
 
 
 

 

 

 
ประกาศโรงพยาบาลเชียงยืน 

เรื่อง  แนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการด่าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่่า 
โรงพยาบาลเชียงยืน ปี 2565 

............................................................. 
              เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา ๗๖ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน           
พ.ศ.๒๕๕๑ และหนังสือส านักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ก าหนดให้ส่วนราชการประกาศหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ข้าราชการพลเรือนในสังกัดได้ทราบโดยทั่วกัน ก่อนเริ่มรอบการ
ประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน 

  ดังนั้น  โรงพยาบาลเชียงยืน จึงประกาศแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการ
ด่าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่่า โรงพยาบาลเชียงยืน ปี 2565 โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 
  ๑. ผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  ๒. รอบระยะเวลาการประเมิน 
  ๓. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  ๔. องค์ประกอบการประเมิน และสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบ 
  ๕. องค์ประกอบของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  ๖. การก าหนดน  าหนักในการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ก าหนด 
  ๗. การก าหนดระดับผลการประเมิน 
  ๘. ระบบการจัดเก็บผลการประเมินและหลักฐานแสดงความส าเร็จของงาน 

๙. การกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  ๑๐. แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 

    ทั งนี   ตั งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง
เป็นอย่างอ่ืน 

      ประกาศ  ณ  วันที่  4 ตุลาคม พ.ศ. 2564                                            
 
 

(นายณัฐวุฒิ  มาสาซ้าย) 
นายแพทยช์ านาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม) 

รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเชียงยืน 
 



ค่าอธิบาย 
แนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการด่าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่่า 

โรงพยาบาลเชียงยืน ส่านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 

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

 
  แนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การ

ปฏิบัติงานต่ า สังกัดโรงพยาบาลเชียงยืน ปี 2565 ตามประกาศนี  ให้ใช้ส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการส าหรับรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 
๑. ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน ดังนี  
 

ผู้ประเมิน ผู้รับการประเมิน 
ส่านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเชียงยืน 

โรงพยาบาลเชียงยืน 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเชียงยืน หัวหน้ากลุ่มงานในโรงพยาบาลเชียงยืน 
หัวหน้ากลุ่มงานในโรงพยาบาลเชียงยืน ผู้ปฏิบัติงานในบังคับบัญชาของกลุ่มงานในโรงพยาบาลเชียงยืน 

 

          ๒.รอบระยะเวลาการประเมิน 
  การประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ด าเนินการ ปีละ ๒ รอบ ตามปีงบประมาณ ดังนี  

- รอบท่ี ๑ วันที่ ๑ ตุลาคม – ๓๑ มีนาคม  ของปีถัดไป 
- รอบท่ี ๒ วันที่ ๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน ของปีเดียวกัน 

 
 ๓.การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 3.๑ การจัดท าแบบมอบหมายงานและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละรอบการประเมิน               
ให้ผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน มอบหมายงานและตกลงร่วมกันกับผู้ปฏิบัติงาน/ผู้รับการประเมินเกี่ยวกับตัวชี วัด
และระดับผลการปฏิบัติงานที่คาดหมายไว้ตั งแต่ต้นรอบการประเมินโดยจัดท าแบบมอบหมายงานพร้อมเอกสาร            
ที่เก่ียวข้องเป็นหลักฐานพร้อมทั งลงนาม ประกอบด้วย 
  ๓.๑.๑) แบบมอบหมายงานรายบุคคล  
  ๓.๑.๒) ตัวชี วัดพร้อมค่าเป้าหมายระดับบุคคลที่ใช้วัดผลการปฏิบัติงาน 
    เมื่อสิ นสุดรอบการประเมินให้ผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ผู้ปฏิบัติงาน/ผู้รับการประเมินโดยเทียบเคียงผลงานที่ท าได้จริงกับค่าเป้าหมายที่ตั งไว้ แล้วจึงน ามาสรุปเป็น
คะแนนประเมินผลการปฏิบัติราชการส าหรับรอบการประเมินนั น  หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ นระหว่างรอบ
การประเมิน เช่น มีเนื องานและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน/ผู้รับการประเมินเปลี่ยนไปจากที่เคยตก
ลงร่วมกันเมื่อ     ต้นรอบการประเมิน  ให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชาร่วมกันพิจารณาปรับปรุงข้อตกลงใน
แบบมอบหมายงานให้เหมาะสมเพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการเมื่อสิ นสุดรอบการประเมิน 
 

 

/ ๓.2 ... 



-๒- 
๓.๒ เมื่อสิ นสุดรอบประเมินให้ หน่วยงานจัดท าเอกสารสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่

เกี่ยวข้อง ส่งให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประกอบด้วย 
                ๓.๒.๑) แบบสรปุผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
       ๓.๒.๒) แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 
       ๓.๒.๓) แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ 
       ๓.๒.๔) แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 
       ๓.๒.๕) แบบรายงานผลการพัฒนารายบุคคล 
    ๓.๓ ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในแต่ละครั งให้ผู้ประเมินแจ้งผลการประเมินให้ผู้รับการ
ประเมินทราบเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้รับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน กรณีท่ีผู้รับการ
ประเมินไม่ยินยอมลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมินให้ข้าราชการอย่างน้อย ๑ คน ที่อยู่ในหน่วยงานเดียวกัน
ลงลายมือชื่อเป็นพยานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้ว 
    กรณีข้าราชการที่ผลการประเมินในระดับต้องปรับปรุง (คะแนนต่ ากว่าร้อยละ ๖๐) ให้จัดท า “ค ามั่น
ในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง” เป็นลายลักษณ์อักษรร่วมกับผู้บังคับบัญชา (รายละเอียดตามหนังสือส านักงาน 
ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒/ว๑๐ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๒ เรื่อง กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ
ออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ.๒๕๕๒) ซึ่งมีขั นตอน
ตามเอกสารแนบท้าย 
 
 ๔.องค์ประกอบของการประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณา ๒ องค์ประกอบ ดังนี  
 ๔.๑ ผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้ประเมินจากปริมาณผลงาน คุณภาพผลงาน ความรวดเร็ว หรือความคุ้มค่า
ของการใช้ทรัพยากรเป็นต้น ทั งนี จ านวนตัวชี วัดผลสัมฤทธิ์ของงานให้อยู่ระหว่าง ๔ – ๑๐ ตัวชี วัด 
 ๔.๒ สมรรถนะหรือพฤติกรรม  ให้ประเมินจากสมรรถนะหลักที่ ก.พ. ก าหนดได้แก่ 
    ๔.๒.๑ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) 
    ๔.๒.๒ บริการที่ด ี(Service Mind) 
    ๔.๒.๓ การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise) 
    ๔.๒.๔ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม (Integrity) 
    ๔.๒.๕ การท างานเป็นทีม (Teamwork)  
  
 การประเมินสมรรถนะหรือพฤติกรรม ให้ประเมินตามคู่มือการประเมินสมรรถนะของบุคลากร
สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง และให้พิจารณาการมีส่วนร่วมของงานส่วนรวม เช่น รัฐพิธี และราชพิธี ตลอดจนการ
เป็นกรรมการต่าง ๆ เป็นส่วนหนึ่งด้วย โดยผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน จะต้องพิจารณาตามหลักความโปร่งใส 
ชัดเจน บนพื นฐานของข้อเท็จจริง โดยอาศัยการสังเกตพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชาและบันทึกพฤติกรรมที่
สังเกตได้อย่างสม่ าเสมอ 
 
 
 
 
 
 

/5.การก าหนดน  าหนัก... 
 



-๓- 
 

 ๕.การก่าหนดน้่าหนักในการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ก่าหนด ดังนี  
 

ประเภทของบุคลากร น้่าหนักผลสัมฤทธิ์ของงาน 
(คะแนน) 

น้่าหนักสมรรถนะ 
(คะแนน) 

ข้าราชการ 70 30 
ลูกจ้างประจ า 70 30 
พนักงานราชการ 80 20 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 80 20 
ลูกจ้างชั่วคราว 80 20 

 ๖.การก าหนดระดับผลการประเมิน 
 ๖.๑ ข้าราชการ แบ่งเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น , ดีมาก , ดี, พอใช้ และต้องปรับปรุง  โดยก าหนดช่วง
คะแนนของแต่ละระดับผลการประเมิน ดังนี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : คะแนนน้อยกว่า 60 คะแนน จัดท า “ค าม่ันในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง” 
 ๖.๒ ลูกจ้างประจ า แบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ดีเด่น, เป็นที่ยอมรับได้และต้องปรับปรุง  โดยก าหนด
ช่วงคะแนนของแต่ละระดับผลการประเมิน ดังนี  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

/๖.๓ พนักงานราชการ... 
 

ระดับการประเมิน คะแนน 

ดีเด่น  91.๐๐ - 100 

ดีมาก 81.00-90.99 

ดี 71.๐๐ - 80.99 

พอใช้ 61.๐๐ - 70.99 

ต้องปรับปรุง น้อยกว่า 60 

ระดับการประเมิน คะแนน 

ดีเด่น 90.๐๐ - 100 

เป็นที่ยอมรับได้ 60.๐๐ - 89.99 

ต้องปรับปรุง น้อยกว่า 60 



-4- 
๖.๓ พนักงานราชการ แบ่งเป็น ๕ ระดับ ได้แก่ ดีเด่น, ดีมาก, ดี, พอใช้และต้องปรับปรุง  

โดยก าหนดช่วงคะแนนของแต่ละระดับผลการประเมิน ดังนี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : คะแนนเฉลี่ยการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2 ครั งติดต่อกันต่ ากว่าระดับดี ให้ผู้บังคับบัญชาท า
ความเห็นเสนอผู้มีอ านาจสั่งจ้างเพ่ือพิจารณาสั่งเลิกจ้างต่อไป  

๖.๔ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข แบ่งเป็น ๕ ระดับ ได้แก่ ดีเด่น, ดีมาก, ดี, พอใช้และต้องปรับปรุง  
โดยก าหนดช่วงคะแนนของแต่ละระดับผลการประเมิน ดังนี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : คะแนนเฉลี่ยการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2 ครั งติดต่อกันต่ ากว่าระดับดี ให้ถือว่าสิ นสุดสัญญาจ้าง  

๖.๕ ลูกจ้างชั่วคราว แบ่งเป็น ๕ ระดับ ได้แก่ ดีเด่น, ดีมาก, ดี, พอใช้และต้องปรับปรุง  
โดยก าหนดช่วงคะแนนของแต่ละระดับผลการประเมิน ดังนี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : คะแนนเฉลี่ยการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2 ครั งติดต่อกันต่ ากว่าระดับดี ให้ผู้บังคับบัญชาท า
ความเห็นเสนอผู้มีอ านาจสั่งจ้างเพ่ือพิจารณาสั่งเลิกจ้างต่อไป  
 

/๗.ระบบการจัดเก็บผลการประเมิน... 

ระดับการประเมิน คะแนน 

ดีเด่น 95.๐๐ - 100 

ดีมาก 85.๐๐ - 94.99 

ดี 75.๐๐ - 84.99 

พอใช้ 65.๐๐ - 74.99 

ต้องปรับปรุง น้อยกว่า 65 

ระดับการประเมิน คะแนน 

ดีเด่น 95.๐๐ - 100 

ดีมาก 85.๐๐ - 94.99 

ดี 75.๐๐ - 84.99 

พอใช้ 65.๐๐ - 74.99 

ต้องปรับปรุง น้อยกว่า 65 

ระดับการประเมิน คะแนน 

ดีเด่น 95.๐๐ - 100 

ดีมาก 85.๐๐ - 94.99 

ดี 75.๐๐ - 84.99 

พอใช้ 65.๐๐ - 74.99 

ต้องปรับปรุง น้อยกว่า 65 
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 ๗.ระบบการจัดเก็บผลการประเมินและหลักฐานแสดงความส่าเร็จของงาน 
 
  ให้ส่วนราชการจัดให้มีระบบการจัดเก็บผลการประเมิน และหลักฐานแสดงความส าเร็จของงาน
และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ของผู้รับการประเมิน  เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในเรื่องต่างๆ 
  ส าหรับแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและแบบ
ประเมินสมรรถนะให้ผู้บังคับบัญชาเก็บส าเนาไว้ที่ส่วนราชการต้นสังกัดเป็นเวลาอย่างน้อยสองรอบการประเมิน   
 
 ๘.การกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 
  เพ่ือให้มีกลไกสนับสนุนความโปร่งใสและเป็นธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้
หน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแต่งตั งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม  ท าหน้าที่พิจารณาเสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน
สามัญในจังหวัด  

 ๙.แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ๙.๑ แบบสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ  
 ๙.๒ แบบสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจ า 
 ๙.๓ แบบสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ  

๙.๔ แบบสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  
๙.๕ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว  
๙.๖ แบบมอบหมายตัวชี วัดระดับบุคคล 
๙.๗ แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  
๙.๘ แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ  
๙.9 แบบรายงานผลการพัฒนารายบุคคล  
๙.10 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการและเลื่อนเงินเดือนและเพ่ิมค่าจ้างจังหวัด

มหาสารคาม  
๙.๑1 ค าม่ันในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง  
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การให้ข้าราชการออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
(กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการ 

ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ. ๒๕๕๒) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเมินฯ ครั งท่ี ๑ 

ผ่าน 
(ผลการประเมินฯ มากกว่า 60 คะแนน) 

ผลการประเมินอยู่ในระดับต้องปรบัปรุง 
(น้อยกว่า 60 คะแนน) 

จัดท าค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง (ครั งท่ี ๑) 
(ลงลายมือช่ือรับทราบเป็นหลักฐานต่อผู้บังคับบัญชา) 

ประเมินฯ ครั งท่ี ๒ 

ผ่าน 
(ผลการประเมินฯ มากกว่า 60 คะแนน) 

ผลการประเมินอยู่ในระดับต้องปรบัปรุง 
(น้อยกว่า 60 คะแนน) 

จัดท าค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง (ครั งท่ี ๒) 
(ลงลายมือช่ือรับทราบเป็นหลักฐานต่อผู้บังคับบัญชา) 

ประเมินฯ ครั งท่ี ๓ 

ผ่าน 
(ผลการประเมินฯ มากกว่า 60 คะแนน) 

ผลการประเมินอยู่ในระดับต้องปรบัปรุง 
(น้อยกว่า 60 คะแนน) 

ขา้ราชการประสงค ์

จะออกจากราชการ 

ยืน่ค  าขอเพ่ือสัง่ใหอ้อก 

 

สัง่ใหอ้อก / รับบ าเหน็จ
บ านาญเหตุทดแทน 

 

 1 

 2 

 3 



แนวทางปฏิบัติในการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ ลูกจ้างประจ่า พนักงานราชการ พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข และลูกจา้งช่ัวคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบ่ารุง) 

กรณีบุคลากรมีผลการปฏิบัติราชการในระดับที่ต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง 

  ตามมาตรา 76 มาตรา 78 มาตรา 82 และ มาตรา 110 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2551 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณี
ไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ. 2552 หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 
1012/ว 10 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2552 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. 
2537 ข้อ 60 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ข้อ 19 และข้อ 20 ประกาศ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่องแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 
2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2554 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของลุกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 
2558  ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์ว่าด้วยการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมค่าจ้าง และต่อสัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557 และ
มาตรา 6 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 มาตรา 47 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

  เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ และลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) กรณีบุคลากรมีผล          
การปฏิบัติราชการในระดับที่ต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องและเป็นไป
ตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละประเภทดังกล่าวข้างต้น ให้
หน่วยงานด าเนินการ ดังนี  
  1.ข้าราชการ และลูกจ้างประจ่า 
  ข้าราชการและลูกจ้างประจ าที่มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระดับที่ต้องได้รับการ
พัฒนา หมายถึง ข้าราชการและลูกจ้างประจ าที่มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระดับต่ ากว่าระดับ
พอใช้ หรือน้อยกว่าร้อยละ 60 
  การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการพัฒนาปรับปรุงตนเองให้ผู้บังคับบัญชา ที่มีหน้าที่
ประเมินผลการปฏิบัติราชการด าเนินการ ดังนี  
  1. แจ้งให้ผู้รับการประเมินทราบเกี่ยวกับผลการประเมินและ ในกรณีที่ผู้ประเมินเห็นว่าการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้บังคับบัญชามีความไม่เป็นธรรม อาจท าค าคัดค้านยื่นต่อผู้บังคับบัญชารวมไว้
กับผลการประเมินเพ่ือเป็นหลักฐานได้ 

  2. ให้ผู้รับการประเมินท าค าม่ันในการพัฒนาปรับปรุงตนเองโดยก าหนดเป้าหมาย  ในระดับอัน
เป็นที่พึงพอใจของทางราชการให้ชัดเจน เพ่ือใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการครั งต่อไป ตามแบบจัดท า
ค าม่ันในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง 

  3. ให้ผู้บังคับบัญชาก าหนดแผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล ให้มีความรู้/ทักษะ/
สมรรถนะที่ต้องได้รับการพัฒนาแต่ละตัวชี วัดตามผลการประเมิน โดย 
 
      
          /3.1 ให้ผู้บังคับ... 
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   3.1 ให้ผู้บังคับบัญชามีบทบาทในการสอนงาน แนะน างาน และเป็นที่ปรึกษา 
   3.2 พัฒนาความรู้ ทักษะ ที่จ าเป็น 
   3.3 อาจก าหนดให้มีการเปลี่ยนงาน/การโยกย้าย เพ่ือให้เหมาะสมกับความรู้/
ความสามารถ/สมรรถนะของบุคลากร 

  4. เมื่อผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ และ
ลูกจ้างประจ า ตามค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองตามแล้ว ปรากฏว่าผู้นั นไม่ผ่านการประเมินในระดับอัน
เป็นที่พอใจของทางราชการตามค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ให้รายงานต่อผู้อ านวยการโรงพยาบาล   
เชียงยืน เพ่ือเสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามและผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พิจารณา
ด าเนินการ ดังนี  
   4.1 กรณีข้าราชการ และลูกจ้างประจ า ผู้รับการประเมินประสงค์ออกจากราชการ ก็
ให้สั่งให้ออกจากราชการ หรือ 
   4.2 สั่งให้ข้าราชการ และลูกจ้างประจ า ผู้นั นเข้ารับการพัฒนาปรับปรุงตนเองอีกครั ง 
โดยท าค าม่ันในการพัฒนาปรับปรุงตนเองเป็นครั งที่สอง หรือ 
   4.3 สั่งให้ข้าราชการ และลูกจ้างประจ า ผู้นั นออกจากราชการ 

  5. ในกรณีที่มีการด าเนินการตาม ข้อ 3 แล้ว ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้รับการ
ประเมินตามค ามั่นครั งที่ 2 ตาม ข้อ 4 แล้ว ปรากฏว่าผู้นั นไม่ผ่านการประเมินในระดับอันเป็นที่พอใจของทาง
ราชการตามค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ให้หน่วยงานรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการต่อ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามพร้อมหลักฐาน เพ่ือเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม สั่งให้ผู้
นั นออกจากราชการ 

  2. พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราวเงินนอก
งบประมาณ (เงินบ่ารุง) 
  พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงิน
บ ารุง) ที่มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระดับที่จะต้องได้รับการพัฒนา หมายถึง พนักงานราชการ 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) ที่มีผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการในระดับต่ ากว่าระดับดี หรือน้อยกว่าร้อยละ 75 
  การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการพัฒนาปรับปรุงตนเองให้ผู้บังคับบัญชา 
ที่มีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการด าเนินการ ดังนี  
  1. แจ้งให้ผู้รับการประเมินทราบเกี่ยวกับผลการประเมิน และในกรณีที่ผู้ประเมินเห็นว่าการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้บังคับบัญชามีความไม่เป็นธรรม อาจท าค าคัดค้านยื่นต่อผู้บังคับบัญชารวมไว้
กับผลการประเมินเพ่ือเป็นหลักฐานได้ 
  2. ให้ผู้รับการประเมินท าค าม่ันในการพัฒนาปรับปรุงตนเองโดยก าหนดเป้าหมาย  ในระดับอัน
เป็นที่พึงพอใจของทางราชการให้ชัดเจน เพ่ือใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการครั งต่อไป  ตามแบบจัดท า
ค าม่ันในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง 
  3. ให้ผู้บังคับบัญชาก าหนดแผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล ให้มีความรู้/ทักษะ/
สมรรถนะที่ต้องได้รับการพัฒนาแต่ละตัวชี วัดตามผลการประเมิน โดย 
 

 

          /3.1 ให้ผู้บังคับ... 
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   3.1 ให้ผู้บังคับบัญชามีบทบาทในการสอนงาน แนะน างาน และเป็นที่ปรึกษา 
   3.2 พัฒนาความรู้ ทักษะ ที่จ าเป็น 
   3.3 อาจก าหนดให้มีการเปลี่ยนงาน/การโยกย้าย เพ่ือให้เหมาะสมกับความรู้/
ความสามารถ/สมรรถนะของบุคลากร 

  4. เมื่อผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) ตามค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองตามข้อ 
3 แล้ว ปรากฏว่าผู้นั นไม่ผ่านการประเมินในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการตามค ามั่นในการพัฒนา
ปรับปรุงตนเอง ให้หน่วยงานด าเนินการ ดังนี  
   4.1 กรณีพนักงานราชการ ให้รายงานนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 
พร้อมหลักฐาน  เพ่ือเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม สั่งเลิกจ้าง พร้อมกับแจ้งให้พนักงานราชการผู้นั น
ทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันทราบผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   4.2 กรณีพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ให้ถือว่าสิ นสุดสัญญาจ้าง ให้หน่วยงาน
รายงานให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม  พร้อมหลักฐาน และแจ้งการสิ นสุดสัญญาจ้างให้พนักงาน
กระทรวงสาธารณสุขผู้นั นทราบ 
   4.3 กรณีลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) ให้ผู้บังคับบัญชาท า
ความเห็นเสนอผู้มีอ านาจสั่งเลิกจ้าง พร้อมกับแจ้งให้ลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) ผู้นั นทราบ
ภายใน 7 วัน  ทั งนี ให้รายงานนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ทราบ พร้อมแนบหลักฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบจัดท่าค่ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ครั้งท่ี........... 
กรณีข้าราชการ ลูกจ้างประจ่า พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 

และลูกจ้างช่ัวคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบ่ารุง) ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับที่ต้องได้รับ             
การพัฒนาปรับปรุงตนเอง 

.......................................................................... 
 

ส่วนที่ 1 :  ข้อมูลของผู้จัดท่าค่ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง 

ตามท่ีข้าพเจ้า....................................................................................................................  
ต าแหน่ง.............................................................ระดับ.................................สังกัด............. ................................... 
ได้รับทราบว่ามีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระดับต่ า (ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า ระดับผลประเมินฯ 
ต่ ากว่าระดับพอใช้ หรือน้อยกว่าร้อยละ 60 , พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน/พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข ระดับผลการประเมินฯ ต่ ากว่าระดับดี หรือน้อยกว่าร้อยละ 75) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ................ 
รอบท่ี............ตั งแต่วันที่............................................ถึงวันที่......................................... .....นั น 

  ข้าพเจ้าขอให้ค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองในรอบการประเมินถัดไป ตามประกาศ
โรงพยาบาลกุดรังเรื่อง  มาตรการ กลไก และระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้
มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับที่ต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงตนเองประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ...............
รอบท่ี...............ตั งแต่วันที่................................ ............ถึงวันท่ี...................................................... 
โดยได้จัดท ารายละเอียดของค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองไว้แล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
 
ส่วนที่ 2 :  การลงช่ือรับทราบการจัดท่าค่ามั่นในการพัฒนาตนเอง 
 
 
  ผู้ท่าข้อตกลง          ผู้บังคับบัญชาผู้ประเมิน 
 
        ลงชื่อ.............................................                        ลงชื่อ............................................. 
              (.............................................)                             (.............................................) 
       วันที่...............................................                          วันที่............................................. 
 
 
    ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป           ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง 
 
        ลงชื่อ.............................................                        ลงชื่อ............................................. 
              (.............................................)                             (.............................................) 
       วันที่...............................................                          วันที่............................................. 
 
 
 
 


