แบบประเมินบุคคลและการปฏิบัติงาน
เพื่อพิจารณาเลื่อนข้ าราชการพลเรื อนสามัญขึน้ แต่ งตั้งให้ ดารงตาแหน่ งในระดับสู งขึน้
ซึ่งเป็ นตาแหน่ งระดับควบ

ตอนที่ 1

ข้ อมูลเกีย่ วกับผู้รับการประเมิน

ประเมินครั้งที่ 1 เมื่อ……………………………
ประเมินครั้งที่ 2 เมื่อ……………………………
(ผู้รับการประเมินเป็ นผู้กรอก)

1) ชื่อ…………………………………………วุฒิการศึกษา…………………………………………………
2) ปั จจุบนั ดารงตาแหน่ง………………………………………………………………..ระดับ……………...
สังกัด/ส่ วนราชการ..………………………………………………………………………………………
กรม สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวงสาธารณสุ ข
เริ่ มรับราชการเมื่อวันที่………………………………………….รวมอายุราชการ………..ปี ……….เดือน
เริ่ มดารงตาแหน่งในสายงานนี้เมื่อ………………………………………………………………………….
เงินเดือนปั จจุบนั ………………………บาท เงินเดือนในปี งบประมาณที่แล้ว……………………...บาท
มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะได้รับการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง……………………………………
ไม่ก่อนวันที่……………………………………………………………………………………………..
(สาหรับผูท้ ี่ไม่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือนเพราะถูกลงโทษทางวินยั จะสามารถเลื่อนระดับได้
ไม่ก่อนวันที่สามารถเลื่อนขั้นเงินเดือนได้)
3) การฝึ กอบรม
หลักสู ตร / สาขาที่ฝึกอบรม
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………

จัดโดย
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………

ระยะเวลา
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………

4) ประวัติการถูกลงโทษทางวินยั (ถ้ามี)
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………

…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………

…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………

-2ตอนที่ 2 หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบและความรู้ ความสามารถทีต่ ้ องการของตาแหน่ งทีจ่ ะประเมิน
1) หน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
2) ความต้องการของตาแหน่ง
2.1 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
2.1.1 ระยะเวลาการดารงตาแหน่ง……………………………………………………………………..
2.1.2 ประสบการณ์ในการทางาน……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
2.1.3 เงื่อนไขอื่น ๆ เช่น
- เงินเดือน
ยังไม่ถึงขั้นต่าของตาแหน่ง
ถึงขั้นต่าของตาแหน่ง
- การฝึ กอบรม
หลักสู ตร……………………………………………………………….
หลักสู ตร……………………………………………………………….
- คุณสมบัติพิเศษ
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

-32.2 คุณลักษณะที่จาเป็ นต้องใช้ในการปฏิบตั ิงานในตาแหน่งดังกล่าว
2.2.1 ความรู ้ (ระบุความรู ้ในด้านต่าง ๆ ที่จาเป็ นต้องใช้เพื่อปฏิบตั ิงานในตาแหน่งดังกล่าว
และหรื อความรู ้พิเศษที่จะช่วยให้การปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น เช่น ความรู ้เกี่ยวกับ
การใช้คอมพิวเตอร์ ความรู ้ในเรื่ องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ฯลฯ)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
2.2.2 ความสามารถ (ระบุความสามารถที่จาเป็ นต้องใช้เพื่อปฏิบตั ิงานในตาแหน่งดังกล่าว
และหรื อความสามารถพิเศษที่จะช่วยให้การปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
เช่น ความสามารถในการเขียนบันทึก ความสามารถในการเสนอเรื่ องที่จะพิจารณา
ต่อที่ประชุม ฯลฯ)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
2.2.3 ทักษะความเชี่ยวชาญหรื อประสบการณ์ที่จาเป็ น
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
2.2.4 คุณลักษณะอื่น ๆ ที่จาเป็ นต่อการปฏิบตั ิงาน (ยกเว้น ความอุตสาหะ มนุษยสัมพันธ์
และความความสามารถในการสื่ อความหมาย ซึ่ งได้กาหนดไว้แล้วในแบบประเมิน)
เช่น ตาแหน่งเจ้าหน้าที่ดูเงิน ซึ่ งทาหน้าที่เกี่ยวกับเงิน ต้องกาหนดคุณลักษณะที่จาเป็ น
คือ มีความซื่อสัตย์ เป็ นต้น
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ………………………………….ผูจ้ ดั ทา
(………………..……………………)
ตาแหน่ง……………………………….
วันที่……………………………………

(ลงชื่อ)………………………………….(หัวหน้างาน)
(………………….……………………)
ตาแหน่ง…………………………………
วันที่…………………………………….

-4-

รายการประเมิน

ตอนที่ 3 การประเมินการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบุคคลเพื่อเลื่อนตาแหน่ ง
องค์ประกอบที่ใช้พิจารณา
ประเมินครั้งที่ 1
ประเมินครั้งที่ 2

หมวด 1
องค์ประกอบเกี่ยวกับ
งานที่ปฏิบตั ิ
1.1 งาน……
………………………
………………………
………………

ในการประเมิน

ก. ความรู้ ความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน
พิจารณาจาก
1) ความรอบรู ้ ความชานาญ
ความสามารถในงานที่ปฏิบตั ิ
และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
2) ความเข้าใจในนโยบาย
และเป้ าหมายของหน่วยงาน
3) ความรู ้ความสามารถ
ที่เพิ่มขึ้นในการปฏิบตั ิงาน
ปัจจุบนั และการพัฒนา
ปรับปรุ งความรู ้ความเข้าใจ
ความสนใจที่จะนาไปใช้
ปฏิบตั ิงานให้ดีข้ ึน และเพื่อ
ที่จะรับงานที่สูงขึ้นได้ ฯลฯ
ข. คุณภาพของงาน
พิจารณาจากความสามารถ
ในการปฏิบตั ิงานที่ได้รับ
มอบหมาย โดยคานึงถึง
ความสาเร็ จในเวลาที่กาหนด
ความถูกต้องแม่นยา
ความครบถ้วนสมบูรณ์
และความเป็ นระเบียบ
เรี ยบร้อยของงาน ฯลฯ

ดี
มาก

ดี

พอใช้

ต้อง
แก้ไข

ดี
มาก

ดี

พอใช้

ต้อง
แก้ไข

-5 ตอนที่ 3 การประเมินการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบุคคลเพื่อเลื่อนตาแหน่ ง (ต่ อ)
องค์ประกอบที่ใช้พิจารณา
ประเมินครั้งที่ 1
ประเมินครั้งที่ 2

รายการประเมิน

1.2 งาน……
………………………
………………………
………………
………………………
………………………
………………

ในการประเมิน

ก. ความรู ้ความสามารถ
ในการปฏิบตั ิงาน
พิจารณาจาก
1) ความรอบรู ้ ความชานาญ
ความสามารถในงานที่ปฏิบตั ิ
และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
2) ความเข้าใจในนโยบาย
และเป้ าหมายของหน่วยงาน
3) ความรู ้ความสามารถ
ที่เพิม่ ขึ้นในการปฏิบตั ิงาน
ปัจจุบนั และการพัฒนา
ปรับปรุ งความรู ้ความเข้าใจ
ความสนใจที่จะนาไปใช้
ปฏิบตั ิงานให้ดีข้ ึน และเพื่อ
ที่จะรับงานที่สูงขึ้นได้ ฯลฯ
ข. คุณภาพของงาน
พิจารณาจากความสามารถ
ในการปฏิบตั ิงานที่ได้รับ
มอบหมาย โดยคานึงถึง
ความสาเร็ จในเวลาที่กาหนด
ความถูกต้องแม่นยา
ความครบถ้วนสมบูรณ์
และความเป็ นระเบียบ
เรี ยบร้อยของงาน ฯลฯ

ดี
มาก

ดี

พอใช้

ต้อง
แก้ไข

ดี
มาก

ดี

พอใช้

ต้อง
แก้ไข

-6ตอนที่ 3 การประเมินการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบุคคลเพื่อเลื่อนตาแหน่ ง (ต่ อ)
องค์ประกอบที่ใช้พิจารณา
ประเมินครั้งที่ 1
ประเมินครั้งที่ 2

รายการประเมิน

ในการประเมิน

หมวด 2 ความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่

พิจารณาจากความตั้งใจ
ความเต็มใจ และความมุ่งมัน่
ที่จะทางานที่ได้รับมอบหมาย
ให้สาเร็ จและเป็ นผลดีแก่
ทางราชการ มีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ ตลอดทั้งไม่ละเลย
ต่องานและพร้อมที่จะรับ
ผิดชอบต่อผลงาน
ที่เกิดขึ้น ฯลฯ

หมวด 3 ความ
ประพฤติ

พิจารณาจากอุปนิสัย บุคลิก
ลักษณะ ท่วงที วาจา
การวางตัว รวมทั้งคุณธรรม
จริ ยธรรมด้านต่าง ๆ ที่จาเป็ น
สาหรับตาแหน่ง ตลอดจน
การปฏิบตั ิตามระเบียบของ
ทางราชการ และหน่วยงาน
ฯลฯ

ดี
มาก

ดี

พอใช้

ต้อง
แก้ไข

ดี
มาก

ดี

พอใช้

ต้อง
แก้ไข

7
ตอนที่ 3 การประเมินการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบุคคลเพื่อเลื่อนตาแหน่ ง (ต่ อ)
องค์ประกอบที่ใช้พิจารณา
ประเมินครั้งที่ 1
ประเมินครั้งที่ 2

รายการประเมิน

หมวด 4 คุณลักษณะ
จาเป็ นสาหรับ
ตาแหน่ง
4.1 ความอุตสาหะ

4.2 มนุษย์สัมพันธ์

ในการประเมิน

พิจารณาจากความมีมานะ
อดทน และเอาใจใส่ ในหน้าที่
การงาน กระตือรื อร้น
ในการปฏิบตั ิงาน อุทิศเวลา
ให้กบั ทางราชการ และมี
ความขยันหมัน่ เพียร ฯลฯ

พิจารณาจากความสามารถ
ในการปฏิบตั ิงานร่ วมกับผูอ้ ื่น
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ยอมรับฟังความคิดเห็น
ของผูอ้ ื่น ยอมรับในความ
สามารถของผูร้ ่ วมงาน
ทุกระดับ แก้ไข และลดข้อ
ขัดแย้งอันอาจจะเป็ นอุปสรรค
ต่องานราชการและ / หรื อ
ความสัมพันธ์อนั ดีกบั
ประชาชนหรื อผูม้ าติดต่อ
รวมทั้งเต็มใจในการให้
ความช่วยเหลือและบริ การ
ผูม้ าติดต่อ ฯลฯ

ดี
มาก

ดี

พอใช้

ต้อง
แก้ไข

ดี
มาก

ดี

พอใช้

ต้อง
แก้ไข

-8ตอนที่ 3 การประเมินการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบุคคลเพื่อเลื่อนตาแหน่ ง (ต่ อ)
องค์ประกอบที่ใช้พิจารณา
ประเมินครั้งที่ 1
ประเมินครั้งที่ 2

รายการประเมิน

4.3 ความสามารถ
ในการสื่ อสาร
ความหมาย

4.4 อื่น ๆ
………………………
………………………
………………

ในการประเมิน

พิจารณาจากความสามารถ
ในการแสดงความคิดเห็น
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงาน
การสื่ อสารกับผูบ้ งั คับบัญชา
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และเพื่อน
ร่ วมงาน ทั้งด้วยวาจา หรื อ
ลายลักษณ์อกั ษร ความสามารถ
ในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสม
เกี่ยวกับการให้ขอ้ มูล ข่าวสาร
การบันทึก หรื อการรายงาน
ต่าง ๆ ฯลฯ

ดี
มาก

ดี

พอใช้

ต้อง
แก้ไข

ดี
มาก

ดี

พอใช้

ต้อง
แก้ไข

-9ตอนที่ 4 สรุ ปความเห็นในการประเมิน ครั้งที่ 1
ความเห็นของผูป้ ระเมิน
ผ่านการประเมิน
ไม่ผา่ นการประเมิน ระบุเหตุผล
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
สรุ ปความเห็นทัว่ ไปและข้อสังเกตอื่น ๆ
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
ลงชื่อผูป้ ระเมิน…………………………………………..
ตาแหน่ง………………………………………………….
วันที่………………………………………………………
ความเห็นของผูบ้ งั คับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับ
เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น
ไม่เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น ดังนี้ (พร้อมระบุเหตุผล)
หมวด 1 …………………………………………………………………………………
หมวด 2…………………………………………………………………………………
หมวด 3 …………………………………………………………………………………
หมวด 4 …………………………………………………………………………………
สรุ ปความเห็นทัว่ ไปและข้อสังเกตอื่น ๆ
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
ลงชื่อผูป้ ระเมิน…………………………………………..
ตาแหน่ง………………………………………………….
วันที่………………………………………………………

- 10 ความเห็นของผูอ้ านวยการกอง (“ผูอ้ านวยการกอง” หมายถึง หัวหน้าส่ วนราชการตามมาตรา 31 วรรคหนึ่ง
และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534)
เห็นด้วยกับการประเมินของผูบ้ งั คับบัญชาเหนื อขึ้นไป 1 ระดับ
ไม่เห็นด้วยกับการประเมินของผูบ้ งั คับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับ ดังนี้
(พร้อมระบุเหตุผล)
หมวด 1 …………………………………………………………………………………
หมวด 2…………………………………………………………………………………
หมวด 3 …………………………………………………………………………………
หมวด 4 …………………………………………………………………………………
สรุ ปความเห็นทัว่ ไปและข้อสังเกตอื่น ๆ
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

ลงชื่อผูป้ ระเมิน…………………………………………..
ตาแหน่ง………………………………………………….
วันที่………………………………………………………

- 11 ตอนที่ 5 สรุ ปความเห็นในการประเมิน ครั้งที่ 2
ความเห็นของผูป้ ระเมิน
ผ่านการประเมิน สมควรเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับสู งขึ้น
ไม่ผา่ นการประเมิน ต้องประเมินใหม่
เหตุผลเพราะ………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
สรุ ปความเห็นทัว่ ไปและข้อสังเกตอื่น ๆ
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
ลงชื่อผูป้ ระเมิน…………………………………………..
ตาแหน่ง………………………………………………….
วันที่………………………………………………………
ความเห็นของผูบ้ งั คับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับ
เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น สมควรเลื่อนตาแหน่ง
เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น แต่ยงั ไม่สมควรเลื่อนตาแหน่ง เพราะ…………………….
…………………………………………………………………………………………….
ไม่เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น แต่สมควรเลื่อนตาแหน่ง เพราะ………………………
………..…………………………………………………………………………………
ไม่เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น และไม่สมควรเลื่อนตาแหน่ง เพราะ…………………
………..…………………………………………………………………………………
สรุ ปความเห็นทัว่ ไปและข้อสังเกตอื่น ๆ
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
ลงชื่อผูป้ ระเมิน…………………………………………..
ตาแหน่ง……………………………...………………….
วันที่………………………………………………………

- 12 ความเห็นของผูอ้ านวยการกอง (“ผูอ้ านวยการกอง” หมายถึง หัวหน้าส่ วนราชการตามมาตรา 31 วรรคหนึ่ง
และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534)
เห็นด้วยกับการประเมินของผูบ้ งั คับบัญชา เหนื อขึ้นไป 1 ระดับ สมควรเลื่อนตาแหน่ง
เห็นด้วยกับการประเมินของผูบ้ งั คับบัญชา เหนื อขึ้นไป 1 ระดับยังไม่สมควรเลื่อน
ตาแหน่ง เพราะ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
ไม่เห็นด้วยกับการประเมินของผูบ้ งั คับบัญชา เหนือขึ้นไป 1 ระดับ สมควรเลื่อนตาแหน่ง
เหตุผลเพราะ……………………………………………………………………………..
………..…………………………………………………………………………………
ไม่เห็นด้วยกับการประเมินของผูบ้ งั คับบัญชา เหนือขึ้นไป 1 ระดับ ยังไม่สมควรเลื่อน
ตาแหน่ง เพราะ…………………………………………………………………………..
………..…………………………………………………………………………………
สรุ ปความเห็นทัว่ ไปและข้อสังเกตอื่น ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของผูม้ ีอานาจตามมาตรา 52
ในการเลื่อนและแต่งตั้งผูร้ ับการประเมินขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับสู งขึ้น
……………………….…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………….…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………….…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………….…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อผูป้ ระเมิน…………………………………………..
ตาแหน่ง…………………………...…………………….
วันที่………………………………………………………

