ประกาศสํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองม
เภอ
วง
เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดทําคํามั่นเพื่อพัฒนาปรับปรุงตนเองกรณีขาราชการ
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับตองปรับปรุง (ต่ํากวารอยละ 60
60)
--------------------------------ตามที่ ก.พ. ไดออกกฎ ก.พ.ววาดวยการสั่งใหขาราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไม
สามารถปฏิ บัติ ร าชการใหมีประสิทธิ ภาพแลเกิด ประสิ ทธิ ผล พ.ศ.
พ 2552 ซึ่งกํา หนดให เ มื่อผู บังคับบั ญชาได
ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการของข า ราชการตามหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารที่ กํ า หนดตามมาตรา 76 แห ง
พระราชบัญญัติระเบี
เบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.
พ 2551 แลวเห็นวาขาราชการผูใดมีผลการปฏิบัติราชการใน
ระดับที่ตองไดรับการพัฒนาปรับปรุงตนเองก็ใหแจงผูนั้นทราบเกี่ยวกับผลการประเมิน พรอมทั้งกําหนดใหผูนั้นเขา
รับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ทั้งนี้ในการพัฒนาปรับปรุงตนเองใหผูบังคับบัญ
ญชาจั
ชาจัดใหขาราชการผูนั้นทําคํามั่นใน
การพัฒนาปรับปรุงตนเอง โดยกําหนดเปาหมายในระดับอันเปนที่พอใจของทางราชการใหชัดเจนเพื่อใชในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งตอไป นั้น
เพื่ อ เป น การกํ า หนดกรอบแนวทาง หลั ก เกณฑ วิ ธี ก าร และขั้ น ตอนในการบริ ห ารผลการ
ปฏิบัติงานและการดําเนินการกับเจาหนาที่ผูมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ํา พรอมแนวทางการกํากับติดตามการ
รายงานผลการดําเนินการ และเพื่อใหการพัฒนาปรับปรุงตนเองของขาราชการผูมีผลการปฏิบัติราชการอยูใน
ระดับที่ตองปรับปรุง (ต่ํากวารอยละ 60) เปนไปดวยความเรียบรอย สํานักงานสาธารณสุ
าธารณสุขอําเภอ
เภอหนองมวง จึง
กําหนดแนวปฏิบัติในการจัดทําคํามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. สาธารณสุขอําเภอหนองม
เภอ
วง ประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการอยูในระดับที่ตอง
ปรับปรุงแจง ผูถูกประเมินทราบเกี่ยวกับผลการประเมิน พรอมทั้งกําหนดใหผูนั้นเขารับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง
โดยลงลายมือชื่อรับทราบไวเปนหลักฐาน ทั้งนี้ ในการพัฒนาปรับปรุงตนเองใหขาราชการผูนั้นทําคํามั่นในการ
พัฒนาปรับปรุงตนเอง โดยกําหนดเปาหมายในระดับอันเปนที่พึงพอใจของทางราชการใหชัดเจน เพื่อใชในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งตอไป ดังนี้
1.1 การกําหนดคํามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองใหนําขอมูลแผนพัฒนาการปฏิบัติราชการ
รายบุ ค คลในแบบประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการของรอบที่ มี ผ ลการประเมิ น อยู ใ นระดั บ ที่ ต อ งปรั บ ปรุ ง มา
ประกอบการจัดทําและกําหนดขอตกลงผลงาน/ตั
ตกลงผลงาน วชี้วัด/เปาหมาย ที่เหมาะสมกับบระดั
ระดับตําแหนง ทั้งนี้ อาจใช
ขอตกลงผลงานที่จัดทําขึ้นเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนตามปกติเปนคํามั่นในการพัฒนาปรับปรุง
ตนเองก็ได
1.2 ในการจั ด ทําคํามั่ น ในการพัฒ นาปรั บ ปรุ งตนเองให ใช แบบเอกสารแนบทา ยประกาศนี้
สําหรับ การกําหนดขอตกลงผลงาน การประเมินผลสั มฤทธิ์ขของงานและสมรรถนะ
องงานและสมรรถนะ ตลอดจนการสรุ ป ผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการใหอนุโลมใชรูปแบบเอกสารเชนเดียวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อน
เงินเดือน
2. การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการพัฒนาปรับปรุงตนเองใหมีระยะเวลาไมเกินสสอง
รอบการประเมิน
2/ 3. ในกรณี...

-23. ในกรณีที่ผูถูกประเมินเห็นวาการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูบังคับบัญชามีความไม
เปนธรรม อาจทําคําคัดคานยื่นตอสาธารณสุขอําเภอหนองมวง รวมไวกับผลการประเมินเพื่อเปนหลังฐานได
4. เมื่อสาธารณสุขอําเภอหนองมวง หรือผูไดรับมอบหมาย ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ขาราชการตามคํามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองตามขอ 1 และขอ 2 แลวปรากฏวาผูนั้นไมผานการประเมินใน
ระดับอันเปนที่พอใจของทางราชการตามคํามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ใหรายงานผลการประเมินดังกลาวตอ
ผูวาราชการจังหวัดลพบุรี ผานนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี เมื่อผูวาราชการจังหวัดลพบุรีไดรับรายงานแลว
อาจดําเนินการ ดังตอไปนี้
4.1 กรณีขาราชการผูรับการประเมินประสงคจะลาออกจากราชการ อาจสั่งใหออกจากราชการ
หรือ
4.2 สั่งใหขาราชการผู นั้น เขารับ การพัฒ นาปรับ ปรุ งตนเองอีกครั้ งหนึ่ ง โดยทําคํา มั่นในการ
พัฒนา ปรับปรุงตนเองเปนครั้งที่ 2 หรือ
4.3 สั่งใหขาราชการผูนั้นออกจากราชการ กรณีการดําเนินการตามขอ 4.2 เมื่อสาธารณสุข
อําเภอหนองมวงประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการผูนั้นตามคํามั่นครั้งที่สองแลว ปรากฏวาผูนั้นไมผาน
การประเมินในระดับอันเปนที่พอใจของทางราชการตามคํามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง สาธารณสุขอําเภอ
หนองมวง รายงานผานนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ใหรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการเสนอ
ตอผูวาราชการจังหวัดลพบุรี เพื่อสั่งใหขาราชการผูนั้นออกจากราชการ
จึงประกาศเพื่อทราบและถือปฏิบัติตอไป
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
โดยที่ทรั พยากรบุ คคลถือเปนต นทุน ซึ่งต องไดรับ การบริห ารจั ดการเพื่อผลสัมฤทธิ์ต อภารกิจ
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 ในกรณีที่ผูถูกประเมิน ไมสามารถปฏิบัติไดตามที่ตกลงในขอ 2 ขอใดขอหนึ่ง ใหถือวาผูถูก
ประเมิน ไมสามารถปรับปรุงและพัฒนาตนเองไดตามเงื่อนไขที่กลาวมาแลวขางตน และเปนการกระทํา
ผิด
เงื่อนไขตามคํามั่นฉบับนี้ หากครบกําหนดเวลาตามที่ระบุในขอ 1 แลว ใหรายงานผลการประเมินตอผูวาราชการ
จังหวัดลพบุรี พิจารณาดําเนินการตามระเบียบของทางราชการตอไป
2/ ขอ 4 กรณีการ...

-2ขอ 4 กรณีการแกไขเพิ่มเติมคํามั่นใหทั้งสองฝายจัดทําเปนหนังสือโดยลงลายมือชื่อทั้งสองฝาย
และใหถือวาเปนเอกสารแนบทายของคํามั่นฉบับนี้ ทั้งนี้ นอกเหนือจากที่ไดกําหนดไวในคํามั่นฉบับนี้ ใหถือปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับของทางราชการ คํามั่นนี้ ทําขึ้นเปนสองฉบับมีขอความตรงกันทุกประการ
และตางฝายตางยึดถือไวฝายละฉบับ

ลงชื่อ...................................................................ผูถูกประเมิน
(...................................................................)
ลงชื่อ...................................................................ผูประเมิน
(...................................................................)
ลงชื่อ...................................................................พยาน
(...................................................................)
ลงชื่อ...................................................................พยาน
(...................................................................)

คําอธิบายเพิ่มเติม
(1) หมายถึง ผูบั งคับ บัญชาผู ประเมินผลการปฏิบั ติร าชการ ได แกหัว หน าสว นราชการ เช น
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
ตนเองในรอบการประเมินถัดจากรอบการประเมินที่มีผ ลการประเมิน อยู ในระดั บที่ต องปรั บปรุ ง โดยกํา หนด
เปาหมายให ชัดเจน เชน
5.1) การพัฒนาปรับปรุงตนเองตามความเหมาะสม (ความรู/ทักษะ/สมรรถนะ) การเขารับการ
ฝกอบรมหลักสูตรตางๆ ซึ่งควรสอดคลองกับแผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล ในแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของรอบที่มีผลการอยูในระดับที่ตองปรับปรุง
5.2) การปฏิบัติราชการตามขอตกลงผลงานของรอบการประเมินถัดไปใหมีผลการประเมินต่ํา
กวาระดับพอใช (ไมต่ํากวารอยละ 60) โดยกําหนดเปนสวนหนึ่งของเอกสารแนบทายคํามั่น เปนตน
5.3) เงื่อนไขอื่นๆ ตามที่ตกลงรวมกัน
----------------------------------------------------------

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
พัฒ นาปรั บ ปรุ ง ตนเองโดยกํา หนดเป า หมายในระดั บ อัน เป น ที่ พอใจของทางราชการให ชั ด เจนเพื่อ ใช ใ นการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการครัง้ ตอไป
2. การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการพัฒนาปรับปรุงตนเองของขาราชการตามขอ 1 ให
มี ระยะเวลาไมเกินสามรอบการประเมินทั้งนี้ ในกรณีที่ผูถูกประเมินเห็นวาการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
สาธารณสุขอําเภอหนองมวงมีความไมเปนธรรมอาจทําคําคัดคานยื่นตอสาธารณสุขอําเภอหนองมวงรวมไวกับผล
การประเมินเพื่อเปนหลักฐานได
3. ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล มีหนาที่ใหคําปรึกษา แนะนํา กํากับ ดูแล และ
ติด ตามการประเมิน ผลการปฏิ บั ติ ร าชการและการพัฒ นาปรั บ ปรุ งตนเองของขาราชการตามขอ 1 หรื ออาจ
มอบหมายขาราชการในสังกัดเพื่อเป น ผูกํา กับดู แลและติด ตามประเมินผลการปฏิบั ติ ร าชการและการพัฒ นา
ปรับปรุงตนเองของขาราชการดังกลาวอีกขั้นหนึ่งก็ได โดยผูที่ไดรับมอบหมายตองรายงานผลใหสาธารณสุขอําเภอ
หนองมวงทราบทุกเดือน
4. เมื่อสาธารณสุขอําเภอหนองมวง ประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ
ตามคํามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองตามขอ 1 แลว ปรากฏวา ผูนั้นไมผานการประเมินในระดับอันเปนที่พอใจ
ของทางราชการตามคํ า มั่ น ในการพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ตนเอง ให ร ายงานผลการประเมิ น ดั ง กล าวต อ นายแพทย
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

2/ (3) สั่งใหขาราชการผูนั้นออกจากราชการ
-2(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. กระทรวงมีมติ
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
------------------------------------------------------

