
 
 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลปากพะยูน 
เรื่อง กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติราชการและ 

การด่าเนินการกับบุคคลากรผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่่า 
ประจ่าปีงบประมาณ 2564 

-------------------------------------------------------------------- 
            เพ่ือให้การบริหารผลการปฏิบัติราชการ และการด่าเนินการกับบุคลากรผู้มีสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่่า 
มีความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ โรงพยาบาลปากพะยูนจึงก่าหนดกรอบแนวทางการบริหารผลการ
ปฏิบัติราชการและการด่าเนินการกับบุคลากรผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่่า ประจ่าปีงบประมาณ 2564  

1. หลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน โรงพยาบาลปากพะยูนมีองค์ประกอบการ
ประเมินฯ ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ของงานสัดส่วนคะแนนร้อยละ 70 และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือ
สมรรถนะสัดส่วนคะแนนร้อยละ 30 ให้ด่าเนินการประเมินปีละ 2 รอบ (1 เมษายน และ 1 ตุลาคม) ตาม
ปีงบประมาณ และมีการแบ่งกลุ่มคะแนนผลการประเมินเป็น 5 ระดับ คือ ระดับดีเด่น ระดับดีมาก ระดับดี 
ระดับพอใช้และระดับปรับปรุง (ภาคผนวกแนบมานี้) 

2. หลักเกณฑ์การพิจารณาให้คุณหรือโทษต่อผู้ปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับต่างๆ
ดังนี้ 

2.1 ก่าหนดให้ผู้บังคับบัญชา น่าผลการประเมินไปใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนและการ
พัฒนาเพ่ิมพูนประมิทธิภาพ การปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ และอาจน่าไปใช้ประกอบการ
ตัดสินใจด้านทรัพยากรบุคคลในเรื่องต่างๆ เช่น การให้รางวัลประจ่าปี รางวัลจูงใจและค่าตอบแทนต่างๆ 

2.2 ส่าหรับกรณีมีบุคลากรที่มีผลการประเมินต่่า ที่มีผลการประเมินในระดับต้องปรับปรุงจะต้องท่า
ความตกลงระหว่างผู้รับการประเมินกับผู้ประเมิน ที่ต้องมีแผนพัฒนาผลการปฏิบัติราชการายบุคคล โดยการ
พัฒนาด้านความรู้/ทักษะ/สมรรถนะที่ต้องได้รับการพัฒนา วิธีการพัฒนา และช่วงเวลาที่ใช้ในการพัฒนาซึ่ง
โรงพยาบาลปากพะยูนได้ก่าหนดมาตรการด่าเนินการในกรณีบุคลากรมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่่า โดยให้มี
การปรับปรุง พัฒนา และเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของบุคลากร ดังนี้ 

1) ก่าหนดให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองให้สามารถปฏิบัติงานได้ดีข้ึนตามมาตรฐานและหรือ
เป้าหมายการท่างานท่ีหน่วยงานก่าหนดด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การปรับปรุงพฤติกรรมการท่างานของตนเอง 

2) การเพ่ิมพูนความรู้และทักษะที่จ่าเป็นส่าหรับการปฏิบัติงาน โดยวิธีการฝึกอบรมการ
มอบหมายงาน การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน หรทอวิธีการอ่ืนๆ เพ่ือให้ผู้รับการประเมินมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการท่างานและพัฒนาปรับปรุงตนเองเพ่ือให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3. วิธีการ ขั้นตอนและผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการด่าเนินการกับบุคลากรผู้มี
ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่่า แยกตามประเภทสายงานดังนี้ 

3.1 ข้าราชการ ให้ด่าเนินการการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.  
2551 มาตรา 110 (5) และกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ กรณีไม่
สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล พ.ศ.2552 ตามหนังสือส่านักงาน ก.พ. ที่ นร 
1012/ว 10 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2552 

3.2 ลูกจ้างประจ่า ให้ด่าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ่าของส่วนราชการ 
พ.ศ.2537 ข้อ 60(5) ซึ่งก่าหนดให้ผู้มีอ่านาจสั่งบรรจุ สั่งให้ลูกจ้างประจ่าที่ไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มี



ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ ออกจากราชการ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการตามที่ก่าหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม 

3.3 พนักงานราชการ ให้ด่าเนินการตามระเบียบส่านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.
2557 ข้อ 19 และข้อ 20 และประกาศคณะกรรมการบริการพนักงานราชการ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2554 เรื่องแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ.2554 และหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัดส่านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พงศ.
2554 ตามหนังสือส่านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.034/ว 275 ลงวันที่ ตุลาคม 2554 

3.4 ลูกจ้างชั่วคราว ให้ด่าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้าง
ชั่วคราวเงินนอกงบประเมิน(เงินบ่ารุง) สังกัดปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2558 ตามหนังสือส่านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุดที่ สธ 0201.034/ว 224 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2558 

3.5 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ให้ด่าเนินการตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556 ข้อ 23 และข้อ 24 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข ลงวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2557 เรื่องหลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิม
ค่าจ้าง และต่อสัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557 

4. ให้หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไปรายงานผลการด่าเนินงานในกรณีบุคลากรมีผลสัมฤทธิ์ การ
ปฏิบัติงานต่่าให้ผู้อ่านวยการโรงพยาบาลปากพะยูนทราบ เมื่อสิ้นสุดในแต่ละรอบการประเมินต่อไป 
 

                                            ประกาศ ณ วันที่  ๑๑  เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 

                                                (นายพิพัฒน์  พิพัฒน์รัตนเสรี) 
                                               นายแพทย์ช่านาญการ รักษาการในต่าแหน่ง 

                                                ผู้อ่านวยการโรงพยาบาลปากพะยูน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ภาคผนวก 

รายละเอียด 

กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการด่าเนินการกับบุคลากรผู้มีผลสัมฤทธิ์ 
การปฏิบัติงานต่่าของโรงพยาบาลปากพะยูน ประจ่าปีงบประมาณ 2564 

 
องค์ประกอบ หลักเกณฑ์และแนวทางท่ีก่าหนด 

1. รอบระยะเวลาในการประเมิน ประเมินปีละ 2 ครั้ง 
 ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม ของปีหนึ่ง ถึง 31 มีนาคม 
ของปีถัดไป 
 ครั้งที่ 2 วันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน ในปี
เดียวกัน 
 

2. ของแต่ละองค์ประกอบ 1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน ร้อยละ 70 
2. พฤติกรรมการปฏิบัติงานหรือสมรรถนะ ร้อยละ 30 
 

3. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานให้ประเมินจาก 1. ประมาณผลงาน 
2. คุณภาพผลงาน 
 

4. จ่านวนตัวขี้วัด ให้มีตัวชี้วัดส่าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่
ละรอลการประเมินไม่น้อยกว่า 3 ตัวชี้วัด 
 

5.การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ประเมินจากสมรรถนะหลัก ของแต่ละประเภทสายงาน
ของบุคลากรนั้น 
 

6. ระดับการประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก่าหนดเป็น 5 ระดับ โดยก่าหนดช่วงคะแนนแต่ละ
ระดับแยกตามประเภทสายงานดังนี้ 
1. ข้าราชการ 
  ระดับดีเด่น            90-100       คะแนน 
  ระดับดีมาก            80-89.99    คะแนน 
  ระดับดี                 70-79.99    คะแนน 
  ระดับพอใช้            60-69.99    คะแนน 
  ระดับต้องปรับปรุง   น้อยกว่า 60    คะแนน 
2. ลูกจ้างประจ่า 
  ระดับดีเด่น            90-100       คะแนน 
  ระดับดีมาก           80-89.99     คะแนน 
  ระดับดี                70-79.99     คะแนน 
  ระดับพอใช้           60-69.99     คะแนน 
  ระดับต้องปรับปรุง  น้อยกว่า 60    คะแนน 
3. พนักงานข้าราชการ 
  ระดับดีเด่น           90-100       คะแนน 
 



6. ระดับการประเมิน (ต่อ) 
 

  ระดับดีมาก          80-89.99    คะแนน 
  ระดับดี               70-79.99    คะแนน 
  ระดับพอใช้          60-69.99    คะแนน 
  ระดับต้องปรับปรุง น้อยกว่า 60    คะแนน 
4. ลูกจ้างชั่วคราว 
  ระดับดีเด่น            90-100     คะแนน 
  ระดับดีมาก          80-89.99    คะแนน 
  ระดับดี               70-79.99    คะแนน 
  ระดับพอใช้          60-69.99    คะแนน 
  ระดับต้องปรับปรุง น้อยกว่า 60   คะแนน 
5. พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
  ระดับดีเด่น            90-100     คะแนน 
  ระดับดีมาก          80-89.99   คะแนน 
  ระดับดี               70-79.99   คะแนน 
  ระดับพอใช้          60-69.99   คะแนน 
  ระดับต้องปรับปรุง น้อยกว่า 60   คะแนน 
 

7. แบบฟอร์มที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
และพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 

ใช้แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของแต่ละ
ประเภทสายงานตามแบบฟอร์มแนบท้ายประกาศนี้ 
 

8. ผู้ประเมิน 1. หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
เป็นผู้ประเมินเบื้องต้น 
2. ผู้อ่านวยการโรงพยาบาลปากพะยูน เป็นผู้ประเมิน
ล่าดับต่อไป 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 


