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อ่าเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนคร 

.................................................................. 
 ด้วย พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๗๖ ก่าหนดให้ผู้บังคับบัญชามี
หน้าท่ีประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้อยู่ภายใต้ผู้บังคับบัญชา เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแต่งต้ังและ
เล่ือนขั้นเงินเดือนตามเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.พ. ก่าหนด และให้น่าไปใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการด้วย ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยการส่ังให้ราชการพลเรือนสามัญออกจาก
ราชการ กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยท่ีหาก
ข้าราชการผู้ใดมีผลการปฏิบัติราชการในระดับการพัฒนาปรับปรุงตนเองก็แจ้งให้ผู้นั้นทราบเกี่ยวกับผลการ
ประเมิน พร้อมท้ังก่าหนดให้ผู้นั้นเข้ารับการพัฒนาปรับปรุงตนเองก็แจ้งให้ผู้นั้นทราบเกี่ยวกับผลการประเมิน 
พร้อมท้ังก่าหนดให้ผู้นั้นเข้ารับการพัฒนาตนปรับปรุงเอง ท้ังนี้ ในการพัฒนาปรับปรุงตัวเองให้ผู้บังคับบัญชาจัด
ให้ราชการผู้นั้นท่าค่ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง โดยก่าหนดเป้าหมายในระดับอันเป็นท่ีพอใจของทาง
ราชการให้ชัดเจน เพื่อใช้ในการประเมินผลราชการต่อไป 
 

 ท้ังนี้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

  ส่ัง ณ วันท่ี  ๑๑  เดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
      

                               
        (นายทองศักดิ์ ชายกวด) 
                     สาธารณสุขอ่าเภอบ้านม่วง 

 

 

 

 



ประกาศส านกังานสาธารณสุขอ าเภอบ้านม่วง 
เรื่อง แนวปฏบิตัิในการจัดท าค ามัน่เพื่อพฒันาปรับปรุงตนเอง กรณีข้าราชการมีผูป้ฏบิัติ

ราชการอยู่ระดบัปรบัปรงุ 
 

        ด้วย พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 76 ก าหนดให้
ผู้บังคับบัญชามีหน้าท่ีประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้อยู่ภายใต้ผู้บังคับบัญชา เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
แต่งต้ังและเล่ือนขั้นเงินเดือนตามเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.พ. ก าหนด และให้น าไปใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา
และเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการด้วย ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยการส่ังให้ราชการพลเรือนสามัญ
ออกจากราชการ กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ. 2552 โดยท่ีหาก
ข้าราชการผู้ใดมีผลการปฏิบัติราชการในระดับการพัฒนาปรับปรุงตนเองก็แจ้งให้ผู้นั้นทราบเกี่ยวกับผลการ
ประเมิน พร้อมท้ังก าหนดให้ผู้นั้นเข้ารับการพัฒนาปรับปรุงตนเองก็แจ้งให้ผู้นั้นทราบเกี่ยวกับผลการประเมิน 
พร้อมท้ังก าหนดให้ผู้นั้นเข้ารับการพัฒนาตนปรับปรุงเอง ท้ังนี้ ในการพัฒนาปรับปรุงตัวเองให้ผู้บังคับบัญชาจัด
ให้ราชการผู้นั้นท าค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง โดยก าหนดเป้าหมายในระดับอันเป็นท่ีพอใจของทาง
ราชการให้ชัดเจน เพื่อใช้ในการประเมินผลราชการต่อไป 
            ดังนั้น  เพื่อให้การจัดท าค ามั่นในหารพัฒนาตนเองของข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่
ในรับท่ีต้องปรับปรุง (ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐) เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับกฎ ก.พ. ดังกล่าว จังหวัด
สกลนคร จึงก าหนดแนวปฏิบัติในการจัดท าค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง โดยให้ผู้บังคับบัญชาท่ี
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการอยู่ในระดับท่ีต้องปรับปรุง แจ้งผู้ถูปประเมินทราบเกี่ยวกับผลการ
ประเมิน โดยก าหนดให้ผู้นั้นเข้ารับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ลงรายมือช่ือรับทราบไว้เป็นหลักฐานและให้
จัดท าเพื่อเป็นค ามั่นเพื่อพัฒนาปรับปรุงตนเอง ตามแบบฟอร์มแนบท้ายประกาศนี้ และด าเนินการตามแนวที่
ก าหนดใน กฎ ก.พ. ว่าด้วยการส่ังการให้ข้าราชการพลเรือสามัญออกจากราชการ กรณีไม่สามารถปฏิบัติ
ราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ. 2552 หากประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
ตามค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองแล้วปรากฏว่า ผู้นั้นไม่ผ่านการประเมินในระดับอันเป็นท่ีพึงพอใจของ
ทางราชการ ให้รายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร        
  ท้ังนี้ แนวปฏิบัติในการจัดท าค ามั่นเพื่อพัฒนาปรับปรุงตนเองตามประกาศ ให้ใช้ส าหรับรอบ
การประเมินผลการปฏิบัติราการส าหรับข้าราชการพลเรือนสามัญ รอบท่ี  ๑/๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ 
มีนาคม ๒๕๖๔) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นต้นไป 

 ท้ังนี้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

  ส่ัง ณ วันท่ี  ๑๑  เดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

                                                                                                          
          (นายทองศักดิ์ ชายกวด) 
                       สาธารณสุขอ่าเภอบ้านม่วง 



 
 



 

 



ค ำอธิบำยเพิ่มเติม 

 

(๑) หมายถึงผู้บังคับบัญชาผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ 

(๒) และ (๓) หมายถึงรอบการประเมินในแต่ละปีงบประมาณ 

 รอบท่ี ๑ ระหว่างวันท่ี ๑ ตุลาคม - ๓๑ มีนาคม 

 รอบท่ี ๒ ระหว่างวันท่ี ๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน 

(๔) หมายถึงวันส้ินสุดรอบการประเมินถัดไป จากรอบการประเมินท่ีมีผลการประเมินอยู่ในระดับท่ีต้องปรับปรุง 
เช่น ผู้ถูกประเมินมีผลการประเมินในรอบการประเมินท่ี ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (วันท่ี ๑ เมษายน 
๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) อยู่ในระดับท่ีต้องปรับปรุงซึ่งไม่ได้รับการเล่ือนเงินเดือน ดังนั้น วันส้ินรอบการ
ประเมินถัดไปคือวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ รอบการประเมินท่ี ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) 
ของปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
(๕) หมายถึงกิจกรรมงาน/งาน/ตัวช้ีวัด ตามท่ีตกลงร่วมกัน ท่ีผู้ถูกประเมินต้องปฏิบัติในการพัฒนาตนเองใน
รอบการประเมินถัดจากรอบการประเมินท่ีมีผลการประเมินอยู่ในระดับท่ีต้องปรับปรุง โดยก่าหนดเป้าหมายให้
ชัดเจน เช่น  
 (๕.๑) การพัฒนาปรับปรุงตนเองตามความเหมาะสม (ความรู้/ทักษะ/สมรรถนะ) การเข้ารับการ
ฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ซึ่งควรสอดคล้องกับส่วนท่ี ๔ ของแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
รอบท่ีผลการประเมินอยู่ในระดับท่ีต้องปรับปรุง  
 (๕.๒) การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงผลงานของรอบการประเมินถัดไปให้มีผลการประเมินไม่ต่่ากว่า
ระดับพอใช้ (ไม่ต่่ากว่าร้อยละ ๖๐) โดยก่าหนดเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารแนบท้ายค่ามั่น เป็นต้น 

 (๕.๓.) เงื่อนไขอื่นๆ ตามท่ีตกลงร่วมกัน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประกำศส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนม่วง 
เร่ือง แนวปฏิบัติในกำรจัดท ำค ำม่ันเพื่อพัฒนำปรับปรุงตนเอง กรณีลูกจ้ำงชั่วครำวมีผู้ปฏิบัติรำชกำรอยู่

ระดับปรับปรุง 
  

 ด้วย ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ่า โดยค่านึงถึงคุณภาพและประมาณงาน 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานท่ีได้ปฏิบัติมา ความสามารถและความอุสาหะในการปฏิบัติงานตลอดจน
รักษาวินัยและการปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นลูกจ้างและกระทรวงการคลังก่าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ่าของส่วนราชการ ตามหนังสือ
กระทรวงการคลังท่ี กค ๐๔๒๘/ว ๙๐ ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๓ โดยหากลูกจ้างประจ่าผู้ใดมีผลการปฏิบัติ
ราชการในระดับท่ีต้องรับกาพัฒนาปรับปรุงตนเองในการพัฒนาปรับปรุงตัวเองให้ผู้บังคับบัญชาจัดให้
ลูกจ้างประจ่าผู้นั้นท่าค่ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองโดยก่าหนดเป้าหมายในระดับอันเป็นท่ีพอใจของทาง
ราชการให้ชัดเจน เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราการต่อไป 
  ดังนั้น  เพื่อให้การจัดท่าค่ามั่นในหารพัฒนาตนเองของลูกจ้างประจ่าผู้มีผลการปฏิบัติราชการ
อยู่ในรับท่ีต้องปรับปรุง (ต่่ากว่าร้อยละ ๖๐) เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับระเบียบ
กระทรวงการคลังดังกล่าว ประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค ๐๔๒๘/ว ๙๐ ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม 
๒๕๕๓ จังหวัดสกลนครจึงก่าหนดแนวปฏิบัติในการจัดท่าค่ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง โดยให้
ผู้บังคับบัญชาท่ีประเมิณผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจ่าอยู่ในระดับท่ีต้องปรับปรุง แจ้งผู้ถูปประเมิน
ทราบเกี่ยวกับผลการประเมิณ โดยก่าหนดให้ผู้นั้นเข้ารับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ลงรายมือช่ือรับทราบไว้
เป็นหลักฐานและให้จัดท่าเพื่อเป็นค่ามั่นเพื่อพัฒนาปรับปรุงตนเอง ตามแบบฟอร์มแนบท้ายประกาศนี้และ
ด่าเนินการตามแนวทางท่ีก่าหนดในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ่าของส่วนราชการพ.ศ.๒๕๓๗ 
หากประเมิณผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างตามค่ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองแล้วปรากฏว่า ผู้นั้นไม่
ผ่านการประเมินในระดับอันเป็นท่ีพึงพอใจของทางราชการ ให้รายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการ
จังหวัดสกลนคร 
  ท้ังนี้ แนวปฏิบัติในการจัดท่าค่ามั่นเพื่อพัฒนาปรับปรุงตนเองตามประกาศ ให้ใช้ส่าหรับรอบ
การประเมินผลการปฏิบัติราการส่าหรับลูกจ้างประจ่า รอบท่ี  ๑/๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม 
๒๕๖๔) ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นต้นไป 
 ท้ังนี้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  ส่ัง ณ วันท่ี  ๑๑  เดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

                                                                                                          
          (นายทองศักดิ์ ชายกวด) 
                       สาธารณสุขอ่าเภอบ้านม่วง 



 

 

 



 

 

 



 

ค ำอธิบำยเพิ่มเติม 

 

(๑) หมายถึงผู้บังคับบัญชาผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ 

(๒) และ (๓) หมายถึงรอบการประเมินในแต่ละปีงบประมาณ 

 รอบท่ี ๑ ระหว่างวันท่ี ๑ ตุลาคม - ๓๑ มีนาคม 

 รอบท่ี ๒ ระหว่างวันท่ี ๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน 

(๔) หมายถึงวันส้ินสุดรอบการประเมินถัดไป จากรอบการประเมินท่ีมีผลการประเมินอยู่ในระดับท่ีต้องปรับปรุง 
เช่น ผู้ถูกประเมินมีผลการประเมินในรอบการประเมินท่ี ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (วันท่ี ๑ เมษายน 
๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) อยู่ในระดับท่ีต้องปรับปรุงซึ่งไม่ได้รับการเล่ือนเงินเดือน ดังนั้น วันส้ินรอบการ
ประเมินถัดไปคือวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ รอบการประเมินท่ี ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) 
ของปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
(๕) หมายถึงกิจกรรมงาน/งาน/ตัวช้ีวัด ตามท่ีตกลงร่วมกัน ท่ีผู้ถูกประเมินต้องปฏิบัติในการพัฒนาตนเองใน
รอบการประเมินถัดจากรอบการประเมินท่ีมีผลการประเมินอยู่ในระดับท่ีต้องปรับปรุง โดยก่าหนดเป้าหมายให้
ชัดเจน เช่น  
 (๕.๑) การพัฒนาปรับปรุงตนเองตามความเหมาะสม (ความรู้/ทักษะ/สมรรถนะ) การเข้ารับการ
ฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ซึ่งควรสอดคล้องกับส่วนท่ี ๔ ของแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
รอบท่ีผลการประเมินอยู่ในระดับท่ีต้องปรับปรุง  
 (๕.๒) การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงผลงานของรอบการประเมินถัดไปให้มีผลการประเมินไม่ต่่ากว่า
ระดับพอใช้ (ไม่ต่่ากว่าร้อยละ ๖๐) โดยก่าหนดเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารแนบท้ายค่ามั่น เป็นต้น 

 (๕.๓.) เงื่อนไขอื่นๆ ตามท่ีตกลงร่วมกัน 
 

 

 


