
EB 13 หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
และการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า 

 มีการด าเนินการ  โรงพยาบาลนครนายกได้มีการก าหนดมาตรการ กลไก ในการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานและการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน ต่ า โดยจัดท าประกาศโรงพยาบาล
นครนายก เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานภาครัฐ ด้านความพร้อมรับผิด 
(กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ) 

1. มีการก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของ
ผู้บริหารในการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 

    1.1) เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการจ้างงาน/ต่อสัญญาจ้าง 
    1.2) เพ่ือประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน/ขั้นค่าจ้าง และเพ่ิมค่าตอบแทนประจ าปี  
2. มีการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลโรงพยาบาลนครนายก  เพื่อก าหนด

หลักเกณฑ์ และสัดส่วนการพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ทุกประเภท ได้แก่ 
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างรายคาบ  
ซึ่งสามารถสรุปหลักเกณฑ์การประเมินได้ดังนี้                   

 

ประเภท 
ค่าเป้าหมายท่ีก าหนด 

(คะแนน) 
สัดส่วน 

(KPIs : Comp) 
หมายเหตุ 

ข้าราชการ ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 60 70:30 เลื่อนเงินเดือน 2 ครั้ง/ปี  
(1 เม.ย. , 1 ต.ค.) ลูกจ้างประจ า ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 60 80:20 

พนักงานราชการ ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 75 80:20 เพิ่มค่าจ้าง 1 ครั้ง/ปี              
(1 ต.ค.)(สัญญาจ้าง 4 ปี) พนักงานกระทรวงฯ ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 75 80:20 

ลูกจ้างช่ัวคราว ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 75 80:20 เพิ่มค่าจ้าง 1 ครั้ง/ปี             
(1 ต.ค.)(ค าสั่งจ้าง ป/ีปี) 

ลูกจ้างรายคาบ ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 75 80:20 ไม่ได้เพิ่มค่าจ้าง  
           
หากเจ้าหน้าที่ผู้มีผลการปฏิบัติราชการต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด หรือระดับท่ีคาดหวัง ให้ด าเนินการตามกฎ 
ระเบียบ แล้วแต่ประเภทของเจ้าหน้าที่ ดังนี้ 

1. ข้าราชการ ให้ด าเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 110 
(5) และกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ. 2552 ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว 10 ลงวันที่ 24 
มีนาคม 2552 

2. ลูกจ้างประจ า ให้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ 
พ.ศ. 2537 ข้อ 60 (5) ซึ่งก าหนดให้ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ สั่งให้ลูกจ้างประจ าที่ไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ ออกจากราชการ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม 

3. พนักงานราชการ ให้ด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547    
ข้อ 19 และข้อ 20 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 และหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงานพนักงานราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2554  ตามหนังสือส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0101.034/ว 275 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2554 

4. พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ให้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ.2556 ข้อ 23 และ ข้อ 24 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข ลงวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2557 เรื่องหลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเพ่ิม
ค่าจ้าง และต่อสัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557 



5. ลูกจ้างชั่วคราว ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้าง
ชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2558 ตามหนังสือ
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ 0201.034/ว 224 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2558 

6. ลูกจ้างรายคาบ/รายวัน ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ ประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปี      
ของโรงพยาบาลนครนายก คือ หากได้รับผลการประเมินการปฏิบัติงานเฉลี่ย 2 ครั้ง ต่ ากว่า 75 คะแนน      
จะไม่ได้รับการต่อสัญญาจ้าง  

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติส าหรับผู้ที่มีผลการปฏิบัติราชการต่ ากว่าค่าเป้าหมายหรือ
ระดับท่ีคาดหวัง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารส่วนกลาง ไม่ใช้บังคับแก่เจ้าหน้าที่
ดังต่อไปนี้ 

1. ข้าราชการที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2553 
          2. บุคลากรที่มีระยะเวลาการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการที่จะท า
ประเมิน ไม่ครบ 6 เดือน 
         ซึ่งหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานและการด าเนินการกับบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานต่ า 
ตามประกาศโรงพยาบาลนครนายก เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานภาครัฐ    
ด้านความพร้อมรับผิด (กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ) ได้ผ่านการเสนอที่ประชุม  คณะกรรมการ
บริหารโรงพยาบาลนครนายก วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมพันธุ์ทิพย์ 
เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1. บันทึกข้อความ แจ้งประเมินผลการปฏิบัติงาน  
2. บันทึกข้อความ ขออนุมัติเผยแพร่ 
3. ประกาศโรงพยาบาลนครนายก เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานภาครัฐ ด้านความพร้อมรับผิด (กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ) 
4. หลักเกณฑ์การก าหนดตัวชี้วัดการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (KPIs) ของโรงพยาบาล

นครนายก 
5. หลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนเงินเดือน/ขั้นค่าจ้าง/เพ่ิมค่าตอบแทน และหลักเกณฑ์     

การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีของข้าราชการ และลูกจ้างประเภทต่างๆ 
6. หลักเกณฑ์การประเมินสมรรถนะหลัก (Competency) (ตามท่ี ส านักงาน ก.พ. ก าหนด   

5 ด้าน) 
7. แบบค าม่ันในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง 
8. สรุปผลเสนอกรรมการบริหารโรงพยาบาลนครนายก 
9. หนังสือแจ้งเวียนให้ผู้ที่เก่ียวข้อด าเนินการ 

 เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ 
1. บันทึกข้อความ ขออนุมัติเผยแพร่ 
2.            

 ไม่มีการด าเนินการ 
เนื่องจาก           

 เอกสาร/หลักฐาน คือ  
 
 
 
 

1.            
2.            

 


