
กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติราชการ 
และการด่าเนินการกับผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ต่่า 

ส่านักงานสาธารณสุขอ่าเภอควนเนยีง จังหวัดสงขลา 
………………………………………………….. 

คณะกรรมการบริหารส านักงานสาธารณสุขอ าเภอควนเนียง มีมติเห็นชอบอนุมัติแนวทางปฏิบัติการ
ประเมินผลกาปฏิบัติราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ ากว่าค่าเป้าหมายหรือระดับท่ีคาดหวัง ส าหรับ
บุคลากรในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอควนเนียง และให้จัดท าประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ                  
ควนเนียง เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ด้านความ
พร้อมรับผิด (กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ) เพื่อถือปฏิบัติต้ังแต่รอบการประเมิน วันท่ี ๑ ตุลาคม 
๒๕๖๒ ถึงวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ข้าราชการ 
- ก่อนรอบการประเมินหรือในช่วงรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินก าหนด

ข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ก าหนดตัวช้ีวัดหรือหลักฐาน
บ่งช้ีความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 

- ระหว่างรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมินอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อประเมินผลส าเร็จของงานในช่วง ๓ เดือนแรกของรอบการประเมิน ว่าสอดคล้องกับเป้าหมายท่ี
ก าหนดไว้หรือไม่ เมื่อผู้ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมินมีผลการประเมินต่ ากว่าค่าเป้าหมายหรือระดับท่ี
คาดหวัง ให้ผู้ประเมินแจ้งผู้รับการประเมินทราบและให้ค าปรึกษาแนะน าเพื่อปรับปรุง แก้ไข พัฒนาผลการ
ปฏิบัติราชการของผู้รับการประเมินในช่าง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน 

- ส้ินรอบการประเมิน เมื่อผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการอยู่ในระดับ
ต้องปรับปรุง ให้ด าเนินการจัดท าค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง กรณีข้าราชการพลเรือนสามัญมีผลการ
ปฏิบัติราชการในระดับต้องปรับปรุง (ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐) ดังนี้ 

ข้อ ๑ ให้ผู้บังคับบัญชาท่ีประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ในระดับท่ีต้องให้ได้รับ
การพัฒนาปรับปรุงตนเอง ต้องแจ้งให้ผู้รับการประเมินทราบเกี่ยวกับผลการประเมินพร้อมท้ังก าหนดให้ผู้นั้น
เข้ารับการพัฒนาปรับปรุงตนเองโดยให้ลงลายมือช่ือรับทราบไว้เป็นหลักฐาน ท้ังนี้ ในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง
ให้ผู้บังคับบัญชาจัดให้ข้าราชการผู้นั้นท าค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง โดยก าหนดเป้าหมายในระดับอัน
เป็นท่ีพอใจของทางราชการให้ชัดเจน เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งต่อไป ดังนี้ 

๑.๑ ร่วมจัดท าค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ตามแบบจัดท าค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง 
(เอกสารแนบท้าย ๑) 

๑.๒ ให้ใช้แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ส่วนท่ี ๓ แผนการพัฒนาการปฏิบัติราชการ
รายบุคคล ในรอบท่ีมีผลการประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรุง (ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐) มาจัดท าแผนพัฒนา
รายบุคคล (Individual Development Plan) เพื่อเป็นเครื่องมือประเมินผลการพัฒนาความรู้ ทักษะ 
สมรรถนะท่ีต้องการพัฒนา และแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
หรือสมรรถนะ ในการก าหนดค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองเป็นตัวช้ีวัดรายบุคคล โดยต้องก าหนด
เป้าหมายในระดับอันเป็นท่ีพอใจของทางราชการ ท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล
ประกอบการจัดท าค ามั่น ตามแบบท่ีก าหนด (เอกสารแนบท้าย ๒) 

ข้อ ๒ การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการพัฒนาปรับปรุงตนเองของข้าราชการตามข้อ 
๑ ให้มีระยะเวลาไม่เกิน ๓ รอบการประเมิน 



ข้อ ๓ กรณีท่ีผู้ถูกประเมินเห็นว่าการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้บังคับบัญชามีความ
ไม่เป็นธรรมอาจท าค าคัดค้านยื่นต่อผู้บังคับบัญชารวมไว้กับผลการประเมิน เพื่อเป็นหลักฐานได้ภายใน ๑๕ วัน 
หลังจากทราบผลการประเมินและให้ผู้บังคับบัญชารวบรวมรายงานเสนอผู้มีอ านาจล าดับถัดไปเพื่อประกอบ
ความเห็นในการพิจารณา 

ข้อ ๔ เมื่อผุ้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญตาม
ค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองตามข้อ ๑ และข้อ ๒ แล้ว ปรากฏว่าผู้นั้นไม่ผ่านการประเมินในระดับอัน
เป็นท่ีพอใจของทางราชการตามค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ให้รายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับ เพื่อพิจารณาตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนต่อไป 

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
- ก่อนรอบการประเมินหรือในช่วงรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินก าหนด

ข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน ก าหนดตัวชี้วัดหรือหลักฐานบ่งช้ี
ความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 

- ระหว่างรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมินอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อประเมินผลส าเร็จของงานในช่วง ๓ เดือนแรกของรอบการประเมิน ว่าสอดคล้องกับเป้าหมายท่ี
ก าหนดไว้หรือไม่ เมื่อผู้ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมินมีผลการประเมินต่ ากว่าค่าเป้าหมายหรือระดับท่ี
คาดหวัง ให้ผู้ประเมินแจ้งผู้รับการประเมินทราบและให้ค าปรึกษาแนะน าเพื่อปรับปรุง แก้ไข พัฒนาผลการ
ปฏิบัติงานของผู้รับการประเมินในช่าง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน 

- เมื่อส้ินรอบการประเมินของรอบการประเมินนั้นๆ  เมื่อผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขมีคะแนนผลการประเมินอยู่ในระดับใดเมื่อรวมคะแนนผลการประเมินกับ
รอบการประเมินท่ีผ่านมามีคะแนนเฉล่ียของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒ ครั้ง ติดต่อกันต่ ากว่าระดับดี 
ให้ด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มค่าจ้าง และต่อสัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๘ 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไปผู้ใด ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้ประเมินผลการปฏิบัติงานแล้วมีคะแนนเฉล่ียของ
ผลการประเมินการปฏิบัติงาน ๒ ครั้งติดต่อกันต่ ากว่าระดับดี ให้ถือว่าส้ินสุดสัญญาจ้าง โดยให้ผู้บังคับบัญชาท า
ความเห็นเสนอหัวหน้าส่วนราชการต่อไป พร้อมกับแจ้งให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขผู้นั้นทราบภายใน                   
๗ วัน นับต้ังแต่วันทราบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบท้าย ๑ 
แบบค ำม่ันในกำรพัฒนำปรับปรุงตนเอง คร้ังที.่.......... 

กรณีข้ำรำชกำรมีผลกำรปฏิบัติรำชกำรในระดับต้องปรับปรุง (ต่ ำกว่ำร้อยละ ๖๐) 
....................................................................... 

 
ส่วนที่ ๑ : ข้อมูลของผู้จัดท ำค ำม่ันในกำรพัฒนำปรับปรุงตนเอง 
  ตามท่ีข้าพเจ้า....................................................................................................................... 
ต าแหน่ง/ระดับ................................................................................................................................................ 
สังกัด............................................................................................................ได้รับทราบว่ามีผลการประเมินการ
ปฏิบัติราชการในระดับต้องปรับปรุง (ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐) รอบการประเมินท่ี................................................ 
ต้ังแต่วันท่ี...........................................................ถงึวันท่ี............................................................นั้น 
  ข้าพเจ้า ขอให้ค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองในรอบการประเมินถัดไป รอบการประเมิน
ท่ี......................ต้ังแต่วันท่ี...........................................................ถึงวนัท่ี............................................................
โดยได้จัดท ารายละเอียดของค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองไว้แล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
 
ส่วนที่ ๒ : กำรลงชื่อรับทรำบกำรจัดท ำค ำม่ันในกำรพัฒนำปรับปรุงตนเอง 
 

ผู้จัดท าข้อตกลง     ผู้บังคับบัญชาขั้นต้น 
 
 

ลงช่ือ.........................................        ลงช่ือ......................................... 
(.................................................)      (.................................................) 
วันท่ี..........................................       วันท่ี.......................................... 

 
     ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป     ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกข้ันหนึ่ง 

 
 

ลงช่ือ.........................................        ลงช่ือ......................................... 
(.................................................)      (.................................................) 
วันท่ี..........................................       วันท่ี.......................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้าย ๒ 
แผนพัฒนำกำรปฏบิัติรำชกำรรำยบุคคล ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอควนเนียง 

 
ช่ือ-สกุล................................................................ต าแหน่ง..................................................................... 
สถานท่ีปฏิบัติงาน.................................................................................... 
 
ท่ี รายการพัฒนา ระยะเวลา วิธีการ งบประมาณ(ถ้ามี) 
๑     
๒     
๓     
...     
...     
...     
 
 
 

 


