
 
 
 

 

 

                     ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหาดส าราญ 
       เร่ือง มาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการด าเนินการ

กับบุคลากรผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

             .................................................................. 
      เพื่อให้การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการว่าด้วยการส่ังให้ออกจากราชการ กรณีไม่

สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล หรือการส่ังการเลิกจ้าง เนื่องจากมีคะแนนการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการต่่ากว่าระดับท่ีก่าหนด แล้วแต่ประเภทของบุคลากร ดังนี้ 

1. ข้าราชการ  ให้ด่าเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  
มาตรา 110(5) และกฎ ก.พ. ว่าด้วยการส่ังให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ กรณีไม่สามารถปฏิบัติ
ราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ. 2562 ข้อ 4 ก่าหนดให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2551 แล้วเห็นว่าข้าราชการผู้ใดท่ีมีผลปฏิบัติราชการในระดับท่ีต้อง
ให้ได้รับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง และแจ้งให้ผู้นั้นทราบเกี่ยวกับผลการประเมิน พร้อมท้ังก่าหนดให้ผู้นั้นเข้ารับ
การพัฒนาปรับปรุงตนเองโดย ให้ลงลายมือช่ือรับทราบไว้เป็นหลักฐาน   และตามหนังสือส่านักงาน ก.พ. ท่ี นร 
1012/ว 10 ลงวันท่ี 24 มีนาคม 2552 
  2. ลูกจ้างประจ า  ให้ด่าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ่าของส่วน
ราชการ พ.ศ. 2537 ข้อ 60 (5) ซึ่งก่าหนดให้ผู้มีอ่านาจส่ังบรรจุ ส่ังให้ลูกจ้างประจ่าท่ีไม่สามารถปฏิบัติราชการ
ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นท่ีพอใจของทางราชการ ออกจากราชการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการตามท่ีก่าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม 
  3. พนักงานราชการ  ให้ด่าเนินการตามระเบียบส่านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ 
พ.ศ. 2547 ข้อ 19 และข้อ 20 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  พ.ศ. 2554 และ
หลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักงานราชการในสังกัดส่านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 
2554 ตามหนังสือส่านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ท่ี สธ 0201.034/ว 275 ลงวันท่ี 21 ตุลาคม 2554 
  4. ลูกจ้างชั่วคราว  ให้ด่าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ลูกจ้างช่ัวคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบ่ารุง) สังกัดส่านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2558 ตาม
หนังสือส่านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนท่ีสุด ท่ี สธ 0201.034/ว 224 ลงวันท่ี 24 มีนาคม 2558 
  5. พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ให้ด่าเนินการตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วย
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 ข้อ 23 และข้อ 24 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข ลงวันท่ี 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เพื่อเพิ่มค่าจ้าง และต่อสัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ดังนั้น ส่านักงานสาธารณสุขอ่าเภอหาดส่าราญ จึงขอก่าหนดมาตรการในการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานและการด่าเนินการกับบุคลากรผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่่า  ในสังกัดส่านักงานสาธารณสุขอ่าเภอ
หาดส่าราญ ดังนี้ 

 

1. ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน ดังนี้ 
      1.1 ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน จัดท่าค่ารับรองฯ โดยก่าหนดตัวช้ีวัดผลสัมฤทธิ์การ

ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 4 ตัว และน้่าหนักของทุกตัวช้ีวัดรวมกันเท่ากับ 100 คะแนน  
1.2 ก่อนจัดท่าค่ารับรอง เปิดโอกาสให้ผู้รับการประเมินสามารถเปล่ียนงานไปยังกลุ่มงานท่ีถนัด 

มากกว่าได้  โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน    
 

2. วิธีการ ขั้นตอน ผู้ที่เกี่ยวข้อง และการก ากับติดตาม ดังนี้ 
      2.1. ให้มีการพูดคุยปรึกษาหารือในองค์กร เพื่อหาแนวทางช่วยกันพัฒนาเจ้าหน้าท่ีผู้มีผลสัมฤทธิ์

การปฏิบัติงานต่่าให้มีผลงานดีขั้น    
2.2 ให้หัวหน้างาน  เพื่อนร่วมงานช่วยสอนงาน ก่ากับ แนะน่า  และรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชา 

ทราบเป็นระยะๆ 
2.3 เมื่อถึงรอบการประเมิน ให้ผู้รับการประเมินรายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามค่ารับรอง 

ฯท่ีได้รับมอบหมาย   
2.4 หากผลการประเมินอยู่ในระดับ พอใช้ (ร้อยละ 60-70) ให้พัฒนาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-learning)ของกรมต้นสังกัด  
2.5 หากผลการประเมินอยู่ในระดับ น้อยกว่าร้อยละ 60         ให้รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ  

เพื่อรายงานไปยังกรมต้นสังกัดและด่าเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ต่อไป 
 

                     จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
 

        ประกาศ ณ วันท่ี  11  มีนาคม  พ.ศ. 2564   
 

      
(นายสรรเสริญ เส้งขาว) 

       สาธารณสุขอ่าเภอหาดส่าราญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบจัดท าค าม่ันในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง  คร้ังที่......... 

กรณีข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหาดส าราญ 
      มีผลการปฏิบัติราชการในระดับที่ต้องปรับปรุง (ต่ ากว่าร้อยละ 60) 
 
       เขียนท่ี............................................ 
     วันท่ี..............เดือน...........................พ.ศ. ................. 
 
ข้าพเจ้า  นาย/นาง/นางสาว........................................................................................................... 

ต่าแหน่ง......................................................................ประเภท..........................................ระดับ............................... 
สังกัด.......................................................................................................................................................................... 
ซึ่งต่อไปในหนังสือฉบับนี้ เรียกว่า “ผู้ถูกประเมิน” ฝ่ายหนึ่ง 
 

  กับ นาย/นาง/นางสาว................................................................................................................... 
ต่าแหน่ง...............................(1)...............................................ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาท่ีมีหน้าท่ีในการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ  ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้ เรียกว่า “ผู้ประเมิน” อีกฝ่ายหนึ่ง 
  ตามท่ีผู้ประเมินได้ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ถูกประเมิน ในรอบการประเมินท่ี.....(2)..... 
ระหว่างวันท่ี.............................(3).....................................ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. ..................ปรากฏว่ามีผล
การปฏิบัติราชการอยู่ในระดับท่ีต้องปรับปรุง หรือมีคะแนนต่่ากว่าร้อยละ 60 นั้น 
 

  โดยท่ีทรัพยากรบุคคลถือเป็นต้นทุนซึ่งต้องได้รับการบริหารจัดการเพื่อผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ภาครัฐ  ความมีประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า  ดังนั้น ท้ังสองฝ่ายจึงตกลงร่วมมือในการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการของผู้ถูกประเมิน เพื่อให้มีคุณภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ  โดยมีรายละเอียดและ
เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1 ผู้ถูกประเมินรับทราบในผลการประเมินการปฏิบัติราชการท่ีผู้ประเมินได้แจ้งให้ทราบ เมื่อ
วันท่ี............เดือน.........................พ.ศ. ................. และผู้ถูกประเมินให้ค่ามั่นว่า จะพัฒนาและปรับปรุงตนเองให้ดี
ขึ้นตั้งแต่วันท่ีลงนามในหนังสือให้ค่ามั่นฉบับนี้เป็นต้นไป  จนถึงวันท่ี............เดือน.........(4)..............พ.ศ. ................ 
ซึ่งต่อไปในหนังสือฉบับนี้ เรียกว่า “ผู้ถูกประเมิน” ฝ่ายหนึ่ง 
  ข้อ 2 ผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน ได้ตกลงร่วมกันก่าหนดค่ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองตาม 
ข้อ 1 โดยมีรายละเอียดท่ีผู้ถูกประเมินจะต้องปฏิบัติ  ดังนี้ 

1. .....................................................(5)........................................................................ 
2. .....................................................(6)........................................................................ 

ฯลฯ 
  ข้อ 3 ในกรณีท่ีผู้ถูกประเมินไม่สามารถปฏิบัติได้ตามข้อตกลงในข้อ 2 ข้อใดข้อหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ถูก
ประเมินไม่สามารถปรับปรุงและพัฒนาตนเองได้ตามเงื่อนไขท่ีกล่าวมาข้างต้น  และเป็นการกระท่าผิดเงื่อนไขตาม
ค่ามั่นฉบับนี้  หากครบก่าหนดตามเวลาตามท่ีระบุในข้อ 1 แล้ว  ให้รายงานผลการประเมินต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
พิจารณาด่าเนินการตามระเบียบทางราชการต่อไป 
 
 
 



 
 
  ข้อ 4 กรณีมีการแก้ไขเพิ่มเติมค่ามั่น  ให้ท้ังสองฝ่ายจัดท่าเป็นหนังสือโดยลงลายมือช่ือ และให้ถือ
ว่าเป็นเอกสารแนบท้ายค่ามั่นฉบับนี้  ให้ถือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของทางราชการ 
  ค่ามั่นนี้  ท่าขึ้นสองฉบับ ข้อความตรงกันทุกประการ และต่างฝ่ายต่างถือไว้ฝ่ายละฉบับ 
 
 
      ลงช่ือ.........................................................ผู้ถูกประเมิน 
            (.........................................................) 
 
       ลงช่ือ.........................................................ผู้ประเมิน 
            (.........................................................) 
 

ลงช่ือ.........................................................พยาน 
            (.........................................................) 
 

ลงช่ือ.........................................................พยาน 
            (.........................................................) 
 


