ประกาศโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดทาคามั่นเพื่อพัฒนาปรับปรุงตนเอง กรณีข้าราชการมีผลการปฏิบัติราชการ
อยู่ในระดับต้องปรับปรุง (ต่ากว่าร้อยละ 60)
******************************************************************************
ตามที่ ก.พ. ได้ออกกฎ ก.พ. ว่าด้ว ยการสั่ งให้ ข้าราชการพลเรือนออกจากราชการ กรณี
ไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ. 2552 เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ประเมินผล
การปฏิบัติราชการของข้าราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดตามมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 แล้วเห็นว่า ข้าราชการผู้ใดมีผลการปฏิบัติราชการในระดับที่ต้องได้รับการพัฒนา
ปรับปรุงตนเอง ก็ให้แจ้งผู้นั้นทราบเกี่ยวกับผลการประเมิน พร้อมทั้งกาหนดให้ผู้นั้นเข้ารับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง
ทั้งนี้ ในการพัฒนาปรับปรุงตนเองให้ผู้บังคับบัญชาจัดให้ข้าราชการผู้นั้น ทาคามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง
โดยกาหนดเป้าหมายในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการให้ชัดเจน เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ครัง้ ต่อไป นั้น
เพื่อให้การจัดทาคามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองของข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการ
อยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง (ต่ากว่าร้อยละ 60) เป็นไปในแนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับกฎ ก.พ. ดังกล่าว
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตจึงกาหนดแนวปฏิบัติในการจัดทาคามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง โดยให้ผู้บังคับบัญชา
ที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการที่อยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุงตนเอง แจ้งผู้ถูกประเมินทราบ
เกี่ยวกับผลการประเมิน โดยกาหนดให้ผู้นั้นเข้ารับการพัฒนาปรับปรุงตนเองลงลายมือชื่อรับทราบไว้เป็นหลักฐาน
และให้ จั ด ท าค ามั่ น ในการพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ตนเองตามแบบฟอร์ ม แนบท้ า ยประกาศนี้ และด าเนิ น การ
ตามแนวทางที่กาหนดในกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนออกจากราชการ กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการ
ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ. 2552 หากประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตามคามั่น
ในการพัฒนาปรับปรุงตนเองแล้ว ปรากฏว่าผู้นั้นไม่ผ่านการประเมินในระดับอันที่เป็นที่พอใจของทางราชการ
ให้รายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2562
เฉลิมพงษ์ สุคนธผล
(นายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
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คามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง
เขียนที.่ ........................................................
วันที่..............เดือน.....................................พ.ศ. ........................
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.......................................................................................................
ตาแหน่ง....................................................................ประเภท..............................ระดับ........................................
สังกัดกลุ่มงาน/ฝ่าย................................................................สานักงาน................................................................
ซึ่งต่อไปในหนังสือฉบับนี้ จะเรียนว่า “ผู้ถูกประเมิน” ฝ่ายหนึ่ง
กับ นาย/นาง/นางสาว...........................................(1)..............................................................
ตาแหน่ง....................................................................ประเภท..............................ระดับ........................................
การปฏิบัติราชการ ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้ จะเรียกว่า “ผู้ประเมิน” อีกฝ่ายหนึ่ง
ตามที่ผู้ ประเมิน ได้ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ ถูกประเมิน ในรอบการประเมิน
รอบที.่ .......(2)..........ระหว่างวันที่......................(3).................................ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ............
ปรากฏว่า มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุงหรือมีคะแนนต่ากว่าร้อยละ 60 นั้น
โดยที่ทรัพยากรบุคคลถือเป็นทุน ซึ่งต้องได้รับการบริหารจัดการเพื่อผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ
ความมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า ดังนั้น ทั้งสองฝ่ายจึงตกลงร่วมกันในการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
ของผู้ถูกประเมิน เพื่อให้มีคุณภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ภารกิจภาครัฐ โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ผู้ถูกประเมินรับทราบในผลการประเมินการปฏิบัติราชการที่ผู้ประเมินได้แจ้งให้ทราบ
เมื่อวันที่..........เดือน............................พ.ศ............. และผูถ้ ูกประเมินให้คามั่นว่าจะพัฒนาและปรับปรุงตนเอง
ให้ดีขึ้น ตั้งแต่วันที่ลงนามในหนังสือให้คามั่นฉบับนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่.........เดือน.....................พ.ศ.......... (4)
ข้อ 2 ผู้ประเมินและผู้ถูกประเมินได้ตกลงร่วมกัน กาหนดคามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง
ตามข้อ 1 โดยมีรายละเอียดที่ผู้ถูกประเมินจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
2.1 ................................................................(5).....................................................................
2.2.................................................................(5).....................................................................
ข้อ 3 ในกรณีที่ผู้ถูกประเมินไม่สามารถปฏิบัติได้ตามข้อตกลงในข้อ 2 ข้อใดข้อหนึ่ง ให้ถือว่า
ผู้ถูกประเมินไม่สามารถปรับปรุงและพัฒนาตนเองได้ตามเงื่อนไขที่กล่าวมาแล้วข้างต้น และเป็นการกระทาผิดเงื่อนไข
ตามคามั่นฉบับนี้ หากครบกาหนดเวลาตามที่ระบุในข้อ 1 แล้ว ให้รายงานผลการประเมินต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
พิจารณาดาเนินการตามระเบียบของทางราชการต่อไป

/ข้อ 4 กรณีมีการแก้ไข.....
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ข้อ 4 กรณีมีการแก้ไขเพิ่มเติมคามั่น ให้ทั้งสองฝ่ายจัดทาเป็นหนังสือโดยลงลายมือชื่อทั้งสองฝ่าย
และให้ถือว่าเป็นเอกสารแนบท้ายของคามั่นฉบับนี้ ทั้งนี้ นอกเหนือจากที่ได้กาหนดไว้ในคามั่นฉบับนี้ ให้ถือปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของทางราชการ
คามั่นนี้ ทาขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความตรงกันทุกประการ และต่างฝ่ายต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงชื่อ.......................................................ผู้ถูกประเมิน
(.........................................................)

ลงชื่อ.......................................................ผู้ประเมิน
(.........................................................)

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

ลงชื่อ.......................................................พยาน
(.........................................................)
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คาอธิบายเพิ่มเติม
(1) หมายถึง
ผู้บังคับบัญชาผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ
(2) และ (3) หมายถึง รอบการประเมินในแต่ละปีงบประมาณ
 รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม
 รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน
(4) หมายถึง วันสิ้นสุดรอบการประเมินถัดไป จากรอบการประเมินที่มีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับที่ต้ อ งปรับ ปรุง เช่น ผู้ ถูก ประเมิ นมี ผ ลการประเมิ นในรอบการ
ประเมินที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (วันที่ 1 เมษายน 2560 – 30
กันยายน 2560) อยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง ซึ่งไม่ได้รับการเลื่อนเงินเดือน
ดังนั้น วันสิ้นรอบการประเมินถัดไป คือวันที่ 31 มีนาคม 2561 รอบการ
ประเมิ น ที่ 1
(1 ตุ ล าคม 2560 – 31 มี น าคม 2561) ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(5) หมายถึง กิจกรรม / งาน / ตัวชี้วัด ตามที่ตกลงร่วมกัน ที่ผู้ถูกประเมินต้องปฏิบัติ
ในการพัฒนาตนเองในรอบการประเมินถัดจากรอบการประเมินที่มีผลการประเมิน
ในระดับที่ต้องปรับปรุงโดยกาหนดเป้าหมายให้ชัดเจน เช่น
(5.1)
การพัฒนาปรับปรุงตนเองตามความเหมาะสม (ความรู้/ทักษะ/สมรรถนะ)
การเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ซึ่งควรสอดคล้องกับส่วนที่ 3
ของแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการของรอบที่ผลการประเมิน
อยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง
(5.2)
การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงผลงานของรอบการประเมินถัดไป
ให้มีผลการประเมินไม่ต่ากว่าระดับพอใช้ (ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60)
โดยกาหนดเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารแนบท้ายคามั่น เป็นต้น
(5.3)
เงื่อนไขอื่นๆ ตามที่ตกลงร่วมกัน
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ขั้นตอนการดาเนินงานตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ
กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ. 2552

ประเมินฯ ครั้งที่ 1

ไม่มีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล
อันเป็นที่พอใจ (ต่ากว่า 60%)

ผ่าน

ทาคามั่นในการพัฒนาปรับปรุง
ตนเอง (ครั้งที่ 1)

ผู้รับการประเมิน
ประสงค์จะออกจากราชการ

ประเมินฯ ครั้งที่ 2

ยื่นคาขอต่อหัวหน้าส่วนราชการ
เพื่อสั่งให้ออก

ผ่าน

ไม่ผา่ น

สั่งให้ออก/รับบาเหน็จบานาญ
เหตุทดแทน

ผู้มีอานาจสั่งบรรจุ
พิจารณาสั่งการ

ทาคามั่นในการพัฒนาปรับปรุง
ตนเอง (ครั้งที่ 2)

รายงาน อ.ก.พ. กระทรวง

ประเมินฯ ครั้งที่ 3

ผ่าน

ไม่ผา่ น
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