
ประกาศสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
เรื่อง  แนวปฏิบัติในการจัดทํา

มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับตองปรับปรุง 

  ตามที่ ก.พ. ไดออกกฎ 
สามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพแลเกิดประสิทธิผล พ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการตามหลักเกณฑและวิธีการที่กํา
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ
ระดับที่ตองไดรับการพัฒนาปรับปรุงตนเองก็ใหแจงผูนั้นทราบเกี่ยวกับผลการประเมิน พรอมทั้งกํา
รับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ทั้งนี้ในการพัฒนาปรับปรุงตนเองใหผูบังคับบั
การพัฒนาปรับปรุงตนเอง โดยกําหนดเปาหมายในระดับอันเปนที่พอใจของทางราชการใหชัดเจนเพื่อใชในการ 
ประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งตอไป นั้น

เพื่อเปนการกําหนดกรอบแนวทาง หลักเกณฑ วิธีการ และขั้นตอนในการบริหารผลการ 
ปฏิบัติงานและการดําเนินการกับเจาหนาที่ผูมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ํา
รายงานผลการดําเนินการ และเพื่อใหการพัฒนาปรับปรุงตนเองของขาราชการผูมีผลการปฏิบัติราชการอยูใน 
ระดับที่ตองปรับปรุง (ต่ํากวารอยละ 
กําหนดแนวปฏิบัติในการจัดทําคํามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. สาธารณสุขอําเภอ
ปรับปรุงแจง ผูถูกประเมินทราบเกี่ยวกับผลการประเมิน พรอมทั้งกํา
โดยลงลายมือชื่อรับทราบไวเปนหลักฐาน ทั้งนี้ ในการพัฒนาปรับปรุงตนเองใหขาราชการผูนั้นทํา
พัฒนาปรับปรุงตนเอง โดยกําหนดเปาหมายในระดับอันเปนที่พึงพอใจของทางราชการใหชัดเจน เพื่อใชในการ 
ประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งตอไป ดังนี้

1.1 การกําหนดคํา
รายบุคคลในแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของรอบที่มีผลการประเมินอยูในระดับที่ตองปรับปรุงมา 
ประกอบการจัดทําและกําหนดขอตกลงผลงาน
ขอตกลงผลงานที่จัดทําขึ้นเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนตามปกติเปนคํา
ตนเองก็ได 

1.2 ในการจัดทํา
สําหรับการกําหนดขอตกลงผลงาน การประเมินผลสัมฤทธิ์
ประเมินผลการปฏิบัติราชการใหอนุโลมใชรูปแบบเอกสารเชนเดียวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อน 
เงินเดือน 

2. การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการพัฒนาปรับปรุงตนเองใหมีระยะเวลาไมเกินส
รอบการประเมิน 

 
 
 

ประกาศสํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองมวง 
เรื่อง  แนวปฏิบัติในการจัดทําคํามั่นเพื่อพัฒนาปรับปรุงตนเองกรณีขา

มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับตองปรับปรุง (ต่ํากวารอยละ 60
---------------------------------  

 
ไดออกกฎ ก.พ.วาดวยการสั่งใหขาราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไม

สามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพแลเกิดประสิทธิผล พ.ศ. 2552 ซึ่งกําหนดใหเมื่อผูบังคับบัญชาได 
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดตามมาตรา 

เบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 แลวเห็นวาขาราชการผูใดมีผลการปฏิบัติราชการใน
ระดับที่ตองไดรับการพัฒนาปรับปรุงตนเองก็ใหแจงผูนั้นทราบเกี่ยวกับผลการประเมิน พรอมทั้งกํา

การพัฒนาปรับปรุงตนเอง ทั้งนี้ในการพัฒนาปรับปรุงตนเองใหผูบังคับบัญชาจัดใหขาราชการผูนั้นทํา
หนดเปาหมายในระดับอันเปนที่พอใจของทางราชการใหชัดเจนเพื่อใชในการ 

ประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งตอไป นั้น 
หนดกรอบแนวทาง หลักเกณฑ วิธีการ และขั้นตอนในการบริหารผลการ 

เนินการกับเจาหนาที่ผูมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ํา พรอมแนวทางการกํา
เนินการ และเพื่อใหการพัฒนาปรับปรุงตนเองของขาราชการผูมีผลการปฏิบัติราชการอยูใน 

กวารอยละ 60) เปนไปดวยความเรียบรอย สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
มั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

สาธารณสุขอําเภอหนองมวง ประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการอยูในระดับที่ตอง
ปรับปรุงแจง ผูถูกประเมินทราบเกี่ยวกับผลการประเมิน พรอมทั้งกําหนดใหผูนั้นเขารับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง
โดยลงลายมือชื่อรับทราบไวเปนหลักฐาน ทั้งนี้ ในการพัฒนาปรับปรุงตนเองใหขาราชการผูนั้นทํา

หนดเปาหมายในระดับอันเปนที่พึงพอใจของทางราชการใหชัดเจน เพื่อใชในการ 
าชการครั้งตอไป ดังนี้ 

หนดคํามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองใหนําขอมูลแผนพัฒนาการปฏิบัติราชการ 
รายบุคคลในแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของรอบที่มีผลการประเมินอยูในระดับที่ตองปรับปรุงมา 

หนดขอตกลงผลงาน/ตัวชี้วัด/เปาหมาย ที่เหมาะสมกับระดับตํา
ขึ้นเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนตามปกติเปนคํามั่นในการพัฒนาปรับปรุง

ในการจัดทําคํามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองใหใชแบบเอกสารแนบทายประกาศนี้ 
หนดขอตกลงผลงาน การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะ ตลอดจนการสรุปผลการ 

ประเมินผลการปฏิบัติราชการใหอนุโลมใชรูปแบบเอกสารเชนเดียวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อน 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการพัฒนาปรับปรุงตนเองใหมีระยะเวลาไมเกินส

มั่นเพื่อพัฒนาปรับปรุงตนเองกรณีขาราชการ 
60)  

วาดวยการสั่งใหขาราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไม
หนดใหเมื่อผูบังคับบัญชาได 
หนดตามมาตรา 76 แหง

แลวเห็นวาขาราชการผูใดมีผลการปฏิบัติราชการใน
ระดับที่ตองไดรับการพัฒนาปรับปรุงตนเองก็ใหแจงผูนั้นทราบเกี่ยวกับผลการประเมิน พรอมทั้งกําหนดใหผูนั้นเขา

ญชาจัดใหขาราชการผูนั้นทําคํามั่นใน
หนดเปาหมายในระดับอันเปนที่พอใจของทางราชการใหชัดเจนเพื่อใชในการ 

หนดกรอบแนวทาง หลักเกณฑ วิธีการ และขั้นตอนในการบริหารผลการ 
พรอมแนวทางการกํากับติดตามการ 

เนินการ และเพื่อใหการพัฒนาปรับปรุงตนเองของขาราชการผูมีผลการปฏิบัติราชการอยูใน 
าธารณสุขอําเภอหนองมวง     จึง

มั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการอยูในระดับที่ตอง

หนดใหผูนั้นเขารับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง
โดยลงลายมือชื่อรับทราบไวเปนหลักฐาน ทั้งนี้ ในการพัฒนาปรับปรุงตนเองใหขาราชการผูนั้นทําคํามั่นในการ

หนดเปาหมายในระดับอันเปนที่พึงพอใจของทางราชการใหชัดเจน เพื่อใชในการ 

ขอมูลแผนพัฒนาการปฏิบัติราชการ 
รายบุคคลในแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของรอบที่มีผลการประเมินอยูในระดับที่ตองปรับปรุงมา 

บระดับตําแหนง ทั้งนี้ อาจใช 
มั่นในการพัฒนาปรับปรุง

มั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองใหใชแบบเอกสารแนบทายประกาศนี้ 
ของงานและสมรรถนะ ตลอดจนการสรุปผลการ 

ประเมินผลการปฏิบัติราชการใหอนุโลมใชรูปแบบเอกสารเชนเดียวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อน 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการพัฒนาปรับปรุงตนเองใหมีระยะเวลาไมเกินสอง

2/ 3. ในกรณ.ี.. 
 



- 2 - 
 3. ในกรณีที่ผูถูกประเมินเห็นวาการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูบังคับบัญชามีความไม

เปนธรรม อาจทําคําคัดคานยื่นตอสาธารณสุขอําเภอหนองมวง รวมไวกับผลการประเมินเพ่ือเปนหลังฐานได 
4. เมื่อสาธารณสุขอําเภอหนองมวง หรือผูไดรับมอบหมาย ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ

ขาราชการตามคํามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองตามขอ 1 และขอ 2 แลวปรากฏวาผูนั้นไมผานการประเมินใน
ระดับอันเปนที่พอใจของทางราชการตามคํามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ใหรายงานผลการประเมินดังกลาวตอ
ผูวาราชการจังหวัดลพบุรี ผานนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี เมื่อผูวาราชการจังหวัดลพบุรีไดรับรายงานแลว
อาจดําเนินการ ดังตอไปนี้ 

4.1 กรณีขาราชการผูรับการประเมินประสงคจะลาออกจากราชการ อาจสั่งใหออกจากราชการ 
หรือ 

4.2 สั่งใหขาราชการผูนั้นเขารับการพัฒนาปรับปรุงตนเองอีกครั้งหนึ่ง โดยทําคํามั่นในการ
พัฒนา ปรับปรุงตนเองเปนครั้งที่ 2 หรือ 

4.3 สั่งใหขาราชการผูนั้นออกจากราชการ กรณีการดําเนินการตามขอ 4.2 เมื่อสาธารณสุข
อําเภอหนองมวงประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการผูนั้นตามคํามั่นครั้งที่สองแลว ปรากฏวาผูนั้นไมผาน
การประเมินในระดับอันเปนที่พอใจของทางราชการตามคํามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง สาธารณสุขอําเภอ
หนองมวง รายงานผานนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ใหรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการเสนอ
ตอผูวาราชการจังหวัดลพบุรี เพื่อสั่งใหขาราชการผูนั้นออกจากราชการ 

จึงประกาศเพ่ือทราบและถือปฏิบัติตอไป  
 
                                  ประกาศณ  วันที่   1   เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖3 

 
  

    (นายสมบูรณ   ดําขํา)                                                  
สาธารณสุขอําเภอหนองมวง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 คํามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง  

 
เขียนที.่...............................................................  

วันที.่..............เดือน..................................พ.ศ. ..............  
ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว............................................................................................................ 

ตําแหนง................................................................................................ประเภท..................................................
ระดับ............................ สังกัดกลุมงาน/ฝาย....................................................สํานักงานธารณสุขอําเภอหนองมวง
ซึ่งตอไปนี้ในหนังสือฉบับนี้จะเรียกวา “ผูถูกประเมิน” ฝายหนึ่ง  
  กับ นาย/นาง/นางสาว................................................................................................................... 
ตําแหนง สาธารณสุขอําเภอหนองมวง (๑) ซึ่งเปนผูบังคับบัญชามีหนาที่ในการประเมินรอบที่ปฏิบัติราชการ ซึ่ง
ตอไปในขอตกลงนี้ จะเรียกวา “ผูประเมิน” อีกฝายหนึ่ง  
  ตามที่ผูประเมินไดประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูถูกประเมิน ในรอบการประเมินรอบที่
...................... (2)............................ระหวางวันที.่...............................(3).............................ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. .................. ปรากฏวามีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับที่ตองปรับปรุงหรือมีคะแนนต่ํากวา
รอยละ 60 นั้น   

โดยที่ทรัพยากรบุคคลถือเปนตนทุนซึ่งตองไดรับการบริหารจัดการเพื่อผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ
ภาครัฐ ความมีประสิทธิภาพ และความคุมคา ดังนั้น ทั้งสองฝายจึงตกลงรวมกันในการเพิ่มพูนประสิทธิ์ภาพการ
ปฏิบัติราชการ ของผูถูกประเมิน เพื่อใหมีคุณภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจภาครัฐ โดยมีรายละเอียดและ
เงื่อนไข ดังตอไปนี้ 

ขอ 1 ผูถูกประเมินรับทราบในผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผูประเมินไดแจงใหทราบ
เมื่อวันที่ ...............เดือน..............................พ.ศ. 25.........และผูถูกประเมินใหคํามั่นวาจะพัฒนาและปรับปรุง
ตนเอง ใหดีขึ้นตั้งแตวันที่ลงนามในหนังสือใหคํามั่นฉบับนี้เปนตนไป จนถึงวันที่...................เดือน.......................
พ.ศ. 25........ 

ขอ 2 ผูประเมินและผูถูกประเมินไดตกลงรวมกันกําหนดคํามั่นในการพัฒนาและปรับปรุงตนเอง
ตามขอ 1 โดยมีรายละเอียดที่ผูถูกประเมินจะตองปฏิบัติ ดังนี้ 
2.1...................................................................(5)..........................................................................   
2.2...................................................................(5)..........................................................................   
2.3...................................................................(5)..........................................................................   
2.4.................................................................................(5)....................................................................................... 
ฯลฯ   

ขอ 3 ในกรณีท่ีผูถูกประเมิน ไมสามารถปฏิบัติไดตามที่ตกลงในขอ 2 ขอใดขอหนึ่ง ใหถือวาผูถูก
ประเมิน ไมสามารถปรับปรุงและพัฒนาตนเองไดตามเงื่อนไขที่กลาวมาแลวขางตน และเปนการกระทํา       ผิด
เงื่อนไขตามคํามั่นฉบับนี้ หากครบกําหนดเวลาตามที่ระบุในขอ 1 แลว ใหรายงานผลการประเมินตอผูวาราชการ
จังหวัดลพบุรี พิจารณาดําเนินการตามระเบียบของทางราชการตอไป  

2/ ขอ 4 กรณีการ...  
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  ขอ 4 กรณีการแกไขเพิ่มเติมคํามั่นใหทั้งสองฝายจัดทําเปนหนังสือโดยลงลายมือชื่อทั้งสองฝาย
และใหถือวาเปนเอกสารแนบทายของคํามั่นฉบับนี้ ทั้งนี้ นอกเหนือจากที่ไดกําหนดไวในคํามั่นฉบับนี้ ใหถือปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับของทางราชการ คํามั่นนี้ ทําขึ้นเปนสองฉบับมีขอความตรงกันทุกประการ 
และตางฝายตางยึดถือไวฝายละฉบับ  

 
 
 

 ลงชื่อ...................................................................ผูถูกประเมิน 
        (...................................................................)  

 
 

 ลงชื่อ...................................................................ผูประเมิน 
        (...................................................................)  

 
 

 ลงชื่อ...................................................................พยาน  
       (...................................................................)  

 
 

 ลงชื่อ...................................................................พยาน  
       (...................................................................)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 คําอธิบายเพิ่มเติม 

 
  (1) หมายถึง ผูบังคับบัญชาผูประเมินผลการปฏิบัติราชการ ไดแกหัวหนาสวนราชการ เชน 
หัวหนาสํานักงานจังหวัด/ผูอํานวยการสํานักงาน/ปลัดจังหวัด/พัฒนาการจังหวัด/เจาพนักงานที่ดินจังหวัด/โยธาธิ
การและผังเมืองจังหวัด หรือผูที่ดํารงตําแหนงที่มีชื่อเรียกอยางอื่นแตมีฐานะเชนเดียวกันแตมีชื่อเรียกที่แตกตางกัน
ออกไป 

(2) และ (3) หมายถึง รอบการประเมินในแตละปงบประมาณรอบที่ 1 ระหวาง วันที่ 1 ตุลาคม 
– 31 มีนาคม รอบที่ 2 ระหวาง วันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 

(4) หมายถึง วันสิ้นสุดรอบการประเมินถัดไป จากรอบการประเมินที่มีผลการประเมินอยูใน
ระดับที่ตองปรับปรุง เชน ผูถูกประเมินมีผลการประเมินในรอบการประเมินที่ 2 ของปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
(วันที่ 1 เมษายน 2560 – 30 กันยาน 2560) อยูในระดับที่ตองปรับปรุงซึ่งไมไดรับการเลื่อนเงินเดือน ดังนั้น 
วันสิ้นรอบการประเมินถัดไปคือวันที่ 31 มีนาคม 2561 รอบการประเมินที่ 1 ของปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
(วันที่ 1 ตุลาคม 2560- 31 มีนาคม 2561) 

(5) หมายถึง กิจกรรม/งาน/ตัวชี้วัด ตามที่ตกลงรวมกัน ที่ผูถูกประเมินตองปฏิบัติในการพัฒนา
ตนเองในรอบการประเมินถัดจากรอบการประเมินที่มีผลการประเมินอยูในระดับที่ตองปรับปรุง โดยกําหนด
เปาหมายให ชัดเจน เชน 

5.1) การพัฒนาปรับปรุงตนเองตามความเหมาะสม (ความรู/ทักษะ/สมรรถนะ) การเขารับการ 
ฝกอบรมหลักสูตรตางๆ ซึ่งควรสอดคลองกับแผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล ในแบบประเมินผลการ 
ปฏิบัติราชการของรอบท่ีมีผลการอยูในระดับท่ีตองปรับปรุง 

5.2) การปฏิบัติราชการตามขอตกลงผลงานของรอบการประเมินถัดไปใหมีผลการประเมินต่ํา
กวาระดับพอใช (ไมต่ํากวารอยละ 60) โดยกําหนดเปนสวนหนึ่งของเอกสารแนบทายคํามั่น เปนตน 

5.3) เงื่อนไขอื่นๆ ตามท่ีตกลงรวมกัน  
 

----------------------------------------------------------  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แนวทางการดําเนินการกรณีขาราชการมีผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 

ในระดับที่ตองใหไดรับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง (ระดับตองปรับปรุง) 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองมวง จังหวัดลพบุรี 

------------------------------------ 
 
  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองมวง ไดกําหนดแนวทางการดําเนินการกรณีขาราชการมีผล
การประเมินการปฏิบัติราชการในระดับที่ตองใหไดรับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง (ระดับตองปรับปรุง) และไม
สามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลในระดับอันเปนที่พอใจของทางราชการได เพื่อให
เปนตามมาตรา 110(5) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และกฎ ก.พ.วาดวยการสั่ง
ใหขาราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณี ไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
พ.ศ. 2552 ดังนี้ 

1. เมื่อสาธารณสุขอําเภอหนองมวง ประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดตามมาตรา 76 แหงพระราชบัญญัติ ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
แลวเห็นวาขาราชการผูใดมีผลการปฏิบัติราชการในระดับที่ตองใหไดรับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง (ระดับตอง
ปรับปรุง) จะแจงผูนั้นทราบเกี่ยวกับผลการประเมินพรอมทั้งกําหนดใหผูนั้นเขารับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง โดย
ใหลงลายมือชื่อรับทราบไวเปนหลักฐาน ทั้งนี้ในการพัฒนาปรับปรุงตนเองขาราชการผูนั้นตองทําคํามั่นในการ
พัฒนาปรับปรุงตนเองโดยกําหนดเปาหมายในระดับอันเปนที่พอใจของทางราชการใหชัดเจนเพื่อใชในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการครัง้ตอไป 

2. การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการพัฒนาปรับปรุงตนเองของขาราชการตามขอ 1 ให
มี ระยะเวลาไมเกินสามรอบการประเมินทั้งนี้ ในกรณีที่ผูถูกประเมินเห็นวาการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ 
สาธารณสุขอําเภอหนองมวงมีความไมเปนธรรมอาจทําคําคัดคานยื่นตอสาธารณสุขอําเภอหนองมวงรวมไวกับผล
การประเมินเพื่อเปนหลักฐานได 

3. ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล มีหนาที่ใหคําปรึกษา แนะนํา กํากับ ดูแล และ
ติดตามการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการพัฒนาปรับปรุงตนเองของขาราชการตามขอ 1 หรืออาจ
มอบหมายขาราชการในสังกัดเพื่อเปนผูกํากับดูแลและติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการและการพัฒนา
ปรับปรุงตนเองของขาราชการดังกลาวอีกข้ันหนึ่งก็ได โดยผูที่ไดรับมอบหมายตองรายงานผลใหสาธารณสุขอําเภอ
หนองมวงทราบทุกเดือน 

4. เมื่อสาธารณสุขอําเภอหนองมวง ประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ
ตามคํามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองตามขอ 1 แลว ปรากฏวา ผูนั้นไมผานการประเมินในระดับอันเปนที่พอใจ
ของทางราชการตามคํามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ใหรายงานผลการประเมินดังกลาวตอนายแพทย
สาธารณสุขจังหวัดลพบุรีพิจารณากอนรายงานผลตอผูวาราชการจังหวัดลพบุรีในฐานะผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่ง
บรรจุตามมาตรา 57 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

5. เมื่อไดรับรายงานตามขอ 4 แลว ผูวาราชการจังหวัดลพบุรี ในฐานะผูบังคับบัญชา ซึ่งมี
อํานาจสั่งบรรจุตามมาตร 57 อาจดําเนินการ ดังนี้ 

(1) กรณีขาราชการผูรับการประเมินประสงคจะออกจากราชการ อาจสั่งใหออกจากราชการ 
หรือ 

(2) สั่งใหขาราชการผูนั้นเขารับการพัฒนาปรับปรุงตนเองอีกครั้งหนึ่ง โดยทําคํามั่นในการพัฒนา
ปรับปรุงตนเองเปนครั้งที่สอง หรือ 
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(3) สั่งใหขาราชการผูนั้นออกจากราชการ 
6. เมื่อผูวาราชการจังหวัดลพบุรี ซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 มีคําสั่งตามขอ 5(1) หรือ 

(3) แลวแตกรณี ตองรายงาน อ.ก.พ. กระทรวง ทราบหรือพิจารณาทั้งนี้ ในกรณีที่ อ.ก.พ. กระทรวงเห็นวาคําสั่ง
ดังกลาวไมถูกตอง หรือไมเหมาะสมและมีมติเปนประการใด ผูวาราชการจังหวัดลพบุรี ซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตาม
มาตรา 57 ปฏิบัติใหเปนไปตามที่ อ.ก.พ. กระทรวงมีมต ิ

7. เมื่อ อ.ก.พ. กระทรวงมีมติเปนประการใดแลว และผูวาราชการจังหวัดลพบุรี มีอํานาจสั่ง
บรรจุตามมาตรา 57 มีคําสั่งหรือปฏิบัติตามที่ อ.ก.พ. กระทรวงมีมติแลว จะแจงคําสั่งหรือการปฏิบัติดังกลาวให
ขาราชการพลเรือนสามัญผูนั้นทราบ 

8. ขาราชการพลเรือนสามัญที่ถูกสั่งใหออกจากราชการตามประกาศจังหวัดลพบุรี ซึ่งออกตาม
มาตรา 110(5) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และกฎ ก.พ. วาดวยการสั่งให
ขาราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
พ.ศ. 2552 มีสิทธิอุทธรณตอ ก.พ.ค. ภายในสามสิบวันนับแตวันทราบหรือวันที่ถือวาทราบคําสั่งใหออกราชการ
ตามขอ 5 

9. การสั่งใหขาราชการพลเรือนสามัญผูใดออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน
กรณี ที่ไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเปนที่พอใจของทางราชการนั้น 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองมวง พิจารณาจากผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญผูนั้นเปน
หลักและการดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.พ. วาดวยการสั่งใหขาราชการพลเรือนสามัญ
ออกจากราชการกรณีไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ. 2552 ตอไป  
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