แนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการด่าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่่า
ประกอบค่าสั่งโรงพยาบาลบ้านโป่ง ที่ 39 /2564 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
เรื่อง การก่าหนดมาตรการหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่
ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่่าของเจ้าหน้าที่ในสังกัดโรงพยาบาลบ้านโป่ง
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตามคาสั่งโรงพยาบาลบ้านโป่ง ที่ 39 /2564 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง การ
กาหนดมาตรการหลั กเกณฑ์และวิธีการพัฒ นาและปรับปรุงการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ผู้ มีผ ลสัมฤทธิ์การ
ปฏิบัติงานต่าของเจ้าหน้าที่ในสังกัดโรงพยาบาลบ้านโป่ง ซึ่งตามคาสั่งดังกล่าว กาหนดดังนี้
“ผู้ มี ผลสั มฤทธิ์ การปฏิ บั ติ งานต่ า” หมายความว่ า ผู้ ที่ มี การประเมิ นภาพรวม ผลคะแนนต่ ากว่ า
ร้อยละ 60
“การพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง การปฏิ บั ติ ง าน” หมายความว่ า การพั ฒ นาตนเองให้ ส ามารถ
ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่ดีขึ้นและ/หรือเป้าหมายการทางานที่หน่วยงาน/ส่วนราชการกาหนดด้วยวิธีการ
ต่างๆ เช่น การปรับปรุงพฤติกรรมการทางานของตนเอง การเพิ่มพูนความรู้และทักษะที่จาเป็นสาหรับการ
ปฏิบัติงาน โดยวิธีการฝึกอบรม การมอบหมายงาน การสับ เปลี่ยนหมุนเวียนงาน หรือวิธีการอื่นๆ เพื่อให้ผู้รับ
การประเมินมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทางาน และพัฒนาปรับปรุงตนเองเพื่อให้ได้ผลงานตามที่ตกลงกัน
หรือตามที่ได้ให้คามั่นไว้
“คามั่น” หมายความว่า การแสดงเจตนาของผู้รับการประเมินที่ให้สัญญาว่าจะพัฒ นาและ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามที่ได้ตกลงไว้กับผู้บังคับบัญชา
กรณี ผู้ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ก ารปฏิ บั ติ งานต่ าได้ ให้ ค ามั่ น ตามความหมายข้ างต้ น แล้ ว หากผลการ
ประเมินยังอยู่ในระดับต้องปรับปรุงอีกจะยินยอมให้ผู้บังคับบัญชาดาเนินการตามที่ได้กาหนดไว้ ตามแนวทาง
ดังต่อไปนี้
1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 110(5) และกฎ ก.พ.ว่า
ด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล พ.ศ.2552 ตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว10 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2552
(สาหรับข้าราชการ)
2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการ พ.ศ.2537 ข้อ 60(5)
ซึ่งกาหนดให้ ผู้ มีอานาจสั่ งบรรจุ สั่งให้ ลู กจ้างประจาที่ไม่สามารถปฏิบัติราชการให้ มีประสิ ทธิภ าพและเกิด
ประสิ ท ธิผ ลในระดับ อัน เป็ น ที่ พอใจของทางราชการ ออกจากราชการตามหลั กเกณฑ์ และวิธีกาหนดไว้ใ น
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนโอนอนุโลม(สาหรับลูกจ้างประจา)
3. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ข้อ 19 ข้อ 20 และข้อ
28(4) และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่องแนวทางการ
ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานของพนั ก งานราชการ พ.ศ.2554 และหลั ก เกณฑ์ แ ละวิธีก ารประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2554 ข้อ 11 ตามหนังสือ
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.034/ว 275 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2554 (สาหรับพนักงาน
ราชการ)
4. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556 ข้อ 23
ข้ อ 24 และ ข้ อ 25(4) และประกาศคณะกรรมการการบริ ห ารพนั ก งานกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มค่าจ้าง และต่อสัญญาจ้างพนักงานกระทรวง

-2สาธารณสุข พ.ศ.2557 ข้อ 8 ตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนมาก ที่ สธ 0201.040/ว 269 ลงวันที่
21 พฤษภาคม 2557 (สาหรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข)
ข้าราชการ
- ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับประเมิน
กาหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กาหนดตัวชี้วัดหรือ
หลักฐานบ่งชี้ความสาเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน
- ระหว่างรอบการประเมิน ให้ผู้ป ระเมิ นติดตามความก้ าวหน้าของผู้รับ การประเมิน อย่าง
ต่อเนื่องเพื่อประเมินผลสาเร็จของงานในช่วงเวลา 3 เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับเป้าหมายที่
กาหนดไว้หรือไม่ เมื่อผู้ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมินมีผลการประเมินต่ากว่าค่าเป้าหมายระดับที่คาดหวังให้
ผู้ประเมินแจ้งผู้รับการประเมินทราบ และให้คาปรึกษาแนะนาเพื่อปรับปรุง แก้ไข พัฒนาผลการปฏิบัติราชการ
ของผู้รับการประเมินในช่วง 3 เดือนหลังของรอบการประเมิน
- สิ้นรอบการประเมิน เมื่อผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับต้องปรับปรุงให้
ดาเนินการจัดทาคามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง กรณีข้าราชการพลเรือนสามัญมีผลการปฏิบัติ ราชการใน
ระดับต้องปรับปรุง(ต่ากว่าร้อยละ 60 ) ดังนี้
ข้อ 1 ให้ผู้บังคับบัญชาที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในระดับที่ต้องให้ได้รับ
การพัฒนาปรับปรุงตนเอง ต้องแจ้งให้ผู้รับการประเมินทราบเกี่ยวกับผลการประเมินพร้อมทั้ งกาหนดให้ผู้นั้น
เข้ารับการพัฒนาปรับปรุงตนเองโดยให้ลงลายมือชื่อรับทราบไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง
ให้ผู้บังคับบัญชาจัดให้ข้าราชการผู้นั้นทาคามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองโดยการกาหนด
เป้าหมายในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการให้ชัดเจน เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้ง
ต่อไป ดังนี้
1.1 ร่ ว มจั ด ท าค ามั่ น ในการพั ฒ นาปรั บ ปรุ งตนเองตามแบบจั ด ท าค ามั่ น ในการพั ฒ นา
ปรับปรุงตนเอง
1.2 ให้ใช้แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ส่วนที่ 3 แผนการพัฒนาการปฏิบัติ
ราชการรายบุคคล ในรอบที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับต้องประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรุง(ต่ากว่าร้อยละ
60)มาจัดทาแผนพัฒ นารายบุคคล ( Individual Development Plan) เพื่อเป็นเครื่องมือประเมินผลการพัฒ นา
ความรู้ทักษะ สมรรถนะที่ต้องพัฒนา และแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติ
ราชการหรือสมรรถนะ ในการกาหนดคามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองเป็นตัวชี้วัดรายบุคคลโดยต้องกาหนด
เป้าหมายในระดับอันเป็นที่พอใจของทางการราชการ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล
ประกอบการจัดคามั่นฯ ตามแบบที่สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกาหนด
ข้อ 2 การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการพัฒนาปรับปรุงตนเองของข้า ราชการตาม
ข้อ 1 ให้มีระยะเวลาเกินสามรอบการประเมิน
ข้อ 3 กรณีที่ผู้ถูกประเมินเห็นว่าการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้บังคับบัญ ชามีความ
ไม่เป็นธรรม อาจทาคาคัดค้ านยื่นต่อผู้บังคับบัญชารวมไว้กับผลการประเมิน เพื่อเป็นหลักฐานได้ภายใน 15
ชั่วโมง หลังจากทราบผลการประเมินและให้ผู้บังคับบัญชารวบรวมรายงานเสนอผู้มีอานาจลาดับถัดไปเพื่อ
ประกอบความเห็นในการพิจารณา
ข้อ 4 เมื่อผู้บั งคับ บัญ ชาประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญตาม
คามั่น ในการพัฒนาปรับปรุงตนเองตามข้อ 1 และ ข้อ 2 แล้ว ปรากฏว่าผู้นั้นไม่ผ่านการประเมินในระดับอัน
เป็นที่น่าพอใจของทางราชการตามคามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ให้รายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อ
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้รับรายงานแล้วอาจดาเนินการดังต่อไปนี้

-3(1) กรณี ข้ า ราชการผู้ รั บ การประเมิ น ประสงค์ จ ะลาออกจากราชการ ก็ ให้ สั่ งให้ ออกจาก

ราชการหรือ
(2) สั่งให้ข้าราชการผู้นั้นเข้ ารับการพัฒนาปรับปรุงตนเองอีกครั้ งหนึ่ง โดยทาคามั่นในการ

พัฒนาปรับปรุงตนเองเป็นครั้งที่สอง หรือ
(3) สั่งให้ข้าราชการผู้นั้นออกจากราชการ
กรณี การดาเนิ น การตาม ข้อ 4 (2) เมื่อผู้บั งคับบัญ ชาประเมินผลการปฏิบั ติราชการของ
ข้าราชการผู้นั้นตามคามั่นครั้งที่สอง ปรากฏว่าผู้นั้นไม่ผ่านการประเมินในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ
ตามคามั่นในการพัฒ นาปรับปรุงตนเอง ให้ หน่ วยงานรายงานผลการปฏิบัติราชการเสนอต่อปลัดกระทรวง
สาธารณสุขเพื่อสั่งให้ข้าราชการผู้นั้นออกจากราชการ
ทั้งนี้ ให้ดาเนินการตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ
กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ลูกจ้างประจ่า
- ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน
กาหนดข้อตกลงร่วมกันกับการมอบหมายและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กาหนดตัวชี้วัดหรือหลักฐาน
บ่งชี้ความสาเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน
- ระหว่างรอบการประเมิน ให้ผู้ป ระเมิ นติดตามความก้ าวหน้าของผู้รับ การประเมิน อย่าง
ต่อเนื่องเพื่อประเมินผลสาเร็จของงานในช่วงเวลา 3 เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับเป้าหมายที่
กาหนดไว้หรือไม่ เมื่อผู้ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมินมีผลการประเมินต่ากว่าค่าเป้าหมายระดับที่หวังให้ผู้
- ประเมินแจ้งผู้รับการประเมินทราบ และให้คาปรึกษาแนะนาเพื่อปรับปรุง แก้ไข พัฒนาผล
การปฏิบัติราชการของผู้รับการประเมินในช่วง3เดือนของรอบการประเมิน
- สิ้นรอบการประเมิน เมื่อผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจา อยู่ใน
ระดับต้องปรับปรุง ให้ดาเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการ พ.ศ.
2537 ข้ อ 60(5) ซึ่งก าหนดให้ ผู้ มี อานาจสั่ งบรรจุ สั่ งให้ ลู ก จ้ างประจ าที่ ไม่ ส ามารถปฏิ บั ติร าชการให้ มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ ออกจากราชการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการกาหนดที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม
พนักงานราชการ
- ก่อ นรอบการประเมิ น หรือช่ว งเริ่ม รอบการประเมิ น ให้ ผู้ ประเมิ น และผู้ รับ การประเมิ น
กาหนดข้อตกลงร่วมกับการมอบหมายและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กาหนดตัวชี้วัดหรือหลักฐานบ่งชี้
ความสาเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน
- ระหว่างรอบการประเมิน ให้ผู้ป ระเมิ นติดตามความก้ าวหน้าของผู้รับ การประเมิน อย่าง
ต่อเนื่องเพื่อประเมินผลสาเร็จของงานในช่วงเวลา3 เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับเป้าหมายที่
กาหนดไว้หรือไม่ เมื่อผู้ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมินมีผลการประเมินต่ากว่าค่าเป้าหมายระดับที่คาดหวังให้
ผู้ประเมินแจ้งผู้รับการประเมินทราบ และให้คาปรึกษาแนะนาเพื่อปรับปรุง แก้ไข พัฒนาผลการปฏิบัติราชการ
ของผู้รับการประเมินในช่วง 3 เดือนหลังของของรอบการประเมิน

-4- เมื่อสิ้นรอบการประเมินของรอบการประเมินนั้นๆ ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานราชการมีคะแนนผลการประเมินอยู่ในระดับเมื่อรวมคะแนนผลการประเมินกับรอบการประเมินที่ผ่าน
มามีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน2ครั้ง ติดต่อกันต่ากว่าระดับดี ให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบั ติงานพนั กงานราชการ พ.ศ.2554 ข้อ 11 พนักงานราชการผู้ใดซึ่งผู้บังคับบัญชาได้
ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านแล้ ว มี ค ะแนนเฉลี่ ย ของผลการประเมิ น 2 ครั้ ง ติ ด ต่ อ กั น ต่ ากว่ า ระดั บ ดี ให้
ผู้บั งคับ บั ญ ชาท าความเห็ น เสนอผู้ มีอานาจสั่ งจ้างเพื่ อพิจารณาสั่ งเลิ กจ้างต่อไป พร้อมกับ แจ้งให้ พ นักงาน
ราชการผู้นั้นทราบภายในเจ็ดวัน นับตั้งแต่วันทราบผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
- ก่ อนเริ่ ม รอบการประเมิ น หรื อในช่ ว งเริ่ ม รอบการประเมิ น ให้ ผู้ ป ระเมิ น และผู้ รั บ การ
ประเมินกาหนดข้อตกลงร่วมกันกับการมอบหมายและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กาหนดตัวชี้วัดหรือ
หลักฐานบ่งชี้ความสาเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน
- ระหว่างรอบการประเมิน ให้ผู้ป ระเมิ นติดตามความก้ าวหน้าของผู้รับ การประเมิน อย่าง
ต่อเนื่องเพื่อประเมินผลสาเร็จของงานในช่วงเวลา 3 เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับเป้าหมายที่
กาหนดไว้หรือไม่ เมื่อผู้ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมินมีผลการประเมินต่ากว่าค่าเป้าหมายระดับที่คาดหวังให้
ผู้ประเมินแจ้งผู้รับการประเมินทราบ และให้คาแนะนาเพื่อปรับปรุง แก้ไข พัฒนาผลการปฏิบัติราชการของ
ผู้รับการประเมินในช่วง 3 เดือนหลังของรอบการประเมิน
- เมื่อสิ้นรอบการประเมินของรอบการประเมินนั้นๆ ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขมีคะแนนผลการประเมินอยู่ในระดับเมื่อรวมคะแนนผลการประเมินกับรอบการ
ประเมิน ที่ผ่ านมามีคะแนนเฉลี่ ย ของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2 ครั้ง ติดต่อกัน ต่ากว่าระดับดี ให้
ดาเนินการตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์ว่าด้วยประเมินผล
การปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มค่าจ้าง และต่อสัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2557 ข้อ 8 พนักงาน
- กระทรวงสาธารณสุ ข ทั่ ว ไปผู้ ใด ซึ่ ง ผู้ บั งคั บ บั ญ ชาได้ ป ระเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านแล้ ว มี
คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2 ครั้ง ติดต่อกันต่ากว่าระดับดี ให้ถือว่าสิ้นสุดการจ้าง โดย
ให้ผู้บังคับบัญชาทาความเห็นเสนอหั วหน้าส่วนราชการต่อไป พร้อมกับแจ้งให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขผู้
นั้นทราบภายในเจ็ดวันนับตั้งแต่ทราบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบ่ารุง)
- ช่ ว งเริ่ ม รอบการประเมิ น ให้ ห น่ ว ยงานบริก ารก าหนดเป้ าหมายผลส าเร็ จของงานใน
ภาพรวมของหน่วยงานบริการที่จะมอบให้ ลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบารุง) ปฏิบัติ จากนั้นให้
ผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน และลูกจ้างชั่วคราวฯ แต่ละคนร่วมกันวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ความสาเร็จของงาน ผลลัพธ์ที่คาดหวังจากการปฏิบัติงาน ซึ่งลูกจ้างชั่วคราวฯ ผู้นั้นต้องรับผิดชอบในรอบการ
ประเมินนั้น โดยกาหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหรือหลักฐานบ่งชี้ความสาเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรม
รวมทั้งระบุพฤติกรรมในการทางานที่คาดหวังด้วย
- ในระหว่างรอบการประเมิ น ให้ ผู้ บั งคั บ บั ญ ชา/ผู้ ป ระเมิ น ติ ด ตามความก้ าวหน้ า ในการ
ปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานตามข้อ (๑) รวมทั้งให้คาปรึกษาแนะนาและช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้ลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบารุง) สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและ
ผลสาเร็จของงานที่หน่วยบริการกาหนด
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- เมื่อครบรอบการประเมิน ให้ผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมินดาเนินการ ดังนี้
(๑) ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานของลู ก จ้างชั่ว คราวเงิน นอกงบประมาณ (เงิน บ ารุง) ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่หน่วยงานบริการกาหนด
(๒) จัดทาบัญชีรายชื่อลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบารุง) ตามลาดับคะแนนผล
การประเมิน
(๓) เสนอบัญชีรายชื่อลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบารุง) ตามลาดับคะแนนผล
การประเมินให้คณะกรรมการบริหารหน่วยบริการพิจารณา เพื่อความเป็นมาตรฐาน โปร่งใสและเป็นธรรมใน
การประเมิน ก่อนที่จะเสนอผลการประเมินต่อหัวหน้าหน่วยบริการเพื่อนาไปใช้ในการบริหารงานบุคคลต่อไป
(๔) แจ้งผลการประเมินโดยตรงแก่ลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบารุง) และให้
คาปรึกษาแนะนาแก่ลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบารุง) เพื่อแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบารุง) สังกัด
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อที่ ๘ ให้ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ
(เงินบารุง) ปีละ ๒ ครั้ง ตามปีงบประมาณ คือ
ครั้งที่ ๑ ประเมิน ผลในช่วงการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ของปีหนึ่ง ถึงวันที่ ๓๑
มีนาคม ปีถัดไป
ครั้งที่ ๒ ประเมินผลในช่วงการปฏิบั ติงานระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓ 0 กันยายน
ปีเดียวกัน
ข้อ ที่ ๙ ลู กจ้ างชั่วคราวเงิน นอกงบประมาณ (เงิน บารุง) ผู้ ใด ซึ่งผู้ บั งคับ บัญ ชาได้
ประเมิน ผลการปฏิบั ติงานแล้ว มีคะแนนเฉลี่ ยของผลการประเมินการปฏิบัติงาน ๒ ครั้ง ติดต่อกันต่ากว่า
ระดับดี ให้ผู้บังคับบัญชาทาความเห็นเสนอผู้มีอานาจสั่งจ้ างพิจารณาสั่งเลิกจ้างต่อไป พร้อมกับแจ้งให้ลูกจ้าง
ชั่ว คราวเงิน นอกงบประมาณ (เงิน บ ารุง) ผู้ นั้ น ทราบภายในเจ็ ดวัน นั บ ตั้งแต่ วับ ทราบการประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงาน
************************************************

