๓. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว3าดวยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ ขอ ๑๙ ขอ ๒๐ และขอ ที่ ๒๘ (๔)
และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ, ๒๕๕๔ เรื่อง แนวทางการ
ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ และหลั ก เกณฑ, แ ละวิ ธี ก ารประเมิ น ผล
การปฏิบั ติงานของพนั กงานราชการในสั งกั ดสํ านั กงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๔ ขอ ๑๑
ตามหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๔/ว ๒๗๕ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔
๔. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว3าดวยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๖ ขอ ๒๓ ขอ ๒๔
และขอ ๒๕ (๔) และประกาศคณะกรรมการบริห ารพนั กงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่ องหลั กเกณฑ,ว3 า
ดวยการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเพิ่มค3าจาง และต3อสัญญาพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๗
ขอ ๘ ตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด3วนมาก ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๔๐/ว ๒๖๙ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗
อ.ก.พ. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
มีมติเห็นชอบอนุมัติแนวทางปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการผูมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ํากว3า
ค3าเป7าหมายหรือระดับที่คาดหวัง สํ าหรับบุคลากรในสั งกัดสํานั กงานปลั ดกระทรวงสาธารณสุข และใหจัดทํ า
ประกาศ เรื่อง การส3งเสริมคุณธรรมและความโปร3งใสในการดําเนินงานของหน3วยงานภาครัฐดานความพรอมรับผิด
(กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ) เพื่อใหส3วนราชการถือปฏิบัติตั้งแต3รอบการประเมิน วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ เป)นตนไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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- ก3อนเริ่มรอบการการประเมิน หรือในช3วงเริ่มรอบการประเมิน ใหผูประเมินและผูรับการ
ประเมินกําหนดขอตกลงร3วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและประเมินผลการปฏิบัติราชการ กําหนดตัวชี้วัด
หรือหลักฐานบ3งชี้ความสําเร็จของงานอย3างเป)นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน
- ระหว3างรอบการประเมินใหผูประเมินติดตามความกาวหนาของผูรับการประเมินอย3าง ต3อเนื่อง
เพื่อประเมินผลสําเร็จของงานในช3วงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินว3าสอดคลอกับเป7าหมายที่
กําหนดไวหรือไม3 เมื่อผูประเมินคาดว3าผูรับการประเมินมีผลการประเมินต่ํากว3าค3าเป7าหมายหรือระดับที่
คาดหวังใหผูประเมินแจงผูรับการประเมินทราบ และใหคําปรึกษาแนะนําเพื่อปรับปรุง แกไข พัฒนาผลการ
ปฏิบัติราชการของผูรับการประเมินในช3วง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน
- สิ้นรอบการประเมิน เมื่อผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการอยู3ในระดับ
ตองปรับปรุงใหดําเนินการจัดทําคํามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง กรณีขาราชการพลเรือนสามัญมีผลการ
ปฏิบัติราชการในระดับตองปรับปรุง (ต่ํากว3ารอยละ ๖๐) ดังนี้
ขอ ๑ ใหผูบังคับบัญชาที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการในระดับที่ตองใหไดรับ
การพัฒนาปรับปรุงตนเอง ตองแจงใหผูรับการประเมิ นทราบเกี่ยวกับผลการประเมินพรอมทั้งกําหนดใหผูนั้ น
เขารับการพัฒนาปรับปรุงตนเองโดยใหลงลายมือชื่อรับทราบไวเป)นหลักฐาน ทั้งนี้ ในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง
ใหผูบังคับบัญชาจัดใหขาราชการผูนั้นทําคํามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองโดยกําหนดเป7าหมาย ในระดับอัน
เป)นที่พอใจของทางราชการใหชัดเจน เพื่อใชในการประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งต3อไป ดังนี้
๑.๑ ร3ว มจั ด ทํา คํ า มั่ นในการพั ฒ นาปรั บ ปรุงตนเองตามแบบจั ดทํ า คํ า มั่น ในการพั ฒ นา
ปรับปรุงตนเอง
๑.๒ ใหใชแบบสรุ ป การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการ ส3 ว นที่ ๓ แผนการพั ฒ นาการ
ปฏิบัติราชการรายบุคคล ในรอบที่มีผลการประเมินอยู3ในระดับตองปรับปรุง (ต่ํากว3ารอยละ ๖๐) มาจัดทํา
แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) เพื่อเป)นเครื่องมือประเมินผลการพัฒนาความรูทักษะ
สมรรถนะที่ตองพัฒนา และแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
หรือสมรรถนะ ในการกํา หนดคํามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองเป)นตัวชี้วัด รายบุคคลโดยตองกําหนด
เป7าหมายในระดับอันเป)นที่พอใจของทางราชการ ที่สอดคลองกับแผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล
ประกอบการจัดทําคํามั่นฯ ตามแบบที่สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนด
ขอ ๒ การประเมินผลการปฏิบัติราชการและพัฒนาปรับปรุงตนเองของขาราชการตามขอ ๑
ใหมีระยะเวลาไม3เกินสามรอบการประเมิน
ขอ ๓ กรณีที่ผูถูกประเมินเห็นว3าการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูบังคับบัญชามีความ
ไม3เป)นธรรมอาจทําคําคัดคานยื่นต3อผูบังคับบัญชารวมไวกับผลการประเมินเพื่อเป)นหลักฐานไดภายใน ๑๕ วัน
หลังจากทราบผลการประเมินและใหผูบังคับบัญชารวบรวมรายงานเสนอผูมีอํานาจลําดับถัดไปเพื่อประกอบ
ความเห็นในการพิจารณา
ขอ ๔ เมื่ อผู บั งคั บ บั ญ ชาประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการของขาราชการพลเรื อนสามั ญ ตาม
คํามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองตามขอ ๑ และขอ ๒ แลว ปรากฏว3าผูนั้นไม3ผ3านการประเมินในระดับอันเป)น
ที่พอใจของทางราชการตามคํามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ใหรายงานผลการประเมินดังกล3าวต3อผูว3า
ราชการจังหวัดภูเก็ต เมื่อผูว3าราชการจังหวัดภูเก็ตไดรับรายงานแลวอาจดําเนินการดังต3อไปนี้
(๑) กรณีขาราชการผู ไดรั บ การประเมิน ประสงค, จ ะลาออกจากราชการ ก็ ใหสั่ งใหออกจาก
ราชการ หรือ

-3(๒) สั่งใหขาราชการผูนั้นเขารับการพัฒนาปรับปรุงตนเองอีกครั้งหนึ่ง โดยการทําคํามั่น
ในการพัฒนาปรับปรุงตนเองเป)นครั้งที่สอง หรือ
(๓) สั่งใหขาราชการผูนั้นออกจากราชการ
กรณี ก ารดํ า เนิ น การตาม ขอ ๔ (๒) เมื่ อ ผู บั ง คั บ บั ญ ชาประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการของ
ขาราชการผูนั้นตามคํามั่นครั้งที่สองแลว ปรากฏว3าผูนั้นไม3ผ3านการประเมินในระดับอันเป)นที่พอใจของทาง
ราชการตามคํามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ใหหน3วยงานรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
เสนอต3อผูว3าราชการจังหวัดเพื่อสั่งการใหขาราชการผูนั้นลาออกจากราชการ
ทั้งนี้ ใหดําเนินการตามกฎ ก.พ. ว3าดวยการสั่งใหขาราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ
กรณีไม3สามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ. ๒๕๕๒
ลูกจางประจํา
- ก3อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช3วงเริ่มรอบการประเมิน ใหผูประเมินและผูรับการประเมิน
กําหนดขอตกลงร3วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กําหนดตัวชี้วัด
หรือ หลักฐานบ3งชี้ความสําเร็จของงานอย3างเป)นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน
- ระหว3างรอบการประเมินใหผูประเมิ นติด ตามความกาวหนาของผูรับ การประเมิน อย3า ง
ต3อเนื่ อง เพื่อประเมิน ผลสํา เร็ จของงานในช3ว งเวลา ๓ เดื อนแรกของรอบการประเมิ นว3 าสอดคลองกั บ
เป7าหมาย ที่กําหนดไวใหผูประเมินแจงผูรับการประเมินทราบ และใหคําปรึกษาแนะนําเพื่อปรับปรุง แกไข
พัฒนาผลการ ปฏิบัติราชการของผูรับการประเมินในช3วง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน
- สิ้นรอบการประเมิน เมื้อผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจางประจํา อยู3ใน ระดับ
ตองปรั บปรุง ใหดํ าเนิ นการตามระเบีย บกระทรวงการคลั งว3 าดวยลู กจางประจํ าของส3 วนราชการ พ.ศ.
๒๕๓๗ ขอ ๖๐ (๕) ซึ่งกําหนดใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุ สั่งใหลูกจางประจําที่ไม3สามารถปฏิบัติราชการใหมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป)นที่พอใจของทางราชการ ออกจากราชการตามหลักเกณฑ,
และ วิธีการตามที่กําหนดไวในกฎหมายว3าดวยระเบียบขาราชการพลเรือนโดยอนุโลม
พนักงานราชการ
- ก3อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช3วงเริ่มรอบการประเมิน ใหผูประเมินและผูรับการประเมิน
กําหนดขอตกลงร3วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน กําหนดตัวชี้วัดหรือ
หลักฐานบ3งชี้ความสําเร็จของงานอย3างเป)นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน
- ระหว3างรอบการประเมินใหผูประเมินติดตามความกาวหนาของผูรับการประเมินอย3าง ต3อเนื่อง
เพื่ อประเมิ นผลสํ าเร็ จของงานในช3 วงเวลา ๓ เดื อนแรกของรอบการประเมิ นว3 าสอดคลองกั บเป7 าหมายที่
กําหนดไวหรือไม3 เมื่อผูประเมินคาดว3าผูรับการประเมินมีผลการประเมินต่ํากว3าค3าเป7าหมายหรือระดับที่ คาดหวัง
ใหผูประเมินแจงผูรับการประเมินทราบ และใหคําปรึกษาแนะนําเพื่อปรับปรุง แกไข พัฒนาผลการ ปฏิบัติงาน
ของผูรับการประเมินในช3วง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน
- เมื่อสิ้นรอบการประเมินของรอบการประเมินนั้นๆ ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานราชการมีคะแนนผลการประเมินอยู3ในระดับใดเมื่อรวมคะแนนผลการประเมินกับรอบการประเมิน
ที่ผ3านมามีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน ๒ ครั้งติดต3อกันต่ํากว3าระดับดี ใหดําเนินการตามหลักเกณฑ,
และ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ.๒๕๕๔ ขอ ๑๑ พนักงานราชการผูใด ซึ่งผูบังคับบัญชาไดประเมินผลการปฏิบัติงานแลว มีคะแนนเฉลี่ย
ของผลการ ประเมิน ๒ ครั้ง ติดต3อกันต่ํากว3าระดับดี ใหผูบังคับบัญชาทําความเห็นเสนอผูมีอํานาจสั่งจาง
เพื่อพิจารณาสั่ง เลิกจางต3อไป พรอมกับแจงใหกับพนักงานราชการผูนั้นทราบภายในเจ็ดวัน นับตั้งแต3วัน
ทราบผลการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน

-4พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
- ก3อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช3วงเริ่มรอบการประเมิน ใหผูประเมินและผูรับการประเมิน
กําหนดขอตกลงร3วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน กําหนดตัวชี้วัดหรือ
หลักฐานบ3งชี้ความสําเร็จของงานอย3างเป)นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน
- ระหว3างรอบการประเมินใหผูประเมิ นติด ตามความกาวหนาของผูรับ การประเมิน อย3า ง
ต3อเนื่ องเพื่ อประเมิ น ผลสํ า เร็ จ ของงานในช3 ว งเวลา ๓ เดื อนแรกของรอบการประเมิ น ว3 า สอดคลองกั บ
เป7าหมายที่ กําหนดไวหรือไม3 เมื่อผูประเมินคาดว3าผูรับการประเมินมีผลการประเมินต่ํากว3าค3าเป7าหมาย
หรือระดับที่ คาดหวังใหผูประเมินแจงผูรับการประเมินทราบ และใหคําปรึกษาแนะนําเพื่อปรับปรุง แกไข
พัฒนาผลการ ปฏิบัติงานของผูรับการประเมินในช3วง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน
- เมื่อสิ้นรอบการประเมินของการประเมินนั้นๆ ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงาน
กระทรวงสาธารณสุ ข มี ค ะแนนผลการประเมิ น อยู3 ในระดั บ ใดเมื่ อรวมคะแนนผลการประเมิ น กั บ รอบ
การประเมินที่ผ3านมามีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒ ครั้ง ติดต3อกันต่ํากว3าระดับดี
ใหดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ,ว3าดวย
การ ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มค3าจาง และต3อสัญญาจางพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๗
ขอ ๘ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปผูใด ซึ่งผูบังคับบัญชาไดประเมินผลการปฏิบัติงานแลวมีคะแนน
เฉลี่ ย ของผลการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งาน ๒ ครั้ งติ ด ต3 อกั น ต่ํ า กว3 า ระดั บ ดี ใหถื อ ว3 า สิ้ น สุ ด สั ญ ญาจาง
โดยใหผูบังคับบัญชา ทําความเห็นเสนอหัวหนาส3วนราชการ
ลูกจางชั่วคราว
- ก3อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช3วงเริ่มรอบการประเมิน ใหผูประเมินและผูรับการประเมิน
กําหนด ขอตกลงร3วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน กําหนดตัวชี้วัดหรือ
หลักฐานบ3งชี้ความสําเร็จของงานอย3างเป)นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน
- ระหว3างรอบการประเมิน ใหผูประเมินติดตามความกาวหนาของผูรับการประเมินอย3างต3อเนื่อง
เพื่อประเมินผลสําเร็จของงานในช3วงเวลา ๓ เดือนแรก ของรอบการประเมินว3าสอดคลองกับเป7าหมาย
ที่กําหนดไวหรือไม3 เมื่อผูประเมินคาดว3าผูรับการประเมินมีผลการประเมินต่ํากว3าค3าเป7าหมายหรือระดับ
ที่คาดหวัง ใหผูประเมินแจงผูรับการประเมินทราบ และใหค3าปรึกษาแนะน3าเพื่อปรับปรุง แกไข พัฒนาผล
การปฏิบัติงานของผูรับการประเมินในช3วง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน
- สิ้นรอบการประเมิน ของรอบการประเมินนั้นๆ ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจางชั่วคราว
มีคะแนนผลการประเมินอยู3ในระดับใด เมื่อรวมคะแนนผลการประเมินกับรอบประเมินที่ผ3านมามีคะแนน
เฉลี่ ย ของผลการประเมิ น ๒ ครั้ ง ติ ด ต3 อ กั น ต่ํ า กว3 า ระดั บ ดี ใหด3 า เนิ น การตามหลั ก เกณฑ, แ ละวิ ธี ก าร
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ของลูกจางชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบํารุง) สังกัดส3านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๘ ลูกจางชั่วคราวผูใด ซึ่งผูบังคับบัญชาไดประเมินผลการปฏิบัติงาน แลวมีคะแนน
เฉลี่ยของผลการประเมิน ๒ ครั้ง ติดต3อกันต่ํากว3าระดับดี ใหถือว3าสิ้นสุดสัญญาจาง โดยให ผูบังคับบัญชา
ทําความเห็นเสนอผูหัวหนาส3วนราชการต3อไป พรอมกับแจงใหลูกจางชั่วคราวผูนั้นทราบ ภายในเจ็ดวัน
นับตั้งแต3วันที่ทราบผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน

