ประกาศโรงพยาบาลมวงสามสิบ
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเจาหนาที่ โรงพยาบาลมวงสามสิบและการดําเนินการ
กับเจาหนาที่ผูมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ํากวาค่ําเปาหมายหรือระดับที่คาดหวัง
.................................................
โดยที่หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว 20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552 เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการใหขาราชการพลเรือนสามัญ กําหนดใหประกาศหลักเกณฑ
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการใหขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัดทราบโดยทั่วกันกอนเริ่มรอบการ
ประเมินหรือในชวงเริ่มรอบการประเมิน และประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การสงเสริม
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ : ดานความพรอมรับผิด (กระบวนการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ) ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561
ดังนั้น โรงพยาบาลมวงสามสิบ จึงประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สําหรับรอบการประเมิน รอบที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 รอบที่ 2 วันที่ 1 เมษายน
2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ดังนี้
1. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
1.1 ขาราชการ ประเมินจาก 2 องคประกอบ คือ ผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการ
ปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะโดยกําหนดใหสัดสวนผลสัมฤทธิ์ของงานเทากับรอยละ
70 และสวนของพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะเทากับรอยละ 30
1.2 ลูกจางประจํา ประเมินจาก 2 องคประกอบ คือ ผลงานเทากับรอยละ 70 และ
คุณลักษณะการปฏิบัติงานเทากับรอยละ 30
1.3 พนักงานราชการ ประเมินจาก 2 องคประกอบ คือ ผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรม
การปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ โดยกําหนดใหสัดสวนผลสัมฤทธิ์ของงานเทากับรอย
ละ 80 และสวนของพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะเทากับรอยละ 20
1.4 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประเมินจาก 2 องคประกอบ คือ ผลสัมฤทธิ์ของงาน
และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ โดยกําหนดใหสัดสวนผลสัมฤทธิ์ของ
งานเทากับรอยละ 80 และสวนของพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะเทากับ
รอยละ 20
1.5 ลูกจางชั่วคราว ประเมินจาก 2 องคประกอบ คือผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการ
ปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ โดยกําหนดใหสัดสวนผลสัมฤทธิ์ของงานเทากับรอยละ
80 และสวนของพฤติกรรมการปฏิบัตริ าชการหรือสมรรถนะเทากับรอยละ 20

2. ผลสัมฤทธิ์ของงานใหประเมินจากปริมาณผลงาน คุณภาพผลงาน ความรวดเร็ว หรือตรงตาม
เวลาที่กําหนดหรือความประหยัดหรือความคุมคาของการใชทรัพยากร โดยพิจารณาจาก
ผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานตามยุทธศาสตร การดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการและนโยบายเรงดวน ที่จังหวัดมอบหมายหรือถายทอดตัวชี้วัดจากระดับจังหวัดสู
องคกรเปนหลัก
3. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ใหประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการและนโยบาย
เรงดวน ที่จังหวัดมอบหมายหรือถายทอดตัวชี้วัดจากระดับจังหวัดสูองคกรเปนหลัก
4. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะใหประเมินจากสมรรถนะหลัก 5
ดาน ตามที่ ก.พ. กําหนด ไดแก การมุงผลสัมฤทธิ์ บริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน
งานอาชีพ การยึดมั่นในความถูกตองขอบธรรมและจริยธรรม และการทํางานที่เปนทีม โดย
ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง และพฤติกรรมบงชี้ใหเปนไปตามที่ ก.พ. กําหนดไวในหนังสือ
สํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 27 ลงวันที่ 29 กันยายน 2552
5. ในแตละรอบการประเมินใหผูประเมินและผูรับการประเมินกําหนดขอตกลงรวมกันเกี่ยวกับ
การมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กําหนดดัชนีชี้วัด หรือหลักฐาน
บงชี้ความสําเร็จของงานอยางเปนรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน
6. กําหนดใหผูบังคับบัญชาระดับตนเปนผูประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติ
ราชการหรือสมรรถนะ
7. ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีก 1 ระดับ และผูบริหารสูงสุดขององคกร เปนผูพิจารณา
ความเห็นในการประเมินอีกชั้นหนึ่ง
8. ระหวางรอบการประเมินใหผูประเมินติดตามความกาวหนาของผูรับประเมินอยางตอเนื่อง
เพื่อประเมินผลสําเร็จของงานในชวงเวลา 3 เดือนแรกของรอบการประเมินวาสอดคลองกับ
เปาหมายที่กําหนดไว หรือไม เมื่อผูประเมินคาดวาผูรับการประเมินมีผลการประเมินต่ํากวา
คาเปาหมายหรือระดับที่คาดหวังใหผูประเมินแจงผูรับการประเมินทราบ และใหคําปรึกษา
แนะนําเพื่อปรับปรุง แกไข พัฒนาผลการปฏิบัติราชการของผูรับการประเมินในชวง 3 เดือน
หลังของรอบการประเมิน
9. เมื่อสิ้นรอบในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในแตละครั้งใหผูประเมินแจงผลการประเมิน
ใหผูรับการประเมินทราบเปนรายบุคคล โดยใหผูรับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการ
ประเมินกรณีที่ผูรับการประเมินไมยินยอมลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน ให
ขาราชการพลเรือนสามัญอยางนอย 1 คน ในหนวยงานนั้น ลงลายมือเปนพยานวาไดมีการ
แจงผลการประเมินดังกลาวแลวดวย

10. ผลการประเมินจะถูกนํามาจัดกลุมคะแนนเปน 5 ระดับ ไดแก ดีเดน ดีมาก ดี พอใช และ
ตองปรับปรุง โดยจัดลําดับตามคะแนนเพื่อใชประกอบการพิจารณาในการเลื่อนเงินเดือน
การพัฒนาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตามเกณฑและวิธีการวาดวยการนั้น
และอาจนําไปใชประกอบการตัดสินใจดานการบริหารทรัพยากรบุคคลในเรื่องตางๆ เชน การ
ใหรางวัลประจําป รางวัลจูงใจและคาตอบแทนตางๆดวยก็ได
11. ผูมีผลงานเดน เปนที่ประจักษขององคกรหรือผูที่ไดรับรางวัลในระดับจังหวัด หรือรางวัลจาก
สวนราชการอื่นหรือผูที่เสียสละตอองคกร จะไดพิจารณาในระดับดีเดน
12. จัดสงผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการในสังกัด เสนอตอคณะกรรมการ
กลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญจังหวัดอุบลราชธานี
13. ประกาศรายชื่อผูมีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเดนและดีมาก ในที่เปดเผยใหทราบ
โดยทั่วกัน เพื่อเปนการยกยอง ชมเชยและสรางแรงจูงใจใหพัฒนาผลการปฏิบัติราชการใน
รอบการประเมินตอไปใหดียิ่งขึ้น
14. หากบุคลากรใดมีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับที่ตองใหไดรับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง
ไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเปนที่พอใจของ
ทางราชการใหดําเนิน การตามระเบียบและหลักเกณฑแนวทางปฏิบัติราชการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของบุคลากรแตละประเภท ดังนี้
14.1
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 110(5) และ
กฎ ก.พ. วาดวยการสั่งใหขาราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไมสามารถ
ปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ.2552 ตามหนังสือสํานักงาน
ก.พ. ที่ นร 1012/ว 10 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2552 (สําหรับขาราชการ)
14.2
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. 2537
ขอ 60 (5) ซึ่งกําหนดใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุ สั่งใหลูกจางประจําทีไมสามารถปฏิบัติ
ราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเปนที่พอใจของทางราชการ
ออกจากราชการตามหลักเกณฑและวิธีการ ตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการพลเรือนโดยอนุโลม(สําหรับลูกจางประจํา)
14.3
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.2557 ขอ 19 ขอ
20 และขอ 28(4) และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ พ.ศ.2554
และหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานราชการในสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2554 ขอ 11 ตามหนังสือสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.034/ว 275 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2554
(สําหรับพนักงานราชการ)

14.4
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
ขอ 23 ขอ 24 และขอ 25(4) และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑวาดวยการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มคาจาง และ
ตอสัญญาจางพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2557 ขอ 8 ตามหนังสือกระทรวง
สาธารณสุข ดวนมาก ที่ สธ 0201.040/ว 269 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 ขอ
8 (สําหรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข)
14.5
หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจางชั่วคราวเงินนอก
งบประมาณ (เงินบํารุง) ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2558
(สําหรับลูกจางชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบํารุง)) ตามหนังสือสํานักงานปลัดแระ
ทรวงสาธารณสุข ดวนที่สุด ที่ สธ 0201.034/ว224 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2558
15. อีกทั้งถือปฏิบัติตาม มติ อ.ก.พ. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 3/2561 เมื่อ
วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 มีมติเห็นชอบอนุมัติแนวทางปฏิบัติ การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการผูมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ํากวา คาเปาหมายหรือระดับที่คาดหวัง โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
15.1
ขาราชการ เมื่อผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการอยูในระดับ
ตองปรับปรุง ใหดําเนินการจัดทําคํามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง กรณีขาราชการพล
เรือนสามัญ มีผลการปฏิบัติราชการในระดับตองปรับปรุง (ต่ํากวารอยละ 60) ดังนี้
ขอ 1 ใหผูบังคับบัญชาที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการ ในระดับที่ตองให
ไดรับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ตองแจงใหผูรับการประเมินทราบเกี่ยวกับผลการ
ประเมินพรอมทั้งกําหนดใหผูนั้น เขารับการพัฒนาปรับปรุงตนเองใหลงลายมือชื่อ
รับทราบไวเปนหลักฐาน ทั้งนี้ในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ใหผูบังคับบัญชาจัดให
ขาราชการผูนั้นทําคํามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง โดยกําหนดเปาหมายตนเอง ให
ผูบังคับบัญชาจัดใหขาราชการผูนั้นทําคํามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง โดยกําหนด
เปาหมายในระดับอันเปนที่พอใจของทางราชการใหชัดเจน เพื่อใชในการประเมินผล
การปฏิบัติราชการครั้งตอไป ดังนี้
1.1 รวมจัดทําคํามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองตามแบบจัดทําคํามั่นในการพัฒนา
ปรับปรุงตนเอง
1.2 ใหใชแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สวนที่ 3 แผนการพัฒนา การ
ปฏิบัติราชการรายบุคคล ในรอบที่มีผลการประเมินอยูในระดับตองปรับปรุง (ต่ํา
กวา รอยละ 60) มาจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development
Plan) เพื่อเปนเครื่องมือประเมินผลการพัฒนาความรู ทักษะ สมรรถนะที่ตองการ

พัฒนา และแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติ
ราชการ หรือสมรรถนะในการกําหนดคํามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองเปน
ตัวชี้วัดรายบุคคลโดยตองกําหนด เปาหมายในระดับอันเปนที่พอใจของทาง
ราชการ ที่สอดคลองกับแผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล ประกอบการ
จัดทําคํามั่นฯตามแบบที่สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนด
ขอ 2 การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการพัฒนาปรับปรุงตนเองของ
ขาราชการตามขอ 1 ใหมีระยะเวลาไมเกินสามรอบการประเมิน
ขอ 3 กรณีที่ผูถูกประเมินเห็นวาการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ผูบังคับบัญชา มีความไมเปนธรรมอาจทําคําคัดคานยื่นตอผูบังคับบัญชารวมไวกับ
ผลการประเมินเพื่อเปนหลักฐาน ภายใน 15 วัน หลังจากทราบผลการประเมิน
และใหผูบังคับบัญชารวบรวมรายงานเสนอผูมีอํานาจลําดับถัดไป เพื่อประกอบ
ความเห็นในการพิจารณา
ขอ 4 เมื่อผูบังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือน
สามัญตามคํามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองตามขอ 1 และขอ 2 แลว ปรากฎวา
ผูนั้นไมผานการประเมินในระดับอันเปนที่พอใจของทางราชการตามคํามั่นในการ
พัฒนาปรับปรุงตนเองใหรายงานผลการประเมินดังกลาวตอ ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข เมื่อปลัดกระทรวงสาธารณสุขไดรับรายงานแลวอาจดําเนินการ
ดังตอไปนี้
(1) กรณีขาราชการผูรับการประเมินประสงคจะลาออกจากราชการ ก็ใหสั่งใหออก
จากราชการ หรือ
(2) สั่งใหขาราชการผูนั้นเขารับการพัฒนาปรับปรุงตนเองอีกครั้งหนึ่ง โดยทํา
คํามั่น ในการพัฒนาปรับปรุงตนเองเปนครั้งที่สอง หรือ
(3) สั่งใหขาราชการผูนั้นออกจากราชการ
กรณีการดําเนินการตาม ขอ 4 (2) เมื่อผูบังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของขาราชการผูนั้นตามคํามั่นครั้งที่สองแลว ปรากฏวาผูนั้นไมผานการประเมินในระดับอันเปนที่
พอใจ ของทางราชการตามคํามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ใหหนวยงานรายงานผลการ
ประเมินการปฏิบัติราชการ เสนอตอปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อสั่งใหขาราชการผูนั้นออกจาก
ราชการ
ทั้งนี้ใหดําเนินการตากฎ ก.พ. วาดวยการสั่งใหขาราชการพลเรือนสามัญออกจาก
ราชการ กรณีไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ.2552

15.2
ลูกจางประจํา เมื่อผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจางประจํา อยู
ในระดับตองปรับปรุง ใหดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจํา
ของสวนราชการ พ.ศ.2537 ขอ 60 (5) ซึ่งกําหนดใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุ สั่งให
ลูกจางประจําที่ไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลใน
ระดับอันเปนที่พอใจของทางราชการ ออกจากราชการตามหลักเกณฑและวิธีการตามที่
กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนโดยอนุโลม
15.3
พนักงานราชการ เมื่อสิ้นรอบการประเมินของรอบการประเมินนั้นๆ ผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานราชการมีคะแนนผลการประเมินอยูในระดับใด
เมือรวมคะแนนผลการประเมินกับรอบการประเมิน ที่ผานมามีคะแนนเฉลี่ยของผลการ
ประเมิน 2 ครั้ง ติดตอกันต่ํากวาระดับดี ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ.2554 ขอ 11 พนักงานราชการผูใด ซึ่งผูบังคับบัญชาไดประเมินผล
การปฏิบัติงานแลวมีคะแนนเฉลี่ยของ ผลการประเมิน 2 ครั้ง ติดตอกันต่ํากวาระดับดี
ใหผูบังคับบัญชาทําความเห็นเสนอผูมีอํานาจสั่งจาง เพื่อพิจารณาสั่งเลิกจางตอไป
พรอมกับแจงใหพนักงานราชการผูนั้นทราบภายในเจ็ดวัน นับตั้งแตวันทราบผล การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
15.4
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข เมื่อสิ้นรอบการประเมินของรอบการประเมิน
นั้นๆ ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข มีคะแนนผล
การประเมินอยูในระดับใด เมื่อรวมคะแนนผลการประเมินกับรอบการประเมินที่ผานมา
มีคะแนนเฉลี่ยของการผลการประเมิน ผลการปฏิบัติงาน 2 ครั้ง ติดตอกัน ต่ํากวาระดับ
ดี ใหดําเนินการตามประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวง เรื่อง หลักเกณฑ
วาดวยการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มคาจาง และตอสัญญาจางพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557 ขอ 8 พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปผูใดซึ่ง
ผูบังคับบัญชา ไดประเมินผลการปฏิบัติงานแลวมีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผล
การปฏิบัติงาน 2 ครั้งติดตอกัน ต่ํากวาระดับดี ใหถือวาสิ้นสุดสัญญาจาง โดยให
ผูบังคับบัญชาทําความเห็นเสนอหัวหนาสวนราชการตอไป พรอมกับแจงใหพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุขผูนั้น ทราบภายในเจ็ดวันนับตั้งแตวันทราบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
15.5
ลูกจางชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบํารุง) เมื่อครบรอบการประเมินของ
รอบการประเมิน ลูกจางชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบํารุง)ผูใด ซึ่งผูบังคับบัญชา
ไดประเมินผลการปฏิบัติงานแลวมีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินการปฏิบัติงาน 2

ครั้ง ติดตอกันต่ํากวาระดับดี ใหผูบังคับบัญชาทําความเห็นเสนอผูมีอํานาจสั่งจางเพื่อ
พิจารณาสั่งเลิกจางตอไป พรอมกับแจงใหลูกจางชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ (เงิน
บํารุง) ผูนั้นทราบภายในเจ็ดวันนับตั้งแตวันทราบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป หรือจนกวาจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น
ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562

(นายประจักษ สีลาชาติ)
ผูอํานวยการโรงพยาบาลมวงสามสิบ

