ใบสมัค ร
ขอรั บการประเมิ นบุ คคลเพื ่ อเลื ่ อนขึ ้ นแต่ งตั
ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
ตำแหน่ง...............................................................เลขทีตำแหน่ง.......................
หน่วยงาน...........................................................................................................

รูปถ่าย

้

งให้

ด

1 X 1.5 นิ้ว

1. ข้อมูลส่วนบุคคล
ซื ่ อ............................................................................ซื ่ อสกุ ล........................................................................
วัน เดือน ปีเกิด .......................................................อายุต วั ..........................ปี อายุราชการ...............................ปี
วั นเกษี ยณอายุ ......................................................ปี จจุ บั นดำรงตำแหน่ ง.......................................
ระดับ........................................................ส่วนราชการ...........................................................................................
ตั ้ งแต่ ...........................................................................อั ตราเงิ นเดื อน..................................................
โทรศัพท์............................................................... E-mail......................................................................................
2. การดำรงตำแหน่ง
ดำรงตำแหน่ง............................................ ระดับชำนาญการ ตัง้ แต่...........................................
3. ความผิดทางวินยั เปีนผูอ้ ยูร่ ะหว่าง
o ถูกสอบสวน..............................................................................เมือ่ .......
o ถูกลงโทษ................................................................................. เมือ่ .......
o ไม่มี
4. วุฒ กิ ารศึกษา (โปรดแนบหลักฐาน)
o ปริญ ญาตรี................................................................สาขา....................
สถาบัน.................................................................... จบการศึกษาเมือ่
o ปริญญาโท................................................................สาชา....................
สถาบัน.................................................................... จบการศึกษาเมือ่ .
o ปริญ ญาเอก..............................................................สาขา....................
สถาบัน.................................................................... จบการศึกษาเมือ่ .
o ใบอนุญ าตประกอบวิชาชีพ.....................................................เลขที.่ ...
วันออกใบอนุญ าต.................................................. วัน หมดอายุ.........
5. ผลงานวิชาการทีจ่ ะส่งประเมิน (ตามทีค่ ณะกรรมการประเมินผลงานกำหนด)
ผลงานเรือ่ งที่ 1 ..................................................................................................
ผลงานเรือ่ งที่ 2
6. ข้อเสนอแนวคิดเพือ่ พัฒ นางาน/ปรับปรุงงาน ทีจ่ ะส่งประเมิน
เรือ่ ง............................................................................................

-2-

ข้ าพเจ้ าขอรั บรองว่ าข้ อความที ่ แจ้ งไว้ ในแบบฟอร์ มนี ้ ถ
หากตรวจสอบภายหลั งแล้ วพบว่ าข้ อความดั งกล่ าวเป็ นเท็ จ หรื อไม่ ถู กต
การประเมิ นบุ คคลและหากไต้ รั บการพิ จารณาประเมิ นบุ คคลแล้ วจะถื อว่ าเป็ นโม
ลงซื ่

อ...............................................ผู ้

(........ .. . . . . J

ฃอรั บเข้

(วัน ที)่ .........../ ....................../ ................
7. คำรับรอง/ความเห็นของผูบ้ งั คับบัญ ชาระดับต้น

(ลงซือ่ )...................................................................

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

(ตำแหน่ง)..................................................................
(วัน ที)่ ........../ ...................... / ................

สถานทีต่ ดิ ต่อ
ทีอ่ ยูป่ จ้ จุบนั สามารถติดต่อไต้สะดวก
บ้านเลขที.่ .......................................ซอย/ตรอก...................................ถนน..............
แขวง/ตำบล......................................... เขต/อำเภอ................................. จังหวัด......
รหัสไปรษณีย์..........................โทรศัพท์บา้ น.................................. .โทรศัพท์มอื ถือ
โทรสาร............................................ E-mail...............................................................

ารั บการป

แบบแสดงรายละเอียดประกอบการขอประเมินบุคคล

ของ
....................(ขื่อ-สกล).........................
ตำแหน่ง..... ............................(ด้าน.......................................:
ตำแหน่งเลขที.่ ... .........ส่วนราชการ..............................................

ขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่ง.............. ...........................(ด้าน.......................................)
ตำแหน่งเลขที.่ ... ......... ส่วนราขการ..............................................

แบบแสดงรายละเอียดประกอบการขอประเมินบุคคล
๑. แบบแสดงข้อมูลส่วนบุคคล
๑. ซือ่ ผูฃ
้ อประเมิน ................................................................................................................

๒. ตำแหน่งปัจจุบ นั ..............
ตำแหน่งเลขที่.................
กอง/สำนัก /สถาบัน /ศูน ย์

๓. ตำแหน่งทีฃ่ อประเมิน .....
ตำแหน่งเลขที.่ ................
กอง/สำนัก/สถาบัน /ศูน ย์

............ระดับ................. ..............(ด้า น ................... .....................(ถ้ามี))
.สังกัด ฝ่า ย/กล่ม /ส่ว น..
.. ก รม ...............................
............ระดับ................. .............(ด้าน..................... .....................(ถ้ามี))
.สังกัด ฝ่า ย/กล่ม /ส่ว น..
กรม

๔. ประวัตสิ ว่ นตัว (จาก ก.พ. ๗)
เกิด วัน ที.่ ................เดือ น ...................................พ.ศ................................ อายุ
อายุร าชการ............ป ี.....................เดือน
ปีเกษีย ณ ...............................
๕. ประ'วตั กิ ารศึกษา
คุณ วุฒ แิ ละวิชาเอก
(ขอปริญญา)

ปีทส่ี ำเร็จการศึกษา

สถาบัน

๖. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) (ซือ่ ใบอนุญ าตและเลขทีใ่ บอนุญ าต..........................................................)
วัน ออกใบอนุญ าต............................................................วัน หมดอายุ.............................................................
๗. ประวัต กิ ารรับ ราชการ (จากเริม่ รับ ราชการจนถึงปัจ จุบ นั แสดงเฉพาะทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่ง
ในระดับ สูงขึน้ แต่ละระดับ และการเปลีย่ นแปลงในการดำรงตำแหน่งในสายงานต่าง ๆ)
วัน เดือน ปี
ตำแหน่ง
สังกัด
๘. ประวัตกิ ารปีกอบรมและดูงาน
ปี
ระยะเวลา

หลักสูตร

สถาบัน

๙. ประสบการณ์ในการปฏิบ ตั งิ าน (เคยปฏิบ ตั งิ านเกีย่ วกับ อะไรบ้างทีน่ อกเหนือ จากข้อ ๗ เซ่น
เป็นหัวหน้าโครงการ หัวหน้างาน กรรมการ อนุกรรมการ วิท ยากร อาจารย์พ เิ ศษ เป็นต้น)
ข้าพเจ้าซอรับรองว่าข้อความทีแ่ จ้งไว้ในแบบฟอร์มนีถ้ กู ต้องและเป็นความจริงทุกประการ
..........(ผ้ฃอประเมิน)
(ลงซือ่ )......
......... )
(......
(วัน ที)่ .... ....../ ................../ .........

หมายเหตุ ข้อ ๑ - ๙ ให้ผู้ฃอประเมินเป็นผู้กรอกข้อมูล และหน่วยงานการเจ้าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง

-

f

e



ta. เฒบสรุปความเห็นในการประฒิบคุณลักษณะของบุคคล
ซือ่ ผูฃ้ อประเมิน .........
ตำแหน่งทีฃ่ อประเมิน

รายการประเมิ

น

คะแนนเดม

คะแนน
ที ่ ได้

ร

©. ความรับ ผิดชอบ พิจารณาจากพฤติกรรม เข่น
(ริ) ๕
- เอาใจใส่ ในการทำงานที ่ ได้ รั บมอบหมายและหรื องานที ่ เกี ่ ยวข้ องอย่ างมี
ประสิทธิภาพ
- ยอมรับผลงานของตนเองทัง้ ในด้านของความสำเร็จและความผิดพลาด
- พั ฒนาและปรั บปรุ งงานในหน้ าที ่ ให้ ดี ยิ ่ งขึ ้ นและหรื อแก้ !ขปั ญห
ข้ อผิ ดพลาดที ่ เกิ ดขึ ้ น เข่ น งานใดที ่ สำเร็ จและได้ ผลดี แล้ วก็ พยา
ให้ ดี ขึ ้ นไปอี กเรื ่ อยๆ หรื องานที ่ พบว่ ามี ปั ญหาหรื อข้ อผิ ดพล
แก้!ฃไม่ละเลยหรือปล่อยทิง้ ไว้จนเกิดปัญหาเข่นนัน้ ซํา้ ๆ อีก
6)๕
๒. ความคิด ริเรืม่ พิจารณาจากพฤติกรรม เข่น
- คิดค้นระบบแนวทาง วิธดี ำเนินการใหม่ๆ เพือ่ ประสิทธิผลของงาน
- แสดงความคิดเห็นให้ขอ้ เสนอแนะอย่างสมเหตุสมผลและสามารถปฏิบตั ไิ ด้
- แสวงหาความรูใ้ หม่ๆ เพิม่ เติมอยูเ่ สมอโดยเฉพาะในสายวิชาชีพ/งานของตน
- ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้!ข หรือดัดแปลงวิธที ำงานให้มปี ระสิทธิภาพและ
ก้าวหน้าอยูต่ ลอดเวลา
- สนใจในงานทีย่ งุ่ ยากซับซ้อน
- มีความไวต่อสถานการณ์หรือความฉับไวในการรับรูส้ ง่ิ เร้าภายนอก
6 )๕
๓. การแก้!ขปัญ หาและการตัดสิน ใจ พิจารณาจากพฤติกรรม เข่น
- วิเคราะห์หาสาเหตุกอ่ นเสมอเมือ่ ประสบปัญหาใดๆ
- วิเคราะห์ลทู่ างแก้ปญ
ั หา โดยมีทางเลือกปฏิบตั ไิ ด้หลายวิธี
- เลือกทางปฏิบตั ใิ นการแก้ปญ
ั หา ได้ถกู ต้องเหมาะสม
-ใช้ขอ้ มูลประกอบการตัดสินใจและแก้ปญ
ั หา (ไมใข้ความรูส้ กึ ของตบเอง)
6)๕
๔. ความประพฤติ พิจารณาจากพฤติกรรม เข่น
- รักษาวินยั และมีนา้ํ ใจเอือ้ เพือ่ เผือ่ แผ่
- มีกริ ยิ าวาจาสุภาพ อ่อนโยน
- มีความประพฤติสว่ นตัวทีเ่ หมาะสมและควบคุมอารมณ์!ด้
- ปฏิบตั งิ านอยูใ่ นกรอบของข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ
พลเรือนและวิชาชีพของตน
- มีความซือ่ สัตย์สจุ ริต
6)0
๕. ความสามารถในการสือ่ ความหมาย พิจารณาจากพฤติกรรม เข่น
- สือ่ สารกับบุคคลต่างๆ เข่น ผูบ้ งั คับบัญชา เพือ่ นร่วมงาน ผูร้ บั บริการ
และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องได้ดี โดยเข้าใจถูกต้องตรงกับ
- ถ่ายทอดและเผยแพร่ความรูท้ างวิชาการให้ผอู้ น่ื เข้าใจอย่างขัดเจน
โดยใช้ภาษาอย่างถกต้องเหมาะสม

- ๓-

คะแนน
เต็ม

รายการประเมิน
๖. การพัฒนาตนเอง พิจารณาจากพฤติกรรม เซ่น
- ติ ดตาม ศึ กษา ค้ นคว้ าความรู ้ ใหม่ หรื
วิชาชีพอยูเ่ สมอ
- สนใจและปรับตนเองให้กา้ วทันวิทยาการใหม่ๆ ตลอดเวลา
- นำความรูแ้ ละวิทยาการใหม่ๆ มาประยุกตํไซในการปฏิบตั งิ าน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อสิ

่ งที ่

๗. การทำงานร่วมกับผู้อื่น

คะแนน
ที ่ ได้

๑๐
เปี นความก้

าวหน้ า

๑๐

- ยอมรับพิงความคิดเห็นชองผูอ้ น่ื
- ให้ความร่วมมือในการปฏิบตั งิ านกับผูอ้ น่ื
- เคารพในสิทธิของผู้อน่ื
- มีมนุษยสัมพันธิในการปฏิบตั งิ าน

๘. ความเสียสละ
- การอุทศิ เวลาให้งาน
- สามารถช่วยเหลือหน่วยงานชององค์กรอืน่ ๆ ทัง้ ภายในและภายนอก
องค์กรทัง้ งาบ โดยตรงและงานทีเ่ กีย่ วข้องอืน่ ๆ
- การไม่เกีย่ งงาน

๑๐

รวม

๑๐๐

ความเห็นของผู้บังคับบัญชาที่กำกับดูแล
( ) เหมาะสมกับตำแหน่งทีฃ่ อรับการประเมินบุคคล ได้คะแนนรวมไม่ตากว่าร้อยละ ๗๐
( ) ไม่เหมาะสมกับตำแหน่งทีฃ่ อรับการประเมินบุคคล ได้คะแนนรวมไม่ถงึ ร้อยละ ๗๐
(ระบุเหตุผ ล)....................................................................................................................
(ลงซือ่ )
..........)
(.........
(ตำแหน่ง)......
(วัน ที)่ .... ...... / ............ ............/ ..........

ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ๑ ระดับ

( ) เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น
( ) มีความเห็นแตกต่างจากการประเมินข้างต้นในแต่ละรายการ ดังนี้
(ระบุเหตุผ ล).....................................................................................
(ลงซืUอ่ ) ........
\blN
..........)
(.........
(ตำแหน่ง)......
(วัน ที)่ .... ...... / ............ ............/ ..........
หมายเหตุ ะ คำรับรองจากผู้บังคับบัญชาอย่างน้อยสองระดับ คือ ผู้บังคับบัญชาที่กำกับดูแล และผู้บงั คับบัญชาที่เหนือขึ้นไปอีกหนึ่งระดับ
เว้นแตในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวฟ้นบุคคลคนดียวกันก็ให้มีคำรับรองหนึ่งระดับได้

ร

๓. แบบแสดงสรุปการเสนอผลงาน
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลบุคคล/ตำแหน่ง
๑. ซือ่ - สกุล...................................................................

ตำแหน่ง

สังกัด............................................................................

เงินเดือน

๒. วุฒ กิ ารศึก ษา..............................................................
๓.

ดำรงตำแหน่งระดับปฏิบตั กิ าร / ชำนาญการ เมือ่ .....

๔. ดำรงตำแหน่งในสายงานทีจ่ ะเข้ารับการประเมิน เมือ่
๕. สรุปผลการปฏิบตั งิ านตามภารกิจหลักย้อนหลัง ๓ ปี

สาขา

ส่วนที่ ๒ ผลงานที่เป็นผลการปฏิบัติงานหรือผลสำเร็จของงาน
๑.

เรือ่ ง.....................................................................................................................................

๒. ระยะเวลาทีด่ ำเนิน การ.......................................................................................................
๓.

ความรู้ ความชำนาญงาน หรือความเชีย่ วชาญและประสบการณ์ทใ่ี ชํในการปฏิบตั งิ าน

๔. สรุปสาระสำคัญ ขัน้ ตอนการดำเนินงาน และเป้าหมายของงาน

๔. ผลสำเร็จของงาน (เซิงปริม าณ/คุณ ภาพ)

๖. การนำไปใช้ประโยชน์/ผลกระทบ

๗. ความยุง่ ยากและซับช้อนในการดำเนินการ

๘. ป้ญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ

๙. ข้อเสนอแนะ

๑๐. การเผยแพร่ผลงาน (ถ้ามี)

-๖-

ร)®). ผูม้ สี ว่ นร่วมในผลงาน (ถ้ามี)
๑ )...................................................................... สัดส่วนของผลงาน
๒ )...................................................................... สัดส่วนของผลงาน
๓ )...................................................................... สัดส่วนของผลงาน
ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวเป็นความจริงทุกประการ
(ลงซือ่ )
(..........
(ตำแหน่ง)......

..........)

(วัน ที)่ .... ...... / ............ ............/ ..........
ผูข้ อประเมิน
ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวเป็นความจริงทุกประการ
ลายมือซือ่

รายซือ่ ผูม้ สี ว่ นร่วมในผลงาน

ได้ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการ
(ลงซื
V6า
'ง บอ
่ ย) ; ..............
(...............
(ตำแหน่ง)......

............... )

(วัน ที)่ .... .......... / ................... .................../ ................
ผูบ้ งั คับบัญชาทีก่ ำกับดูแล
(ลงซือ่ )...................................................................
(................................................................................................... )

(ตำแหน่ง)..................................................................
(วนที)่ .........../ ........................./ ...............
ผูบ้ งั คับบัญชาทีเ่ หนือขึน้ ไป
ผลงานลำดับ ที่ ๒ และผลงานลำดับ ที่ ๓ (ถ้ามี) ให้ดำเนินการเหมือนผลงานลำดับที่ ๑
โดยให้สรุปผลการปฏิบตั งิ านเป็นเรือ่ งๆ ไป

หมายเหตุ ะ คำรับรองจากผู้บงั คับบัญชาอย่างน้อยสองระดับ คือ ผู้บงั คับบัญชาที่กำกับดูแล และผู้บังคับบัญชาที่เหนือขึ้นไปอีกหนึ่งระดับ
เว้นแต่ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวเป็นบุคคลคนเดียวกัน กึให้มคี ำรับรองหนึ่งระดับได้

- ๗-

แบบเสนอแนวคิดการพัฒ นาหรือปรับ ปรุงงาน
(ระดับ ..............................................)
๑. เรือ่ ง.........................
๒. หลักการและเหตุผล

๓.

บทวิ

เคราะห์ /แนวความคิ ด/ข้ อเสนอ และข้

อจำกั ดที ่

อาจเกิ

ดขึ

๔. ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

๕. ตัวขี'้ รดั ความสำเร็จ

(ลงซือ่ )
(..........
(ตำแหน่ง)......

...................................)

(วัน ที)่ .... ...... / ............ ............/ ......................
ผูข้ อ,ประเมิน

้ นและแนวทางแ

เอกสารประกอบการพิจารณาขอนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในสายงานที่ขอเกื้อกูลกับตำแหน่งที่ขอประเมิน
ของ นาย/บาง/นางสาว..........................................................ตำแหน่ง...........................ตำแหน่งเลขที่........................
ส่วนราซการ (ระบุงาน/ฝ่าย/กลุ่ม/สอ./สสอ./รพ./สสจ.)................................................................................................................
ประเมินเพื่อดำรงตำแหน่ง................................................ตำแหน่งเลขที่..........................ส่วนราชการ.........................................
ซื่อ- สกุล/ตำแหน่งป้จจุบัน/วุฒิ

ช่วงเวลาดำรงตำแหน่ง

ตำแหน่ง/ลักษณะงานที่

ระยะเวลา

จำนวน

ลัดส่วนที่

ที่ขอเกื้อกูล

ปฏิบัติในตำแหน่งที่ขอเกื้อกูล

ที่ขอเกื้อกูล

ผู้รว่ ม
ดำเนินการ

ผู้ฃอเกื้อกูลได้
ปฏิบัติงาน

ตำแหน่ง/ลักษณะงานของตำแหน่งที่ฃอ
ประเมิน

ผู้รับรอง
(เซ็นทุกหน้า)

%
เป็นช่วงระยะเวลา
การดำรงตำแหน่งที่

เป็นการดำรงตำแหน่งที่ฃอ
เกื้อกลแยกเป็นแต่ละระดัใ)

ฃลเกอกลทังหมด
ตำแหน่งที่ ๑..ระดับ....

เป็นระยะเวลา ผู้ที่ร่วม

เป็นลักษณะงานที่ไปดำรงตำแหน่งใหม่

เอพาะที่ดำรง

ปฏิบัติงาน

โดยแยกเป็นแต่ละระดับให้ตรง

ตำแหน่ง

ของแต่ละงาน

ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน

แต่ละระดับ

มิลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ตำแหน่งที่ ๒..ระดับ....
...............................ฯลฯ

กำหนดตำแหน่ง

(......................)
ผู้ข อประเมิน
วัน /เด ือ น /พ .ศ .

(......................)
ผูบ้ ัง คับ บัญ ชา ทีศ่ วบ คุมดูแ ล
การปฏิบ ัต ิง าน

* รวม
ระยะเวลาของ
แต่ละตำแหน่ง
แล่วจะต่องมิ
ยอดรวมเท่ากับ
ช่องที่ ๒

วัน /เด ือ น /พ .ศ .

(......................)
ผูบ้ ัง คับ บัญ ชาเหนือ ชื้น ไป
๑ ระดับ
วัน /เดือ นพ.ศ.

