
 
ค ำสั่ง ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแม่จรมิ 

ที ่  10/๒๕๖๕ 
เรื่อง กำรก ำหนดมำตรกำร กลไก หรือกำรวำงระบบในกำรบริหำรผลกำรปฏบิตัิงำน 

และกำรด ำเนนิกำรกบัเจ้ำหน้ำทีผู่้มผีลสมัฤทธิ์กำรปฏบิตัิงำนต่ ำ 
 

หลักเกณฑ์กำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิบัติงำน 
 

กลุ่มคะแนน คะแนนประเมิน ร้อยละกำรเลื่อนเงินเดือน(%) หมำยเหตุ 
ดีมาก 80 ขึ้นไป 2.50-2.99  

ดี 70-79 2.00-2.49  
พอใช้ 60-69 1.00-1.99  

ปรับปรุง ต ากว่า 60 ไม่ได้เล่ือนเงินเดือน  
 
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำให้คุณหรือให้โทษต่อผู้ปฏิบัติงำนตำมผลสัมฤทธิ์กำรปฏิบัติงำนในระดับ

ต่ำงๆรวมถึงโครงกำรพัฒนำผู้ที่มีผลกำรประเมินไม่ผ่ำนเกณฑ์ 
๑. ข้าราชการให้ด าเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 มาตรา 110

และกฎกพ.ว่าด้วยการส่ังให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการ
ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลพ.ศ. 2552 ตามหนังสือส านักงานกพ. นร1012 / ว 10  
ลงวันท่ี 24 มีนาคม 2552 

๒. ลูกจ้างประจ าให้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการพ.ศ. 
2534 ข้อ 60 (๕) ซึ่งก าหนดให้ผู้มีอ านาจส่ังบรรจุส่ังให้ลูกจ้างประจ าท่ีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นท่ีพอใจของทางราชการออกจากราชการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม 

๓. พนักงานราชการให้ด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการพ.ศ. 2547 
ข้อ 19 ในข้อ 20 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์พ.ศ. 
2554 เรื่องแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการพ.ศ. 2554 และหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขพ.ศ. 2554 ตามหนังสือส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่ี สธ0201.034 /ว275 
ลงวันท่ี 21 ตุลาคม 2554 

๔. ลูกจ้างช่ัวคราวให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างช่ัวคราว
เงินนอกงบประมาณวงเล็บเงินบ ารุงสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพ.ศ. 2558 ตาม



หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขด่วนท่ีสุดท่ีสธ0201.034 / ว 224 ลงวันท่ี 24 มีนาคม 
2558 

๕. พนักงานกระทรวงสาธารณสุขให้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้ วยพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุขพ.ศ. 2556 ข้อ 23 และข้อ 24 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุขลงวันท่ี 19 พฤษภาคมพ.ศ. 2557 เรื่องหลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มค่าจ้างและต่อสัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขพ.ศ. 2557 

ท้ังนี้หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติส าหรับผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ ากว่าค่า
เป้าหมายหรือระดับท่ีคาดหวังส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารส่วนกลางไม่ใช้
บังคับแต่เจ้าหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 

๑. ข้าราชการท่ีอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการตามกฎก็พอว่าด้วยการทดลอง
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการและการพัฒนาข้าราชการท่ีอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ
พ.ศ. 2553 

๒. ข้าราชการท่ีมีระยะเวลาการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีจะ
ท าการประเมินไม่ครบ ๖ เดือน 
 

วิธีกำรข้ันตอนและผู้ท่ีเก่ียวข้องในกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน รำยงำนผล กำรด ำเนินกำรกับ
เจ้ำหน้ำที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์กำรปฏิบัติงำนต่ ำต่อผู้บังคับบัญชำ 

เพื่อให้การก าหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงาน (ตัวชี้วัดรายบุคคล) ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการรายบุคคลสอดคล้องกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี จึงให้ใช้วิธีการก าหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงานเพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
รายบุคคล แบ่งเป็น 4 วิธี ดังนี้ 
 วิธีท่ี 1 การถ่ายทอดตัวช้ีวัดผลส าเร็จของงานจากบนลงล่าง (เป็นวิธีท่ีให้ใช้เป็นหลัก) 
 วิธีท่ี 2 การสอบถามความคาดหวังของผู้รับบริการ 
 วิธีท่ี 3 การไล่เรียงตามผังการเคล่ือนของงาน 
 วิธีท่ี 4 การพิจารณาจากประเด็นท่ีต้องปรับปรุง 

 
วิธีท่ี 1 การถ่ายทอดตัวช้ีวัดผลส าเร็จของงานจากบนลงล่าง (เป็นวิธีท่ีให้ใช้เป็นหลัก)  

เป็นวิธีการก าหนดตัวช้ีวัดท่ีมีหลักการว่า เป้าหมายและตัวช้ีวัดผลงานของผู้รับการประเมินควรสอดรับ หรือสะท้อน
ภาระหน้าท่ีท่ีผู้รับการประเมินพึงท าให้ส าเร็จ เพื่อผลักดันให้เป้าหมายการปฏิบัติราชการของผู้ประเมินหรือ
หน่วยงานให้บรรลุผล 

แบ่งเป็นวิธีการย่อย เป็น 3 วิธี ดังนี้ 
1.1 การถ่ายทอดลงมาโดยตรง 

 1.2 การแบ่งค่าตัวเลขเป้าหมาย 
 1.3 การแบ่งเฉพาะด้านท่ีมอบหมาย 
 
 
 



วิธีท่ี 2 การสอบถามความคาดหวังของผู้รับบริการ  
 เป็นวิธีการก าหนดตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของภารกิจงานท่ีให้บริการ หรืองานท่ีมี ผู้รับบริการเป็น 
หัวใจส าคัญ โดยน าความคาดหวังของผู้รับบริการมาก าหนดตัวช้ี วัดและค่าเป้าหมายของผู้รับการประเมิน  
ซึ่งอาจใช้วิธีการสอบถามความคาดหวังของผู้รับบริการ 
 

วิธีท่ี 3 การไล่เรียงตามผังการเคล่ือนของงาน 
 เป็นวิธีการก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของภารกิจงานท่ีมีขั้นตอนหลายขั้นแต่ละขั้นเกี่ยวข้องกับ 
ผู้ปฏิบัติหลายคนท่ีอยู่ภายในหน่วยงานเดียวกัน โดยจะต้องด าเนินการไล่เรียงเนื้องานในความรับผิดชอบ 
ของต าแหน่งงาน โดยเริ่มจากกระบวนการท างานของหน่วยงานก่อน จากนั้นระบุเนื้องานท่ีต้องรับผิดชอบหรืออาจ 
ไล่เรียงเนื้ องานจากลักษณะงานท่ีรับผิดชอบและสรุปเนื้องานท่ีส าคัญจากการไล่เรียงเนื้ องานดังกล่ าว  
แล้วจึงก าหนดตัวช้ีวัดผลส าเร็จของเนื้องานในความรับผิดชอบทีละเนื้องาน ดังนี้   

- พิจารณาก าหนดผลลัพธ์ หรือผลผลิต หรือผลส าเร็จของเนื้องานในความรับผิดชอบ 
- พิจารณาว่าผลลัพธ์ หรือผลผลิต หรือผลส าเร็จดังกล่าวนั้น มีจุดเน้นท่ีอะไร หรือมีอะไร 

ท่ีจะอธิบายได้ว่าผู้รับการประเมินสามารถปฏิบัติงานได้ดีกว่าผู้อื่น และใช้อะไรวัดความส าเร็จ 
จึงจะพิจารณาสรุปและตกลงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของผู้ประเมินร่วมกันกับผู้ประเมิน 
จากนั้นบันทึกสามารถสะท้อนถึงจุดเน้นนั้น 

         
  -  พิจารณาก าหนดค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัดแต่ละตัวท่ีเห็นพ้องต้องกันนี้ลงในแบบประเมินก าหนด
และประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 

วิธีท่ี 4 การพิจารณาจากประเด็นท่ีต้องปรับปรุง 
 เป็นวิธีการสร้างสรรค์งานใหม่/ปรับปรุงวิธีการท างานใหม่ (สร้างนวัตกรรม) ซึ่งเป็นการพัฒนาการท างาน 
ให้ได้ผลดียิ่งขึ้น โดยอาจน าผลท่ีได้จากการประเมินผลการด าเนินการของปีท่ีผ่านมาแล้วพบว่ายังคงมีปัญหาอุปสรรค
หรืองานท่ีได้รับการร้องเรียน/ร้องทุกข์ จ าเป็นต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเหล่านั้นด้วยวิธีการสร้างสรรค์
ใหม่/ปรับปรุงวิธีการท างานใหม่ 
 
 ก ำหนดกลไกก ำกับติดตำมอย่ำงต่อเนื่อง 

จัดท าแผนก ากับติดตาม โดยพิจารณาจาก 
  (1) ปริมาณงานของเนื้องานนั้นๆ เมื่อเทียบกับเนื้องานอื่นๆ โดยท่ัวไป เนื้องานท่ีมีปริมาณมากอาจมี
น้ าหนักของตัวช้ีวัดมากว่าเนื้องานท่ีมีปริมาณงานน้อยกว่า 
  (2) ผลกระทบและความส าเร็จในเนื้องานนั้น ต่อผลงานของหน่วยงานหรือองค์กร โดยเนื้องาน 
ท่ีมีผลกระทบสูงจะมีความส าคัญหรือน้ าหนักของตัวช้ีวัดมากกว่าเนื้องานท่ีมีผลกระทบน้อยกว่า 
  (3) เวลาใช้ท่ีใช้ในเนื้องานนั้นๆ เมื่อเทียบกับเนื้องานอื่นๆ ท่ีผู้รับการประเมินต้องใช้ โดยเนื้องานท่ีใช้เวลา
มากกว่า อาจมีน้ าหนักตัวช้ีวัดสูงกว่าเนื้องานท่ีใช้เวลาน้อยกว่า 
 
 
 
 



เอกสำรแนบท้ำย 
พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนพ.ศ. 2551 มำตรำ 110 
มำตรำ 110 ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจส่ังบรรจุตามมาตรา57 มีอ านาจส่ังให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออก
จากราชการเพื่อรับบ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการได้ในกรณี
ดังต่อไปนี้ 

๑. เมื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีราชการของตนได้โดยสม่ าเสมอ 
๒. เมื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดสมัครไปปฏิบัติงานใดใดตามความประสงค์ของทางราชการ 
๓. เมื่อสมาชิกการพลเรือนสามัญผู้ใดขาดคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา 36 ก (๑)หรือ (๓) หรือมี

ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 ข (๑) (๓) (๖) หรือ (๗) 
๔. เมื่อทางราชการยกเลิกหรือยุบหน่วยงานหรือต าแหน่งท่ีข้าราชการพลเรือนสามัญปฏิบัติหน้าท่ี

หรือด ารงอยู่ส าหรับผู้ท่ีออกจากราชการในกรณีนี้ให้ได้รับเงินชดเชยตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงิน
ไขท่ีกระทรวงการคลังก าหนดด้วย 

๕. เมื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ในระดับอันเป็นท่ีพอใจของทางราชการ 

๖. เมื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดอย่างความสามารถในอันท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีราชการบกพร่องใน
หน้าท่ีราชการหรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าท่ีราชการถ้าให้ผู้นั้นรับราชการต่อไป
จะเป็นการเสียหายแก่ราชการ 

๗. เมื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดมีกรณีถูกสอบสวนว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา 
93 และผลการสอบสวนไม่ได้ความแน่ชัดพอท่ีจะลงโทษตามมาตรา 97 วรรคหนึ่งแต่มีมลทิน
หรือมัวหมองในกรณีท่ีถูกสอบสวนถ้าให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ 

๘. เมื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกในความผิดท่ี
ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือต้องรับโทษจ าคุกโดยค าส่ังของศาลซึ่งยังไม่ถึงกับ
จะต้องถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออก 

การส่ังให้ออกจากราชการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกดก็พอท้ังนี้ให้น ามาตรา 
97 วรรคสองมาบังคับกับการส่ังให้ออกจากราชการตามกรณี (๓) เฉพาะมาตรา 36 ก (๓) กรณี
(๖)และกรณี (๗) โดยอนุโลม 

เมื่อผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจส่ังบรรจุตามมาตรา 57 ส่ังให้ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใด
ออกจากราชการตามมาตรานี้แล้วให้รายงานอ.ก.พ. กระทรวงหรือก.พ. แล้วแต่กรณีและให้น า
มาตรา 103 มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

 
ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพนักงำนรำชกำรพ.ศ. 2547หมวด ๓ กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

ข้อ 19 ในระหว่างสัญญาจ้างให้ศูนย์ราชการจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ราชการดังต่อไปนี้ 
๑. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการท่ัวไปให้กระท าในกรณีดังต่อไปนี้ 

(ก) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
(ข) การประเมินผลการเรียนบัตรงานเพื่อต่อสัญญาจ้าง 



๒. การประเมินผลก าหนดงานของพนักงานราชการพเิศษให้กระท าในกรณีการประเมินผลส าเร็จของ
งานตามช่วงเวลาท่ีก าหนดไว้ในสัญญาจ้างการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
ตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีส่วนราชการก าหนด 
ในการนี้คณะกรรมการอาจก าหนดแนวทางการประเมินผลการด าเนินงานดังกล่าวเพื่อเป็น 
มาตรฐานท่ัวไปในส่วนราชการปฏิบัติก็ได้ 

ข้อ ๒๐ พนักงานราชการการผู้ใดไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อ 19 ให้ถือว่าสัญญาจ้าง
ของพนักงานราชการผู้นั้นส้ินสุดลงโดยให้ส่วนราชการแจ้งให้พนักงานราชการทราบภายในเจ็ดวันนับ
แต่วันท่ีทราบผลการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการผู้นั้น 
 
 

ส่ัง ณ วันท่ี   18   เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕   

 

 

 

   (นายฉลองชัย  สิทธิวัง) 
   สาธารณสุขอ าเภอแม่จริม 

 


