
 
ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปง 

เรื่อง  กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ต่ า 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปง 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา  ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  ถูกต้อง  เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง   
มีประสิทธิภาพ  เป็นธรรม  และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของภาครัฐ  โดยหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการก าหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา  และก ากับติดตาม
การปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา  ให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และวัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ก าหนดไว้  
ทั้งนี้  บุคลากรใดประพฤติตนอยู่ในจรรยาและระเบียบวินัย  ปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผล
สัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  ให้ผู้บังคับบัญชาน าผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการดังกล่าวไปใช้ประกอบการ
พิจารณาแต่งตั้ง  เลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน  เพ่ือเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ           หาก
บุคลากรใดมีผลการปฏิบัติราชการในระดับที่ต้องให้ได้รับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง  ไม่สามารถปฏิบัติราชการให้
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการให้ด าเนินการตามระเบียบและ
หลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติราชการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรแต่ละประเภท  ดังนี้ 

1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 110(5) และกฎ ก.พ.  ว่าด้วย
การสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ.2552 ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว10 
ลงวันที่ 24 มีนาคม 2552  (ส าหรับข้าราชการ) 

2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ.2537  ข้อ 60(5)      
ซึ่งก าหนดให้ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ  สั่งให้ลูกจ้างประจ าที่ ไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ  ออกจากราชการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน           
โดยอนุโลม(ส าหรับลูกจ้างประจ า) 

3. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ข้อ 19 ข้อ 20 และข้อ 28 
(4)  และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554  
เรื่อง  แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ.2554  และหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัด ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข  พ.ศ.2554 ข้อ 11 ตามหนังสือส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 
0201.034/ว275  ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2554(ส าหรับพนักงานราชการ) 

4. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556 ข้อ 23      ข้อ 
24 และข้อ 25 (4) และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  
หลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมค่าจ้าง  และต่อสัญญาจ้างพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2557  ข้อ 8 ตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข  ด่วนมาก ที่ สธ 
0201.040/ว269  ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2557  (ส าหรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) 

 
 
 



ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ได้พิจารณาเห็นชอบอนุมัติแนวทางปฏิบัติการประเมินผล
การปฏิบัติราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ ากว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่คาดหวัง ส าหรับบุคลากรในสังกัด
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา(บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลชุมชน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล สถานีอนามัยเฉลินพระเกยรติฯ และสถานบริการสาธารณสุขชุมชน) จึงได้
ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดรายละเอียด ดังนี้ 

1. มีการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาเพ่ือมอบหมายให้เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
บุคลากรในสังกัด 

2. การประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ด าเนินการประเมินปีละ 2 รอบ ตามปีงบประมาณ
ดังนี้ 
รอบท่ี 1 เป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม 
รอบท่ี 2 เป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน 

3. การประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ประเมินอย่างน้อยสององค์ประกอบได้แก่ ผลสัมฤทธิ์
ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ โดยข้าราชการให้มีสัดส่วน
คะแนน ร้อยละ 70 และ 30 ตามล าดับ ส าหรับลูกจ้างประจ า พนักงานราชการและ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขสัดส่วนคะแนน ร้อยละ 80 และ 20 ตามล าดับ 

และให้จัดท าประกาศ เรื่อง กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่มี
ผลสัมฤทธิ์ต่ า เพื่อให้ส่วนราชการถือปฏิบัติต่อไป 

ข้าราชการ 
- ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน  ให้ผู้ประเมินและผู้รับการ

ประเมินก าหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ  ก าหนดตัวชี้วัดหรือหลักฐานบ่งชี้ความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและ
เหมาะสมกับลักษณะงาน 

- ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าที่ผู้ รับการประเมินอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือประเมินผลส าเร็จของงานในช่วงเวลา 3 เดือนแรกของรอบการประเมินว่า
สอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดใช่หรือไม่  เมื่อผู้ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมินมีผลการ
ประเมินต่ ากว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่คาดหวังให้ผู้ประเมินแจ้งผู้รับการประเมินทราบ  
และให้ค าปรึกษาแนะน าเพ่ือปรับปรุง  แก้ไข  พัฒนาผลการปฏิบัติราชการของผู้รับการ
ประเมินในช่วง 3 เดือนหลังของรอบการประเมิน 

- สิ้นรอบการประเมินเมื่อผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการอยู่ในระดับ
ต้องปรับปรุง  ให้ด าเนินการจัดท าค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง  กรณีข้าราชการพล
เรือนสามัญมีผลการปฏิบัติราชการในระดับต้องปรับปรุง (ต่ ากว่าร้อยละ 60)  ดังนี้ 

ข้อ 1 ให้ผู้บังคับบัญชาที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในระดับที่ต้องให้ได้รับ 
การพัฒนาปรับปรุงตนเอง  ต้องแจ้งให้ผู้รับการประเมินทราบเกี่ยวกับผลการประเมินพร้อมทั้งก าหนดให้ผู้นั้น 
เข้ารับการพัฒนาปรับปรุงตนเองโดยให้ลงลายมือชื่อรับทราบไว้เป็นหลักฐาน  ทั้งนี้  ในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง
ให้ผู้บังคับบัญชาจัดให้ข้าราชการผู้นั้นท าค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองโดยก าหนดเป้าหมายในระดับอันเป็น
ที่พอใจของทางราชการให้ชัดเจน  เพ่ือใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งต่อไป  ดังนี้ 

1.1 ร่วมจัดท าค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองตามแบบจัดท าค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง
(เอกสารแนบท้าย 1) 

 



1.2 ให้ใช้แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ส่วนที่ 3  แผนการพัฒนาการปฏิบัติราชการ
รายบุคคล  ในรอบที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรุง (ต่ ากว่าร้อยละ 60) มาจัดท าเป็น
พัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) เพ่ือเป็นเครื่องมือประเมินผลการพัฒนา
ความรู้  ทักษะ  สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา  และแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือ
สมรรถนะ  ในการก าหนดค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองเป็นตัวชี้วัดรายบุคคลโดยต้องก าหนด
เป้าหมายในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ  ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการปฏิบัติราชการ
รายบุคคลประกอบการจัดท าค ามั่นฯ  ตามแบบที่ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
(เอกสารแนบท้าย 2) 

ข้อ 2 การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการพัฒนาปรับปรุงตนเองของข้าราชการตาม 
ข้อ 1 ให้มีระยะเวลาไม่เกินสามรอบการประเมิน 

ข้อ 3 กรณีท่ีผู้ถูกประเมินเห็นว่าการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้บังคับบัญชามีความ 
ไม่เป็นธรรมอาจท าค าคัดค้านยื่นต่อผู้บังคับบัญชารวมไว้กับผลการประเมินเพ่ือเป็นหลักฐานได้ภายใน 15 วัน  
หลังจากทราบผลการประเมินและให้ผู้บังคับบัญชารวบรวมรายงานเสนอผู้มีอ านาจล าดับถัดไปเพ่ือประกอบ 
 ความเห็นในการพิจารณา 

ข้อ 4 เมื่อผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญตาม 
ค าม่ันในการพัฒนาปรับปรุงตนเองตามข้อ 1 และข้อ 2 แล้ว ปรากกว่าผู้นั้นไม่ผ่านการประเมินในระดับอันเป็นที่
พอใจของทางราชการตามค าสั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง  ให้รายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อ
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  เมื่อปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้รับรายงานแล้วอาจด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(1) กรณีข้าราชการผู้รับการประเมินประสงค์จะลาออกจากราชการ  ก็ให้สั่งออกจากราชการ หรือ 
(2) สั่งให้ข้าราชการผู้นั้นเข้ารับการพัฒนาปรับปรุงตนเองอีกครั้งหนึ่ง  โดยท าค ามั่นในการพัฒนา

ปรับปรุงตนเองเป็นครั้งที่สอง  หรือ 
(3) สั่งให้ข้าราชการผู้นั้นออกจากราชการ 

กรณีการด าเนินการตาม  ข้อ 4(2)  เมื่อผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการผู้นั้นตามค ามั่นครั้งที่สองแล้ว  ปรากฏว่าผู้นั้นไม่ผ่านการประเมินในระดับอันเป็นที่พอใจของทาง
ราชการตามค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง  ให้หน่วยงานรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการเสนอต่อ
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพ่ือสั่งให้ข้าราชการผู้นั้นออกจากราชการ 

ทั้งนี้  ให้ด าเนินการตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ
กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ.2552 

ลูกจ้างประจ า 
- ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน  ให้ผู้ประเมินและผู้รับการ

ประเมินก าหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ  ก าหนดตัวชี้วัดหรือหลักฐานบ่งชี้ความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและ
เหมาะสมกับลักษณะงาน 

- ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าที่ผู้ รับการประเมินอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือประเมินผลส าเร็จของงานในช่วงเวลา 3 เดือนแรกของรอบการประเมินว่า
สอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดใช่หรือไม่  เมื่อผู้ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมินมีผล
การประเมินต่ ากว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่คาดหวังให้ผู้ประเมินแจ้งผู้รับการประเมิน
ทราบ  และให้ค าปรึกษาแนะน าเพ่ือปรับปรุง  แก้ไข  พัฒนาผลการปฏิบัติราชการของ
ผู้รับการประเมินในช่วง 3 เดือนหลังของรอบการประเมิน 



- สิ้นรอบการประเมิน  เมื่อผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจ า  อยู่ใน
ระดับต้องปรับปรุง ให้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของ
ส่วนราชการ พ.ศ.2537  ข้อ 60 (5) ซึ่งก าหนดให้ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ  สั่งให้ลูกจ้างประจ า
ที่ไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจ
ของทางราชการ  ออกจากราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม 

พนักงานราชการ 
- ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน  ให้ผู้ประเมินและผู้รับการ

ประเมินก าหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ  ก าหนดตัวชี้วัดหรือหลักฐานบ่งชี้ความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและ
เหมาะสมกับลักษณะงาน 

- ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าที่ผู้รับการประเมินอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือประเมินผลส าเร็จของงานในช่วงเวลา 3 เดือนแรกของรอบการประเมินว่า
สอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดใช่หรือไม่  เมื่อผู้ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมินมีผล
การประเมินต่ ากว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่คาดหวังให้ผู้ประเมินแจ้งผู้รับการประเมิน
ทราบ  และให้ค าปรึกษาแนะน าเพ่ือปรับปรุง  แก้ไข  พัฒนาผลการปฏิบัติราชการของ
ผู้รับการประเมินในช่วง 3 เดือนหลังของรอบการประเมิน 

- เมื่อสิ้นรอบการประเมินของรอบการประเมินนั้น ๆ  ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานราชการมีคะแนนผลการประเมินอยู่ในระดับใดเมื่อรวมคะแนนผลการประเมิน
กับรอบการประเมินที่ผ่านมามีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน 2 ครั้ง  ติดต่อกันต่ ากว่า
ระดับดี  ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ.2554  ข้อ 11  พนักงาน
ราชการผู้ใด  ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้ประเมินผลการปฏิบัติงานแล้ว  มีคะแนนเฉลี่ยของผล
การประเมิน 2 ครั้ง  ติดต่อกันต่ ากว่าระดับดี  ให้ผู้บังคับบัญชาท าความเห็นเสนอผู้มี
อ านาจสั่งจ้างเพ่ือพิจารณาสั่งเลิกจ้างต่อไป  พร้อมกับแจ้งให้พนักงานราชการผู้นั้นทราบ
ภายในเจ็ดวัน  นับตั้งแต่วันทราบผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
- ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน  ให้ผู้ประเมินและผู้รับการ

ประเมินก าหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ  ก าหนดตัวชี้วัดหรือหลักฐานบ่งชี้ความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและ
เหมาะสมกับลักษณะงาน 

- ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าที่ผู้รับการประเมินอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือประเมินผลส าเร็จของงานในช่วงเวลา 3 เดือนแรกของรอบการประเมินว่า
สอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดใช่หรือไม่  เมื่อผู้ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมินมีผล
การประเมินต่ ากว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่คาดหวังให้ผู้ประเมินแจ้งผู้รับการประเมิน
ทราบ  และให้ค าปรึกษาแนะน าเพ่ือปรับปรุง  แก้ไข  พัฒนาผลการปฏิบัติราชการของ
ผู้รับการประเมินในช่วง 3 เดือนหลังของรอบการประเมิน 

 
 



- เมื่อสิ้นรอบการประเมินของรอบการประเมินนั้น ๆ  ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานราชการมีคะแนนผลการประเมินอยู่ในระดับใดเมื่อรวมคะแนนผลการประเมินกับ
รอบการประเมินที่ผ่านมามีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน 2 ครั้ง  ติดต่อกันต่ ากว่าระดับ
ดี  ให้ด าเนินการตาประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง 
หลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมค่าจ้าง  และต่อสัญญาจ้าง
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2557  ข้อ 8 พนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไปผู้ใด  
ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้ประเมินผลการปฏิบัติงานแล้วมีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 2 ครั้งติดต่อกันต่ ากว่าระดับดี  ให้ถือว่าสิ้นสุดสัญญาจ้าง  โดยให้ผู้บังคับบัญชา
ท าความเห็นเสนอหัวหน้าส่วนราชการต่อไป  พร้อมกับแจ้งให้พนักงานกระทรวง
สาธารณสุขผู้นั้นทราบภายในเจ็ดวันนับตั้งแต่วันทราบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

หลักเกณฑ์แนวทางการพิจารณาให้คุณหรือให้โทษต่อผู้ปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานใน
ระดับต่าง ๆ รวมถึงวิธีการพัฒนาผู้ที่มีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์มีดังนี้ 

1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดี
มากให้มีการประกาศเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วไปเพ่ือเป็นการนยกย่อง
ชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการ
ประเมินต่อไปได้ดียิ่งข้ึน 

2. ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการาของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามาร
ถาน าไปใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง การเลื่อนเงินเดือน การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในเรื่องต่าง ๆ เช่น การให้รางวัลประจ าปี รางวัลจูงใจ
และค่าตอบแทนต่างๆ ด้วยก็ได้ 

3. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ ากว่าร้อยละ 60 ไม่
ผ่านเกณฑ์การประเมิน มีแนวทางการด าเนินการดังนี้ 

3.1 น าผลการประเมินไปใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง การ
เลื่อนเงินเดือน การบริหารทรัพยากรบุคคลในเรื่องต่าง ๆ 
เช่นการให้ออกจากราชการ เป็นต้น 

3.2 จัดให้มีแผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล โดย
ประกอบด้วยรายละเอียด สมรรถนะ ความรู้และทักษะที่
ต้องได้รับการพัฒนา วิธีการพัฒนา ช่วงเวลาที่ด าเนินการ 
การวัดผลความส าเร็จ 

วิธีการ ขั้นตอน และผู้ที่ เกี่ยวข้องในการบริหารผลการปฏิบัติงาน รายงานผล การ
ด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ต่ าต่อผู้บังคับบัญชา ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 การประเมินตนเอง ผู้ปฏิบัติงานจะต้องตรวจสอบประสบการณ์ในงานที่
จะท า การฝึกอบรม  และการพัฒนา รวมทั้งการส ารวจตนเองถึงจุดแข็ง และจุดอ่อนที่
จ าเป็นต้องพัฒนา นอกจากนี้จะต้องประเมินความรู้ ทักษะ สมรรถนะของตนเองด้วย 

 ขั้นตอนที่ 2 การประชุมร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานและหัวหน้างาน ผู้ปฏิบัติงานและ
หัวหน้างานต้องหารือร่วมกันถึงแผนพัฒนาตนเองที่ได้จัดท าขึ้น รวมทั้งเป้าหมายและระยะเวลา
ในการปรับปรุงพัฒนาตนเอง 

 



วิธีการในการพัฒนาบุคลากร 

  ส าหรับวิธีการในการพัฒนาบุคลากร การเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง 
ๆ มิใช่หนทางเดียวในการพัฒนาบุคลากร แต่ยังมีวีการอ่ืนที่สามารถน ามาใช้ในการพัฒนาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น  

- การมอบหมายงาน (Jo Assignment) เป็นวิธีการพัฒนาบุคลากรด้วยการเพ่ิมความรู้และ
ทักษะในการท างานให้มีประสิทธิ์ภาพมากขึ้น โดยมอบหมายงานโครงการส าคัญ ๆ งานที่
ท้าทาย งานที่ยากมากยิ่งข้ึนด้วย เป็นต้น 

- การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน (Job Rotation) เป็นเทคนิควิธีการโยกย้ายบุคลากรจาก
หน่วยหนึ่งไปยังหน่วยงานหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดประสบการณ์แตกต่างไปจาก
เดิม เป็นการหมุนเวียนภายในระยะเวลาหนึ่ง 

- การเปลี่ยนต าแหน่งหน้าที่ (Job Redesign) เป็นวิธีการเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบให้
ตรงกับความรู้ความสามารถ ความสนใจและความถนัด 

- การสอนงาน(Coaching)เป็นวิธีการก าหนดเป้าหมาย หรือผลงานที่คาดหวังระหว่าง
หัวหน้างานและลูกน้อง ซึ่งจะมุ่งเน้นการพัฒนาผลการปฏิบัติงานของลูกน้องในปัจจุบัน 
และพัฒนาศักยภาพให้มีความก้าวหน้าและมีต าแหน่งที่สูงขึ้นต่อไป 

- การเรียนรู้ด้วยตนเอง(Self Learning) เป็นเทคนิควิธีการพัฒนาบุคลากรโดยการจัดการ
องค์ความรู้ให้องค์กร ให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองผ่าน
สื่อต่าง ๆ  

- การดูงานนอกสถานที่ (Visiting) เป็นวิธีการให้บุคลากรได้รับการเรียนรู้เรื่องใหม่ ๆ ที่ดีจาก
ภายนอกองค์กร โดยจะต้องน าความรู้มาประยุกต์ใช้กับงานขององค์กร 

- การปฏิบัติงานโดยการเป็นคณะกรรมการ หรือคณะท างานต่าง ๆ ก็เป็นการเรียนรู้งานได้
เช่นกัน 
ขั้นตอนที่ 3 การสรุปผลและการน าไปปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติงานและหัวหน้างานจะต้องลง
ลายมือชื่อร่วมกันในแผนพัฒนารายบุคคล และปฏิบัติตามแผนโดยเข้ารับการพัฒนาและ
ฝึกอบรมตามแผนที่ก าหนดไว้หากไม่ได้รับการฝึกอบรมตรงตามแผนที่ก าหนดไว้ควรมี
หมายเหตุชี้แจงข้อเท็จจริงว่าเหตุผลใดจึงไม่เป็นไปตามแผนฯ 
ขั้นตอนที่ 4 การติดตามและทบทวน ผู้ปฏิบัติงานและหัวหน้างานประชุมหารือร่วมกันทุก 
6 เดือน เพ่ือทบทวนแผนและปรับปรุงตามความเหมาะสม 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืน 
 

      ประกาศ  ณ  วันที่  25  ธันวาคม  พ.ศ. 2563 

     
 
            (นายจีรศักดิ์  แก้วค าปา) 
                    สาธารณสุขอ าเภอปง 

 


