
 

 

 

 

 

 

 

 

(แบบฟอร์ม) 

 

การประเมนิบุคคลและผลงาน 

 

เพ่ือแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งประเภททั่วไป ระดบัชํานาญงาน 

(ตาม หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว34/ ลว. 29  ตุลาคม  2547) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ปกหนา – ปกใน 
 

แบบประเมนิบคุคลและผลงาน 
 
 
 
 

ของ 
..................(ช่ือ-สกุล).................. 

ตําแหนง………………….ตําแหนงเลขท่ี………….. 
สวนราชการ( สอ. /กลุม/งาน/ฝาย    สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ/รพ.   

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด/จังหวัด    สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอประเมินเพ่ือแตงตั้ง 
  

ตําแหนง.....................................................ตําแหนงเลขท่ี
........................ 



สวนราชการ( สอ. /กลุม/งาน/ฝาย    สํานักงานสาธารณสุข
อําเภอ/รพ.   สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด/จังหวัด    สํานักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารบัญ 

 

หนา้ 

 

แบบประเมนิบุคคลและผลงาน 

ตอนที ่1 ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของผูรั้บการประเมิน 

  1. ช่ือ 

  2. ตาํแหน่ง 

  3. ขอประเมินเพือ่แต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่ง 

  4. ระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่งในสายงานท่ีจะแต่งตั้ง 

  5. ประวติัส่วนตวั 

  6. ประวติัการศึกษา 

  7. ประวติัการรับราชการ 

  8.  หนา้ท่ีความรับผิดชอบของตาํแหน่งปัจจุบนั 

  9.  หนา้ท่ีความรับผิดชอบของตาํแหน่งท่ีจะแต่งตั้ง 

  10. ผลงาน / ผลการปฏิบติังานท่ีเสนอใหป้ระเมิน 

  11. การรับรองสดัส่วนผลงาน/ผลการปฏิบติังานท่ีเสนอใหป้ระเมิน 

 



ตอนที ่2 การตรวจสอบคุณสมบติัผูข้อรับการประเมิน 

 

ตอนที ่ 3 การประเมินคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล 

 

แบบเสนอผลการปฏบิัตงิานเพ่ือเล่ือนระดบัสูงขึน้ 

  ผลการปฏิบติังานยอ้นหลงั  2  ปี 

  ผลการปฏิบติังานท่ีเสนอใหป้ระเมิน 

  เร่ือง......................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

แบบประเมนิบุคคลและผลงาน 

 

ตอนที ่ 1         ข้อมูลเบ้ืองต้นของผู้รับการประเมนิ 

 

1. ช่ือ.........นางสมบัติ  ใจดี.....................................   

2. ตาํแหน่ง (ปัจจุบนั) (ระบุช่ือตาํแหน่งในสายงานปัจจุบนัตามบญัชีถือจ่าย จ.18)  ตาํแหน่งเลขท่ี................ 

    งาน / ฝ่าย / กลุ่ม..................................................................สสอ. / รพ.................................................. 

    (ปฏิบัติงานท่ี................................) (กรณีปฏิบัติราชการไม่ตรงตาํแหน่ง จ.18)                                          

สาํนกังานสาธารณสุข จงัหวดั  สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข  

    ดาํรงตาํแหน่งปัจจุบนัเม่ือ...................................................อตัราเงินเดือนปัจจุบนั.......................... 

3. ขอประเมินเพื่อแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่ง...............................................ตาํแหน่งเลขท่ี..................... 

    งาน / ฝ่าย / กลุ่ม..................................................สสอ. / รพ ............................................................. 

    สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั  สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

4.  ระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่งในสายงานท่ีจะแต่งตั้ง...........................ปี 

5. ประวติัส่วนตวั (จาก ก.พ. 7)  

    เกิดวนัท่ี………เดือน.................... พ.ศ............. (ให้เร่ิมนับตั้งแต่วนัรับราชการจนถึงเดือนท่ีจะส่งคาํขอประเมิน) 

    อายรุาชการ........................ ปี............................ เดือน (นับถึงวนัท่ีส่งคาํขอ) 

 

6. ประวตัิการศึกษา   

คุณวุฒิและวชิาเอก ปีทีสํ่าเร็จการศึกษา สถาบัน 



(ให้ระบุวฒิุท่ีจะใช้ในการประเมินก่อน 

ถ้ามวีฒิุการศึกษาท่ีสูงกว่าให้ไว้เป็นลาํ

ลบัรองลงมา) 

(เร่ิมจากปีล่าสุด) (สถาบันเจ้าของหลักสูตร) 

   

   

7. ประวตัิการรับราชการ (ให้ระบุประวติัการรับราชการจากเร่ิมรับราชการจนถึงปัจจุบัน  โดยให้กรอก

รายการเฉพาะท่ีม ี การปรับเปลี่ยนระดับตาํแหน่ง  เปลี่ยนสถานท่ีปฏิบัติราชการและปีท่ีได้รับการเล่ือน

เงินเดือนทุกปี หรือมกีารเปลี่ยนบัญชีเงินเดือนใหม่ )  

 

วนั เดือน ปี ตาํแหน่ง อตัราเงินเดือน สังกดั 

....................... ....................................... ......................... ................................................................. 

....................... ....................................... ......................... ................................................................ 

........................ ....................................... ........................ ................................................................. 
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ตอนที ่1  ข้อมูลเบื้องต้นของผู้รับการประเมิน 

8. หน้าทีค่วามรับผดิชอบของตําแหน่งปัจจุบัน (สรุปผลการปฏิบัติงานตามภารกิจ/ลกัษณะงานท่ีปฏิบัติจริง) 

เพ่ิมเติม (ให้บรรยายลกัษณะหน้าท่ีความรับผิดชอบของตาํแหน่งปัจจุบันให้ชัดเจนพอสังเขปแล้วค่อยแยกเป็น 3 ด้าน) 

       ด้านการปฏิบัตกิาร 

1. …………………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………………… 

 ด้านการกาํกบัดูแล 

1. …………………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………………… 

 ด้านการบริการ 

1. …………………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………………… 

9. หน้าทีค่วามรับผดิชอบของตําแหน่งทีจ่ะแต่งตั้ง (ตามมาตรฐานท่ี กพ. กาํหนด) 

     ปฏิบติังานในฐานะหวัหน้างาน โดยตอ้งกาํกบั แนะนาํ ตรวจสอบการปฏิบติังานของผูร่้วมปฏิบติังาน 

โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญงานด้านการสาธารณสุข ปฏิบติังานท่ีต้อง

ตดัสินใจหรือแก้ปัญหาท่ีค่อนขา้งยาก และปฏิบติังานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย (หัวหน้างานหรือหัวหน้า

สถานีอนามยัใช้มาตรฐานกาํหนดตาํแหน่งนี)้ 

         ปฏิบติังานในฐานะผูป้ฏิบติังานท่ีมีประสบการณ์โดยใชค้วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความ

ชาํนาญงานดา้นการสาธารณสุข ปฏิบติังานท่ีตอ้งตดัสินใจหรือแกไ้ขปัญหาท่ีค่อนขา้งยาก และปฏิบติังานอ่ืน

ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย (ผู้ปฏิบัติงานใช้มาตรฐานกาํหนดตาํแหน่งนี)้ 

1. ด้านการปฏิบัติการ 



(1)  ให้บริการ ประยุกตก์ารปฏิบติังาน วิธีการทาํงาน ตดัสินใจแกไ้ขปัญหา ในงานดา้นสาธารณสุข 

เพื่อ  พฒันาการทาํงานใหมี้ประสิทธิภาพ 

(2)  การศึกษา ค้นควา้ วิเคราะห์ วิจยั จัดทาํรายงานข้อมูลทางด้านสาธารณสุข เพื่อให้เจ้าหน้าท่ี

ระดบัสูงข้ึนไปนาํไปใชป้ระกอบการวางแผน และการพฒันาคุณภาพงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 

(3)  ควบคุม ตรวจสอบ ดูแล บาํรุงรักษา เวชภณัฑ ์เคร่ืองอุปกรณ์ เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน 

2. ด้านการกาํกบัดูแล 

(1)  กาํกบัดูแลการปฏิบติังานของผูร่้วมปฏิบติังานในระดบัรองลงมา เพื่อให้สามารถปฏิบติังานได้

อยา่ง  ถูกตอ้ง 

(2)  วางระบบและแผนการปฏิบติังานของตนเอง เพื่อใหส้ามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. ด้านการบริการ 

(1)  ให้ความรู้ แนะนํา ประชาสัมพนัธ์ในงานด้านสาธารณสุข แก่ประชาชน เพื่อใช้ในการดูแล

สุขภาพตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสม 

(2)  ติดต่อ ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้การดาํเนินงานเป็นไป

อยา่งราบร่ืน 
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ตอนที ่1  ข้อมูลเบื้องต้นของผู้รับการประเมิน 

10. ผลงาน/ ผลการปฏิบติังานท่ีเสนอใหป้ระเมิน (เรียงตามลาํดบัความสาํคญั) (กรณีเสนอผลงานเกิน 1เร่ือง) 

1. …………………………………………………………………………..…………………………….. 

2. ……………........................... …………………………………………………………….. 

11. การรับรองสัดส่วนผลงาน/ผลการปฏิบติังานท่ีเสนอใหป้ระเมินเร่ือง 

เร่ือง……………………………………………………………………….. 

 

ลาํดับที ่ ช่ือ-สกุล ตําแหน่ง สัดส่วนร้อยละ ลายเซ็น 

1 

 

2 

 

(ช่ือ-สกลุ ผู้ขอประเมิน) 

 

(ช่ือ-สกลุ ผู้ ร่วมจัดทาํผลงาน) 

 

 

 

 

 
 

ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 60 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ขอรับรองวา่สัดส่วนหรือลกัษณะงานในการดาํเนินการจดัทาํเอกสารผลงาน/ผลการปฏิบติังาน 

ถูกตอ้งตรงความเป็นจริงทุกประการ 

 

                                                      (ลงช่ือ) ...................................................... ผูข้อรับการประเมิน  

                                                               (.......................................................) 

                                                         ตาํแหน่ง .................................................. 

                                                    วนัท่ี ..............เดือน ..............................พ.ศ................. 
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ตอนที ่2   การตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมิน (สาํหรับหน่วยงานการเจา้หนา้ท่ี) 

1. ตาํแหน่งท่ีส่งผลงานขอรับการประเมินเพื่อเล่ือนระดบัสูงข้ึน 

(   ) กาํหนดเป็นระดบัสูงข้ึนตามมติ อ.ก.พ. สาํนกังานปลดักระทรวง 

       คร้ังท่ี…………………………ลงวนัท่ี……………………………………… 

(   ) กาํหนดไวต้ามบญัชีตาํแหน่ง 

2. คุณสมบติัตามาตรฐานกาํหนดกาํหนดตาํแหน่งในตาํแหน่งท่ีจะแต่งตั้ง 

2.1 คุณวฒิุท่ีไดรั้บ                               

(    )  ตรง                                        (    )  ไม่ตรง 

2.2  ระยะเวลาในระดบัตํ่าลงมา                

     (    )  ครบ                                       (    ) ไม่ครบ  จะครบเม่ือ………………….. 

2.3 การปฏิบติัราชการเก่ียวกบังานในตาํแหน่งท่ีจะแต่งตั้ง 

(    )  ครบ   1  ปี                              (    )  ไม่ครบ  จะครบเม่ือ……………………. 



3. คุณสมบติัอ่ืนๆ ตามท่ี ก.พ. กาํหนดเพิ่มเติม 

3.1 ระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่งและการปฏิบติังานในสายงานท่ีจะแต่งตั้งติดต่อกนัครบ  2  ปี 

(    )  ครบ                                       (    )  ไม่ครบ  จะครบเม่ือ……………………. 

          3.2 ระยะเวลาขั้นตํ่าในการดาํรงตาํแหน่งในสายงานท่ีจะแต่งตั้งตามคุณวุฒิหรือสายงานในกลุ่มเดียวกนักบั  

              ตาํแหน่งท่ีจะแต่งตั้ง 

              (    ) ครบ…………………….ปี  ตามท่ี ก.พ.กาํหนด 

              (    ) ครบ ตามท่ี ก.พ. กาํหนดโดยจะตอ้งนาํระยะเวลาในตาํแหน่งอ่ืนมานบัรวมดว้ย 

              (    ) ไม่ครบ ……….. ปี  ตามท่ี ก.พ.กาํหนด จะครบเม่ือ…………………….. 

          3.3  อตัราเงินเดือนท่ีไดรั้บปัจจุบนั 

(     ) ตํ่ากวา่ขั้นตํ่า……………ขั้น         (    )  เท่ากนัขั้นตํ่า                   (    ) สูงกวา่ขั้นตํ่า 

4. ประวติัราชการ 

             (     ) เคยถูกลงโทษทางวนิยั………………………เม่ือ………………………. 

             (    ) กาํลงัอยูใ่นระหวา่งสอบสวนทางวนิยั 

             (    )  กาํลงัอยูใ่นระหวา่งถูกลงโทษทางวนิยั 

             (    )  ไม่เคยถูกลงโทษทางวนิยัและไม่อยูใ่นระหวา่งถูกสอบสวนหรือถูกลงโทษทางวนิยั 

                                                                  

 

                                                                              (ลงช่ือ)………………………………….. 

                                                                                          (..................................................) 

                                                                            ตาํแหน่ง ...................................................... 

                                                                        วนัท่ี…………..เดือน………………………พ.ศ……….. 
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ตอนที ่3 การประเมินคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล (สาํหรับผูบ้งัคบับญัชา) คะแนนเตม็  100  คะแนน 

ก. การประเมินของผูบ้งัคบับญัชาระดบัหวัหนา้ฝ่าย หรือเทียบเท่า 

รายการประเมิน คะแนนเตม็ คะแนนท่ีไดรั้บ 

1. ความประพฤติ 

   การพิจารณาคุณสมบติัอุปนิสัย และความประพฤติส่วนตวั

ตลอดจนก่ีปฏิบติัตามนโยบาย ระเบียบ แบบแผนกและขอ้บงัคบั

ของส่วนราชการนั้น ๆ จรรยาบรรณและการรักษาวนิยัขา้ราชการ 

โดยพิจารณาจากประวติัส่วนตวั ประวติัการทาํงาน และพฤติกรรม

ท่ีปรากฏทางอ่ืน 

  

2. ความรับผดิชอบต่อหน้าที ่

   พิจารณาความตั้งใจในการทาํงาน  ความมุ่งมัน่ ท่ีจะทาํงานท่ี

ไดรั้บมอบหมายใหส้าํเร็จ เป็นผลดี การไม่ละเลยต่องาน รวมถึง

  



ความเตม็ในและความกลา้ท่ีจะรับผดิต่อผลเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนไม่

ปัดความรับผิดชอบง่าย และความจริงใจท่ีจะปรับปรุงตวัเองใหดี้

ข้ึน 

3. ความอุตสาหะ 

    พิจารณาความมีมานะ อดทน เอาใจใส่ในหนา้ท่ี การงาน 

ความกระตือรือร้นในการปฏิบติังาน โดยอุทิศเวลาใหก้บัทาง

ราชการ ไม่เฉ่ือยชา และมีความขยนัหมัน่เพียร 

  

4. ความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกนั 

เพ่ือนร่วมงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

         พิจารณาความสามารถในการทาํงานร่วมกนัผูอ่ื้น ยอมรับฟัง

ความคิดเห็นของผูอ่ื้น และยอมรับในความสามารถของผูร่้วมงาน 

  

5. อ่ืนๆ  

…………………………………………………………………… 

  

รวมคะแนน 100  

            คะแนนรวมสาํหรับคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล………………………..คะแนน 

                สรุปผลการประเมิน    (    )   ผา่นการประเมิน 

              (    )  ไม่ผา่นการประเมิน 

                                                                                   (ลงช่ือ)…………………………………………..ผูป้ระเมิน 

                                                                       (…………………………………………...)  

                                                                         ตาํแหน่ง………………………………………. 

หมายเหต ุการลงคะแนนให้ลงคะแนนด้วยปากกาเท่าน้ันห้ามพิมพ์วนัท่ี…………เดือน……………………พ.ศ……….. 
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ตอนที ่ 3  การประเมินคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล (สาํหรับผูบ้งัคบับญัชา) 

ข. การประเมินของผูบ้งัคบับญัชาเหนือข้ึนไป  1  ระดบั 

(    )  เห็นดว้ยกบัการประเมินขา้งตน้ 

(    )  มีความเห็นแตกต่างจากการประเมินขา้งตน้ ดงัน้ี 

1. คะแนนความประพฤติ…………………………………..………คะแนน 

 

2. คะแนนความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี……..…………….………คะแนน 

 

3. คะแนนความอุตสาหะ………………………………………..…คะแนน 

 

4. คะแนนความสามารถในการปฏิบติังานร่วมกบัเพื่อนร่วมงาน 

อยา่งมีประสิทธิภาพ………………………………………….....คะแนน 



 

5. อ่ืนๆ ……………………………………………………………..……คะแนน 

 

                                     สรุปผลการประเมิน              (     )  ผา่นประเมิน 

                                                                                   (     )  ไม่ผา่นการประเมิน 

   

 

               (ลงช่ือ)…………………………………………..ผูป้ระเมิน  

                           (…………………………………………...)       (สสอ.)     

            ตาํแหน่ง………………………………………………….. 

            วนัท่ี…………เดือน………………………พ.ศ……….. 

 

  

หมายเหตุ ถ้าเห็นด้วยกับการประเมินข้างต้นให้ทาํเคร่ืองหมาย ( √  ) แล้ว ไม่ต้อง ลงคะแนน 

จะลงคะแนนได้กรณีท่ีมคีวามเห็นท่ีต่างจากการประเมินข้างต้นเท่าน้ัน 

 

 

 

 

 

 

 

แบบเสนอผลการปฏบัิติงานเพ่ือเล่ือนระดับสูงขึน้ 

ตําแหน่ง…………………………………………… 

ลาํดบัท่ี ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั หน่วยวดั 

ปริมาณงาน 

พ.ศ.2554 

(1ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554) 

พ.ศ.2555 

(1 ต.ค. 2554 – 30 ก.ย. 2555) 

ผลงาน

ทั้งหมดของ

สายงาน 

เฉพาะตวั 

ผลงาน

ทั้งหมดของ

สายงาน 

เฉพาะตวั 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านการปฏิบัติการ 

      งาน....................... 

     ......................... 

      งาน........................ 

    ......................... 

งาน ..................... 

 

ด้านการกาํกบัดูแล 

      งาน ...................... 

................................ 

งาน ....................... 

.............................. 

งาน ...................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (ให้เสนอ

เฉพาะ

ผลงานท่ี

ปฏิบัติจริง

ของตัวเอง

เท่าน้ันและ

ต้อง

สอดคล้อง

กับหน้าท่ี

ความ

รับผิดชอบ) 
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แบบเสนอผลการปฏบัิติงานเพ่ือเล่ือนระดับสูงขึน้ 

ตําแหน่ง…………………………………………… 

 

ลาํดบัท่ี ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั หน่วยวดั 

ปริมาณงาน 

พ.ศ.2554 

(1ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554) 

พ.ศ.2555 

(1 ต.ค. 2554 – 30 ก.ย. 2555) 



ผลงาน

ทั้งหมดของ

สายงาน 

เฉพาะตวั 

ผลงาน

ทั้งหมดของ

สายงาน 

เฉพาะตวั 

 

 

 

 

 

 

ด้านการบริการ 

     งาน........................... 

     ................................. 

     งาน .......................... 

     .................................. 

     

                                                                                                 

                                                                                                           รับรองผลการปฏิบติังาน  

    (ลงช่ือ)……………………………….                          (ลงช่ือ)……………………………….  

              (………………………………)                                     (……………………….…..…) 

                        ผูข้อรับการประเมิน                                 ตาํแหน่ง …………………………………….. 

                  วนัท่ี……….เดือน……………………พ.ศ……… 

 

                                                                                          (ลงช่ือ)……………………….………. 

                                                                                                    (………………….….…….…)  ) 

                                                                                        ตาํแหน่ง...................................................                                                                            

     วนัท่ี……….เดือน…………………..พ.ศ. ............ 

 

  

                                                                                        (ลงช่ือ)................................................... 

                                                                                                    (……………………………….) 

                                                                                            นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดั........... 

                                                                                        วนัท่ี .......... เดือน ......................... พ.ศ............ 

                                                                                                                                                  (ลง ว/ด/ป ให้ครบ) 

 

 

 (ตวัอยา่ง) 

ปกผลงาน 

 

เร่ือง.............................................. 

 



 

 

 

โดย 

 

 

 

 

 

 

นาง/นางสาว/นาย................................................ 

กลุ่มงาน/ฝ่าย/สอ. ...................................  สสอ./รพ.................................... 

สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั/จงัหวดั  

 

 

 

 

 

    

สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

พ.ศ.  ................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

สารบัญ 

 

          หนา้ 

 

     คาํนาํ                   ก 



1.  หลกัการและเหตุผล 

2.  วตัถุประสงค ์

3.  เป้าหมาย 

4.  วธีิดาํเนินการ 

5.  ระยะเวลาการดาํเนินการ 

6.  การประเมินผล 

7.  ปัญหาและอุปสรรค 

8.  วธีิและแนวทางแกไ้ข 

9.  ขอ้เสนอแนะ 

10.  บรรณานุกรม (ถา้มี) 

11.  ภาคผนวก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเขยีนผลงานเด่น 

 

1.  หลกัการ / ความสาํคญัของปัญหา  (หลกัการและเหตุผล) 

2.  วตัถุประสงค ์



3.  เป้าหมาย  (กบัใคร  ท่ีไหน  เม่ือไหร่  จาํนวนเท่าไร) 

4.  วธีิดาํเนินการ  (บรรยายอยา่งละเอียด) 

     (ใหต้อบวตัถุประสงคทุ์กขอ้ท่ีตั้งไว ้ และบอกความยุง่ยากในการดาํเนินการ) 

5.  ระยะเวลาดาํเนินการ 

6.  การประเมินผล  และผลสาํเร็จของการปฏิบติังาน 

7.  ปัญหา / อุปสรรคในการดาํเนินการ 

8.  วธีิการแกไ้ข / แนวทางแกไ้ข 

9. ขอ้เสนอแนะในการดาํเนินงานคร้ังต่อไป 

.................................................................. 

 

 

คาํอธิบาย 

1. ผลงานย้อนหลัง 2 ปี ให้เสนอผลงานท่ีตรงกับหน้าท่ีความรับผิดชอบของตาํแหน่งท่ีจะได้รับการแต่งต้ัง

และต้องเป็นผลงานท่ีปฏิบัติจริงของผู้รับการประเมิน ให้เสนอผลงานย้อนหลัง 2 ปี ถดัจากปีท่ีส่งคาํขอ

ประเมิน เช่น ส่งคาํขอประเมินในปีงบประมาณ 2555 ผู้ขอประเมินต้องเสนอผลงานของปีงบประมาณ 2554 

และ 2553 เป็นต้น กรณีท่ีระหว่างปีดังกล่าวได้รับอนุญาตให้ลาศึกษา ให้เว้นระยะเวลาท่ีได้ลาศึกษา และให้

เสนอผลงานของปีงบประมาณถดัไปแทน  

2.การนับระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่งในสายงานอ่ืนท่ีมีลักษณะหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวข้องและ

เกือ้กูลกับตาํแหน่งเทคนิค ให้จัดทาํรูปแบบการนาํเสนอตามเอกสารหมายเลข 2  

3. ต้องแสดงผลงานท้ัง 3 ด้าน คือ ด้านปฏิบัติงาน ด้านกาํกับดูแล ด้านบริการ  

 

เมื่อจดัทําเอกสารเรียบร้อยแล้วกรุณาลบตัวอักษร สีแดง ด้วย 

 

 

 

 

คําอธิบายในการจัดทาํรายละเอยีด 

แบบประเมินบุคคลและประเมินผลงานเพ่ือประกอบ 

การพจิารณาคัดเลือกเพ่ือเล่ือนข้าราชการพลเรือนสามัญ 

ขึน้แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในสายงานทีเ่ร่ิมต้นจากระดับ 1 และระดับ 2 

ซ่ึงมีลกัษณะงานทีต้่องปฏิบัติโดยอาศัยความรู้ ความชํานาญ และประสบการณ์เฉพาะตัว 

................................................... 



  การจดัทาํแบบประเมินบุคคลและประเมินผลงาน  ควรจดัทาํเป็นรูปเล่มท่ีสวยงาม โดยมี

หนา้ปก ปกรอง  ปกใน  สารบญัและใส่ลาํดบัให้เรียบร้อยตั้งแต่ ตอนท่ี 1 – ตอนท่ี 3 พร้อมแบบเสนอผลการ

ปฏิบติังานเพื่อเล่ือนระดบัสูงข้ึนซ่ึงเป็นผลการปฏิบติังานยอ้นหลงั 2 ปี นาํเสนอพร้อมผลงานเด่นในเล่ม

เดียวกนั    

  ตอนที ่1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้รับการประเมิน 

  1.  ช่ือ 

       ระบุ  นาย/นาง/น.ส. (ผูข้อรับการประเมิน) 

  2.  ตาํแหน่ง(ปัจจุบนั) 

       ระบุช่ือตาํแหน่งในสายงานปัจจุบนัตามบญัชีถือจ่าย จ.18  เช่น  เจ้าพนักงานธุรการ

ปฏิบติังาน  เจา้พนกังานสาธารณสุขปฏิบติังาน   พยาบาลเทคนิคปฏิบติังาน  เป็นตน้ 

  ตําแหน่งเลขที ่

  หมายถึง  ตาํแหน่งเลขท่ีผูข้อประเมินครองอยูใ่นปัจจุบนั  ซ่ึงปรากฏตามบญัชีถือจ่าย (จ.18)   

  งาน/ฝ่าย/กลุ่มและกอง/ศูนย์/ส่วน/สํานัก 

  ระบุตามตาํแหน่งเลขท่ีท่ีครองอยู(่กรณีปฏิบติังานไม่ตรงตามตาํแหน่งเลขท่ีครองอยูใ่ห้ระบุ

เพิ่มว่าปฏิบติัราชการ  ณ  หน่วยงานใดในวงเล็บต่อทา้ย)  เช่น  ตาํแหน่งเลขท่ี  12445  กลุ่มการพยาบาล  

โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช  สํานักงานสาธารณสุขจงัหวดั(ปฏิบติัราชการ  สถานีอนามยัตาํบลนางบวช  

สาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอเดิมบางนางบวช จงัหวดัสุพรรณบุรี)  เป็นตน้ 

  กรม 

  หมายถึง  สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

  ดํารงตําแหน่งปัจจุบันเม่ือ 

  ใหร้ะบุ  วนั  เดือน  ปี  ท่ีไดรั้บแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งในระดบัท่ีครองอยูใ่นปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

 

 

  อตัราเงินเดือนปัจจุบัน 

  ใหร้ะบุอตัราเงินเดือนขั้นท่ีไดรั้บปัจจุบนัในปีงบประมาณท่ีส่งคาํขอประเมิน 

  3.  ขอประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง 

  ตําแหน่ง  หมายถึง  ตาํแหน่งท่ีจะแต่งตั้งเป็นระดบัท่ีสูงข้ึน  เช่น  เจา้พนกังานธุรการชาํนาญ

งาน  ผูช่้วยทนัตแพทยช์าํนาญงาน  เจา้พนกังานสาธารณสุขชาํนาญงาน  เป็นตน้ 

  ตําแหน่งเลขที ่ หมายถึง  ตาํแหน่งเลขท่ีท่ีจะขอแต่งตั้งข้ึนดาํรงตาํแหน่ง  ซ่ึงบางกรณีอาจจะ

ไม่ใช่ตาํแหน่งท่ีท่ีผูข้อประเมินครองอยูใ่นปัจจุบนั 



  งาน/ฝ่าย/กลุ่มและกอง/ศูนย์/ส่วน/สํานัก 

  ใหร้ะบุตามตาํแหน่งเลขท่ีท่ีจะขอแต่งตั้งข้ึนดาํรงตาํแหน่ง   

  กรม หมายถึง  สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

  4.  ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งในสายงานทีจ่ะแต่งตั้ง.............ปี 

  ใหร้ะบุระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่งในสายงานท่ีจะแต่งตั้งวา่มีระยะเวลาจาํนวนเท่าใด  เช่น  

นางสาว ก  ได้รับการแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบติังาน  เป็นเวลา  3  ปี  ให้ระบุ

ระยะเวลา  3 ปี  ลงในส่วนน้ี  เป็นตน้ 

  5.  ประวตัิส่วนตัว(จาก ก.พ. 7) 

  เกิดวนัท่ี..............เดือน.......................พ.ศ. ..............    อายุราชการ...............ปี.................

เดือน  ใหร้ะบุตามหลกัฐานในทะเบียนประวติั (ก.พ. 7)  สาํหรับอายุราชการ  ให้นบัอายุราชการตั้งแต่เดือนท่ี

เร่ิมเขา้รับราชการจนถึงเดือนท่ีส่งคาํขอประเมิน 

  6.  ประวตัิการศึกษา 

  ใหร้ะบุเฉพาะคุณวฒิุทางการศึกษาท่ีใชเ้ป็นคุณสมบติัในการดาํรงตาํแหน่งท่ีประเมิน   เช่น 

 คุณวฒิุและวชิาเอก           ปีท่ีสาํเร็จการศึกษา  สถาบนั 

ประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตร์ระดบัตน้           พ.ศ.  2540     วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี 

    

  7.  ประวตัิการรับราชการ 

  ให้ระบุประวติัการรับราชการจากเร่ิมรับราชการจนถึงปัจจุบัน  โดยให้กรอกรายการ

เฉพาะท่ีมีการปรับเปล่ียนระดบัตาํแหน่ง  เปล่ียนสถานท่ีปฏิบติัราชการและปีท่ีไดรั้บการเล่ือนเงินเดือนทุกปี 

หรือมีการเปล่ียนบญัชีเงินเดือนใหม่  โดยให้ระบุ  วนั  เดือน  ปี  ตาํแหน่ง/อตัราเงินเดือนและสังกดัในแต่ละ

ปีท่ีระบุ 

 

 

 

 

 

 

 

  8.  หน้าทีค่วามรับผดิชอบของตําแหน่งปัจจุบัน 

  ใหล้งรายละเอียดเก่ียวกบัหนา้ท่ีท่ีปฏิบติัจริงของผูข้อรับการประเมิน 

  9.  หน้าทีค่วามรับผดิชอบของตําแหน่งทีจ่ะแต่งตั้ง 

  ให้ระบุรายละเอียดของลกัษณะงานของตาํแหน่งท่ีจะแต่งตั้งตามท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือ

หลกัเกณฑ์และวิธีการคดัเลือกเพื่อเล่ือนขา้ราชการพลเรือนสามญัข้ึนแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งซ่ึงมีลกัษณะ

งานท่ีตอ้งปฏิบติัโดยอาศยัความรู้  ความชาํนาญ และประสบการณ์เฉพาะตวั 

  10.  ผลงาน/ผลการปฏิบัติงานทีเ่สนอให้ประเมิน 



  ให้ระบุช่ือเร่ืองของผลงานท่ีนาํเสนอ  กรณีเสนอผลงานเกินกว่า 1 เร่ือง  ให้เรียงตามลาํดบั

ความสาํคญัก่อนหลงั 

  11.  การรับรองสัดส่วนผลงาน/ผลการปฏิบัติทีเ่สนอให้ประเมิน 

  ให้ผูร่้วมดาํเนินการรับรองสัดส่วนในการทาํผลงาน  ตามท่ีเสนอไวข้า้งตน้ว่าถูกตอ้งตาม

ความเป็นจริงทุกประการ  กรณีผูข้อประเมินเป็นผูด้าํเนินการจดัทาํผลงานเพียงคนเดียว  ให้ระบุในสัดส่วน

ในการทาํผลงานวา่  100 %  ดว้ย 

  ตอนที ่ 2  การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้รับการประเมิน 

  ในส่วนน้ีจะเป็นหน้าท่ีของกลุ่มงานทรัพยากรบุคคลแต่ละสังกดัตรวจสอบคุณสมบติัตาม

องคป์ระกอบต่าง ๆ ของผูส่้งคาํขอประเมินตั้งแต่ขอ้ 1  ถึงขอ้ 4  พร้อมลงลายมือช่ือ  ตาํแหน่ง และวนั เดือน 

ปี ท่ีตรวจสอบ 

  ตอนที ่ 3  การประเมินคุณลกัษณะของบุคคล 

  ในส่วนน้ีจะอยู่ในอาํนาจหน้าท่ีของผูบ้งัคบับญัชาของผูป้ระเมิน  ได้แก่  ผูบ้งัคบับญัชา

โดยตรงของผูป้ระเมิน  และผูบ้งัคบับญัชาของผูป้ระเมินเหนือข้ึนไปอีก 1 ระดบั  โดยมีองค์ประกอบท่ีตอ้ง

ประเมิน  จาํนวน  4 ระดบั  คือ  ดีมาก  ดี  พอใช ้ และตอ้งแกไ้ข  แลว้ให้คะแนนโดยใชเ้กณฑ์การให้คะแนน

โดยประมาณ  ดงน้ี 

  ดีมาก  หมายถึง ไดค้ะแนน  91-100 

  ดี  หมายถึง ไดค้ะแนน  71-90 

  พอใช ้  หมายถึง ไดค้ะแนน  60-70 

  ตอ้งแกไ้ข หมายถึง ไดค้ะแนน  ตํ่ากวา่  60 

  ผูข้อรับการประเมินตอ้งไดค้ะแนนรวมท่ีผูบ้งัคบับญัชาประเมินไม่ตํ่ากว่าร้อยละ  60  และ

ผูบ้งัคบับญัชาในระดบัท่ีเหนือข้ึนไปมีความเห็นสอดคลอ้งวา่ผา่นจึงถือวา่เป็นผูผ้า่นการประเมินคุณลกัษณะ

ของบุคคล  แลว้จึงเสนอผลงานต่อไปได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

  แบบเสนอผลการปฏิบัติงานเพ่ือเล่ือนระดับสูงขึน้ 

  การเสนอผลการปฏิบติังานเพื่อพิจารณา  จะต้องเป็นผลงานท่ีปฏิบติัจริงของผูรั้บการ

ประเมิน  ใหเ้สนอผลงานยอ้นหลงั  2  ปี  ถดัจากปีท่ีส่งคาํขอประเมิน  เช่น  ส่งผลงานขอประเมินเพื่อแต่งตั้ง

ใหด้าํรงตาํแหน่งในปีงบประมารณ  2554  จะตอ้งสรุปผลงานยอ้นหลงัในปีงบประมาณ  2552  และ 2553  ท่ี

ต่อเน่ืองกนั 



  -  กรณีระหวา่งปีดงักล่าวไดรั้บอนุญาตใหล้าศึกษา  ใหเ้วน้ระยะเวลาท่ีไดล้าศึกษาไวแ้ละให้

เสนอผลงานของปีงบประมาณถดัไปแทน  ส่วนกรณีอ่ืน  เช่น  ยา้ย  หรือ  ไปปฏิบติัราชการให้เสนอผลงาน

ตามขอ้เทจ็จริง 

  -  การเสนอผลงานในปีงบประมาณท่ีไดมี้การลาศึกษา  หรือไดมี้การปฏิบติังานไม่เต็มปี

ผลงานของหน่วยงานใหเ้สนอเตม็ปี  ส่งผลงานเฉพาะตวัใหเ้สนอผลงานเท่าท่ีปฏิบติัจริง 

  -  การเสนอผลงานของหน่วยงาน  หน่วยงานในท่ีน้ีหมายถึง  ผูข้อประเมินสังกดักลุ่มงาน/

ฝ่าย/สอ.  ใด  ให้เสนอผลงานของกลุ่มงาน/ฝ่าย/สอ.  นั้น  หากผูข้อรับการประเมินสังกดังานใด  ให้เสนอ

ผลงานของงานนั้นเป็นผลงานของหน่วยงาน 

 

 


