
 
 
 

 

 

         ประกาศโรงพยาบาลหาดสําราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
 เรื่อง มาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดําเนินการกับ

บุคลากรผูมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ํา 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

             .................................................................. 
      เพ่ือใหการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ วิธีการวาดวยการสั่งใหออกจากราชการ กรณีไม

สามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล หรือการสั่งการเลิกจาง เนื่องจากมีคะแนนการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการต่ํากวาระดับท่ีกําหนด แลวแตประเภทของบุคลากร ดังนี้ 

1. ขาราชการ  ใหดําเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  
มาตรา 110 (5) และกฎ ก.พ. วาดวยการสั่งใหขาราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ กรณีไมสามารถปฏิบัติ
ราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ. 2562 ขอ 4 กําหนดใหผูบังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2551 แลวเห็นวาขาราชการผูใดท่ีมีผลปฏิบัติราชการในระดับท่ีตอง
ใหไดรับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง และแจงใหผูนั้นทราบเก่ียวกับผลการประเมิน พรอมท้ังกําหนดใหผูนั้นเขารับ
การพัฒนาปรับปรุงตนเองโดย ใหลงลายมือชื่อรับทราบไวเปนหลักฐาน และตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 
1012/ว 10 ลงวันท่ี 24 มีนาคม 2552 
  2. ลูกจางประจํา  ใหดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวน
ราชการ พ.ศ. 2537 ขอ 60 (5) ซ่ึงกําหนดใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุ สั่งใหลูกจางประจําท่ีไมสามารถปฏิบัติราชการ
ใหมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลในระดับอันเปนท่ีพอใจของทางราชการ ออกจากราชการตามหลักเกณฑ
และวิธีการตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนโดยอนุโลม 
  3. พนักงานราชการ  ใหดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยพนักงานราชการ 
พ.ศ. 2547 ขอ 19 และขอ 20 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 และ
หลักเกณฑวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักงานราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 
2554 ตามหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ท่ี สธ 0201.034/ว 275 ลงวันท่ี 21 ตุลาคม 2554 
  4. ลูกจางช่ัวคราว  ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ลูกจางชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบํารุง) สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2558 ตาม
หนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดวนท่ีสุด ท่ี สธ 0201.034/ว 224 ลงวันท่ี 24 มีนาคม 2558 
  5. พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ใหดําเนินการตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข วาดวย
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 ขอ 23 และขอ 24 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข ลงวันท่ี 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑวาดวยการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เพ่ือเพ่ิมคาจาง และตอสัญญาจางพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557 
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 ดังนั้น โรงพยาบาลหาดสําราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จึงขอกําหนดมาตรการในการบริหาร
ผลการปฏิบัติงานและการดําเนินการกับบุคลากรผูมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ํา  ในสังกัดโรงพยาบาลหาดสําราญ
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ดังนี้ 

 

1. กําหนดหลักเกณฑการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน ดังนี้ 
      1.1 ใหผูประเมินและผูรับการประเมิน จัดทําคํารับรองฯ โดยกําหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์การ

ปฏิบัติงานไมนอยกวา 4 ตัว และน้ําหนักของทุกตัวชี้วัดรวมกันเทากับ 100 คะแนน  
1.2 กอนจัดทําคํารับรอง เปดโอกาสใหผูรับการประเมินสามารถเปลี่ยนงานไปยังกลุมงานท่ีถนัด 

มากกวาได  โดยตองไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาหนวยงาน    
 

2. วิธีการ ข้ันตอน ผูท่ีเกี่ยวของ และการกํากับติดตาม ดังนี้ 
      2.1. ใหมีการพูดคุยปรึกษาหารือในองคกร เพ่ือหาแนวทางชวยกันพัฒนาเจาหนาท่ีผูมีผลสัมฤทธิ์

การปฏิบัติงานต่ําใหมีผลงานดีข้ัน    
2.2 ใหหัวหนางาน  เพ่ือนรวมงานชวยสอนงาน กํากับ แนะนํา  และรายงานผลใหผูบังคับบัญชา 

ทราบเปนระยะๆ 
2.3 เม่ือถึงรอบการประเมิน ใหผูรับการประเมินรายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามคํารับรอง 

ฯท่ีไดรับมอบหมาย   
2.4 หากผลการประเมินอยูในระดับ พอใช (รอยละ 60-70) ใหพัฒนาผานระบบอิเล็กทรอนิกส 

(e-learning)ของกรมตนสังกัด  
2.5 หากผลการประเมินอยูในระดับ นอยกวารอยละ 60    ใหรายงานผูวาราชการจังหวัดทราบ  

เพ่ือรายงานไปยังกรมตนสังกัดและดําเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ตอไป 
 

                     จึงประกาศมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ 
 

        ประกาศ ณ วันท่ี  11  มีนาคม  พ.ศ. 2565   
 

      

         
(นายภูริวัจน คําแหง) 

                                                    นายแพทยชํานาญการ รักษาการในตําแหนง 
     ผูอํานวยการโรงพยาบาลหาดสําราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

 
 
 
 
 
 
 

 



แบบจัดทําคําม่ันในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง  ครั้งท่ี......... 
กรณีขาราชการพลเรือนสามัญ โรงพยาบาลหาดสําราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
      มีผลการปฏิบัติราชการในระดับท่ีตองปรับปรุง (ต่ํากวารอยละ 60) 
 
     เขียนท่ี............................................ 
     วันท่ี..............เดือน........................พ.ศ. ................. 
 
ขาพเจา  นาย/นาง/นางสา........................................................................................................... 

ตําแหนง......................................................................ประเภท..........................................ระดับ.............................
สังกัด....................................................................................................................................................................... 
ซ่ึงตอไปในหนังสือฉบับนี้ เรียกวา “ผูถูกประเมิน” ฝายหนึ่ง 
 

  กับ นาย/นาง/นางสาว................................................................................................................... 
ตําแหนง...............................(1)...............................................ซ่ึงเปนผูบังคับบญัชาท่ีมีหนาท่ีในการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ  ซ่ึงตอไปในขอตกลงนี้ เรียกวา “ผูประเมิน” อีกฝายหนึ่ง 
  ตามท่ีผูประเมินไดประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูถูกประเมิน ในรอบการประเมินท่ี.....(2)..... 
ระหวางวันท่ี.............................(3).....................................ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ..................ปรากฏวามีผล
การปฏิบัติราชการอยูในระดับท่ีตองปรับปรุง หรือมีคะแนนต่ํากวารอยละ 60 นั้น 
 

  โดยท่ีทรัพยากรบุคคลถือเปนตนทุนซ่ึงตองไดรับการบริหารจัดการเพ่ือผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ
ภาครัฐ  ความมีประสิทธิภาพ และความคุมคา  ดังนั้น ท้ังสองฝายจึงตกลงรวมมือในการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการของผูถูกประเมิน เพ่ือใหมีคุณภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจภาครัฐ  โดยมีรายละเอียดและ
เง่ือนไขดังตอไปนี้ 
  ขอ 1 ผูถูกประเมินรับทราบในผลการประเมินการปฏิบัติราชการท่ีผูประเมินไดแจงใหทราบ เม่ือ
วันท่ี............เดือน.........................พ.ศ. ................. และผูถูกประเมินใหคําม่ันวา จะพัฒนาและปรับปรุงตนเองใหดี
ข้ึนตั้งแตวันท่ีลงนามในหนังสือใหคําม่ันฉบับนี้เปนตนไป  จนถึงวันท่ี............เดือน........(4)..............พ.ศ. ................ 
ซ่ึงตอไปในหนังสือฉบับนี้ เรียกวา “ผูถูกประเมิน” ฝายหนึ่ง 
  ขอ 2 ผูประเมินและผูถูกประเมิน ไดตกลงรวมกันกําหนดคําม่ันในการพัฒนาปรับปรุงตนเองตาม 
ขอ 1 โดยมีรายละเอียดท่ีผูถูกประเมินจะตองปฏิบัติ  ดังนี้ 

1. .....................................................(5).......................................................................
. 

2. .....................................................(6).......................................................................
. 

  ขอ 3 ในกรณีท่ีผูถูกประเมินไมสามารถปฏิบัติไดตามขอตกลงในขอ 2 ขอใดขอหนึ่ง ใหถือวาผูถูก
ประเมินไมสามารถปรับปรุงและพัฒนาตนเองไดตามเง่ือนไขท่ีกลาวมาขางตน  และเปนการกระทําผิดเง่ือนไขตาม
คําม่ันฉบับนี้  หากครบกําหนดตามเวลาตามท่ีระบุในขอ 1 แลว  ใหรายงานผลการประเมินตอผูวาราชการจังหวัด
พิจารณาดําเนินการตามระเบียบทางราชการตอไป 
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         ขอ 4 กรณีมีการแกไขเพ่ิมเติมคําม่ัน  ใหท้ังสองฝายจัดทําเปนหนังสือโดยลงลายมือชื่อ และใหถือ

วาเปนเอกสารแนบทายคําม่ันฉบับนี้  ใหถือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับของทางราชการ 
  คําม่ันนี้  ทําข้ึนสองฉบับ ขอความตรงกันทุกประการ และตางฝายตางถือไวฝายละฉบับ 
 
 
      ลงชื่อ.........................................................ผูถูกประเมิน 
            (.........................................................) 
 
       ลงชื่อ.........................................................ผูประเมิน 
            (.........................................................) 
 

ลงชื่อ.........................................................พยาน 
            (.........................................................) 
 

ลงชื่อ.........................................................พยาน 
            (.........................................................) 
 


