
กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดําเนินการกับเจ�าหน�าท่ีท่ีมีผลสัมฤทธิ์งานต่ํา 
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 

-------------------------------------------------- 
 เพ่ือให
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ดําเนินไปด
วย
ความเรียบร
อย ถูกต
อง เป)นไปตามหลักเกณฑ,ท่ีเก่ียวข
อง มีประสิทธิภาพ เป)นธรรมและเกิดผลสัมฤทธิ์     
ต3อภารกิจของภาครัฐ โดยหลักเกณฑ,การประเมินผลการปฏิบัติราชการกําหนดให
 ผู
บังคับบัญชามีหน
าท่ี
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู
ใต
บังคับบัญชา และกํากับติดตามการปฏิบัติราชการของผู
ใต
บังคับบัญชา        
ให
บรรลุเป7าหมายตามวิสัยทัศน, พันธกิจ และวัตถุประสงค,อย3างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
สอดคล
องกับหลักเกณฑ,และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีกําหนดไว
 ท้ังนี้ บุคลากรใดประพฤติตนอยู3ใน
จรรยาและระเบียบวินัย ปฏิบัติราชการอย3างมีประสิทธิ์ภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ต3อภารกิจของรัฐ ให
ผู
บังคับบัญชา
นําผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการดังกล3าวไปใช
ประกอบการพิจารณาแต3งต้ัง เลื่อนเงินเดือน/ค3าจ
าง/
ค3าตอบแทน เพ่ือเสริมสร
างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ หากบุคลากรใดมีผลการปฏิบัติราชการในระดับ   
ท่ีต
องให
ได
รับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ไม3สามารถปฏิบัติราชการให
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล    
ในระดับอันเป)นท่ีพอใจของทางราชการ ให
ดําเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑ,แนวทางปฏิบัติการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรแต3ละประเภท ดังนี้ 
 1. พระราชบัญญัติระเบียบข
าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๑๑๐ (๕) และกฎ ก.พ.ว3า ด
วยการ
สั่งให
ข
าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไม3สามารถปฏิบัติราชการให
มีประสิทธิภาพและ     
เกิดประสิทธิผล พ.ศ.๒๕๕๒ ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร.๑๐๑๒/ว ๑๐ ลงวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๒  
 ๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว3าด
วยลูกจ
างประจําของส3วนราชการ พ.ศ.๒๕๓๗ ข
อ ๖๐ (๕) ซ่ึง
กําหนดให
ผู
มีอํานาจสั่งบรรจุ สั่งให
ลูกจ
างประจําท่ีไม3สามารถปฏิบัติราชการให
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล   
ในระดับอันเป)นท่ีพอใจของทางราชการ ออกจากราชการตามหลักเกณฑ,และวิธีการตามท่ีกําหนดไว
 ในกฎหมาย      
ว3าด
วยระเบียบข
าราชการพลเรือนโดยอนุโลม  
 ๓. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว3าด
วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ ข
อ ๑๙ ข
อ ๒๐ และข
อ ท่ี ๒๘ (๔) 
และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ, ๒๕๕๔ เรื่อง แนวทางการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ และหลักเกณฑ,และวิธีการประเมินผล       
การปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๔ ข
อ ๑๑     
ตามหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ท่ี สธ ๐๒๐๑.๐๓๔/ว ๒๗๕ ลงวันท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔  
 ๔. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว3าด
วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๖ ข
อ ๒๓ ข
อ ๒๔ 
และข
อ ๒๕ (๔) และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ,ว3า     
ด
วยการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพ่ือเพ่ิมค3าจ
าง และต3อสัญญาพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๗ 
ข
อ ๘ ตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด3วนมาก ท่ี สธ ๐๒๐๑.๐๔๐/ว ๒๖๙ ลงวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ 
 อ.ก.พ. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑    
มีมติเห็นชอบอนุมัติแนวทางปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการผู
มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตํ่ากว3า   
ค3าเป7าหมายหรือระดับท่ีคาดหวัง สําหรับบุคลากรในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และให
จัดทํา 
ประกาศ เรื่อง การส3งเสริมคุณธรรมและความโปร3งใสในการดําเนินงานของหน3วยงานภาครัฐด
านความพร
อมรับผิด 
(กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ) เพ่ือให
ส3วนราชการถือปฏิบัติตั้งแต3รอบการประเมิน วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๑ 
ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ เป)นต
นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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 ข�าราชการ  
 - ก3อนเริ่มรอบการการประเมิน หรือในช3วงเริ่มรอบการประเมิน ให
ผู
ประเมินและผู
รับการ 
ประเมินกําหนดข
อตกลงร3วมกันเก่ียวกับการมอบหมายงานและประเมินผลการปฏิบัติราชการ กําหนดตัวชี้วัด    
หรือหลักฐานบ3งชี้ความสําเร็จของงานอย3างเป)นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน  
 - ระหว3างรอบการประเมินให
ผู
ประเมินติดตามความก
าวหน
าของผู
รับการประเมินอย3าง ต3อเนื่อง    
เพ่ือประเมินผลสําเร็จของงานในช3วงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินว3าสอดคล
อกับเป7าหมายท่ี 
กําหนดไว
หรือไม3 เม่ือผู
ประเมินคาดว3าผู
รับการประเมินมีผลการประเมินตํ่ากว3าค3าเป7าหมายหรือระดับท่ี 
คาดหวังให
ผู
ประเมินแจ
งผู
รับการประเมินทราบ และให
คําปรึกษาแนะนําเพ่ือปรับปรุง แก
ไข พัฒนาผลการ 
ปฏิบัติราชการของผู
รับการประเมินในช3วง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน  
 - สิ้นรอบการประเมิน เม่ือผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข
าราชการอยู3ในระดับ   
ต
องปรับปรุงให
ดําเนินการจัดทําคําม่ันในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง กรณีข
าราชการพลเรือนสามัญมีผลการ 
ปฏิบัติราชการในระดับต
องปรับปรุง (ตํ่ากว3าร
อยละ ๖๐) ดังนี้  
 ข
อ ๑ ให
ผู
บังคับบัญชาท่ีประเมินผลการปฏิบัติราชการของข
าราชการในระดับท่ีต
องให
ได
รับ 
การพัฒนาปรับปรุงตนเอง ต
องแจ
งให
ผู
รับการประเมินทราบเก่ียวกับผลการประเมินพร
อมท้ังกําหนดให
ผู
นั้น     
เข
ารับการพัฒนาปรับปรุงตนเองโดยให
ลงลายมือชื่อรับทราบไว
เป)นหลักฐาน ท้ังนี้ ในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง    
ให
ผู
บังคับบัญชาจัดให
ข
าราชการผู
นั้นทําคําม่ันในการพัฒนาปรับปรุงตนเองโดยกําหนดเป7าหมาย ในระดับอัน 
เป)นท่ีพอใจของทางราชการให
ชัดเจน เพ่ือใช
ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งต3อไป ดังนี้  
  ๑.๑ ร3วมจัดทําคําม่ันในการพัฒนาปรับปรุงตนเองตามแบบจัดทําคําม่ันในการพัฒนา 
ปรับปรุงตนเอง  
  ๑.๒ ให
ใช
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ส3วนท่ี ๓ แผนการพัฒนาการ 
ปฏิบัติราชการรายบุคคล ในรอบท่ีมีผลการประเมินอยู3ในระดับต
องปรับปรุง (ตํ่ากว3าร
อยละ ๖๐) มาจัดทํา 
แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) เพ่ือเป)นเครื่องมือประเมินผลการพัฒนาความรู
ทักษะ 
สมรรถนะท่ีต
องพัฒนา และแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ   
หรือสมรรถนะ ในการกําหนดคําม่ันในการพัฒนาปรับปรุงตนเองเป)นตัวชี้วัดรายบุคคลโดยต
องกําหนด 
เป7าหมายในระดับอันเป)นท่ีพอใจของทางราชการ ท่ีสอดคล
องกับแผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล 
ประกอบการจัดทําคําม่ันฯ ตามแบบท่ีสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนด  
 ข
อ ๒ การประเมินผลการปฏิบัติราชการและพัฒนาปรับปรุงตนเองของข
าราชการตามข
อ ๑   
ให
มีระยะเวลาไม3เกินสามรอบการประเมิน  
 ข
อ ๓ กรณีท่ีผู
ถูกประเมินเห็นว3าการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู
บังคับบัญชามีความ    
ไม3เป)นธรรมอาจทําคําคัดค
านยื่นต3อผู
บังคับบัญชารวมไว
กับผลการประเมินเพ่ือเป)นหลักฐานได
ภายใน ๑๕ วัน 
หลังจากทราบผลการประเมินและให
ผู
บังคับบัญชารวบรวมรายงานเสนอผู
มีอํานาจลําดับถัดไปเพ่ือประกอบ 
ความเห็นในการพิจารณา 
 ข
อ ๔ เม่ือผู
บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการของข
าราชการพลเรือนสามัญตาม    
คําม่ันในการพัฒนาปรับปรุงตนเองตามข
อ ๑ และข
อ ๒ แล
ว ปรากฏว3าผู
นั้นไม3ผ3านการประเมินในระดับอันเป)น    
ท่ีพอใจของทางราชการตามคําม่ันในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ให
รายงานผลการประเมินดังกล3าวต3อผู
ว3า 
ราชการจังหวัดภูเก็ต เม่ือผู
ว3าราชการจังหวัดภูเก็ตได
รับรายงานแล
วอาจดําเนินการดังต3อไปนี้ 
 (๑) กรณีข
าราชการผู
ได
รับการประเมินประสงค,จะลาออกจากราชการ ก็ให
สั่งให
ออกจาก
ราชการ หรือ  
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  (๒) สั่งให
ข
าราชการผู
นั้นเข
ารับการพัฒนาปรับปรุงตนเองอีกครั้งหนึ่ง โดยการทําคําม่ัน   
ในการพัฒนาปรับปรุงตนเองเป)นครั้งท่ีสอง หรือ  
  (๓) สั่งให
ข
าราชการผู
นั้นออกจากราชการ  
 กรณีการดําเนินการตาม ข
อ ๔ (๒) เม่ือผู
บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการของ 
ข
าราชการผู
นั้นตามคําม่ันครั้งท่ีสองแล
ว ปรากฏว3าผู
นั้นไม3ผ3านการประเมินในระดับอันเป)นท่ีพอใจของทาง 
ราชการตามคําม่ันในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ให
หน3วยงานรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
เสนอต3อผู
ว3าราชการจังหวัดเพ่ือสั่งการให
ข
าราชการผู
นั้นลาออกจากราชการ  
 ท้ังนี้ ให
ดําเนินการตามกฎ ก.พ. ว3าด
วยการสั่งให
ข
าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ 
กรณีไม3สามารถปฏิบัติราชการให
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 ลูกจ�างประจํา 
  - ก3อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช3วงเริ่มรอบการประเมิน ให
ผู
ประเมินและผู
รับการประเมิน 
กําหนดข
อตกลงร3วมกันเก่ียวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กําหนดตัวชี้วัด 
หรือ หลักฐานบ3งชี้ความสําเร็จของงานอย3างเป)นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน  
 - ระหว3างรอบการประเมินให
ผู
ประเมินติดตามความก
าวหน
าของผู
รับการประเมินอย3าง 
ต3อเนื่อง เพ่ือประเมินผลสําเร็จของงานในช3วงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินว3าสอดคล
องกับ
เป7าหมาย ท่ีกําหนดไว
ให
ผู
ประเมินแจ
งผู
รับการประเมินทราบ และให
คําปรึกษาแนะนําเพ่ือปรับปรุง แก
ไข 
พัฒนาผลการ ปฏิบัติราชการของผู
รับการประเมินในช3วง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน  
 - สิ้นรอบการประเมิน เม้ือผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ
างประจํา อยู3ใน ระดับ
ต
องปรับปรุง ให
ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว3าด
วยลูกจ
างประจําของส3วนราชการ พ.ศ. 
๒๕๓๗ ข
อ ๖๐ (๕) ซ่ึงกําหนดให
ผู
มีอํานาจสั่งบรรจุ สั่งให
ลูกจ
างประจําท่ีไม3สามารถปฏิบัติราชการให
มี 
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป)นท่ีพอใจของทางราชการ ออกจากราชการตามหลักเกณฑ,
และ วิธีการตามท่ีกําหนดไว
ในกฎหมายว3าด
วยระเบียบข
าราชการพลเรือนโดยอนุโลม 
 พนักงานราชการ  
 - ก3อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช3วงเริ่มรอบการประเมิน ให
ผู
ประเมินและผู
รับการประเมิน 
กําหนดข
อตกลงร3วมกันเก่ียวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน กําหนดตัวชี้วัดหรือ 
หลักฐานบ3งชี้ความสําเร็จของงานอย3างเป)นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน  
 - ระหว3างรอบการประเมินให
ผู
ประเมินติดตามความก
าวหน
าของผู
รับการประเมินอย3าง ต3อเนื่อง    
เพ่ือประเมินผลสําเร็จของงานในช3วงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินว3าสอดคล
องกับเป7าหมายท่ี        
กําหนดไว
หรือไม3 เม่ือผู
ประเมินคาดว3าผู
รับการประเมินมีผลการประเมินตํ่ากว3าค3าเป7าหมายหรือระดับท่ี คาดหวัง
ให
ผู
ประเมินแจ
งผู
รับการประเมินทราบ และให
คําปรึกษาแนะนําเพ่ือปรับปรุง แก
ไข พัฒนาผลการ ปฏิบัติงาน
ของผู
รับการประเมินในช3วง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน  
 - เม่ือสิ้นรอบการประเมินของรอบการประเมินนั้นๆ ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
พนักงานราชการมีคะแนนผลการประเมินอยู3ในระดับใดเม่ือรวมคะแนนผลการประเมินกับรอบการประเมิน
ท่ีผ3านมามีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน ๒ ครั้งติดต3อกันตํ่ากว3าระดับดี ให
ดําเนินการตามหลักเกณฑ,
และ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ.๒๕๕๔ ข
อ ๑๑ พนักงานราชการผู
ใด ซ่ึงผู
บังคับบัญชาได
ประเมินผลการปฏิบัติงานแล
ว มีคะแนนเฉลี่ย
ของผลการ ประเมิน ๒ ครั้ง ติดต3อกันตํ่ากว3าระดับดี ให
ผู
บังคับบัญชาทําความเห็นเสนอผู
มีอํานาจสั่งจ
าง 
เพ่ือพิจารณาสั่ง เลิกจ
างต3อไป พร
อมกับแจ
งให
กับพนักงานราชการผู
นั้นทราบภายในเจ็ดวัน นับต้ังแต3วัน
ทราบผลการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน 



-4- 
 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  
 - ก3อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช3วงเริ่มรอบการประเมิน ให
ผู
ประเมินและผู
รับการประเมิน 
กําหนดข
อตกลงร3วมกันเก่ียวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน กําหนดตัวชี้วัดหรือ 
หลักฐานบ3งชี้ความสําเร็จของงานอย3างเป)นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน  
 - ระหว3างรอบการประเมินให
ผู
ประเมินติดตามความก
าวหน
าของผู
รับการประเมินอย3าง 
ต3อเนื่องเพ่ือประเมินผลสําเร็จของงานในช3วงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินว3าสอดคล
องกับ
เป7าหมายท่ี กําหนดไว
หรือไม3 เม่ือผู
ประเมินคาดว3าผู
รับการประเมินมีผลการประเมินตํ่ากว3าค3าเป7าหมาย
หรือระดับท่ี คาดหวังให
ผู
ประเมินแจ
งผู
รับการประเมินทราบ และให
คําปรึกษาแนะนําเพ่ือปรับปรุง แก
ไข 
พัฒนาผลการ ปฏิบัติงานของผู
รับการประเมินในช3วง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน  
 - เม่ือสิ้นรอบการประเมินของการประเมินนั้นๆ ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงาน
กระทรวงสาธารณสุขมีคะแนนผลการประเมินอยู3ในระดับใดเม่ือรวมคะแนนผลการประเมินกับรอบ       
การประเมินท่ีผ3านมามีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒ ครั้ง ติดต3อกันตํ่ากว3าระดับดี 
ให
ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ,ว3าด
วย   
การ ประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมค3าจ
าง และต3อสัญญาจ
างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๗ 
ข
อ ๘ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไปผู
ใด ซ่ึงผู
บังคับบัญชาได
ประเมินผลการปฏิบัติงานแล
วมีคะแนน
เฉลี่ยของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒ ครั้งติดต3อกันตํ่ากว3าระดับดี ให
ถือว3าสิ้นสุดสัญญาจ
าง       
โดยให
ผู
บังคับบัญชา ทําความเห็นเสนอหัวหน
าส3วนราชการ 
 ลูกจ�างช่ัวคราว  
 - ก3อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช3วงเริ่มรอบการประเมิน ให
ผู
ประเมินและผู
รับการประเมิน
กําหนด ข
อตกลงร3วมกันเก่ียวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน กําหนดตัวชี้วัดหรือ 
หลักฐานบ3งชี้ความสําเร็จของงานอย3างเป)นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน  
 - ระหว3างรอบการประเมิน ให
ผู
ประเมินติดตามความก
าวหน
าของผู
รับการประเมินอย3างต3อเนื่อง    
เพ่ือประเมินผลสําเร็จของงานในช3วงเวลา ๓ เดือนแรก ของรอบการประเมินว3าสอดคล
องกับเป7าหมาย     
ท่ีกําหนดไว
หรือไม3 เม่ือผู
ประเมินคาดว3าผู
รับการประเมินมีผลการประเมินตํ่ากว3าค3าเป7าหมายหรือระดับ    
ท่ีคาดหวัง ให
ผู
ประเมินแจ
งผู
รับการประเมินทราบ และให
ค3าปรึกษาแนะน3าเพ่ือปรับปรุง แก
ไข พัฒนาผล 
การปฏิบัติงานของผู
รับการประเมินในช3วง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน  
 - สิ้นรอบการประเมิน ของรอบการประเมินนั้นๆ ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ
างชั่วคราว     
มีคะแนนผลการประเมินอยู3ในระดับใด เม่ือรวมคะแนนผลการประเมินกับรอบประเมินท่ีผ3านมามีคะแนน 
เฉลี่ยของผลการประเมิน ๒ ครั้ง ติดต3อกันตํ่ากว3าระดับดี ให
ด3าเนินการตามหลักเกณฑ,และวิธีการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ของลูกจ
างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบํารุง) สังกัดส3านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๘ ลูกจ
างชั่วคราวผู
ใด ซ่ึงผู
บังคับบัญชาได
ประเมินผลการปฏิบัติงาน แล
วมีคะแนน
เฉลี่ยของผลการประเมิน ๒ ครั้ง ติดต3อกันตํ่ากว3าระดับดี ให
ถือว3าสิ้นสุดสัญญาจ
าง โดยให
 ผู
บังคับบัญชา   
ทําความเห็นเสนอผู
หัวหน
าส3วนราชการต3อไป พร
อมกับแจ
งให
ลูกจ
างชั่วคราวผู
นั้นทราบ ภายในเจ็ดวัน 
นับต้ังแต3วันท่ีทราบผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 


