
แนวทางการปฏิบัติในการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ  
พนักงานกระทรวงสาธารณสขุ และลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง)  
กรณีบุคลากรมีผลการปฏิบัติราชการในระดับที่ต้องได้รบัการพัฒนาปรับปรงุตนเอง 

 

   ตามมาตรา ๗๖ มาตรา ๗๘ มาตรา ๘๒ และมาตรา ๑๑๐ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๑ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจาก
ราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ. ๒๕๕๒ ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ ข้อ ๖๐ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี      
ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๙ และข้อ๒๐ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ     
เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์       
พ.ศ. ๒๕๕๔ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๔ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว    
เงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๘ ระเบียบกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๓ และข้อ ๒๔ ประกาศคณะกรรมการ
บริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มค่าจ้างและ
ต่อสัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ และมาตรา ๖ 
มาตรา ๔๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  

  เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ และลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง ) กรณีบุคลากรมีผลการ
ปฏิบัติราชการในระดับที่ต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง และเป็นไป
ตาม    กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละประเภทดังกล่าว
ข้างต้น             ให้หน่วยงานด าเนินการ ดังนี้ 

  ๑. ข้าราชการ และลูกจ้างประจ า 

   ข้าราชการและลูกจ้างประจ าที่มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระดับที่
จะต้องได้รับการพัฒนา หมายถึง ข้าราชการและลูกจ้างประจ าที่มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระดับ
ต่ ากว่าระดับพอใช้ หรือน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 

   การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการพัฒนาปรับปรุงตนเองให้ผู้บังคับบัญชาที่มี
หน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการด าเนินการ ดังนี้  

   ๑. แจ้งให้ผู้รับการประเมินทราบเกี่ยวกับผลการประเมิน ในกรณีที่ผู้ประเมินเห็นว่า
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้บังคับบัญชามีความไม่เป็นธรรม อาจท าค าคัดค้านยื่นต่อผู้บังคับบัญชา
รวมไว้กับผลการประเมินเพื่อเป็นหลักฐานได้ 

   ๒. ให้ผู้รับการประเมินท าค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงจนเองโดยก าหนดเป้าหมาย   
ในระดับอันเป็นที่พึงพอใจของทางราชการให้ชัดเจน เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งต่อไป     
ตามแบบจัดท าค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง 

๓. ให้ผู้บังคับบัญชา... 



   ๓. ให้ผู้บังคับบัญชาก าหนดแผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล ให้มีความรู้/
ทักษะ/สมรรถนะ ที่ต้องได้รับการพัฒนาแต่ละตัวชี้วัดตามผลการประเมิน โดย 

    ๓.๑ ให้ผู้บังคับบัญชามีบทบาทในการสอนงาน แนะน างาน และเป็นที่
ปรึกษา 

    ๓.๒ พัฒนาความรู้ ทักษะ ที่จ าเป็น 

    ๓.๓ อาจก าหนดให้มีการเปลี่ยนงาน/การโยกย้าย เพื่อให้เกิดความ
เหมาะสมกับความรู้/ความสามารถ/สมรรถนะของบุคลากร 

   ๔. เมื่อผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ   
และลูกจ้างประจ า ตามค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองแล้ว ปรากฏว่าผู้นั้นไม่ผ่านการประเมินในระดับ     
อันเป็นที่พอใจของราชการตามค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ให้รายงานต่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
นครราชสีมา เพื่อเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาด าเนินการ ดังนี้ 

    ๔.๑ กรณีข้าราชการ และลูกจ้างประจ า ผู้รับการประเมินประสงค์ออกจาก
ราชการ ก็ให้สั่งให้ออกจากราชการ หรือ  

    ๔.๒ สั่งให้ข้าราชการ และลูกจ้างประจ า ผู้นั้นเข้ารับการพัฒนาปรับปรุง
ตนเองอีกครั้งหนึ่งโดยท าค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองเป็นครั้งที่สอง หรือ 

    ๔.๓ สั่งให้ข้าราชการ และลูกจ้างประจ า ผู้นั้นออกจากราชการ 

   ๕. ในกรณีที่มีการด าเนินการตามข้อ ๓ ข้อ ๔ แล้ว ปรากฏว่าผู้นั้นไม่ผ่าน            
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้รับการประเมินตามค ามั่น ครั้งที่ ๒ ตามข้อ ๔ แล้ว ปรากฏว่าผู้นั้นไม่
ผ่านการประเมินในระดับอันเป็นที่พอใจของราชการตามค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ให้หน่วยงาน
รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการต่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาพร้อมหลักฐาน เพื่อ
เสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ 

  ๒. พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ 
(เงินบ ารุง)  

   พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราวเงินนอก
งบประมาณ (เงินบ ารุง) ที่มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระดับต่ ากว่าระดับดี หรือน้อยกว่าร้อยละ 
๗๕ 

   การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการพัฒนาปรับปรุงตนเองให้ผู้บังคับบัญชาที่มี
หน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการด าเนินการ ดังนี้ 

   ๑. แจ้งให้ผู้รับการประเมินทราบเกี่ยวกับผลการประเมิน และในกรณีที่ผู้ประเมิน  
เห็นว่าการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้บังคับบัญชามีความไม่เป็นธรรม อาจท าค าคัดค้านยื่นต่อ
ผู้บังคับบัญชารวมไว้กับผลการประเมินเพื่อเป็นหลักฐานได้ 

   ๒. ให้ผู้รับการประเมินท าค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองโดยก าหนดเป้าหมาย  
ในระดับอันเป็นที่พึงพอใจของทางราชการให้ชัดเจน เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งต่อไป   
ตามค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง 

๓. ให้ผู้บังคับบัญชา... 

- ๒ - 



   ๓. ให้ผู้บังคับบัญชาก าหนดแผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล ให้มีความรู้/
ทักษะ/สมรรถนะ  ที่ต้องได้รับการพัฒนาแต่ละตัวชี้วัดตามผลกระประเมิน โดย 

    ๓.๑ ให้ผู้บังคับบัญชามีบทบาทในการสอนงาน แนะน างาน และเป็นที่
ปรึกษา 

    ๓.๒ พัฒนาความรู้ ทักษะ ที่จ าเป็น 

    ๓.๓ อาจก าหนดให้มีการเปลี่ยนงาน/การโยกย้าย เพ่ือให้เหมาะสมกับ   
ความรู้/ความสามารถ/สมรรถนะของบุคลากร 

   ๔. เมื่อผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ พนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) ตามค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุง
ตนเองตามข้อ ๓ แล้ว ปรากฏว่าผู้นั้นไม่ผ่านการประเมินในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการตามค ามั่นใน
การพัฒนาปรับปรุงตนเอง ให้หน่วยงานด าเนินการ ดังนี้  

    ๔.๑ กรณีพนักงานราชการ ให้รายงานนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
นครราชสีมาพร้อมหลักฐาน เพ่ือเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาสั่งเลิกจ้าง พร้อมกับแจ้งให้พนักงาน
ราชการผู้นั้นทราบภายใน ๗ วัน นับแต่วันทราบผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

    ๔.๒ กรณีพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  ให้ถือว่าสิ้นสุดสัญญาจ้างให้
หน่วยงานรายงานให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาพร้อมหลักฐาน และแจ้งการสิ้นสุดสัญญาจ้างให้
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขผู้นั้นทราบ 

    ๔.๓ กรณีลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) ให้ผู้บังคับบัญชา
ท าความเห็นเสนอผู้มีอ านาจสั่งจ้างพิจารณาสั่งเลิกจ้าง พร้อมกับแจ้งให้ลูกจ้างชั่วคราวเงินอกงบประมาณ         
(เงินบ ารุง) ผู้นั้นทราบภายใน ๗ วัน ทั้งนี้ ให้รายงานนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาทราบ พร้อม
แนบหลักฐาน 
 

- ๒ - 


