
  
 
 
 
 
 

ประกาศจังหวัดลำปาง 
เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ด้านความพร้อมรับผิด 

(กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ : มาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับ
เจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ) 

----------------------------------- 
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข          
เป็นส่วนราชการระดับจังหวัดที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565          
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นการประเมินเชิงบวก     
ที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐในทุกมิติ ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
ที่สะท้อนถึงคุณลักษณะที่ดีในการดำเนินงานที่มีคุณธรรมที่หน่วยงานของรัฐต้องมี และยึดถือปฏิบัติได้   
เป็นอย่างดี ซึ่งดัชนีความพร้อมรับผิด เป็นหนึ่งในกรอบการประเมินที่มุ่งหมายให้สาธารณชนสามารถ
ติดตามตรวจสอบว่าหน่วยงานได้ดำเนินภารกิจตามพันธกิจของหน่วยงาน การประเมินพฤติกรรม        
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่แสดงถึงความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมถึง          
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของเจ้าหน้าที่ที่แสดงถึงผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับต่างๆ ภายใน
หน่วยงาน โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาให้คุณหรือให้โทษต่อผู้ปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน   
ในระดับต่างๆ เช่นเดียวกัน เพ่ือมุ่งตอบสนองต่อผู้รับบริการหรือประชาชนอย่างแท้จริง อันจะก่อให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ ต่อภารกิจของรัฐและประเทศชาติ ซึ่งดัชนีความพร้อมรับผิด ตัวชี้วัดที่ 2.2 การปฏิบัติงาน   
ตามหน้าที่มีวัตถุประสงค์ให้หน่วยงานมีการกำกับ ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่
อย่างเต็มประสิทธิภาพอันจะก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐและผู้รับบริการหรือประชาชน 
 

  เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง                 
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เป็นไปตามหลักเกณฑ์      
ที่ เกี่ยวข้อง มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของภาครัฐ  โดยหลักเกณฑ์            
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ กำหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา และกำกับติดตามการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการที่กำหนดไว้ ทั้งนี้  บุคลากรใดประพฤติตนอยู่ในจรรยาและระเบียบวินัย     
ปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์  ต่อภารกิจของรัฐ ให้ผู้บั งคับบัญชานำผล              
การประเมินผลการปฏิบัติราชการดังกล่าวไปใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง/
ค่าตอบแทน เพ่ือเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ หากบุคลากรใดมีผลการปฏิบัติราชการในระดับที่
ต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง  ไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผลในระดับ          
อันเป็นที่พอใจของทางราชการ ให้ดำเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติการประเมินผล     
การปฏิบัติราชการของบุคลากรแต่ละประเภท ดังนี้                             
 
         /1.พระราชบัญญัติ... 
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  1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2551 มาตรา 110 (5) และ
กฎ ก.พ.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ. 2552 ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว10 ลงวันที่ 
24 มีนาคม 2552 (สำหรับข้าราชการ)  
  2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 ข้อ 60 
(5) ซึ่งกำหนดให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุ สั่งให้ลูกจ้างประจำที่ไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการออกจากราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่
กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม (สำหรับลูกจ้างประจำ)  
  3. ระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ข้อ 19       
ข้อ 20 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 และหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2554   ตามหนังสือสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที ่สธ ๐๒๐๑.๐๓๔/ว๒๗5 ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒55๔ (สำหรับพนักงานราชการ) 
  4. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวเงินนอก
งบประมาณ (เงินบำรุง) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2558 ตามหนั งสือสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0201.034/ว224 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2558 (สำหรับ
ลูกจ้างชั่วคราว) 
  5. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ .ศ. ๒55๖     
ข้อ ๒๓ ข้อ ๒๔ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒557 เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมค่าจ้าง และต่อสัญญาจ้าง
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2554 (สำหรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) 
  อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๓/๒๔๖๑ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๔๖๑ 
มีมติเห็นชอบอนุมัติแนวทางปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตํ่ากว่า  
ค่าเป้าหมายหรือระดับที่คาดหวังสำหรับบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข       
(ราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนกลางที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ) และให้จัดทำ
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ : ด้านความพร้อมรับผิด (กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ) เพ่ือให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ
ตั้งแต่รอบการประเมิน วันที่ ๑ ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๔๖5 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

  ข้าราชการ 
  - ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมินให้ผู้ประเมินและผู้รับการ
ประเมินกำหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการกำหนด
ตัวชี้วัดหรือหลักฐานบ่งชี้ความสำเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 
  - ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมิน    
อย่างต่อเนื่องเพ่ือประเมินผลสำเร็จของงานในช่วงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับ
เป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ เมื่อผู้ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมินมีผลการประเมินตํ่ากว่าค่าเป้าหมาย
หรือระดับที่คาดหวังให้ผู้ประเมินแจ้งผู้รับการประเมินทราบและให้คำปรึกษาแนะนำเพ่ือปรับปรุงแก้ไข
พัฒนาผลการปฏิบัติราชการของผู้รับการประเมินในช่วง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน 
 
 

             /สิ้นรอบการ... 
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  - สิ้นรอบการประเมิน เมื่อผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการอยู่ใน
ระดับต้องปรับปรุงให้ดำเนินการจัดทำคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง กรณีข้าราชการพลเรือนสามัญ   
มีผลการปฏิบัติราชการในระดับต้องปรับปรุง (ต่ำกว่าร้อยละ 60) ดังนี้  
  ข้อ 1 ให้ผู้บังคับบัญชาท่ีประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในระดับท่ีต้องให้ได้รับการ
พัฒนาปรับปรุงตนเองต้องแจ้งให้ผู้รับการประเมินทราบเกี่ยวกับผลการประเมินพร้อมทั้งกำหนดให้ผู้นั้นเข้า
รับการพัฒนาปรับปรุงตนเองโดยให้ลงลายมือชื่อรับทราบไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง
ให้ผู้บังคับบัญชาจัดให้ข้าราชการผู้นั้นทำคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองโดยกำหนดเป้าหมายในระดับ
อันเป็นที่พอใจของทางราชการให้ชัดเจน เพ่ือใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งต่อไป ดังนี้ 
            1.1 รว่มจัดทำคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองตามแบบจัดทำคำม่ันในการ
พัฒนาปรับปรุงตนเอง (เอกสารแนบท้าย 1)   
         1.2 ให้ใช้แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ส่วนที่ 3 แผนการปฏิบัติ-
ราชการรายบุคคลในรอบที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรุง (ต่ำกว่าร้อยละ 60) มาจัดทำ
แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) เพ่ือเป็นเครื่องมือประเมินผลการพัฒนาความรู้
ทักษะ สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา และแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน แบบประเมินพฤติกรรม         
การปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะในการกำหนดคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองเป็นตัวชี้วัดรายบุคคล
โดยต้องกำหนดเป้าหมายในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการปฏิบัติ
ราชการรายบุคคลประกอบการจัดทำคำมั่นสัญญา ตามแบบท่ีสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด 
(เอกสารแนบท้าย 2)     
  ข้อ 2 การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการพัฒนาปรับปรุงตนเองของข้าราชการ      
ตามข้อ 1 ให้มีระยะเวลาไม่เกินสามรอบการประเมิน  
  ข้อ 3 กรณีที่ผู้ ถูกประเมินเห็นว่าการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้บังคับบัญชามีความ         
ไม่เป็นธรรมอาจทำคำคัดค้านยื่นต่อผู้บังคับบัญชารวมไว้กับผลการประเมินเพ่ือเป็นหลักฐานได้ภายใน    
๑๕ วัน หลังจากทราบผลการประเมินและใหผู้้บังคับบัญชารวบรวมรายงานเสนอผู้มีอำนาจลำดับถัดไปเพ่ือ
ประกอบความเห็นในการพิจารณา 
  ข้อ 4 เมื่อผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญตามคำมั่น        
ในการพัฒนาปรับปรุงตนเองตามข้อ ๑ และข้อ ๒ แล้ว ปรากฏว่าผู้นั้นไม่ผ่านการประเมินในระดับอันเป็นที่
พอใจของทางราชการตามคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองให้รายงานผลการประเมินดังกล่าว           
ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด เมือ่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับรายงานแล้วอาจดำเนินการดังต่อไปนี้ 
   4.1  กรณีข้าราชการผู้รับการประเมินประสงค์จะลาออกจากราชการก็ให้สั่งให้
ออกจากราชการ หรือ 
   4.2 สั่ งให้ข้าราชการผู้นั้นเข้ารับการพัฒนาปรับปรุงตนเองอีกครั้งหนึ่ ง          
โดยทำคำม่ันในการพัฒนาปรบัปรุงตนเองเป็นครั้งที่สอง หรือ 
   4.3 สั่งให้ข้าราชการผู้นั้นออกจากราชการกรณีการดำเนินการตาม ข้อ ๔ (๒)  
เมื่อผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการของราชการผู้นั้นตามคำมั่นครั้งท่ีสองแล้วปรากฏว่า 
 
 
 
                   /ผู้นั้นไม่... 
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ผู้นั้นไม่ผ่านการประเมินในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการตามคำมั่น ในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง   
ให้หน่วยงานรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือสั่งให้ข้าราชการ    
ผู้นั้นออกจากราชการ  ทั้งนี้ให้ดำเนินการตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจาก
ราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ. ๒๕๕2 
 

  ลูกจ้างประจำ 
  - ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมินให้ผู้ประเมินและผู้ รับ       
การประเมินกำหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
กำหนดตัวชี้วัดหรือหลักฐานบ่งชี้ความสำเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน  
  - ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมินอย่างต่อเนื่อง    
เพ่ือประเมินผลสำเร็จของงานในช่วงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับเป้าหมาย       
ที่กำหนดไว้หรือไม่ เมื่อผู้ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมินมีผลการประเมินตํ่ากว่าค่าเป้าหมายหรือระดับ     
ที่คาดหวังให้ผู้ประเมินแจ้งผู้รับการประเมินทราบและให้คำปรึกษาแนะนำเพ่ือปรับปรุงแก้ ไขพัฒนา         
ผลการปฏิบัติราชการของผู้รับการประเมินในช่วง 3 เดือน หลังของรอบการประเมิน 
  - สิ้นรอบการประเมิน เมื่อผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจำอยู่ในระดับต้อง
ปรับปรุงให้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ  พ.ศ. ๒๕๓๗  
ข้อ ๖๐ (๕)  ซึ่งกำหนดให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุสั่งให้ลูกจ้างประจำที่ไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและ        
เกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการออกจากราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่
กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม 
 

  พนักงานราชการ 
 

  - ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมินให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน        
กำหนดข้ อตกลงร่ วมกั นเกี่ ยวกั บการมอบหมายงานและการประเมิ นผลการปฏิ บั ติ งาน  กำหนด                                    
ตั วชี้ วั ดหรื อห ลั ก ฐ าน บ่ ง ชี้ ความสำเร็ จของงานอย่ างเป็ นรู ปธรรมและเหมาะสมกั บลั กษณะงาน 
  - ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมินอย่างต่อเนื่อง        
เพ่ือประเมินผลสำเร็จของงานในช่วงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดไว้
หรือไม่ เมื่อผู้ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมินมีผลการประเมินตํ่ากว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่คาดหวังให้    
ผู้ประเมินแจ้งผู้รับการประเมินทราบและให้คำปรึกษาแนะนำเพ่ือปรับปรุงแก้ไขพัฒนาผลการปฏิบัติงาน    
ของผู้รับการประเมินในช่วง 3 เดือนหลังของรอบการประเมิน 
  - เมื่ อสิ้ นรอบการประเมิ นของรอบการประเมิ นนั้ นๆ ผลการประเมิ นผลการปฏิ บั ติ งาน 
ของพนักงานราชการมีคะแนนผลการประเมินอยู่ในระดับใดเมื่อรวมคะแนนผลการประเมินกับรอบการ
ประเมินที่ผ่านมามีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน ๒ ครั้ง ติดต่อกันตํ่ากว่าระดับดีให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข       
พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๑ พนักงานราชการผู้ใด ชึ่งผู้บังคับบัญชาได้ประเมินผลการปฏิบัติงานแล้วมีคะแนนเฉลี่ยของ
ผลการประเมิน ๒ ครั้ง ติดต่อกันตํ่ากว่าระดับดีให้ผู้บังคับบัญชาทำความเห็นเสนอผู้มีอำนาจสั่งจ้างเพ่ือ
พิจารณาสั่งเลิกจ้างต่อไป พร้อมกับแจ้งให้พนักงานราชการผู้นั้นทราบภายในเจ็ดวันนับตั้งแต่วันทราบ     
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
                /พนักงานกระทรวง... 
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  พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
  - ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมินให้ผู้ประเมิ นและผู้รับ      
การประเมินกำหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานกำหนด 
ตัวชี้วัด หรือหลักฐานบ่งชี้ความสำเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน  
  - ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมิ น     
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือประเมินผลสำเร็จของงานในช่วงเวลา 3 เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับ
เป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ เมื่อผู้ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมินมีผลการประเมินต่ำกว่าค่าเป้าหมาย
หรือระดับที่คาดหวังให้ผู้ประเมินแจ้งผู้ รับการประเมินทราบและให้คำปรึกษาแนะนำเพ่ือปรับปรุง        
แก้ไขพัฒนาผลการปฏิบัติงานของผู้รับการประเมินในช่วง 3 เดือน หลังของรอบการประเมิน 
  - เมื่อสิ้นรอบการประเมินของรอบการประเมินนั้นๆ ผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน                      
ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขมีคะแนนผลการประเมินอยู่ในระดับใดเมื่อรวมคะแนนผลการประเมิน                     
กับรอบการประเมินที่ผ่านมามีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2 ครั้ง ติดต่อกัน                          
ต่ำกว่าระดับดี ให้ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง 
หลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมค่าจ้าง และต่อสัญญาจ้างพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2557 ข้อ 8 พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปผู้ใด ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้ประเมินผล  
การปฏิบัติงานแล้วมีคะแนนเฉลี่ย ของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2 ครั้งติดต่อกันต่ำกว่าระดับดี    
ให้ถือว่าสิ้นสุดสัญญาจ้าง โดยให้ผู้บังคับบัญชาทำความเห็นเสนอหัวหน้าส่วนราชการต่อไป พร้อมกับแจ้ง  
ใหพ้นักงานกระทรวงสาธารณสุขผู้นั้นทราบภายในเจ็ดวันนับตั้งแต่วันทราบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

  ลูกจ้างชั่วคราว   
  การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) สังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม และมีมาตรฐานเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน จึงเห็นสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้  
  ข้อ 1 หลักเกณฑ์นี้เรียกว่า หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้าง
ชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2558  
  ข้อ 2  ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวเงินนอก              
งบประมาณ (เงินบำรุง) ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2554        
  ข้อ 3 หลักเกณฑ์และวิธีการนี้ ใช้กับการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวเงินนอก
งบประมาณ (เงินบำรุง) ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 เป็นต้นไป   
  ข้อ 4 การประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้  มี วัตถุประสงค์เพื่อให้
ผู้บังคับบัญชาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) และนำผล   
การประเมินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ แล้วแต่กรณี ดังนี้  
   4.1 การปรับค่าจ้างกรณีการจ้างต่อเนื่องและค่าตอบแทนอ่ืนๆ  
   4.2 การเลิกจ้าง  
   4.3 การจ้างงานต่อ 
   4.4 การพัฒนาและการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน  
   4.5 การบริหารงานบุคคลเรื่องอ่ืน ๆ  
 
               /ข้อ 5 หลักเกณฑ์... 
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  ข้อ 5 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานนี้ มีหลักการที่จะประเมินผลการปฏิบัติงาน
บนพ้ืนฐานของผลสำเร็จและผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยหน่วยบริการต้องกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน    
ใหมี้ความชัดเจนสามารถตรวจสอบได้  
  ข้อ 6 การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) 
ให้ประเมินจากผลงานของลูกจ้างชั่วคราวผู้นั้น ซึ่งมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน  
โดยกำหนดให้มีสัดส่วนของผลสัมฤทธิ์ของงานไมน่้อยกว่าร้อยละ 80  
  (ก) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน พิจารณาจากองค์ประกอบ ดังนี้  
        (1) ปริมาณผลงาน  
        (2) คุณภาพผลงาน  
        (3) ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา  
         (4) การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  
  (ข) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน พิจารณาจากองค์ประกอบ ดังนี้  
   (1) มุ่งผลสัมฤทธิ์  
   (2) บริการที่ด ี 
   (3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ  
   (4) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม  
   (5) การทำงานเป็นทีม ฯลฯ  
  หน่วยบริการอาจกำหนดให้มีองค์ประกอบการประเมินอ่ืนๆ เพ่ิมเติมได้ตามความ
เหมาะสมกบัลักษณะงานและสภาพการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)      
  ในตำแหน่งต่างๆ ในแต่ละรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้นำผลคะแนนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ของลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) มาจัดกลุ่มตามผลคะแนน
เป็น 5 ระดับ คือ ดีเด่น ดีมาก พอใช้ ต้องปรับปรุง โดยกำหนดช่วงคะแนนของแต่ละระดับผลการประเมิน 
ดังนี้  
ระดับ   คะแนน    คำอธิบาย  
ดีเด่น  95 - 100       ผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติงานสูงกว่ามาตรฐาน หรือ 
    ข้อกำหนดหรือดีกว่าที่คาดหวัง 
ดีมาก   85 - 94         ผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติงานเกินมาตรฐาน หรือ 
    ข้อกำหนดหรือดีกว่าที่คาดหวัง  
ดี   75 - 84  ผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติงานได้มาตรฐาน  
             หรือข้อกำหนดหรือตามคาดหวัง  
พอใช้   65 - 74  ผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติงานต่ำกว่า มาตรฐานหรือ 
    ข้อบกพร่องอยู่เสมอหรือต่ำกว่าที่คาดหวัง  
ต้องปรับปรุง    น้อยกว่า 65  ผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติงานต้องปรับปรุง  
  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)       
ให้ใช้ตามแบบท่ีสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด ดังแนบท้ายหลักเกณฑ์นี้ หรืออาจปรับใช้ตาม  

 
          /ความเหมาะสม... 
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ความเหมาะสมของลักษณะงาน ทั้งนี้ การประเมินดังกล่าวต้องครอบคลุมงาน ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
ความสำเร็จของงาน ผลผลิต หรือผลลัพธ์ที่คาดหวังจากการปฏิบัติงาน และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน  
  ข้อ 7 การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) 
ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้          
    (1) ช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้หน่วยบริการกำหนดเป้าหมายผลสำเร็จของงาน 
ในภาพรวมของหน่วยบริการที่จะมอบหมายให้ลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)          
ปฏิบัติจากนั้นให้ผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน และลูกจ้างชั่วคราว แต่ละคนร่วมกันวางแผนการปฏิบัติงาน
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ความสำเร็จของงาน ผลลัพธ์ที่คาดหวังจากการปฏิบัติงาน ซึ่งลูกจ้างชั่วคราว         
ผู้นั้นต้องรับผิดชอบในรอบการประเมินนั้น โดยกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหรือหลักฐานบ่งชี้
ความสำเรจ็ของงานอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งระบุพฤติกรรมในการทางานที่คาดหวังด้วย 
   (2 ) ในระหว่างรอบการประเมิน ให้ ผู้ บั งคับบัญ ชา/ผู้ ป ระเมิ นติดตาม
ความก้าวหน้าความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานตามข้อ (1) รวมทั้งให้คำปรึกษา
แนะนำและช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ       
(เงินบำรุง) สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและผลสำเร็จของงานที่หน่วยบริการกำหนด  
   (3) เมื่อครบรอบการประเมินให้ผู้บังคับบญัชา/ผู้ประเมินดำเนินการ ดังนี้  
    3.1) ประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ 
(เงินบำรงุ) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หน่วยบริการกำหนด  
    3.2) จัดทำบัญชีรายชื่อลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) 
ตามลำดับ คะแนนผลการประเมิน  
    3.3) เสนอบัญชีรายชื่อลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)        
ตามลำดับ คะแนนผลการประเมินให้คณะกรรมการบริหารหน่วยบริการพิจารณา เพ่ือความเป็นมาตรฐาน 
โปร่งใสและเป็นธรรมในการประเมิน ก่อนที่จะเสนอผลการประเมินต่อหัวหน้าหน่วยบริการเพ่ือนำไปใช้ใน
การบริหารงานบุคคลต่อไป  
    3.4) แจ้งผลการประเมินโดยตรงแก่ลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ       
(เงินบำรุง) และให้คำปรึกษาแนะนำแก่ลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) เพ่ือแก้ไขปรับปรุง
การปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น  
  ข้อ 8 ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ปีละ     
2 ครั้ง ตามปีงบประมาณ คือ 
   ครั้งที่ 1 ประเมินผลในช่วงการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1  ตุลาคม ของปีหนึ่งถึงวันที่ 31 
มีนาคมปีถัดไป  
   ครั้งที่ 2 ประเมินผลในช่วงการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 
  ข้อ 9 ลูกจ้างชั่ วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ผู้ ใดซึ่งผู้บังคับบัญชาได้ประเมินผล            
การปฏิบัติงาน แล้วมีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินการปฏิบัติงาน  2 ครั้ง ติดต่อกันต่ำกว่าระดับดีให้ผู้บังคับบัญชา      
ทำความเห็นเสนอผู้มีอำนาจสั่งจ้างเพ่ือพิจารณาสั่งเลิกจ้างต่อไป พร้อมกับแจ้งให้ลูกจ้างชั่วคราวเงินนอก
งบประมาณ (เงินบำรุง) ผู้นั้นทราบภายในเจ็ดวันนับตั้งแต่วันทราบการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

 
          /ข้อ 10 ... 
 









  
 
 
 
 
 

ประกาศจังหวัดลำปาง 
เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ด้านความพร้อมรับผิด 

(กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ : มาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับ
เจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ) 

----------------------------------- 
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข          
เป็นส่วนราชการระดับจังหวัดที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565          
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นการประเมินเชิงบวก     
ที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐในทุกมิติ ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
ที่สะท้อนถึงคุณลักษณะที่ดีในการดำเนินงานที่มีคุณธรรมที่หน่วยงานของรัฐต้องมี และยึดถือปฏิบัติได้   
เป็นอย่างดี ซึ่งดัชนีความพร้อมรับผิด เป็นหนึ่งในกรอบการประเมินที่มุ่งหมายให้สาธารณชนสามารถ
ติดตามตรวจสอบว่าหน่วยงานได้ดำเนินภารกิจตามพันธกิจของหน่วยงาน การประเมินพฤติกรรม        
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่แสดงถึงความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมถึง          
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของเจ้าหน้าที่ที่แสดงถึงผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับต่างๆ ภายใน
หน่วยงาน โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาให้คุณหรือให้โทษต่อผู้ปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน   
ในระดับต่างๆ เช่นเดียวกัน เพ่ือมุ่งตอบสนองต่อผู้รับบริการหรือประชาชนอย่างแท้จริง อันจะก่อให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ ต่อภารกิจของรัฐและประเทศชาติ ซึ่งดัชนีความพร้อมรับผิด ตัวชี้วัดที่ 2.2 การปฏิบัติงาน   
ตามหน้าที่มีวัตถุประสงค์ให้หน่วยงานมีการกำกับ ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่
อย่างเต็มประสิทธิภาพอันจะก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐและผู้รับบริการหรือประชาชน 
 

  เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง                 
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เป็นไปตามหลักเกณฑ์      
ที่ เกี่ยวข้อง มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของภาครัฐ  โดยหลักเกณฑ์            
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ กำหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา และกำกับติดตามการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการที่กำหนดไว้ ทั้งนี้  บุคลากรใดประพฤติตนอยู่ในจรรยาและระเบียบวินัย     
ปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์  ต่อภารกิจของรัฐ ให้ผู้บั งคับบัญชานำผล              
การประเมินผลการปฏิบัติราชการดังกล่าวไปใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง/
ค่าตอบแทน เพ่ือเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ หากบุคลากรใดมีผลการปฏิบัติราชการในระดับที่
ต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง  ไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผลในระดับ          
อันเป็นที่พอใจของทางราชการ ให้ดำเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติการประเมินผล     
การปฏิบัติราชการของบุคลากรแต่ละประเภท ดังนี้                             
 
         /1.พระราชบัญญัติ... 
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  1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2551 มาตรา 110 (5) และ
กฎ ก.พ.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ. 2552 ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว10 ลงวันที่ 
24 มีนาคม 2552 (สำหรับข้าราชการ)  
  2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 ข้อ 60 
(5) ซึ่งกำหนดให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุ สั่งให้ลูกจ้างประจำที่ไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการออกจากราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่
กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม (สำหรับลูกจ้างประจำ)  
  3. ระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ข้อ 19       
ข้อ 20 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 และหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2554   ตามหนังสือสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที ่สธ ๐๒๐๑.๐๓๔/ว๒๗5 ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒55๔ (สำหรับพนักงานราชการ) 
  4. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวเงินนอก
งบประมาณ (เงินบำรุง) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2558 ตามหนั งสือสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0201.034/ว224 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2558 (สำหรับ
ลูกจ้างชั่วคราว) 
  5. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ .ศ. ๒55๖     
ข้อ ๒๓ ข้อ ๒๔ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒557 เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมค่าจ้าง และต่อสัญญาจ้าง
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2554 (สำหรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) 
  อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๓/๒๔๖๑ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๔๖๑ 
มีมติเห็นชอบอนุมัติแนวทางปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตํ่ากว่า  
ค่าเป้าหมายหรือระดับที่คาดหวังสำหรับบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข       
(ราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนกลางที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ) และให้จัดทำ
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ : ด้านความพร้อมรับผิด (กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ) เพ่ือให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ
ตั้งแต่รอบการประเมิน วันที่ ๑ ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๔๖5 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

  ข้าราชการ 
  - ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมินให้ผู้ประเมินและผู้รับการ
ประเมินกำหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการกำหนด
ตัวชี้วัดหรือหลักฐานบ่งชี้ความสำเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 
  - ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมิน    
อย่างต่อเนื่องเพ่ือประเมินผลสำเร็จของงานในช่วงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับ
เป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ เมื่อผู้ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมินมีผลการประเมินตํ่ากว่าค่าเป้าหมาย
หรือระดับที่คาดหวังให้ผู้ประเมินแจ้งผู้รับการประเมินทราบและให้คำปรึกษาแนะนำเพ่ือปรับปรุงแก้ไข
พัฒนาผลการปฏิบัติราชการของผู้รับการประเมินในช่วง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน 
 
 

             /สิ้นรอบการ... 
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  - สิ้นรอบการประเมิน เมื่อผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการอยู่ใน
ระดับต้องปรับปรุงให้ดำเนินการจัดทำคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง กรณีข้าราชการพลเรือนสามัญ   
มีผลการปฏิบัติราชการในระดับต้องปรับปรุง (ต่ำกว่าร้อยละ 60) ดังนี้  
  ข้อ 1 ให้ผู้บังคับบัญชาท่ีประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในระดับท่ีต้องให้ได้รับการ
พัฒนาปรับปรุงตนเองต้องแจ้งให้ผู้รับการประเมินทราบเกี่ยวกับผลการประเมินพร้อมทั้งกำหนดให้ผู้นั้นเข้า
รับการพัฒนาปรับปรุงตนเองโดยให้ลงลายมือชื่อรับทราบไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง
ให้ผู้บังคับบัญชาจัดให้ข้าราชการผู้นั้นทำคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองโดยกำหนดเป้าหมายในระดับ
อันเป็นที่พอใจของทางราชการให้ชัดเจน เพ่ือใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งต่อไป ดังนี้ 
            1.1 รว่มจัดทำคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองตามแบบจัดทำคำม่ันในการ
พัฒนาปรับปรุงตนเอง (เอกสารแนบท้าย 1)   
         1.2 ให้ใช้แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ส่วนที่ 3 แผนการปฏิบัติ-
ราชการรายบุคคลในรอบที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรุง (ต่ำกว่าร้อยละ 60) มาจัดทำ
แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) เพ่ือเป็นเครื่องมือประเมินผลการพัฒนาความรู้
ทักษะ สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา และแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน แบบประเมินพฤติกรรม         
การปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะในการกำหนดคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองเป็นตัวชี้วัดรายบุคคล
โดยต้องกำหนดเป้าหมายในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการปฏิบัติ
ราชการรายบุคคลประกอบการจัดทำคำมั่นสัญญา ตามแบบท่ีสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด 
(เอกสารแนบท้าย 2)     
  ข้อ 2 การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการพัฒนาปรับปรุงตนเองของข้าราชการ      
ตามข้อ 1 ให้มีระยะเวลาไม่เกินสามรอบการประเมิน  
  ข้อ 3 กรณีที่ผู้ ถูกประเมินเห็นว่าการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้บังคับบัญชามีความ         
ไม่เป็นธรรมอาจทำคำคัดค้านยื่นต่อผู้บังคับบัญชารวมไว้กับผลการประเมินเพ่ือเป็นหลักฐานได้ภายใน    
๑๕ วัน หลังจากทราบผลการประเมินและใหผู้้บังคับบัญชารวบรวมรายงานเสนอผู้มีอำนาจลำดับถัดไปเพ่ือ
ประกอบความเห็นในการพิจารณา 
  ข้อ 4 เมื่อผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญตามคำมั่น        
ในการพัฒนาปรับปรุงตนเองตามข้อ ๑ และข้อ ๒ แล้ว ปรากฏว่าผู้นั้นไม่ผ่านการประเมินในระดับอันเป็นที่
พอใจของทางราชการตามคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองให้รายงานผลการประเมินดังกล่าว           
ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด เมือ่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับรายงานแล้วอาจดำเนินการดังต่อไปนี้ 
   4.1  กรณีข้าราชการผู้รับการประเมินประสงค์จะลาออกจากราชการก็ให้สั่งให้
ออกจากราชการ หรือ 
   4.2 สั่ งให้ข้าราชการผู้นั้นเข้ารับการพัฒนาปรับปรุงตนเองอีกครั้งหนึ่ ง          
โดยทำคำม่ันในการพัฒนาปรบัปรุงตนเองเป็นครั้งที่สอง หรือ 
   4.3 สั่งให้ข้าราชการผู้นั้นออกจากราชการกรณีการดำเนินการตาม ข้อ ๔ (๒)  
เมื่อผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการของราชการผู้นั้นตามคำมั่นครั้งท่ีสองแล้วปรากฏว่า 
 
 
 
                   /ผู้นั้นไม่... 
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ผู้นั้นไม่ผ่านการประเมินในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการตามคำมั่น ในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง   
ให้หน่วยงานรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือสั่งให้ข้าราชการ    
ผู้นั้นออกจากราชการ  ทั้งนี้ให้ดำเนินการตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจาก
ราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ. ๒๕๕2 
 

  ลูกจ้างประจำ 
  - ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมินให้ผู้ประเมินและผู้ รับ       
การประเมินกำหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
กำหนดตัวชี้วัดหรือหลักฐานบ่งชี้ความสำเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน  
  - ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมินอย่างต่อเนื่อง    
เพ่ือประเมินผลสำเร็จของงานในช่วงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับเป้าหมาย       
ที่กำหนดไว้หรือไม่ เมื่อผู้ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมินมีผลการประเมินตํ่ากว่าค่าเป้าหมายหรือระดับ     
ที่คาดหวังให้ผู้ประเมินแจ้งผู้รับการประเมินทราบและให้คำปรึกษาแนะนำเพ่ือปรับปรุงแก้ ไขพัฒนา         
ผลการปฏิบัติราชการของผู้รับการประเมินในช่วง 3 เดือน หลังของรอบการประเมิน 
  - สิ้นรอบการประเมิน เมื่อผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจำอยู่ในระดับต้อง
ปรับปรุงให้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ  พ.ศ. ๒๕๓๗  
ข้อ ๖๐ (๕)  ซึ่งกำหนดให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุสั่งให้ลูกจ้างประจำที่ไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและ        
เกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการออกจากราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่
กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม 
 

  พนักงานราชการ 
 

  - ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมินให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน        
กำหนดข้ อตกลงร่ วมกั นเกี่ ยวกั บการมอบหมายงานและการประเมิ นผลการปฏิ บั ติ งาน  กำหนด                                    
ตั วชี้ วั ดหรื อห ลั ก ฐ าน บ่ ง ชี้ ความสำเร็ จของงานอย่ างเป็ นรู ปธรรมและเหมาะสมกั บลั กษณะงาน 
  - ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมินอย่างต่อเนื่อง        
เพ่ือประเมินผลสำเร็จของงานในช่วงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดไว้
หรือไม่ เมื่อผู้ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมินมีผลการประเมินตํ่ากว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่คาดหวังให้    
ผู้ประเมินแจ้งผู้รับการประเมินทราบและให้คำปรึกษาแนะนำเพ่ือปรับปรุงแก้ไขพัฒนาผลการปฏิบัติงาน    
ของผู้รับการประเมินในช่วง 3 เดือนหลังของรอบการประเมิน 
  - เมื่ อสิ้ นรอบการประเมิ นของรอบการประเมิ นนั้ นๆ ผลการประเมิ นผลการปฏิ บั ติ งาน 
ของพนักงานราชการมีคะแนนผลการประเมินอยู่ในระดับใดเมื่อรวมคะแนนผลการประเมินกับรอบการ
ประเมินที่ผ่านมามีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน ๒ ครั้ง ติดต่อกันตํ่ากว่าระดับดีให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข       
พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๑ พนักงานราชการผู้ใด ชึ่งผู้บังคับบัญชาได้ประเมินผลการปฏิบัติงานแล้วมีคะแนนเฉลี่ยของ
ผลการประเมิน ๒ ครั้ง ติดต่อกันตํ่ากว่าระดับดีให้ผู้บังคับบัญชาทำความเห็นเสนอผู้มีอำนาจสั่งจ้างเพ่ือ
พิจารณาสั่งเลิกจ้างต่อไป พร้อมกับแจ้งให้พนักงานราชการผู้นั้นทราบภายในเจ็ดวันนับตั้งแต่วันทราบ     
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
                /พนักงานกระทรวง... 



 
-5- 

 

  พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
  - ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมินให้ผู้ประเมิ นและผู้รับ      
การประเมินกำหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานกำหนด 
ตัวชี้วัด หรือหลักฐานบ่งชี้ความสำเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน  
  - ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมิ น     
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือประเมินผลสำเร็จของงานในช่วงเวลา 3 เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับ
เป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ เมื่อผู้ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมินมีผลการประเมินต่ำกว่าค่าเป้าหมาย
หรือระดับที่คาดหวังให้ผู้ประเมินแจ้งผู้ รับการประเมินทราบและให้คำปรึกษาแนะนำเพ่ือปรับปรุง        
แก้ไขพัฒนาผลการปฏิบัติงานของผู้รับการประเมินในช่วง 3 เดือน หลังของรอบการประเมิน 
  - เมื่อสิ้นรอบการประเมินของรอบการประเมินนั้นๆ ผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน                      
ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขมีคะแนนผลการประเมินอยู่ในระดับใดเมื่อรวมคะแนนผลการประเมิน                     
กับรอบการประเมินที่ผ่านมามีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2 ครั้ง ติดต่อกัน                          
ต่ำกว่าระดับดี ให้ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง 
หลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมค่าจ้าง และต่อสัญญาจ้างพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2557 ข้อ 8 พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปผู้ใด ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้ประเมินผล  
การปฏิบัติงานแล้วมีคะแนนเฉลี่ย ของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2 ครั้งติดต่อกันต่ำกว่าระดับดี    
ให้ถือว่าสิ้นสุดสัญญาจ้าง โดยให้ผู้บังคับบัญชาทำความเห็นเสนอหัวหน้าส่วนราชการต่อไป พร้อมกับแจ้ง  
ใหพ้นักงานกระทรวงสาธารณสุขผู้นั้นทราบภายในเจ็ดวันนับตั้งแต่วันทราบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

  ลูกจ้างชั่วคราว   
  การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) สังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม และมีมาตรฐานเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน จึงเห็นสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้  
  ข้อ 1 หลักเกณฑ์นี้เรียกว่า หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้าง
ชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2558  
  ข้อ 2  ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวเงินนอก              
งบประมาณ (เงินบำรุง) ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2554        
  ข้อ 3 หลักเกณฑ์และวิธีการนี้ ใช้กับการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวเงินนอก
งบประมาณ (เงินบำรุง) ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 เป็นต้นไป   
  ข้อ 4 การประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้  มี วัตถุประสงค์เพื่อให้
ผู้บังคับบัญชาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) และนำผล   
การประเมินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ แล้วแต่กรณี ดังนี้  
   4.1 การปรับค่าจ้างกรณีการจ้างต่อเนื่องและค่าตอบแทนอ่ืนๆ  
   4.2 การเลิกจ้าง  
   4.3 การจ้างงานต่อ 
   4.4 การพัฒนาและการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน  
   4.5 การบริหารงานบุคคลเรื่องอ่ืน ๆ  
 
               /ข้อ 5 หลักเกณฑ์... 
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  ข้อ 5 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานนี้ มีหลักการที่จะประเมินผลการปฏิบัติงาน
บนพ้ืนฐานของผลสำเร็จและผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยหน่วยบริการต้องกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน    
ใหมี้ความชัดเจนสามารถตรวจสอบได้  
  ข้อ 6 การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) 
ให้ประเมินจากผลงานของลูกจ้างชั่วคราวผู้นั้น ซึ่งมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน  
โดยกำหนดให้มีสัดส่วนของผลสัมฤทธิ์ของงานไมน่้อยกว่าร้อยละ 80  
  (ก) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน พิจารณาจากองค์ประกอบ ดังนี้  
        (1) ปริมาณผลงาน  
        (2) คุณภาพผลงาน  
        (3) ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา  
         (4) การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  
  (ข) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน พิจารณาจากองค์ประกอบ ดังนี้  
   (1) มุ่งผลสัมฤทธิ์  
   (2) บริการที่ด ี 
   (3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ  
   (4) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม  
   (5) การทำงานเป็นทีม ฯลฯ  
  หน่วยบริการอาจกำหนดให้มีองค์ประกอบการประเมินอ่ืนๆ เพ่ิมเติมได้ตามความ
เหมาะสมกบัลักษณะงานและสภาพการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)      
  ในตำแหน่งต่างๆ ในแต่ละรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้นำผลคะแนนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ของลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) มาจัดกลุ่มตามผลคะแนน
เป็น 5 ระดับ คือ ดีเด่น ดีมาก พอใช้ ต้องปรับปรุง โดยกำหนดช่วงคะแนนของแต่ละระดับผลการประเมิน 
ดังนี้  
ระดับ   คะแนน    คำอธิบาย  
ดีเด่น  95 - 100       ผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติงานสูงกว่ามาตรฐาน หรือ 
    ข้อกำหนดหรือดีกว่าที่คาดหวัง 
ดีมาก   85 - 94         ผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติงานเกินมาตรฐาน หรือ 
    ข้อกำหนดหรือดีกว่าที่คาดหวัง  
ดี   75 - 84  ผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติงานได้มาตรฐาน  
             หรือข้อกำหนดหรือตามคาดหวัง  
พอใช้   65 - 74  ผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติงานต่ำกว่า มาตรฐานหรือ 
    ข้อบกพร่องอยู่เสมอหรือต่ำกว่าที่คาดหวัง  
ต้องปรับปรุง    น้อยกว่า 65  ผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติงานต้องปรับปรุง  
  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)       
ให้ใช้ตามแบบท่ีสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด ดังแนบท้ายหลักเกณฑ์นี้ หรืออาจปรับใช้ตาม  

 
          /ความเหมาะสม... 
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ความเหมาะสมของลักษณะงาน ทั้งนี้ การประเมินดังกล่าวต้องครอบคลุมงาน ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
ความสำเร็จของงาน ผลผลิต หรือผลลัพธ์ที่คาดหวังจากการปฏิบัติงาน และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน  
  ข้อ 7 การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) 
ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้          
    (1) ช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้หน่วยบริการกำหนดเป้าหมายผลสำเร็จของงาน 
ในภาพรวมของหน่วยบริการที่จะมอบหมายให้ลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)          
ปฏิบัติจากนั้นให้ผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน และลูกจ้างชั่วคราว แต่ละคนร่วมกันวางแผนการปฏิบัติงาน
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ความสำเร็จของงาน ผลลัพธ์ที่คาดหวังจากการปฏิบัติงาน ซึ่งลูกจ้างชั่วคราว         
ผู้นั้นต้องรับผิดชอบในรอบการประเมินนั้น โดยกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหรือหลักฐานบ่งชี้
ความสำเรจ็ของงานอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งระบุพฤติกรรมในการทางานที่คาดหวังด้วย 
   (2 ) ในระหว่างรอบการประเมิน ให้ ผู้ บั งคับบัญ ชา/ผู้ ป ระเมิ นติดตาม
ความก้าวหน้าความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานตามข้อ (1) รวมทั้งให้คำปรึกษา
แนะนำและช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ       
(เงินบำรุง) สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและผลสำเร็จของงานที่หน่วยบริการกำหนด  
   (3) เมื่อครบรอบการประเมินให้ผู้บังคับบญัชา/ผู้ประเมินดำเนินการ ดังนี้  
    3.1) ประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ 
(เงินบำรงุ) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หน่วยบริการกำหนด  
    3.2) จัดทำบัญชีรายชื่อลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) 
ตามลำดับ คะแนนผลการประเมิน  
    3.3) เสนอบัญชีรายชื่อลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)        
ตามลำดับ คะแนนผลการประเมินให้คณะกรรมการบริหารหน่วยบริการพิจารณา เพ่ือความเป็นมาตรฐาน 
โปร่งใสและเป็นธรรมในการประเมิน ก่อนที่จะเสนอผลการประเมินต่อหัวหน้าหน่วยบริการเพ่ือนำไปใช้ใน
การบริหารงานบุคคลต่อไป  
    3.4) แจ้งผลการประเมินโดยตรงแก่ลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ       
(เงินบำรุง) และให้คำปรึกษาแนะนำแก่ลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) เพ่ือแก้ไขปรับปรุง
การปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น  
  ข้อ 8 ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ปีละ     
2 ครั้ง ตามปีงบประมาณ คือ 
   ครั้งที่ 1 ประเมินผลในช่วงการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1  ตุลาคม ของปีหนึ่งถึงวันที่ 31 
มีนาคมปีถัดไป  
   ครั้งที่ 2 ประเมินผลในช่วงการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 
  ข้อ 9 ลูกจ้างชั่ วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ผู้ ใดซึ่งผู้บังคับบัญชาได้ประเมินผล            
การปฏิบัติงาน แล้วมีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินการปฏิบัติงาน  2 ครั้ง ติดต่อกันต่ำกว่าระดับดีให้ผู้บังคับบัญชา      
ทำความเห็นเสนอผู้มีอำนาจสั่งจ้างเพ่ือพิจารณาสั่งเลิกจ้างต่อไป พร้อมกับแจ้งให้ลูกจ้างชั่วคราวเงินนอก
งบประมาณ (เงินบำรุง) ผู้นั้นทราบภายในเจ็ดวันนับตั้งแต่วันทราบการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

 
          /ข้อ 10 ... 
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