แนวทางปฏิบัติในการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบารุง)
กรณีบุคลากรมีผลการปฏิบัติราชการในระดับที่ต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง
ตามมาตรา 76 มาตรา 78 มาตรา 82 และ มาตรา 110 แห่ ง พระราชบัญ ญัติระเบีย บ
ข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2551 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณี
ไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ. 2552 หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร
1012/ว 10 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2552 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการ พ.ศ.
2537 ข้อ 60 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ข้อ 19 และข้อ 20 ประกาศ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ.
2554 ลงวันที่ 28 กุม ภาพันธ์ พ.ศ. 2554 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ราชการในสั งกัดส านั กงานปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ข พ.ศ. 2554 หลั กเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของลุกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบารุง) สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.
2558 ระเบี ย บกระทรวงสาธารณสุ ข ว่า ด้ ว ยพนั ก งานกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่ อ งหลั ก เกณฑ์ ว่ า ด้ ว ยการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มค่าจ้าง และต่อสัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557 และ
มาตรา 6 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 มาตรา 47 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิ ธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ และลูกจ้างประจา พนักงานราชการ
พนั ก งานกระทรวงสาธารณสุ ข และลู ก จ้ า งชั่ ว คราวเงิ น นอกงบประมาณ (เงิ น บ ารุ ง ) กรณี บุ ค ลากรมี ผ ล
การปฏิบัติราชการในระดับที่ต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องและเป็นไป
ตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละประเภทดังกล่าวข้างต้น ให้
หน่วยงานดาเนินการ ดังนี้
1.ข้าราชการ และลูกจ้างประจา
ข้าราชการและลูกจ้างประจาที่มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระดับที่ต้องได้รับการ
พัฒนา หมายถึง ข้าราชการและลูกจ้างประจาที่มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระดับต่ากว่าระดับ
พอใช้ หรือน้อยกว่าร้อยละ 60
การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการพัฒนาปรับปรุงตนเองให้ผู้บังคับบัญชา ที่มีหน้าที่
ประเมินผลการปฏิบัติราชการดาเนินการ ดังนี้
1. แจ้งให้ผู้รับการประเมินทราบเกี่ยวกับผลการประเมินและ ในกรณีที่ผู้ประเมินเห็นว่าการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้บังคับบัญชามีความไม่เป็นธรรม อาจทาคาคัดค้านยื่นต่อผู้บังคับบัญชารวมไว้
กับผลการประเมินเพื่อเป็นหลักฐานได้
2. ให้ผู้รับการประเมินทาคามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองโดยกาหนดเป้าหมาย ในระดับอัน
เป็นที่พึงพอใจของทางราชการให้ชัดเจน เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งต่อไป ตามแบบจัดทา
คามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง
3. ให้ ผู้ บั งคับ บั ญชาก าหนดแผนพัฒ นาการปฏิบัติราชการรายบุคคล ให้ มี ความรู้ /ทักษะ/
สมรรถนะที่ต้องได้รับการพัฒนาแต่ละตัวชี้วัดตามผลการประเมิน โดย
/3.1 ให้ผู้บังคับ...

-23.1 ให้ผู้บังคับบัญชามีบทบาทในการสอนงาน แนะนางาน และเป็นที่ปรึกษา
3.2 พัฒนาความรู้ ทักษะ ที่จาเป็น
3.3 อาจกาหนดให้มีการเปลี่ยนงาน/การโยกย้าย เพื่อให้เหมาะสมกับความรู้/
ความสามารถ/สมรรถนะของบุคลากร
4. เมื่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการของข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ และ
ลูกจ้างประจา ตามคามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองตามแล้ว ปรากฏว่าผู้นั้นไม่ผ่านการประเมินในระดับอัน
เป็นที่พอใจของทางราชการตามคามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ให้รายงานต่อผู้อานวยการโรงพยาบาลกันทร
วิชั ย เพื่อ เสนอนายแพทย์ ส าธารณสุ ข จั งหวั ดมหาสารคามและผู้ ว่า ราชการจัง หวัด มหาสารคาม พิ จ ารณา
ดาเนินการ ดังนี้
4.1 กรณีข้าราชการ และลูกจ้างประจา ผู้รับการประเมินประสงค์ออกจากราชการ ก็
ให้สั่งให้ออกจากราชการ หรือ
4.2 สั่งให้ข้าราชการ และลูกจ้างประจา ผู้นั้นเข้ารับการพัฒนาปรับปรุงตนเองอีกครั้ง
โดยทาคามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองเป็นครั้งที่สอง หรือ
4.3 สั่งให้ข้าราชการ และลูกจ้างประจา ผู้นั้นออกจากราชการ
5. ในกรณีที่มีการดาเนินการตาม ข้อ 3 แล้ว ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้รับการ
ประเมินตามคามั่นครั้งที่ 2 ตาม ข้อ 4 แล้ว ปรากฏว่าผู้นั้นไม่ผ่านการประเมินในระดับอันเป็นที่พอใจของทาง
ราชการตามคามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ให้หน่วยงานรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการต่อ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามพร้อมหลักฐาน เพื่อเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม สั่งให้ผู้
นั้นออกจากราชการ
2. พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราวเงินนอก
งบประมาณ (เงินบารุง)
พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงิน
บารุง) ที่มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระดับที่จะต้องได้รับการพัฒนา หมายถึง พนักงานราชการ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบารุง) ที่มีผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการในระดับต่ากว่าระดับดี หรือน้อยกว่าร้อยละ 75
การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการพัฒนาปรับปรุงตนเองให้ผู้บังคับบัญชา
ที่มีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการดาเนินการ ดังนี้
1. แจ้งให้ผู้รับการประเมินทราบเกี่ยวกับผลการประเมิน และในกรณีที่ผู้ประเมินเห็นว่าการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้บังคับบัญชามีความไม่เป็นธรรม อาจทาคาคัดค้านยื่นต่อผู้บังคับบัญชารวมไว้
กับผลการประเมินเพื่อเป็นหลักฐานได้
2. ให้ผู้รับการประเมินทาคามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองโดยกาหนดเป้าหมาย ในระดับอัน
เป็นที่พึงพอใจของทางราชการให้ชัดเจน เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งต่อไป ตามแบบจัดทา
คามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง
3. ให้ ผู้ บั งคับ บั ญชาก าหนดแผนพัฒ นาการปฏิบัติราชการรายบุคคล ให้ มี ความรู้ /ทักษะ/
สมรรถนะที่ต้องได้รับการพัฒนาแต่ละตัวชี้วัดตามผลการประเมิน โดย
/3.1 ให้ผู้บังคับ...

-33.1 ให้ผู้บังคับบัญชามีบทบาทในการสอนงาน แนะนางาน และเป็นที่ปรึกษา
3.2 พัฒนาความรู้ ทักษะ ที่จาเป็น
3.3 อาจกาหนดให้มีการเปลี่ยนงาน/การโยกย้าย เพื่อให้เหมาะสมกับความรู้/
ความสามารถ/สมรรถนะของบุคลากร
4. เมื่อผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบารุง) ตามคามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองตามข้อ
3 แล้ ว ปรากฏว่าผู้ นั้ น ไม่ผ่านการประเมิ นในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการตามคามั่นในการพัฒ นา
ปรับปรุงตนเอง ให้หน่วยงานดาเนินการ ดังนี้
4.1 กรณีพนั กงานราชการ ให้รายงานนายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัดมหาสารคาม
พร้อมหลักฐาน เพื่อเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม สั่งเลิกจ้าง พร้อมกับแจ้งให้พนักงานราชการผู้นั้น
ทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันทราบผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน
4.2 กรณี พนั ก งานกระทรวงสาธารณสุ ข ให้ ถือว่ าสิ้ น สุ ดสั ญญาจ้าง ให้ ห น่ว ยงาน
รายงานให้สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมหลักฐาน และแจ้งการสิ้นสุดสัญญาจ้าง ให้พนักงาน
กระทรวงสาธารณสุขผู้นั้นทราบ
4.3 กรณี ลู ก จ้ า งชั่ ว คราวเงิ น นอกงบประมาณ (เงิ น บ ารุ ง ) ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาท า
ความเห็นเสนอผู้มีอานาจสั่งเลิกจ้าง พร้อมกับแจ้งให้ลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบารุง) ผู้นั้นทราบ
ภายใน 7 วัน ทั้งนี้ให้รายงานนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ทราบ พร้อมแนบหลักฐาน

แบบจัดทาคามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ครั้งที่...........
กรณีข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
และลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบารุง) ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับที่ต้องได้รับ
การพัฒนาปรับปรุงตนเอง
..........................................................................
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลของผู้จัดทาคามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง
ตามที่ข้าพเจ้า....................................................................................................................
ตาแหน่ง.............................................................ระดับ.................................สังกัด............. ...................................
ได้รับทราบว่ามีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระดับต่า (ข้าราชการ/ลูกจ้างประจา ระดับผลประเมิน
ต่ากว่าระดับพอใช้ หรือน้อยกว่าร้อยละ 60, พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน/พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข ระดับผลการประเมิน ต่ากว่าระดับดี หรือน้อยกว่าร้อยละ 75) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ................
รอบที่............ตั้งแต่วันที่............................................ถึงวันที่..............................................นั้น
ข้า พเจ้ า ขอให้ คามั่ น ในการพั ฒ นาปรั บ ปรุง ตนเองในรอบการประเมิ นถั ด ไป ตามประกาศ
โรงพยาบาลกุดรังเรื่อง มาตรการ กลไก และระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและดาเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้
มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับที่ต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงตนเองประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ...............
รอบที่...............ตั้งแต่วันที่............................................ถึงวันที่.................................. ....................
โดยได้จัดทารายละเอียดของคามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองไว้แล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ส่วนที่ 2 : การลงชื่อรับทราบการจัดทาคามั่นในการพัฒนาตนเอง
ผู้ทาข้อตกลง

ผู้บังคับบัญชาผู้ประเมิน

ลงชื่อ.............................................
(.............................................)
วันที่...............................................

ลงชื่อ.............................................
(.............................................)
วันที่.............................................

ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป

ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง

ลงชื่อ.............................................
(.............................................)
วันที่...............................................

ลงชื่อ.............................................
(.............................................)
วันที่.............................................

