


แบบ คพ.1 
ตัวอย่าง 

แบบค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง 
       เขียนที่  

         วันที่  เดือน   พ.ศ. 

  ด้วยข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว                                                                                                     
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ต าแหน่ง      ประเภท    
ระดับ                                  สังกัด  
มีผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปี              รอบท่ี              (ระหว่างวันที่                ถึง           ) 
อยู่ ในระดับต้องปรับปรุง             คะแนน ซึ่ งอยู่ ในเกณฑ์ที่ควรได้รับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง  
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 76 ประกอบกับ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการ 
สั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและ  
เกิดประสิทธิผล พ.ศ. 2552 ข้อ 4 ก าหนดให้ผู้ เข้ารับการพัฒนาฯ จัดท าค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง 
เพ่ือใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการในครั้งต่อไป 
 ข้อ 1. ข้าพเจ้าฯ ขอให้ค ามั่นว่า หากข้าพเจ้าฯ ได้รับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ตามหลักสูตร    
ซึ่งได้ระบุไว้ในแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ส่วนที่ 3 แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล 
และหลักสูตร ที่ผู้บังคับบัญชาเห็นสมควร (แบบ คพ.2) และข้อตกลงตัวชี้วัดผลงานในการปฏิบัติราชการ  
(แบบ คพ.3) จักท าให้สามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในระดับอันเป็นที่ 
น่าพอใจของทางราชการได้ โดยต้องมีผลการประเมินการปฏิบัติราชการประจ าปี           รอบที่      .                      
(ระหว่างวันที่                 ถึง           ) เกินกว่า 60 คะแนน และเมื่อเข้ารับการอบรมในหลักสูตร 
เพ่ือพัฒนาตนเองแล้ว จักได้ท ารายงานผลการอบรม/สัมมนา เสนอต่อผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง  
  ข้อ 2. ค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองฉบับนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ลงนามในแบบค าม่ัน 
ในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง เป็นต้นไป จนถึงวันที่              เดือน                   พ.ศ.                              
(หมายเหตุ ไม่เกิน 3 รอบการประเมิน)  
  ข้อ 3. กรณีมีการแก้ไขเพ่ิมเติมค ามั่น หรือกรณีผู้รับการประเมิน ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามข้อ 1.
และข้อ 2. ให้ทั้งสองฝ่ายจัดท าเป็นหนังสือพร้อมเหตุผลประกอบ โดยลงลายมือชื่อทั้งสองฝ่ายและให้ถือว่า 
เป็นเอกสารแนบท้ายของค ามั่นฉบับนี้ ทั้งนี้ นอกเหนือจากที่ได้ก าหนดไว้ในค ามั่นฉบับนี้ ให้ถือปฏิบัติตามกฎ 
ระเบยีบ ประกาศ และข้อบังคับของทางราชการ 
  ข้อ 4. กรณีที่ผู้รับการประเมิน ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามข้อ 1. และข้อ 2. โดยไม่มีเหตุผล  
อันสมควร ให้ถือว่าผู้รับการประเมินไม่สามารถปรับปรุงและพัฒนาตนเองได้ตามเงื่อนไขที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 
และเป็นการกระท าผิดเงื่อนไขตามค ามั่นฉบับนี้ ทั้งนี้ หากครบก าหนดเวลาตามที่ระบุในข้อ 2. แล้วให้รายงาน
ผลการประเมินต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม หรือปลัดกระทรวงยุติธรรมแล้วแต่กรณี พิจารณา
ด าเนินการตามระเบียบของทางราชการต่อไป 
  ค าม่ันฉบับนี้มีข้อความตรงกันทุกประการ และต่างฝ่ายต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ 

 

        ลงชื่อ             ผู้รับการประเมิน 
         (     ) 
          ลงชื่อ       ผู้ประเมิน 
         (     )     
        ลงชื่อ       พยาน 
         (     ) 



    แบบ คพ.2 
  

ตัวอย่าง 
แบบค ามั่นเพื่อพัฒนาปรับปรุงตนเอง 

ใช้ประกอบการจัดท าค ามั่น ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ 
กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 
รอบการประเมิน  รอบท่ี ๑ (๑ ตุลาคม .................  ถึง ๓๑ มีนาคม   .................)   

    รอบท่ี ๒ (๑ เมษายน ................. ถึง ๓๐ กันยายน .................) 

ชื่อผู้รับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)...............................................ลงนาม.................................... ................. 

ชื่อผู้ประเมิน (นาย/นาง/นางสาว) .........................................................ลงนาม.................................................... 

ชื่อพยาน (นาย/นาง/นางสาว) ...............................................................ลงนาม............................... .................... 

ส่วนที่ 3 : แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล 
จากผลการประเมิน รอบการประเมินที่แล้วมา  
   รอบท่ี ๑ (๑ ตุลาคม ................. ถึง ๓๑ มีนาคม   .................)    

   รอบท่ี ๒ (๑ เมษายน .................ถึง ๓๐ กันยายน .................) 

 
 
 
 
 
 
 

ความรู้/ทักษะ/สมรรถนะ 
ที่ต้องได้รับการพัฒนา 

วิธีการพัฒนา ช่วงเวลาที่ต้องการพัฒนา 

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  



       แบบ คพ.3 
 
 

แบบค ามั่นเพื่อพัฒนาปรับปรุงตนเอง 
ใช้ประกอบการจัดท าค ามั่น ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ 

กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

รอบการประเมิน  รอบท่ี ๑ (๑ ตุลาคม .................  ถึง ๓๑ มีนาคม   .................)   

    รอบท่ี ๒ (๑ เมษายน ................. ถึง ๓๐ กันยายน .................) 

 
ชื่อผู้รับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)...............................................ลงนาม..................................................... 

ชื่อผู้ประเมิน (นาย/นาง/นางสาว) .........................................................ลงนาม.................................................... 

ชื่อพยาน (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................. ..ลงนาม................................................... 

 

ตัวช้ีวัดผลงาน 
คะแนนตามระดับค่าเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมายที่คาดหวัง 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑. 
 

      

๒. 
 

      

๓. 
 

      

 
รวม 

 

 
หมายเหตุ : ในการประเมินให้ค านึงถึง ปริมาณผลงาน,คุณภาพผลงาน,ความรวดเร็ว หรือตรงตามเวลาที่ก าหนด 
ความประหยัดหรือความคุม้ค่าของการใช้ทรัพยากร 
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