ที่ สธ 0201.039/ว 10

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี 11000
24 มกราคม 2550

เรื่อง หลักเกณฑและขั้นตอนการประเมินผลงานเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ
(ตําแหนงประเภททัว่ ไป) และตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตําแหนงระดับ 8 ลงมา (เพิ่มเติม)
เรียน ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด
อางถึง หนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.039/ว 140 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2549
สิ่งที่สงมาดวย 1. แบบฟอรมเอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเขารับการประเมินผลงาน
2. แบบรายงานการนับระยะเวลาเกีย่ วของเกื้อกูลของคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล
3. สรุปผลงานวิชาการที่ใชในการประเมินของแตละสายงาน
4. สรุปรูปเลมและตัวอยางแบบฟอรมของผลงานวิชาการที่ใชในการขอประเมิน
5. แบบฟอรมสรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการประเมินผลงาน
6. รายงานมติของคณะกรรมการประเมินผลงาน
ตามหนังสือที่อางถึง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไดแจงใหจังหวัดดําเนินการ
คัด เลื อกบุค คลและประเมิน ผลงานเพื่ อ แต งตั้ งให ดํ า รงตํา แหนง สํ าหรับ ผู ปฏิ บัติ ง านที่ มีป ระสบการณ
(ตําแหนงประเภททั่วไป) และตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตําแหนงระดับ 8 ลงมา โดยตองดําเนินการ
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในภาพรวมของทุกสาขา ซึ่งยังไมไดกําหนดรายละเอียดการประเมิน
เปนแบบใหมในแตละสาขา ความละเอียดแจงแลว นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการประเมินผลงานไดประชุมรวมกัน มีมติใหกําหนดหลักเกณฑ รูปแบบ
และวิธีการในการประเมินผลงานวิชาการของแตละสายงานใหม (ตามแนวทางของหนังสือสํานักงาน ก.พ.
ที่ นร 1006/ว10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548) ซึ่ง อ.ก.พ. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไดรับทราบและ
เห็นชอบแลว สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจึงขอแจงหลักเกณฑดังกลาว มาเพื่อใหสวนราชการตาง ๆ
ปฏิบัติดังนี้
1. การคัดเลือกบุคคล
1.1 ให ผู ข อรั บ การคั ด เลื อ กซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ ว นแล ว กรอกแบบฟอร ม
“เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเขารับการประเมินผลงาน” ตามสิ่งที่สงมาดวย 1. (ซึ่งไดเคยแจง
ใหทราบแลวครั้งหนึ่งตามหนังสือที่อางถึง) ยื่นที่งานการเจาหนาที่ของหนวยงาน
/1.2 ในกรณี ...

-21.2 ในกรณีที่ผูขอรับการประเมินรายใดไมไดดํารงตําแหนงตรงกับตําแหนงที่จะ
ประเมินหรือดํารงตําแหนงในสายงานที่จะประเมินไมครบถวนตามที่กําหนด จําเปนตองกรอกรายละเอียด
การขอนับระยะเวลาเกื้อกูลในแบบฟอรม “เอกสารประกอบการพิจารณาขอนับระยะเวลาการดํารงตําแหนง
ในสายงานที่ ข อเกื้ อกู ลกั บตํ า แหน งที่ ข อประเมิน ” ที่ แ นบอยู ภ ายในเอกสารสิ่ง ที่ส ง มาด ว ย 1. เพื่ อให
คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลพิจารณานับระยะเวลาที่เกี่ยวของเกื้อกูล (ตามที่ อ.ก.พ.สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไดอนุมัติเปนหลักการไวแลวตามหนังสือ ที่ สธ 0201.039/ว 136 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2549)
เมื่อคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลมีมติใหนับเวลาเกื้อกูลแลว ก็จะบันทึกในรายงานตาม “แบบรายงานการ
นับ ระยะเวลาเกี่ ย วข อ งเกื้ อ กู ล ของคณะกรรมการคั ด เลื อ กบุ ค คล” ตามสิ่ ง ที่ สง มาด ว ย 2. สํ า หรั บ เป น
หลักฐานประกอบการแตงตั้งตอไป
1.3 หลั ง จากผ า นกระบวนการตรวจสอบของงานการเจ า หน า ที่ และเสนอ
ผูบังคับบัญชาพิจารณาเห็นชอบแลว จะเสนอผูมีอํานาจตามมาตรา 52 อนุมัติตัวบุคคล (ซึ่งหากเปนตําแหนง
ที่มีระดับสูงเกินกวาระดับเลื่อนไหลหรือเปนตําแหนงวาง ตองผานการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือก
บุคคล ที่ อ.ก.พ.สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแตงตั้งแลวกอน จึงเสนอผูมีอํานาจตามมาตรา 52 อนุมัติ
ตัวบุคคล) จากนั้นจะตองติดประกาศใหผูอื่นมีโอกาสทักทวงเปนเวลา 30 วัน
2. การประเมินผลงานวิชาการ
2.1 ผูที่ผานการคัดเลือกที่มีชื่อไดรับอนุมัติและติดประกาศแลว จะสงผลงานทาง
วิชาการเขาสูการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงาน โดยแตละสายงานจะสงเอกสารเปนไปตามที่
กําหนดในสิ่งที่สงมาดวย 3. (ซึ่งแยกเปนขอกําหนดเฉพาะของแตละสายงาน)
2.2 พรอมหนังสือนี้ไดสรุปรูปเลมและตัวอยางแบบฟอรมของผลงานวิชาการที่ใช
ในการประเมิ น ผลงานทางวิ ช าการ ตามสิ่ ง ที่ ส ง มาด ว ย 4. เพื่ อ เป น เอกสารเข า สู ก ารพิ จ ารณาของ
คณะกรรมการประเมินผลงาน (ซึ่งประกอบดวย เลมที่ 1 แบบประเมินผลงาน, เลมที่ 2 ผลงานที่เปนผลการ
ดําเนินงานที่ผานมา (Full paper), เลมที่ 3 ขอเสนอแนวคิด / วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และเลมที่ 4 เอกสารเผยแพร ตองสงทุกเลมรวมทั้งหมด 6 ชุด)
2.3 งานการเจาหนาที่ จะตรวจสอบและสงเอกสารตามขอ 2.2 เขาสูการพิจารณา
ของคณะกรรมการประเมินผลงาน ตามบทบาทหรือระดับที่กําหนด ซึ่งอาจเปนจังหวัด เขต หรือสวนกลาง
แลวแตกรณี (ในโอกาสนี้ใหงานการเจาหนาที่สงสําเนาเอกสารตามขอ 1.1 จํานวน 1 ชุด ที่ใชในการคัดเลือก
ไปใหคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อประกอบการพิจารณาดวย)

/2.4 เมื่อคณะกรรมการ ...

-32.4 เมื่อคณะกรรมการประเมินผลงาน ประเมินผลงานของผูขอรับการประเมิน
และมีมติเห็นชอบใหผานหรือไมผานการประเมินแลว จะบันทึกผลการพิจารณาของคณะกรรมการตาม
“แบบฟอร ม สรุ ป ผลการพิ จ ารณาของคณะกรรมการประเมิ น ผลงาน” ตามสิ่ ง ที่ ส ง มาด ว ย 5. และ
ออกมติคณะกรรมการตาม “รายงานมติของคณะกรรมการประเมินผลงาน” ตามสิ่งที่สงมาดวย 6.
3. การแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
3.1 หลังจากผานการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานแลว เลขานุการ
ของคณะกรรมการประเมินผลงานจะแจงผลพรอม “แบบรายงานมติของคณะกรรมการประเมินผลงาน”
(สิ่งที่สงมาดวย 6) ตามขอ 2.4 ไปยังหนวยงานตนสังกัดและสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขดวย เพื่อที่
งานการเจาหนาที่จะดําเนินการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตามอํานาจของผูมีอํานาจ (จังหวัดหรือสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขแลวแตกรณี)
3.2 เมื่อจังหวัดออกคําสั่งแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแลว ใหสงสําเนาคําสั่ง จํานวน 8 ชุด
ใหสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทราบพรอมเอกสาร คือ
3.2.1 รายงานมติของคณะกรรมการประเมินผลงาน (ตามขอ 2.4) จํานวน 1 ชุด
3.2.2 แบบรายงานการนับระยะเวลาเกี่ยวของเกื้อกูลของคณะกรรมการ
คัดเลือกบุคคล ตามขอ 1.2 (เฉพาะรายที่ตองมีการนับระยะเวลาเกื้อกูล) จํานวน 1 ชุด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจงใหผูเกี่ยวของทราบและถือปฏิบัติตอไปดวย จะเปนพระคุณ
ขอแสดงความนับถือ

สํานักบริหารกลาง
กลุมบริหารงานบุคคล
โทร. 0 2590 1343, 0 2590 1347
โทรสาร 0 2590 1424
สําเนาสง โรงพยาบาลศูนย / โรงพยาบาลทั่วไป และสํานักงานสาธารณสุขเขตทุกแหง

สิ่งที่สงมาดวย 1

เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเขารับการประเมินผลงาน

ของ

………………………………..(ชื่อ/สกุล)…………………………………….
ตําแหนง……………… ตําแหนงเลขที่..................................

…………………………(สวนราชการ)……………………………….

เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง……………ตําแหนงเลขที่ ……………………
………………………………(สวนราชการ)………………………………….

สิ่งที่สงมาดวย 1
-2แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล
ชื่อ……………………………………………………………………………………………………
ขอรับการคัดเลือกเพื่อแตงตัง้ ใหดํารงตําแหนง………………………………………………………
คะแนนเต็ม คะแนน
ตอนที่ 1 รายการประเมิน
ที่ไดรับ

1. ความรับผิดชอบ พิจารณาจากพฤติกรรม เชน
- เอาใจใสในการทํางานที่ไดรับมอบหมายและหรืองานที่เกี่ยวของ
อยางมีประสิทธิภาพ
- ยอมรับผลงานของตนเองทั้งในดานความสําเร็จและความผิดพลาด
- พัฒนาและปรับปรุงงานในหนาที่ใหดียิ่งขึ้นและหรือแกไขปญหา
หรือขอผิดพลาดที่เกิดขึน้ เชน งานใดที่สําเร็จและไดรับผลดีแลวก็พยายาม
ปรับปรุงใหดียงิ่ ขึ้นไปอีกเรื่อย ๆ หรืองานใดที่พบวามีปญหาหรือขอผิดพลาด
ก็พยายามแกไขไมละเลยหรือปลอยทิ้งไวจนเกิดปญหาเชนนั้นซ้ํา ๆ อีก
2. ความคิดริเริ่ม พิจารณาจากพฤติกรรม เชน
- คิดคนระบบ แนวทาง วิธีดําเนินการใหม ๆ เพื่อประสิทธิผลของงาน
- แสดงความคิดเห็นใหขอเสนอแนะอยางสมเหตุสมผลและสามารถ
ปฏิบัติได
- แสวงหาความรูใหม ๆ เพิ่มเติมอยูเสมอโดยเฉพาะในสายวิชาชีพ/งานของตน
- ตรวจสอบ ปรับปรุง แกไข หรือดัดแปลงวิธีทํางานใหมี
ประสิทธิภาพและกาวหนาอยูตลอดเวลา
- สนใจในงานที่ยุงยากซับซอน
- มีความไวตอสถานการณหรือความฉับไวในการรับรูสิ่งเราภายนอก
3. การแกไขปญหาและการตัดสินใจ พิจารณาจากพฤติกรรม เชน
- วิเคราะหหาสาเหตุกอนเสมอเมื่อประสบปญหาใด ๆ
- วิเคราะหลูทางแกปญหา โดยมีทางเลือกปฏิบัติไดหลายวิธี
- เลือกทางปฏิบัติในการแกปญหาไดถูกตองเหมาะสม
- ใชขอมูลประกอบในการตัดสินใจและแกปญหา (ไมใชความรูสกึ
ของตนเอง)

15

…………

15

…………

15

…………
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คะแนนเต็ม

คะแนนที่
ไดรับ

4. ความประพฤติ พิจารณาจากพฤติกรรม เชน
- รักษาวินยั และมีน้ําใจเอื้อเฟอเผื่อแผ
- มีกิริยาวาจาสุภาพ ออนโยน
- มีความประพฤติสวนตัวที่เหมาะสมและควบคุมอารมณได
- ปฏิบัติงานอยูในกรอบของขอบังคับวาดวยจรรยาบรรณของ
ขาราชการพลเรือนและวิชาชีพของตน
- มีความซือ่ สัตยสุจริต
5. ความสามารถในการสื่อความหมาย พิจารณาจากพฤติกรรม เชน
- สื่อสารกับบุคคลตาง ๆ เชน ผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน ผูรับบริการ
และผูที่เกีย่ วของไดดี โดยเขาใจถูกตองตรงกัน
- ถายทอดและเผยแพรความรูทางวิชาการใหผูอื่นเขาใจไดอยางชัดเจน
โดยใชภาษาอยางถูกตองเหมาะสม
6. การพัฒนาตนเอง พิจารณาจากพฤติกรรม เชน
- ติดตาม ศึกษา คนควาความรูใหม หรือสิ่งที่เปนความกาวหนา
ทางวิชาการ/วิชาชีพอยูเสมอ
- สนใจและปรับตนเองใหกาวทันวิทยาการใหม ๆ ตลอดเวลา
- นําความรูและวิทยาการใหม ๆ มาประยุกตใชในการปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพ
7. การทํางานรวมกับผูอื่น
- ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
- ใหความรวมมือในการปฏิบัติงานกับผูอื่น
- เคารพในสิทธิของผูอื่น
- มีมนุษยสัมพันธในการปฏิบัติงาน
8. ความเสียสละ
- การอุทิศเวลาใหงาน
- สามารถชวยเหลือหนวยงานขององคกรอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอก
องคกรทั้งงานโดยตรงและงานที่เกี่ยวของอื่นๆ
- การไมเกีย่ งงาน

15

…………

10

…………

10

…………

10

…………

10

…………

รวม

100

ตอนที่ 1 รายการประเมิน
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สิ่งที่สงมาดวย 1

ตอนที่ 2 สรุปความเห็นในการประเมิน
ความเห็นของผูประเมิน
( ) ผานการประเมิน (ไดคะแนนรวมไมต่ํากวารอยละ 60)
( ) ไมผานการประเมิน (ไดคะแนนรวมต่ํากวารอยละ 60)
(ระบุเหตุผล)……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
(ลงชื่อผูประเมิน)………………………..
(……………………….)
(ตําแหนง)…………………………..
วันที่……….เดือน…………พ.ศ.….
ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับ
(
) เห็นดวยกับการประเมินขางตน
(
) มีความเห็นแตกตางจากการประเมินขางตน ในแตละรายการ ดังนี้…………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
(ลงชื่อผูประเมิน)………………….……..
(……….………………..)
(ตําแหนง)………………………
วันที…
่ …..เดือน……..พ.ศ…….
หมายเหตุ กรณีที่ผูบังคับบัญชาทั้ง 2 ระดับเห็นสมควรใหผานการประเมิน ใหนําเสนอผลงานเพื่อขอรับการคัดเลือกได

สิ่งที่สงมาดวย 1
-5ตอนที่ 2 สรุปความเห็นในการประเมิน
ความเห็นของผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 52 (กรณีที่ความเห็นของผูบังคับบัญชาทั้ง 2 ระดับแตกตางกัน)

(

(

) ผานการประเมิน (ระบุเหตุผล)……………………………………………….
………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………
) ไมผานการประเมิน (ระบุเหตุผล)……………………………………………
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
(ลงชื่อผูประเมิน)………………………..
(……………………….)
(ตําแหนง)………………………………
วันที…
่ …เดือน……………พ.ศ………

สิ่งที่สงมาดวย 1
-6แบบเสนอผลการปฏิบตั ิงานเพื่อขอรับการคัดเลือก
ขอมูลสวนบุคคล
1. ชื่อ (ผูขอรับการคัดเลือก)………………………………………………………………………..
2. ตําแหนง (ปจจุบัน)…………………………………………….ตําแหนงเลขที่…………………
สวนราชการ…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
ดํารงตําแหนงนี้เมื่อ……………………………………………………………………………...
อัตราเงินเดือนปจจุบัน………………………..บาท
3 .ขอรับการคัดเลือกเพื่อประเมินในตําแหนง……………………ตําแหนงเลขที่ ……………….
สวนราชการ…………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
4. ประวัติสวนตัว (จาก ก.พ. 7)
เกิดวันที่ ………..เดือน…………………………..พ.ศ……………………
อายุตัว………………ป……………เดือน
อายุราชการ…………ป……………เดือน
5. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒแิ ละวิชาเอก
ปที่สําเร็จการศึกษา
สถาบัน
(ปริญญา/ประกาศนียบัตร)
……………………………
…………………………….
……………………
……………………………
……………………………..
……………………
……………………………
……………………………..
…………………….
6. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถามี) (ชื่อใบอนุญาต………………………..)
เลขที่ใบอนุญาต………………………………………………….
วันออกใบอนุญาต…………………วันหมดอายุ……………………..
7. ประวัติการรับราชการ (จากเริ่มรับราชการจนถึงปจจุบนั แสดงเฉพาะที่ไดรับแตงตัง้ ใหดํารง
ตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นแตละระดับ และการเปลี่ยนแปลงในการดํารงตําแหนงในสายงาน ตาง ๆ)
วัน เดือน ป
ตําแหนง
อัตราเงินเดือน
สังกัด
…………….
………………
…………………….
…………………
…………….
………………
…………………….
………………….

สิ่งที่สงมาดวย 1
-78. ประวัติการฝกอบรมและดูงาน
ป
ระยะเวลา
หลักสูตร
หนวยงานที่จดั อบรม
...................
....................
......................
......................
..................
....................
......................
.......................
9. ประสบการณในการปฏิบัติงาน (เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับอะไรบางทีน่ อกเหนือจากขอ 7 เชน เปน
หัวหนาโครงการ หัวหนางาน กรรมการ อนุกรรมการ วิทยากร อาจารยพิเศษ เปนตน)
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
10. ผลการดําเนินงานที่ผานมา
10.1 ผลการปฏิบัติงานในชวง 3 ป ที่ผา นมา
- สรุปผลการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(โดยสรุปเฉพาะบทบาทหนาที่หลักและภารกิจสําคัญ)
10.2 ผลงานที่จะสงประเมิน (จํานวนอยางนอย 1 เรื่อง)
- ชื่อผลงาน
- เคาโครงเรื่องโดยยอ (สรุปเฉพาะสาระสําคัญ/ประเด็นของเรื่อง/ทีม่ า/สิ่งที่ศึกษาและผลที่ไดโดยสังเขป)
- สัดสวนของผลงานในสวนที่ผูขอรับการคัดเลือกปฏิบัติ/รายชื่อผูรวมจัดทําผลงาน (ถามี)
(ระบุชื่อผูรวมจัดทําพรอมสัดสวนที่ดําเนินการ)
10.3 ขอเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน/วิธีการเพื่อปรับปรุงงาน
(ใหเสนอแนวคิดโดยสังเขปเพื่อตนเอง และหนวยงานอาจนําไปใชปรับปรุง/พัฒนางาน)
ขาพเจาขอรับรองวาขอความที่แจงไวดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ.)........................................................(ผูขอรับการคัดเลือก)
(.........................................................)
วันที่.....................เดือน.................พ.ศ.................

สิ่งที่สงมาดวย 1
-811. คํารับรองของผูบังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน
ไดตรวจสอบขอความของ
ที่เสนอขอรับการคัดเลือกแลวเห็นวาถูกตองตามความเปนจริงทุกประการ
ลงชื่อ...............................................
(..............................................)
ตําแหนง...........................................
............./................/................
12. คํารับรองของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับ

ลงชื่อ...............................................
(..............................................)
ตําแหนง...........................................
............./................/................

สิ่งที่สงมาดวย 1
-913. สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล
การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อประเมินแตงตั้งให ดํารงตําแหนง…………….ระดับ……………
ชื่อ…………………………………………………………………………………………………………
ตําแหนง…………………………………………ตําแหนงเลขที…
่ ……………………………………….
สวนราชการ……………………………………………………………………………………………….
ขอเสนอผลงานเพื่อรับการคัดเลือกแตงตั้งในตําแหนง……………………………………………………
ตําแหนงเลขที่ ………………สวนราชการ……………………………………………………………….
1. คุณสมบัติของบุคคล
1.1 คุณวุฒกิ ารศึกษา
( ) ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ( ) ไมตรงแต ก.พ.ยกเวนตาม ม.56
1.2 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถากําหนดไว)
( )ตรงตามที่กําหนด เลขที่ …………..
(
) ไมตรงตามที่กําหนด
1.3 ระยะเวลาการดํารงตําแหนง
( ) ครบตามที่กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง ( )ไมครบแตจะครบในวันที…
่ ……………
1.4 ระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้ง
(ใหรวมถึงการดํารงตําแหนงในสายงานอืน่ ที่เกี่ยวของหรือเคยปฏิบัติงานอื่นที่เกีย่ วของหรือเกื้อกูลดวย)
( ) ครบตามที่ ก.พ. กําหนด ( )ไมครบ/สงใหคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลพิจารณา( )สาขาพยาบาลศาสตร
สงใหคณะกรรมการประเมิน
ผลงานพิจารณา

2. การประเมินคุณลักษณะของบุคคล
(
) ผาน การประเมิน
(

) ไมผานการประเมินเหตุผล………………………………

3. สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล
( ) อยูในหลักเกณฑที่จะดําเนินการตอไปได ( ) ไมอยูใ นหลักเกณฑเนื่องจาก…………….
( ) อยูในหลักเกณฑที่จะดําเนินการตอไปไดแตตองใหคณะกรรมการพิจารณาเรื่องระยะเวลาขั้นต่ําใน
การดํารงตําแหนง

ลงชื่อ…………………………..บุคลากรหรือผูรับผิดชอบการเจาหนาที่
(……………………………)
………/…………/…………

สิ่งที่สงมาดวย 1
-1014. ผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคล
ชื่อผูขอรับการคัดเลือก................................................................................................................
14.1 กรณีตําแหนงเลื่อนไหล
( ) ไดรับการคัดเลือกใหสงผลงานประเมิน
( ) ไมไดรับการคัดเลือก
ระบุเหตุผล........................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.................................................ผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 52
(................................................)
............/...................../...............
14.2 กรณีนอกเหนือจาก 14.1
( ) ไดรับการคัดเลือกใหสงผลงานประเมิน
( ) ไดรับการคัดเลือกใหยาย/โอน/บรรจุกลับไดโดยไมตองสงผลงานประเมิน
( ) ไมไดรับการคัดเลือก
ระบุเหตุผล.................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...............................................ประธานคณะกรรมการคัดเลือก
(...............................................)
............../.............../.................
15. ผลการพิจารณาของผูมอี ํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 52
(
) เห็นชอบ
(
) มีความเห็นแตกตาง เนื่องจาก ..........................................................................................
......................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................
(.....................................................)
................/..................../................
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แบบฟอรมนี้ ใชเฉพาะกรณีทขี่ อ
นับระยะเวลาเกี่ยวของเกื้อกูล

(..............................)
ผูขอประเมิน
(...............................)
ผูบังคับบัญชาที่
ควบคุมดูแลการ
ปฏิบัติงาน
(..............................)
ผูบังคับบัญชาเหนือ
ขึ้นไป 1 ระดับ

สิ่งที่สงมาดวย 2
แบบรายงานการนับระยะเวลาเกี่ยวของเกื้อกูลของคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล
(การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลตามหลักเกณฑหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548)

O ยาย/รับโอน/บรรจุกลับ O นับระยะเวลาเกื้อกูลเพื่อประเมินแตงตั้ง
(มติคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล ครั้งที่ …../………. เมื่อวันที่ …………………………………………...)
ลําดับ
ที่

ตําแหนง/สวนราชการปจจุบัน
ตําแหนงเลขที่
ตําแหนง/ระดับ

ชื่อ - สกุล

ตําแหนงที่นํามานับเกื้อกูล เทียบระยะเวลาได
ตําแหนง/สวนราชการใหม
ตําแหนงเลขที่ ตั้งแต………ถึง………….. ป เดือน วัน
ตําแหนง/ระดับ

ผลการพิจารณา
อนุมัติ

O ใหยาย/รับโอน/บรรจุกลับโดยไมตองประเมินบุคคลและผลงาน และใหนับระยะเวลาเกื้อกูลเพื่อประเมินแตงตั้งเปนระดับสูงขึ้น
ในสายงานตามที่ไดรับแตงตั้งนี้ได

O ใหนับระยะเวลาเกื้อกูลเพื่อประเมินแตงตั้งได
ไมอนุมัติ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................................

สิ่งที่สงมาดวย 3
สรุปผลงานวิชาการที่ใชในการประเมินของแตละสายงาน
(ตาม ว 10/2548)
1. ตําแหนงนายแพทย 13 สาขา
ผลงานที่เสนอใหประเมิน
1. ขอมูลสวนบุคคล และผลการ
ดําเนินงานที่ผานมา(ผลงานเดนเฉพาะตัว)
ตามสิ่งที่สงมาดวย 4 (เลมที่ 1 )
2. ผลการดําเนินงานที่ผานมา
(ผลงานเดนเฉพาะตัว) ตามขอ 1
ที่เปนฉบับเต็ม(Full paper) อยางใดอยางหนึ่ง
ดังตอไปนี้
2.1 ผลงานวิจัย หรือ
2.2 ผลงานวิเคราะห วิจารณ หรือ
2.3 กรณีศึกษา (case study) หรือ
2.4 เอกสารประกอบการสอน
นักศึกษาแพทยข้นึ ไป (เฉพาะระดับ 7 )

ระดับ
7
9

ระดับ
8
9

9
9
9
9

9
9
9
-

หมายเหตุ
ไมตองเสนอผลงานยอนหลัง

หากเปนผลงานวิจัยที่ทํารวมกับผูอื่นตองมี
สัดสวนในการดําเนินการ 60% ขึ้นไป
หรือหากมีสวนรวมไมถึง 60% ตองสงผลงาน
วิจัย 2 เรื่องขึ้นไป สําหรับผลงานที่เปนวิเคราะห
วิจารณ หรือกรณีศึกษาตองดําเนินการเพียงผูเดียว

3. จํานวนผลงาน

ไมนอยกวา ไมนอยกวา
1 เรื่อง
1 เรือ่ ง
4. การเผยแพรผลงาน
9
ผลงานตองไดรับการเผยแพรในวารสาร
ทางการแพทยระดับโรงพยาบาลจังหวัดขึ้นไป
5. ขอเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน/ปรับปรุงงาน
1 เรื่อง
1 เรื่อง
ตามสิ่งที่สงมาดวย 4 (เลมที่3)

เงื่อนไข 1. หามนําผลงานที่ใชเพื่อการศึกษามาประเมิน
2. เมื่อผานการคัดเลือก (ชี้ตัว) แลว ผูขอประเมินตองสงผลงานประเมินภายในเวลา 12 เดือน
3. หากกรรมการประเมินผลงานมีมติใหปรับปรุงแกไขในสวนที่ไมใชสาระสําคัญตองปรับปรุงแกไขเอกสาร
ภายในเวลา 3 เดือน
4. กรณีไมผานการประเมินหากคณะกรรมการประเมินผลงานอนุญาตใหแกไขหรือจัดทําผลงานเรื่องเดิม ใหม
ตองสงเอกสารวิชาการเขาสูการประเมินภายใน 6 เดือน

สิ่งที่สงมาดวย 3
สรุปผลงานวิชาการที่ใชในการประเมินของแตละสายงาน (ตาม ว 10/2548)
2. ตําแหนงทันตแพทยและทันตแพทย (ดานการสอน) พยาบาลวิชาชีพ นักเทคนิคการแพทย นักสังคมสงเคราะห
นักวิชาการเผยแพร นักจิตวิทยา นักประชาสัมพันธและบุคลากร
ผลงานที่เสนอใหประเมิน
ระดับ ระดับ ระดับ
หมายเหตุ
6
7
8
1. ขอมูลสวนบุคคล และผลการ
9
9
9 1. เฉพาะตําแหนงทันตแพทยประเมินระดับ 7 ขึ้นไป
ดําเนินงานที่ผานมา(ผลงานเดนเฉพาะตัว)
ตามสิ่งที่สงมาดวย 4 (เลมที่1)

2. ผลการดําเนินงานที่ผานมา
(ผลงานเดนเฉพาะตัว) ตามขอ 1
ที่เปนฉบับเต็ม (Full paper)
อยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้

2.1 ผลงานวิจัย หรือ
9
9
2.2 ผลงานวิเคราะห วิจารณ หรือ
9
9
2.3 กรณีศึกษา
9
9
3. จํานวนผลงาน
1 เรื่อง 1 เรื่อง
4. การเผยแพรผลงาน
5. ขอเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน/
1 เรื่อง 1 เรื่อง
ปรับปรุงงานตามสิ่งที่สงมาดวย 4 (เลมที่3)

2. ทั้ง 8 ตําแหนงขางตนตองเสนอผลงาน
ยอนหลัง 2 ปงบประมาณ กอนปที่สงคําขอประเมิน
3.ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ (ดานการพยาบาลวิสัญญี)
ใหเสนอผลงานหลังไดรับประกาศนียบัตรวิสัญญี
พยาบาล 2 ป
ตามแบบฟอรม ดังสิ่งที่สงมาดวย 4 (เลมที่ 1)
1.เฉพาะตําแหนงทันตแพทย (ดานการสอน)
ใหเสนอผลงานเดนดานการสอน (ประกอบดวย)
1. แผนการสอนในหัวขอที่รับผิดชอบ
2. เนื้อหาที่สอน
3. ขอสอบและการประเมินผล
4. สื่อ
2. สําหรับระดับ 8 หากไมเสนอเปนผลงานวิจัย
ใหเสนอเปนผลงานวิเคราะห วิจารณ
หรือกรณีศึกษา แตตองเสนออยางนอย 2 เรื่อง

9
9
9
1 เรื่อง
9 รูปแบบใด รูปแบบหนึ่งที่มีองคกรรองรับ
1 เรื่อง

เงื่อนไข 1. เมื่อผานการคัดเลือก (ชี้ตัว) แลวผูขอประเมินตองสงผลงานประเมินภายในเวลา 12 เดือน
2. หากคณะกรรมการประเมินผลงานมีมติใหปรับปรุงแกไขในสวนที่ไมใชสาระสําคัญตองปรับปรุงแกไขเอกสาร
ภายในเวลา 2 เดือน นับจากวันที่ผูขอประเมินรับทราบการแจงแกไข
3. การเผยแพรผลงานใหลงวารสารหรือนําเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับจังหวัด หรืออื่น ๆ ที่มีองคกรรองรับ
4. กรณีไมผานการประเมินหากคณะกรรมการประเมินผลงานอนุญาตใหแกไขหรือจัดทําผลงานเรื่องเดิม ใหม
ตองสงเอกสารวิชาการเขาสูการประเมินภายใน 6 เดือน

สิ่งที่สงมาดวย 3
สรุปผลงานวิชาการที่ใชในการประเมินของแตละสายงาน (ตาม ว 10/2548)
3. ตําแหนงเภสัชกร นักรังสีการแพทย นักวิชาการคอมพิวเตอร เจาหนาที่วิเคราะหฯ นักกายภาพบําบัด จ.บริหารงานทั่วไป นักพัฒนาฯ
นิติกร นวก.การเงินฯ จ.ตรวจสอบภายใน วิทยาจารย พยาบาลวิชาชีพ(ดานการสอน) จ.วิเทศสัมพันธ บรรณารักษ นักสถิติ นวก.ศึกษา
นวก.ศึกษาพิเศษ นวก.โสตฯ นักวิทยฯ นักโภชนาการ ชางภาพการแพทย นักอาชีวบําบัด นวก.พัสดุและนวก.สาธารณสุข

ผลงานที่เสนอใหประเมิน

ระดับ ระดับ
6
7
9
9

ระดับ
8
9

หมายเหตุ

1. ขอมูลสวนบุคคล และผลการ
ไมตองเสนอผลงานยอนหลัง
ดําเนินงานที่ผานมา(ผลงานเดนเฉพาะตัว)
ตามสิ่งที่สงมาดวย 4 (เลมที่ 1)
2. ผลการดําเนินงานที่ผานมา
ที่เปนฉบับเต็ม (Full paper)
อยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(ยกเวนสาขาที่เกี่ยวของกับดานการสอน)
2.1 ผลงานวิจัย หรือ
9
9
9 สําหรับระดับ 8 หากไมเสนอเปนผลงานวิจัย
2.2 ผลงานวิเคราะห วิจารณ หรือ
9
9
9 ใหเสนอเปนผลงานวิเคราะห วิจารณ หรือ
2.3 กรณีศึกษา
9
9
9 กรณีศึกษาแตตองเสนออยางนอย 2 เรื่อง
เฉพาะตําแหนงเภสัชกร (ดานการสอน) พยาบาลวิชาชีพ (ดานการสอน) วิทยาจารย (ดานการสอน)
ใหเสนอผลงานที่ผานมา (ผลงานเดนเฉพาะตัว) ดังนี้
- ระดับ 6 เอกสารประกอบการสอน 2 หนวยกิต
- ระดับ 7 เอกสารประกอบการสอน 2 หนวยกิตและผลงานวิจัยหรือตํารา 1 เรื่อง
- ระดับ 8 เอกสารประกอบการสอน 1 หนวยกิตและผลงานวิจัยหรือตํารา 1 เรื่อง
3. จํานวนผลงาน
4. การเผยแพรผลงาน
5. ขอเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน/
ปรับปรุงงานตามสิ่งที่สงมาดวย 4 (เลมที่3)

1 เรื่อง 1 เรื่อง ไมนอยกวา
9 รูปแบบใด รูปแบบหนึ่งที่มีองคกรรองรับ
(ยกเวนกรณีเปนเรื่องลับ)
1 เรื่อง 1 เรื่อง 1 เรื่อง

เงื่อนไข 1. เมื่อผานการคัดเลือก (ชี้ตัว) แลวผูขอประเมินตองสงผลงานประเมินภายในเวลา 12 เดือน
2. หากคณะกรรมการประเมินผลงานมีมติใหปรับปรุงแกไขในสวนที่ไมใชสาระสําคัญตองปรับปรุงแกไขเอกสาร
ภายในเวลา 2 เดือน นับจากวันที่ผูขอประเมินรับทราบการแจงแกไข
3. การเผยแพรผลงานใหลงวารสารหรือนําเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับจังหวัด หรืออื่น ๆ ที่มีองคกรรองรับ
4. กรณีไมผานการประเมินหากคณะกรรมการประเมินผลงานอนุญาตใหแกไขหรือจัดทําผลงานเรื่องเดิม ใหม
ตองสงเอกสารวิชาการเขาสูการประเมินภายใน 6 เดือน

สิ่งที่สงมาดวย 4
สรุปรูปเลมและตัวอยางแบบฟอรมของผลงานวิชาการที่ใชในการขอประเมิน
เลมที่ 1. แบบประเมินผลงาน จํานวน 6 ชุด ( ลายเซ็นจริง 1 ชุด สําเนา 5 ชุด ) ประกอบดวย
1.1 ปก
1.2 สารบัญ
1.3 ขอมูลสวนบุคคล
1.4 ผลงานที่เปนผลการดําเนินงานทีผ่ านมา
- เนื้อหาผลงาน
- คํารับรองผลงาน
1.5 เอกสารอางอิง/ภาคผนวก (ถามี)
เลมที่ 2. ผลงานที่เปนผลการดําเนินงานที่ผานมา (ผลงานเดนเฉพาะตัว) ฉบับเต็ม (Full paper) จํานวน 1-2 เรื่อง
จํานวน 6 ชุด ( เปนไปตามเอกสารวิชาการที่จัดทํา )
เลมที่ 3. ขอเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น จํานวน 6 ชุด
ประกอบดวย
3.1 ปก
3.2 คํานํา
3.3 เนื้อหา
- เรื่อง
- หลักการและเหตุผล
- บทวิเคราะห/แนวคิด/ขอเสนอ
- ผลที่คาดวาจะไดรับ
- ตัวชีว้ ัดความสําเร็จ
3.4 เอกสารอางอิง / บรรณานุกรม / ภาคผนวก (ถามี)
เลมที่ 4. เอกสารการเผยแพร เชน วารสาร, จุลสาร,หลักฐานการนําเสนอในที่ประชุมวิชาการ เปนตน
( ฉบับจริง 1 ชุด สําเนา 5 ชุด )

สิ่งที่สงมาดวย 4 (เลมที่ 1)

(ปก)
แบบประเมินผลงาน
ของ

...................................(ชือ่ ผูจัดทํา)..........................................
ตําแหนง...........................ตําแหนงเลขที่.............................
สวนราชการ....................................

ขอประเมินเพื่อแตงตั้ง
ตําแหนง...........................ตําแหนงเลขที่.............................
สวนราชการ....................................
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สารบัญ
หัวขอ
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................

เลขหนา
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............

สิ่งที่สงมาดวย 4 (เลมที่ 1)
-3ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล
1. ชื่อ (ผูขอรับการประเมิน)………………………………………………………………………………
2. ตําแหนง (ปจจุบัน)……………………………………………………………………………………..
งาน/ฝาย/กลุม…………………………………………………………………………………………..
กอง/ศูนย/สวน/สํานัก………………………………………กรม…………………………………….
ดํารงตําแหนงนี้วันที…
่ ………..เดือน……………………..พ.ศ………………………………………
อัตราเงินเดือนปจจุบัน……………บาท
3. ขอประเมินเพือ่ แตงตั้งใหดํารงตําแหนง…………………ดาน…………….ตําแหนงเลขที่…………..
งาน/ฝาย/กลุม………………………………………………………………………………………….
กอง/ศูนย/สวน/สํานัก………………………………… ……กรม…………………………………….
4. ประวัติสวนตัว (จาก ก.พ. 7)
เกิดวันที…
่ ……เดือน…………………….พ.ศ…………………….
อายุตัว……………………ป…………………..เดือน
อายุราชการ……………………ป…………………..เดือน
5. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒแิ ละวิชาเอก
ปที่สําเร็จการศึกษา
สถาบัน
(ประกาศนียบัตร)……………………… …………………………… ……………………………………
(ปริญญา)……………………………… …………………………… ……………………………………
………………………………………… …………………………… ……………………………………
………………………………………… ……………………………. ……………………………………
6. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถามี) (ชื่อใบอนุญาต…………………(พรอมแนบสําเนา)……………………..
วันออกใบอนุญาต………………………………………….วันหมดอายุ…………………………………….
7. ประวัติรับราชการ (จากเริ่มรับราชการจนถึงปจจุบัน แสดงเฉพาะทีไ่ ดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับสูง
ขึ้นแตละระดับ และการเปลีย่ นแปลงในการดํารงตําแหนงในสายงานตาง ๆ พรอมแนบสําเนา ก.พ. 7
วันเดือนป
ตําแหนง
อัตราเงินเดือน
สังกัด
………………………….. ……………………………. …………………… …………………………
………………………….. ……………………………. …………………… …………………………
………………………….. ……………………………. ……………………. …………………………

สิ่งที่สงมาดวย 4 (เลมที่ 1)
-4ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล (ตอ)
8. ประวัติการฝกอบรมและดูงาน
ป
ระยะเวลา
หลักสูตร
สถาบัน
………………… ……………………….. ……………………….. ………………………
………………… ……………………….. ……………………….. ………………………
………………… ……………………….. ……………………….. ……………………….
9. ประสบการณในการปฏิบัติงาน (เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับอะไรบางทีน่ อกเหนือจากขอ 7 เชน เปน
หัวหนาโครงการ หัวหนางาน กรรมการ อนุกรรมการ วิทยากร อาจารยพิเศษ เปนตน)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
10. หนาที่ความรับผิดชอบปจจุบัน………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

สิ่งที่สงมาดวย 4 (เลมที่ 1)
-511. ผลงานการปฏิบัตงิ านยอนหลัง 2 ป
ลําดับ
ที่

ลักษณะงานดาน
บริการ/ปฏิบัติการ

หนวย
นับ

ปริมาณงานดานบริการ/ปฏิบัติการ
ปงบประมาณ
ปงบประมาณ
…………………
………………
กลุมงาน เฉพาะตัว กลุมงาน เฉพาะตัว

หมายเหตุ

หมายเหตุ 1. แบบฟอรมนี้ใชเฉพาะตําแหนงทันตแพทยและทันตแพทย (ดานการสอน) พยาบาลวิชาชีพ นักเทคนิค
การแพทย นักสังคมสงเคราะห นักวิชาการเผยแพร นักจิตวิทยา นักประชาสัมพันธ และบุคลากร
2. ผลงานยอนหลัง 2 ป ใหเสนอผลงานที่ตรงกับหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงที่จะไดรับการ
แตงตั้ง โดยเสนอผลงานยอนหลัง 2 ป ถัดจากปที่สงคําขอประเมิน เชน สงคําขอประเมินในปงบประมาณ 2550
ผูขอประเมินตองเสนอผลงานของปงบประมาณ 2548 และ 2549 เปนตน กรณีที่ระหวางปดังกลาวไดรับอนุญาตให
ลาศึกษา ใหเวนระยะเวลาที่ไดลาศึกษา และใหเสนอผลงานของปงบประมาณถัดไปแทน
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-6ตอนที่ 2 ผลงานที่เปนผลการดําเนินงานทีผ่ า นมา
1. ชื่อผลงาน……………………………………………………………………………
2. ระยะเวลาที่ดําเนินการ…………………………………………………………………
3. ความรูทางวิชาการหรือแนวความคิดที่ใชในการดําเนินการ
1………………………………………………………………………………………
2………………………………………………………………………………………
3………………………………………………………………………………………
4………………………………………………………………………………………
4. สรุปสาระและขั้นตอนการดําเนินการ…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
5. ผูรวมดําเนินการ (ถามี) 1………………………สัดสวนของผลงาน………………….
2………………………สัดสวนของผลงาน…………………
3………………………สัดสวนของผลงาน…………………
6. สวนของงานที่ผูเสนอเปนผูปฏิบัติ (ระบุรายละเอียดของผลงานพรอมทัง้ สัดสวนของผลงาน)
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
7. ผลสําเร็จของงาน(เชิงปริมาณ/คุณภาพ)………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
8. การนําไปใชประโยชน……………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
9. ความยุงยากในการดําเนินการ/ปญหา/อุปสรรค…………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….………
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-710. ขอเสนอแนะ…………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………
ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ………………………………ผูเสนอผลงาน
(……………………………..)
……../………../……….
ขอรับรองวาสัดสวนหรือลักษณะงานในการดําเนินการของผูเสนอขางตนถูกตอง
ตรงกับความเปนจริงทุกประการ
ลงชื่อ……………………………..
ลงชื่อ…………………………….
(…………………………….)
(…………………………….)
ผูรวมดําเนินการ
ผูรวมดําเนินการ
……../…………./……….
………/………../…………
ไดตรวจสอบแลวขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความเปนจริงทุกประการ
ลงชื่อ……………………………..
ลงชื่อ……………………………..
(…………………………….)
(……………………………..)
ตําแหนง…………………………. ผูอํานวยการสํานัก/กองหรือเทียบเทา…...……………
………/…………./……….
………/…………/…………..
(ผูบังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน)
หมายเหตุ หากผลงานมีลักษณะเฉพาะเชน แผนพับ หนังสือ แถบบันทึกเสียง ฯลฯ ผูเสนอผลงานอาจสง
ผลงานจริงประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการก็ได
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(ปก)
ขอเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เรื่อง
………………………………(ชื่อเรื่อง)………………………………

โดย
………………………………(ชื่อผูจัดทํา)………………………………

ขอประเมินเพื่อแตงตั้ง
ตําแหนง...................................ตําแหนงเลขที.่ ...........................
สวนราชการ..................................................................
.....................................................................................

สิ่งที่สงมาดวย 4 (เลมที่ 3)
-2ขอเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากขึน้
ของ………………………………
เพื่อประกอบการแตงตั้งใหดาํ รงตําแหนง………………………ตําแหนงเลขที…
่ ……..
สวนราชการ………………………………………………………………………………
เรื่อง…………………………………………………………………………………………
หลักการและเหตุผล…………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
บทวิเคราะห/แนวคิด/ขอเสนอ…………………………………………….
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
ผลที่คาดวาจะไดรับ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
ตัวชี้วดั ความสําเร็จ………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ………………………………………
(……………………………………)
………../……………/…………..

ผูเสนอแนวคิด/วิธีการ
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แบบฟอรมสรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการประเมินผลงาน
ตําแหนง ...............................................................
ชื่อผูขอรับการประเมิน นาย / นาง / นางสาว………………………………………………….……………….
ตําแหนง……………………………………….(ดาน)………………………………………..ระดับ…………
สวนราชการ…………………………………………………………………………………………………….
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. ผลงานที่เปนผลการดําเนินงานที่ผานมา
เรื่อง 1 ……………..………………………………………………………………………………………..
2 ………………………………………………………………………………………………………
2. ขอเสนอแนวคิด วิธกี าร เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน
เรื่อง …………………………………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………………………………………………………………
สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
( ) ผานการประเมิน

( ) ปรับปรุงแกไข

( ) ไมผานการประเมิน

(กรณีปรับปรุงแกไขหรือไมผานการประเมิน ใหระบุประเด็นทีต่ องการใหแกไข / เพิม่ เติมไวดวย)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ ……………………..………………… กรรมการ
……..…………………….………….. กรรมการ
……..…………………….………….. กรรมการ
……..…………………….………….. กรรมการ
……..…………………….………….. ประธาน
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รายงานมติของคณะกรรมการประเมินผลงาน
สาขา ............................................ ตําแหนง ..............................................
มติครั้งที่ ...................... เมื่อวันที่ ............................................................
ลําดับ
ผูขอรับการพิจารณา
ที่

สวนราชการเดิม/ตําแหนง

ตําแหนง
เลขที่

สวนราชการ/ตําแหนง ตําแหนง
ที่ขอแตงตั้ง
เลขที่

ผลการพิจารณา
(วันที่ไดรับคําขอ)

ผานการประเมิน
วันที่ ...........................................

