
 
ประกาศส านักงานสาธารณสขุอ าเภอบางแพ 

เรื่อง  มาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงาน  และการด่าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่่า 
************************************************* 

ส่านักงานสาธารณสุขอ่าเภอบางแพ  เป็นส่วนราชการที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด่าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment  :  ITA)  
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ซึ่งเป็นการประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐ
ในทุกมิติ  ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ที่สะท้อนถึงคุณลักษณะที่ดีในการด่าเนินงานที่มี
คุณธรรมที่หน่วยงานของรัฐต้องมีและยึดถือปฏิบัติได้เป็นอย่างดี  โดยมุ่งหมายให้ประชาชนสามารถติดตาม
ตรวจสอบว่าหน่วยงานได้ด่าเนินภารกิจตามพันธกิจของหน่วยงาน  การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ที่แสดงถึงผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับต่างๆ  ภายในหน่วยงาน  โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณา
ให้คุณให้โทษต่อผู้ปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับต่างๆ  เช่นเดียวกัน  เพ่ือมุ่งตอบสนองต่อ
ผู้รับบริการหรือประชาชนอย่างแท้จริง 

ดังนั้น  เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัดส่านักงานสาธารณสุข
อ่าเภอบางแพ  ด่าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  ถูกต้อง  มีความเป็นธรรม  มีประสิทธิภาพ  และเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง  ประกอบด้วย 

1. พระราชบัญญัติระเบียนข้าราชการพลเรือน  พ.ศ.  2551  มาตรา  110  (5)  และกฎ  
ก.พ.  ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  พ.ศ. 2552  ตามหนังสือส่านักงาน  ก.พ.  ที่  นร   1012 / ว 10  ลง
วันที่  24  มีนาคม  2552  (ส่าหรับข้าราชการ) 

2. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ. 2556  ข้อ  
23  ข้อ  24  และข้อ  25  (4)  และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  
หลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมค่าจ้าง  และต่อสัญญาจ้างพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข  พ.ศ.  2557  ข้อ  8  ตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข  ด่วนมาก  ที่  สธ  0201.040 / ว 
269  ลงวันที่  21  พฤษภาคม  2557  (ส่าหรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) 

3.  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการจ่ายเงินบ่ารุง  เพ่ือเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวหรือ
ลูกจ้างรายคาบของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ. 2545  และหลักเกณฑ์และวิธี การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ  (เงินบ่ารุง)  สังกัดส่านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข  พ.ศ. 2558  ตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข  ที่  สธ  0201.034 / ว 224  ลงวันที่  24  
มีนาคม  2558  (ส่าหรับลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน) 

4.  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ่าของส่วนราชการ  พ.ศ. 2537  ข้อ  57  
(4)  ข้อ  60  (5)  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ก่าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
โดยอนโุลม  (กรณีให้ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนลาออก  ปลดออก  หรือไล่ออก) 
 

/ส่านักงานสาธารณสุขอ่าเภอ… 
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ส่านักงานสาธารณสุขอ่าเภอบางแพ  จึงเห็นสมควรก่าหนดแนวทางปฏิบัติการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่่ากว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่คาดหวัง  ส่าหรับบุคลากรในสังกัด
ทุกระดับ  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 

ข้าราชการ 
รอบการประเมิน  จ่านวน  2  รอบ  คือ  รอบท่ี  1  วันที่  1  ตุลาคม  ถึงวันที่  31  มีนาคม  

ปีถัดไป  และ  รอบที่  2  วันที่  1  เมษายน  ถึงวันที่  30  กันยายน  ปีเดียวกัน  โดยสามารถได้รับการ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือน  ทั้ง  2  รอบการประเมิน  ซ่ึงมีระดับคะแนนผลการประเมิน  ดังนี้ 

ดีเด่น  90 – 100  คะแนน 
ดีมาก    80 – 89  คะแนน 
ดี    70 – 79  คะแนน 
พอใช้    60 – 69  คะแนน 
ต้องปรับปรุง ต่ากว่า  60  คะแนน  ไม่ได้รับการเลื่อนเงินเดือน 
-  ก่อนเริ่มรอบการประเมิน  หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน  ให้ผู้ประเมินและผู้รับการ

ประเมินก่าหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ก่าหนด
ตัวชี้วัดหรือหลักฐานบ่งชี้ความส่าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 

-  ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมินอย่าง
ต่อเนื่อง  เพ่ือประเมินผลส่าเร็จของงานในช่วงในช่วงเวลา  3  เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับ
เป้าหมายที่ก่าหนดไว้ไม่  เมื่อผู้ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมินมีผลการประเมินต่่ากว่าค่าเป้าหมายหรือระดับ
ที่คาดหวัง  ให้ผู้ประเมินแจ้งผู้รับการประเมินทราบ  และให้ค่าปรึกษาแนะน่าเพ่ือปรับปรุง  แก้ไข  พัฒนาผล
การปฏิบัติราชการของผู้รับการประเมินในช่วง  3  เดือนหลังของรอบการประเมิน 

-  สิ้นรอบการประเมิน  เมื่อผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการอยู่ในระดับ
ต้องปรบปรุง  ให้ด่าเนินการจัดท่าค่ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง  กรณีข้าราชการพลเรือนสามัญมีผลการ
ปฏิบัติราชการในระดับต้องปรับปรุง  (ต่่ากว่าร้อยละ  60)  ดังนี้ 

ข้อ  1  ให้ผู้บังคับบัญชาที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในระดับที่ต้องให้
ได้รับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง  ต้องแจ้งให้ผู้รับการประเมินทราบเกี่ยวกับผลการประเมิน  พร้อมทั้ง
ก่าหนดให้ผู้นั้นเข้ารับการพัฒนาปรับปรุงตนเองโดยให้ลงรายมือชื่อรับทราบไว้เป็นหลักฐาน  ทั้งนี้  ในการ
พัฒนาปรับปรุงตนเอง  ให้ผู้บังคับบัญชาจัดให้ข้าราชการผู้นั้นท่าค่าม่ันในการพัฒนาปรับปรุงตนเองโดยก่าหนด
เป้าหมายในระดับอันเป็นที่พึงพอใจของทางราชการให้ชัดเจน  เพ่ือใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้ง
ต่อไป  ดังนี้ 

1.1  ร่วมจัดท่าค่ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองตามแบบจัดท่าค่ามั่นในการ
พัฒนาปรับปรุงตนเอง  (เอกสารแนบท้าย  1) 

1.2  ให้ใช้แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ  ส่วนที่  3  แผนการ
พัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล  ในรอบที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรุง  (ต่่ากว่าร้อยละ  60)  
มาจัดท่าแผนการพัฒนารายบุคคล  (Individual  Development  Plan)  เพ่ือเป็นเครื่องมือประเมินผลการ
พัฒนาความรู้  ทักษะ  สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา  และแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  แบบประเมิน
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ  ในการก่าหนดค่ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองเป็นตัวชี้วัด
รายบุคคล  โดยต้องก่าหนดเป้าหมายในระดับอันเป็นที่พึงพอใจของทางราชการ  ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
การปฏิบัติราชการรายบุคคลประกอบการจัดท่าค่ามั่นตามแบบที่ก่าหนด  (เอกสารแนบท้าย  2) 

/ข้อ  2  การประเมินผล… 
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ข้อ  2  การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการพัฒนาปรับปรุงตนเองของข้าราชการตาม
ข้อ  1  ให้มีระยะเวลาไม่เกินสามรอบการประเมิน 

ข้อ  3  กรณีที่ผู้ถูกประเมินเห็นว่าการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้บังคับบัญชามี
ความไม่เป็นธรรม  อาจท่าค่าคัดค้านยื่นต่อผู้บังคับบัญชารวมไว้กับผลการประเมินเพ่ือเป็นหลักฐานได้  ภายใน  
15  วัน  หลังจากทราบผลการประเมิน  และให้ผู้บังคับบัญชารวบรวมรายงานเสนอผู้มีอ่านาจล่า ดับถัดไป  
เพ่ือประกอบความเห็นในการพิจารณา 

ข้อ  4  เมื่อผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ  ตาม
ค่ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองตามข้อ  1  และข้อ  2  แล้ว  ปรากฏว่าผู้นั้นไม่ผ่านการประเมินในระดับ
อันเป็นที่พึงพอใจของทางราชการตามค่ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง  ให้รายงานผลการประเมินดังกล่าว
ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด  โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอาจพิจารณาด่าเนินการ  ดังนี้ 

4.1  กรณีข้าราชการผู้รับการประเมินประสงค์ลาออกจากราชการ  ให้สั่งให้ออกจาก
ราชการตามความประสงค์  หรือ 

4.2  สั่งให้ข้าราชการผู้นั้นเข้ารับการพัฒนาปรับปรุงตนเองอีกครั้งหนึ่ง  โดยท่า
ค่าม่ันในการพัฒนาปรับปรุงตนเองเป็นครั้งที่สอง  หรือ 

4.3  สั่งให้ข้าราชการผู้นั้นออกจากราชการ 
กรณีด่าเนินการตามข้อ  4.2  เมื่อผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ

ผู้นั้นตามค่ามั่นครั้งที่สองแล้ว  ปรากฏว่าผู้นั้นไม่ผ่านกาประเมินในระดับอันเป็นที่พ่ึงพอใจของทางราชการ  
ตามค่ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง  ให้หน่วยงานรายงานผลการปฏิบัติราชการเสนอต่อผู้ว่าราชการ
จังหวัด  เพ่ือสั่งให้ข้าราชการออกจากราชการ  ทั้งนี้  ให้ด่าเนินการตามกฎ  ก.พ.  ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการ
พลเรือนสามัญออกจากราชการ  กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  พ.ศ. 
2552 

 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
รอบการประเมิน  จ่านวน  2  รอบ  คือ  รอบท่ี  1  วันที่  1  ตุลาคม  ถึงวันที่  31  มีนาคม  

ปีถัดไป  และ  รอบที่  2  วันที่  1  เมษายน  ถึงวันที่  30  กันยายน  ปีเดียวกัน  โดยได้รับการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือน  จ่านวน  1  ครั้งต่อปีงบประมาณ  ณ  สิ้นรอบการประเมินที่  2  ซึ่งมีระดับคะแนนผลการประเมิน  
ดังนี้ 

ดีเด่น  95 – 100  คะแนน 
ดีมาก    85 – 94  คะแนน 
ดี    75 – 84  คะแนน 
พอใช้    65 – 74  คะแนน 
ต้องปรับปรุง ต่ากว่า  65  คะแนน 
-  ก่อนเริ่มรอบการประเมิน  หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน  ให้ผู้ประเมินและผู้รับการ

ประเมินก่าหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ก่าหนดตัวชี้วัด  
หรือหลักฐานบ่งชี้ความส่าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 

 
 
 
 

/-  ระหว่างรอบการประเมิน... 



- 4 - 

-  ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมินอย่าง
ต่อเนื่อง  เพ่ือประเมินผลส่าเร็จของงานในช่วงในช่วงเวลา  3  เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับ
เป้าหมายที่ก่าหนดไว้ไม่  เมื่อผู้ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมินมีผลการประเมินต่่ากว่าค่าเป้าหมายหรือระดับ
ที่คาดหวัง  ให้ผู้ประเมินแจ้งผู้รับการประเมินทราบ  และให้ค่าปรึกษาแนะน่าเพ่ือปรับปรุง  แก้ไข  พัฒนาผล
การปฏิบัติราชการของผู้รับการประเมินในช่วง  3  เดือนหลังของรอบการประเมิน 

-  เมื่อสิ้นรอบการประเมินของรอบการประเมินนั้นๆ  ผลการประเมินการปฏิบัติงานของ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขมีคะแนนผลการประเมินอยู่ในระดับใด  เมื่อรวมคะแนนผลการประเมินกับรอบ
การประเมินที่ผ่านมามีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน  2  ครั้ง  ติดต่อกันต่่ากว่าระดับดี   
(ต่่ากว่าร้อยละ  75)  ให้ด่าเนินการตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  
หลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมค่าจ้ าง  และต่อสัญญาจ้างพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข  พ.ศ. 2557  ข้อ  8  พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปผู้ใด  ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้ประเมินผล
การปฏิบัติงานแล้วมีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน  2  ครั้ง  ติดต่อกันต่่าว่าระดับดี  ให้ถือ
ว่าสิ้นสุดสัญญาจ้าง  โดยให้ผู้บังคับบัญชาท่าความเห็นเสนอหัวหน้าส่วนราชการ  และนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดต่อไป  พร้อมกับแจ้งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขผู้นั้นทราบภายใน  7  วัน  นับตั้งแต่วันทราบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 
รอบการประเมิน  จ่านวน  2  รอบ  คือ  รอบท่ี  1  วันที่  1  ตุลาคม  ถึงวันที่  31  มีนาคม  

ปีถัดไป  และ  รอบที่  2  วันที่  1  เมษายน  ถึงวันที่  30  กันยายน  ปีเดียวกัน  โดยได้รับการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือน  จ่านวน  1  ครั้งต่อปีงบประมาณ  ณ  สิ้นรอบการประเมินที่  2  ซึ่งมีระดับคะแนนผลการประเมิน  
ดังนี้ 

ดีเด่น  95 – 100  คะแนน 
ดีมาก    85 – 94  คะแนน 
ดี    75 – 84  คะแนน 
พอใช้    65 – 74  คะแนน 
ต้องปรับปรุง ต่ากว่า  65  คะแนน 
-  ก่อนเริ่มรอบการประเมิน  หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน  ให้ผู้ประเมินและผู้รับการ

ประเมินก่าหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ก่าหนดตัวชี้วัด  
หรือหลักฐานบ่งชี้ความส่าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 

-  ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมินอย่าง
ต่อเนื่อง  เพ่ือประเมินผลส่าเร็จของงานในช่วงในช่วงเวลา  3  เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับ
เป้าหมายที่ก่าหนดไว้ไม่  เมื่อผู้ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมินมีผลการประเมินต่่ากว่าค่าเป้าหมายหรือระดับ
ที่คาดหวัง  ให้ผู้ประเมินแจ้งผู้รับการประเมินทราบ  และให้ค่าปรึกษาแนะน่าเพ่ือปรับปรุง  แก้ไข  พัฒนาผล
การปฏิบัติราชการของผู้รับการประเมินในช่วง  3  เดือนหลังของรอบการประเมิน 

 
 
 
 
 

/-  สิ้นรอบการประเมิน... 
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-  สิ้นรอบการประเมิน  เมื่อผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  
อยู่ในระดับต้องปรับปรุง (ต่่ากว่าร้อยละ  64)  ให้ด่าเนินการตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการจ่ายเงิน
บ่ารุง  เพ่ือเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวหรือลูกจ้างรายคาบของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ. 
2545  ข้อ  7  ซึ่งก่าหนดให้หัวหน้าหน่วยบริการซึ่งเป็นผู้มีอ่านาจสั่งจ้าง  สั่งให้ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนที่ไม่
สามารถปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พึงพอใจของทางราชการ  ออกจาก
ราชการ  โดยจัดท่าเป็นค่าสั่งเลิกจ้าง  ทั้งนี้  เหตุที่สมควรเลิกจ้างลูกจ้างชั่วคราวใช้แนวทางในเหตุของการ     
ให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออก  ของลูกจ้างประจ่ามาปรับใช้โดยอนุโลม  พร้อมทั้งรายงานให้สาธารณสุข
อ่าเภอทราบ  ภายใน  7  วัน 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืน 

ประกาศ  ณ  วันที่  3  ธันวาคม  พ.ศ. 2563 

                                                                                 

                                                                                                                                         
                                                                                     (นายประดิษฐ์   สาลียงพวย) 
                                                                                       สาธารณสุขอ่าเภอบางแพ 

 


