
 
 
 
 

แบบแสดงรายละเอียดประกอบการขอประเมินบุคคล 
 

 

 

ของ 

.........................(ชื่อ-สกุล)........................ 

ต าแหน่งนายแพทย์ช านาญการ (ด้านเวชกรรม) 

ต าแหน่งเลขที่.............. 

กลุ่มงาน............................................................................... 

โรงพยาบาลตราด ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

 

 

 

 

ขอประเมินบุคคลเพือ่แต่งต้ังให้ด ารง 

ต าแหน่งนายแพทย์ช านาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม) 

ต าแหน่งเลขที่.............. 

กลุ่มงาน................................................................................ 

โรงพยาบาล.....................................ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด............... 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
แบบแสดงรายละเอียดประกอบการขอประเมินบุคคล 

1. แบบแสดงข้อมูลส่วนบุคคล 

๑. ช่ือผู้ขอประเมิน ............................................................................................................................................... 

๒. ต ำแหน่งปัจจุบัน นำยแพทย์ ระดับช ำนำญกำร (ด้ำนเวชกรรม) 
ต ำแหน่งเลขท่ี ....................................กลุ่มงำน................................................................. 
โรงพยำบำลตรำด ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดตรำด ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

๓. ต ำแหน่งท่ีขอประเมิน นำยแพทย์ ระดับช ำนำญกำรพิเศษ (ด้ำนเวชกรรม) 
ต ำแหน่งเลขท่ี ....................................กลุ่มงำน................................................................. 

โรงพยำบำลตรำด ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดตรำด ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

๔. ประวัติส่วนตัว (จำก ก.พ. ๗) 
เกิดวันท่ี ................. เดือน ................................ พ.ศ. ...........................  อำยุ ................................................ 
อำยุรำชกำร .............ปี .................... เดือน       ปีเกษียณ ............................................................................. 

๕. ประวัติกำรศึกษำ 
คุณวุฒิและวิชำเอก 

        (ช่ือปริญญำ)                   
ปีท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ 

 
สถำบัน 

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

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

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

๖. ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ (ถ้ำมี)  
    ช่ือใบอนุญำต ………………………………………………….. 
    เลขท่ีใบอนุญำต ........................................................ 

วันออกใบอนุญำต ...........................................................วันหมดอำยุ ......................................................... 

๗. ประวัติกำรรับรำชกำร (จำกเริ่มรับรำชกำรจนถึงปัจจุบัน  แสดงเฉพำะท่ีได้รับแต่งต้ังให้ด ำรงต ำแหน่ง 
ในระดับสูงขึ้นแต่ละระดับ และกำรเปล่ียนแปลงในกำรด ำรงต ำแหน่งในสำยงำนต่ำง ๆ) 

วัน เดือน ป ี ต ำแหน่ง สังกัด 
   ........................ ........................................................... .................................................... 
   ........................ ........................................................... .................................................... 



 

1. แบบแสดงข้อมูลส่วนบุคคล 

8. ประวัติกำรฝึกอบรมและดูงำน 
ปี ระยะเวลำ หลักสูตร สถำบัน 

2558 18 พฤศจิกำยน 2558 
– 19 พฤศจิกำยน 

2559 
(2 วัน) 

***** ***** 

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

......................... ......................... ......................... ......................... 
9. ประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำน (เคยปฏิบัติงำนเกี่ยวกับอะไรบ้ำงท่ีนอกเหนือจำกข้อ 7 เช่น  
เป็นหัวหน้ำโครงกำร หัวหน้ำงำน กรรมกำร อนุกรรมกำร วิทยำกร อำจำรย์พิเศษ เป็นต้น) 
    ................................................................................................................................................... 

    ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมท่ีแจ้งไว้ในแบบฟอร์มนี้ถูกต้องและเป็นควำมจริงทุกประกำร 

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

  (วันท่ี) ............/.................../...................... 
หมายเหตุ  ข้อ ๑ – 9 ให้ผู้ขอประเมินเป็นผู้กรอกข้อมูล และหน่วยงำนกำรเจ้ำหน้ำท่ีเป็นผู้ตรวจสอบควำมถูกต้อง 
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2. แบบสรุปความเห็นในการประเมินคุณลักษณะของบุคคล  

ช่ือผู้ขอประเมิน ..................................................................................................................................................... 
  ต ำแหน่งท่ีขอประเมิน นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ (ด้ำนเวชกรรม) 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม 
คะแนน 
ที่ได้รับ 

 
1.  ความรับผิดชอบ พิจำรณำจำกพฤติกรรม เช่น 
    - เอำใจใส่ในกำรท ำงำนท่ีได้รับมอบหมำยและหรืองำนท่ีเกี่ยวข้องอย่ำงมี  
      ประสิทธิภำพ 
    - ยอมรับผลงำนของตนเองท้ังในด้ำนของควำมส ำเร็จและควำมผิดพลำด 
    - พัฒนำและปรับปรุงงำนในหน้ำท่ีให้ดียิ่งขึ้นและหรือแก้ไขปัญหำหรือ 
      ข้อผิดพลำดท่ีเกิดขึ้น เช่น งำนใดท่ีส ำเร็จและได้ผลดีแล้วก็พยำยำมปรับปรุง   
      ให้ดีขึ้นไปอีกเรื่อยๆ หรืองำนท่ีพบว่ำมีปัญหำหรือข้อผิดพลำดก็พยำยำม 
      แก้ไขไม่ละเลยหรือปล่อยท้ิงไว้จนเกิดปัญหำเช่นนั้นซ้ ำๆ อีก 
2.  ความคิดริเร่ิม พิจำรณำจำกพฤติกรรม เช่น 
    - คิดค้นระบบแนวทำง วิธีด ำเนินกำรใหม่ๆ เพื่อประสิทธิผลของงำน 
    - แสดงควำมคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะอย่ำงสมเหตุสมผลและสำมำรถปฏิบัติได้ 
    - แสวงหำควำมรู้ใหม่ๆ เพิ่มเติมอยู่เสมอโดยเฉพำะในสำยวิชำชีพ/งำนของตน 
    - ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข หรือดัดแปลงวิธีท ำงำนให้มีประสิทธิภำพและ   
      ก้ำวหน้ำอยู่ตลอดเวลำ 
    - สนใจในงำนท่ียุ่งยำกซับซ้อน 
    - มีควำมไวต่อสถำนกำรณ์หรือควำมฉับไวในกำรรับรู้ส่ิงเร้ำภำยนอก 
3.  การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ พิจำรณำจำกพฤติกรรม เช่น 
    - วิเครำะห์หำสำเหตุก่อนเสมอเมื่อประสบปัญหำใดๆ 
    - วิเครำะห์ลู่ทำงแก้ปัญหำ โดยมีทำงเลือกปฏิบัติได้หลำยวิธี 
    - เลือกทำงปฏิบัติในกำรแก้ปัญหำ ได้ถูกต้องเหมำะสม 
    - ใช้ข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจและแก้ปัญหำ (ไม่ใช้ควำมรู้สึกของตนเอง)  
4. ความประพฤติ พิจำรณำจำกพฤติกรรม เช่น 
    - รักษำวินัย และมีน้ ำใจเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ 
    - มีกิริยำวำจำสุภำพ อ่อนโยน 
    - มีควำมประพฤติส่วนตัวที่เหมำะสมและควบคุมอำรมณ์ได้ 
    - ปฏิบัติงำนอยู่ในกรอบของข้อบังคับว่ำด้วยจรรยำบรรณของข้ำรำชกำร 
      พลเรือนและวิชำชีพของตน 
    - มีควำมซื่อสัตย์สุจริต 
5. ความสามารถในการสื่อความหมาย พิจำรณำจำกพฤติกรรม เช่น 
    - ส่ือสำรกับบุคคลต่ำงๆ เช่น ผู้บังคับบัญชำ เพื่อนร่วมงำน ผู้รับบริกำร  
      และผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้ดี โดยเข้ำใจถูกต้องตรงกัน 
    - ถ่ำยทอดและเผยแพร่ควำมรู้ทำงวิชำกำรให้ผู้อื่นเข้ำใจอย่ำงชัดเจน  
       โดยใช้ภำษำอย่ำงถูกต้องเหมำะสม 

 
15 

 
 
 
 
 
 

 
15 

 
 
 

 
 
 
 

15 
 
 
 

 
15 

 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

.............. 
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รายการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
  คะแนน 
   ที่ได้รับ 

6. การพัฒนาตนเอง พิจำรณำจำกพฤติกรรม เช่น 
    - ติดตำม ศึกษำ ค้นคว้ำควำมรู้ใหม่ หรือส่ิงท่ีเป็นควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำร/  
      วิชำชีพอยู่เสมอ 
    - สนใจและปรับตนเองให้ก้ำวทันวิทยำกำรใหม่ๆ ตลอดเวลำ 
    - น ำควำมรู้และวิทยำกำรใหม่ๆ มำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
      ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
7. การท างานร่วมกับผู้อื่น 
    - ยอมรับฟังควำมคิดเห็นของผู้อื่น 
    - ให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติงำนกับผู้อื่น 
    - เคำรพในสิทธิของผู้อื่น 
    - มีมนุษยสัมพันธ์ในกำรปฏิบัติงำน 
8. ความเสียสละ 
    - กำรอุทิศเวลำให้งำน 
    - สำมำรถช่วยเหลือหน่วยงำนขององค์กรอื่นๆ ท้ังภำยในและภำยนอก  
      องค์กรท้ังงำน โดยตรงและงำนท่ีเกี่ยวข้องอืน่ๆ 
    - กำรไม่เกี่ยงงำน  

10 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

10 

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

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

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

รวม 100  
ความเห็นของผู้บังคับบัญชาที่ก ากับดูแล 
     (     ) เหมำะสมกับต ำแหน่งท่ีขอรับกำรประเมินบุคคล ได้คะแนนรวมไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 70  
     (     ) ไม่เหมำะสมกับต ำแหน่งท่ีขอรับกำรประเมินบุคคล ได้คะแนนรวมไม่ถึงร้อยละ 70  
             (ระบุเหตุผล) ........................................................................................................................ 

                                               (ลงช่ือ) ........................หน.กลุ่มงำน....................... 
(................................................................) 

(ต ำแหน่ง) ............................................................... 

    (วันท่ี) ............/......................../...................... 
 

(ลงช่ือ) ......................หน.กลุ่มภำรกิจ.................... 
(................................................................) 

(ต ำแหน่ง) ............................................................... 
  (วันท่ี) ............/......................../...................... 
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ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับ 
     (     ) เห็นด้วยกับกำรประเมินข้ำงต้น 
     (     ) มีควำมเห็นแตกต่ำงจำกกำรประเมินข้ำงต้นในแต่ละรำยกำร ดังนี้               
             (ระบุเหตุผล) ........................................................................................................................ 

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

(ต ำแหน่ง) ............................................................... 
  (วันท่ี) ............/......................../...................... 
 

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

(ต ำแหน่ง) ............................................................... 
  (วันท่ี) ............/......................../...................... 
 
 
 
 
 

 
 
  

หมายเหตุ :  ค ำรับรองจำกผู้บังคับบัญชำอย่ำงน้อยสองระดับ คือ ผู้บังคับบัญชำท่ีก ำกับดูแล และผู้บังคับบัญชำท่ีเหนือ
ขึ้นไปอีกหนึ่งระดับ เว้นแต่ในกรณีท่ีผู้บังคับบัญชำดังกล่ำวเป็นบุคคลคนเดียวกัน ก็ให้มีค ำรับรองหนึ่งระดับได้ 
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3. แบบแสดงสรุปการเสนอผลงาน  

ส่วนที่ ๑   ข้อมูลบุคคล/ต าแหน่ง 

๑.  ช่ือ - สกุล..................................................................     ต ำแหน่ง นำยแพทย์ช ำนำญกำร (ด้ำนเวชกรรม) 

สังกัด.........................................................................     เงินเดือน.................................................................. 

2.  วุฒิกำรศึกษำ.............................................................     สำขำ........................................................................ 

3.  ด ำรงต ำแหน่งระดับช ำนำญกำร เมื่อ..........................................................................................      

4.  ด ำรงต ำแหน่งในสำยงำนท่ีจะเข้ำรับกำรประเมินบุคคล เมื่อ...........................................................................  

5.  สรุปผลกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลักย้อนหลัง 3 ปี......................................................................................  
..........- ด้ำนบริหำร......................................................................................................................................... 
..........- ด้ำนบริกำร......................................................................................................................................... 
..........- ด้ำนวิชำกำร....................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
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ส่วนที่ 2   ผลงานที่เป็นผลการปฏบิัติงานหรือผลส าเร็จของงาน  

1.  เรื่อง.................................................................................................................................................................      

2.  ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร.................................................................................................................................... 
3.  ควำมรู้ ควำมช ำนำญงำน หรือควำมเช่ียวชำญและประสบกำรณ์ท่ีใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
     ผลงำนวิชำกำร สรุปประเด็นเนื้อหำ ทบทวนวรรณกรรม องค์ควำมรู้เกี่ยวข้องกับงำนวิจัยท่ีศึกษำ 
     ........................................................................................................................................................................ 
     ........................................................................................................................................................................ 

4.  สรุปสำระส ำคัญ ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน และเป้ำหมำยของงำน 
     วิจัย *ฉบับย่อ* หลักกำรและเหตุผล วัตถุประสงค์ สมมติฐำน (ถ้ำมี) ขอบเขตกำรด ำเนินงำน ประโยชน์  
     ระเบียบวิธีวิจัย (รูปแบบวิจัย ประชำกรกลุ่มตัวอย่ำง กำรสุ่มตัวอย่ำง เครื่องมือ กำรวิเครำะห์)            
     ........................................................................................................................................................................ 
     ........................................................................................................................................................................ 
     ........................................................................................................................................................................ 

5.  ผลส ำเร็จของงำน (เชิงปริมำณ/คุณภำพ) 
     ผลกำรด ำเนินงำนฉบับย่อ และสรุป 
     ........................................................................................................................................................................ 
     ........................................................................................................................................................................ 

6.  กำรน ำไปใช้ประโยชน์/ผลกระทบ        
     ........................................................................................................................................................................ 
     ........................................................................................................................................................................ 
     ........................................................................................................................................................................ 
7.  ควำมยุ่งยำกและซับซ้อนในกำรด ำเนินกำร 
     ........................................................................................................................................................................ 
     ........................................................................................................................................................................ 
     ........................................................................................................................................................................ 
8.  ปัญหำและอุปสรรคในกำรด ำเนินกำร 
     ........................................................................................................................................................................ 
     ........................................................................................................................................................................ 
     ........................................................................................................................................................................ 
9.  ข้อเสนอแนะ 
     ........................................................................................................................................................................ 
     ........................................................................................................................................................................ 
     ........................................................................................................................................................................ 
10.  กำรเผยแพร่ผลงำน (ถ้ำมี) 
     วันเดือนปีท่ีน ำเสนอ สถำนท่ีท่ีน ำเสนอ  
     ........................................................................................................................................................................ 
     ........................................................................................................................................................................ 
 
 



 - 7 - 
11.  ผู้มีส่วนร่วมในผลงำน (ถ้ำมี) 
          1) ช่ือผู้จัดท ำผลงำน                              สัดส่วนของผลงำน   100 % 
          2) ...................................................................สัดส่วนของผลงำน............................................................  
          3) ...................................................................สัดส่วนของผลงำน............................................................ 

          ขอรับรองว่ำผลงำนดังกล่ำวเป็นควำมจริงทุกประกำร 

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

(ต ำแหน่ง) ............................................................... 

                                                              (วันท่ี) ............/......................../..................... 

          ขอรับรองว่ำผลงำนดังกล่ำวเป็นควำมจริงทุกประกำร 
รายชื่อผู้มีส่วนร่วมในผลงาน ลายมือชื่อ 

ช่ือผู้จัดท ำผลงำน  
  

ได้ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่ำผลงำนดังกล่ำวข้ำงต้นถูกต้องตรงกับควำมเป็นจริงทุกประกำร 
 
                                                          (ลงช่ือ) ......................หน.กลุ่มงำน....................... 

(................................................................) 
(ต ำแหน่ง) ............................................................... 

    (วันท่ี) ............/......................../...................... 

 
                                                          (ลงช่ือ) ....................หน.กลุ่มภำรกิจ.................... 

(................................................................) 
(ต ำแหน่ง) ............................................................... 

    (วันท่ี) ............/......................../...................... 

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

(................................................................) 
(ต ำแหน่ง) ............................................................... 

                                                              (วันท่ี) ............/......................../...................... 
 

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

(ต ำแหน่ง) ............................................................... 

                                                              (วันท่ี) ............/......................../...................... 
ผลงานล าดับที่ 2 และผลงานล าดับที่ 3  (ถ้ามี) ให้ด ำเนินกำรเหมือนผลงำนล ำดับท่ี 1  
โดยให้สรุปผลกำรปฏิบัติงำนเป็นเรื่องๆ ไป  
หมายเหตุ :  ค ำรับรองจำกผู้บังคับบัญชำอย่ำงน้อยสองระดับ คือ ผู้บังคับบัญชำท่ีก ำกับดูแล และผู้บังคับบัญชำ
ท่ีเหนือขึ้นไปอีกหนึ่งระดับ เว้นแต่ในกรณีท่ีผู้บังคับบัญชำดังกล่ำวเป็นบุคคลคนเดียวกัน ก็ให้มีค ำรับรองหนึ่ง
ระดับได้ 
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แบบเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน 
(ระดับช านาญการพิเศษ)  

 
 

1.  เรื่อง................................................................................................................................................................. 

2.  หลักกำรและเหตุผล......................................................................................................................................... 
     ........................................................................................................................................................................ 
     ........................................................................................................................................................................ 
     ........................................................................................................................................................................ 

3.  บทวิเครำะห์/แนวควำมคิด/ข้อเสนอ และข้อจ ำกัดท่ีอำจเกิดขึ้นและแนวทำงแก้ไข          
     ฉบับย่อ........................................................................................................................................................... 
     ........................................................................................................................................................................ 
     ........................................................................................................................................................................ 
     ........................................................................................................................................................................ 

4.  ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ      
     ........................................................................................................................................................................ 
     ........................................................................................................................................................................ 
     ........................................................................................................................................................................ 
     ........................................................................................................................................................................ 

5.  ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
     ........................................................................................................................................................................ 
     ........................................................................................................................................................................ 
     ........................................................................................................................................................................ 
     ........................................................................................................................................................................ 
 
 

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

(ต ำแหน่ง) ............................................................... 

                                                              (วันท่ี) ............/......................../...................... 
                                                                                    

 
 

 
  



 
 

ตอนที่ 4    แบบสรุปความเห็นในการประเมินบคุคล 

ช่ือผู้ขอประเมิน ...................................................................................................................................................... 
  ต ำแหน่งท่ีขอประเมิน นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ (ด้ำนเวชกรรม) สำขำ............................................................. 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนน 
ที่ได้รับ 

 

1. ข้อมูลบุคคล ได้แก่ คุณสมบัติของบุคคล ประวัติกำรศึกษำ ประวัติกำร 
รับรำชกำร ประวัติกำรฝึกอบรมดูงำน ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน  
ผลกำรปฏิบัติรำชกำร และประวัติทำงวินัย  
2. ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ สมรรถนะท่ีจ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำน 
ท่ีสอดคล้องเหมำะสมกับต ำแหน่งท่ีจะแต่งต้ัง  
3. เค้ำโครงผลงำนท่ีจะส่งประเมินและในกรณีท่ีผลงำนนั้น มีผู้ร่วมจัดท ำผลงำน  
ให้แสดงสัดส่วนและบทบำทของผู้ขอประเมินและผู้ร่วมจัดท ำผลงำน  
รวมทั้งรำยช่ือผู้ร่วมจัดท ำผลงำนด้วย              
4. ข้อเสนอแนวคิดในกำรปรับปรุงหรือพัฒนำงำน  
5. อื่น ๆ ตำมท่ีเห็นสมควร เช่น กำรส่ือสำรและปฏิสัมพันธ์ ทัศนคติ เสียสละ 
ภำวะผู้น ำ วิสัยทัศน์  

 

20 
 
 

30 
 

30 
 
 

10 
 

10 

 

………… 
 
 

………… 
 

………… 
 
 

………… 
 

………… 
 

                                                                                  รวม 100  
1. ความเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
     (     ) เหมำะสม (ระบุเหตุผล)........................................................................................................................ 
     (     ) ไม่เหมำะสม (ระบุเหตุผล) ................................................................................................................... 

(ลงช่ือ) .....................หน.กลุ่มงำน.......................... 
(................................................................) 

(ต ำแหน่ง) ............................................................... 
    (วันท่ี) ............/......................../...................... 

(ลงช่ือ) .....................หน.กลุ่มภำรกิจ...................... 
(................................................................) 

(ต ำแหน่ง) ............................................................... 
    (วันท่ี) ............/......................../...................... 
 

 



 

 
 

ตอนที่ 4    แบบสรุปความเห็นในการประเมินบคุคล 

      2. ความรับรองของผู้บังคับบัญชาท่ีเหนือขึ้นไป 1 ระดับ 
     (     ) เห็นด้วยกับกำรประเมินข้ำงต้น 
     (     ) ไม่เห็นด้วยกับกำรประเมินข้ำงต้น 
             (ระบุเหตุผล)........................................................................................................................................ 
                                                          (ลงช่ือ) .............................ผอ.............................. 

(................................................................) 
(ต ำแหน่ง) ............................................................... 

                                                              (วันท่ี) ............/......................../...................... 
 

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

(ต ำแหน่ง) ............................................................... 
 (วันท่ี) ............/......................../...................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ :  ค ำรับรองจำกผู้บงัคับบัญชำอย่ำงน้อยสองระดับ คือ ผู้บังคับบัญชำที่ก ำกับดูแล และผู้บังคับบัญชำที่เหนือข้ึนไปอีกหน่ึงระดับ 
เว้นแต่ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชำดังกล่ำวเป็นบุคคลคนเดียวกัน ก็ให้มีค ำรับรองหน่ึงระดับได้ 

      

 
 

 



 
 

ตอนที่ 4    แบบสรุปความเห็นในการประเมินบคุคล 

     3. ความเห็นของผู้มีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 

              (     ) ผ่ำนกำรประเมิน ได้คะแนนรวมไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 70 
         (     ) ไม่ผ่ำนกำรประเมิน ได้คะแนนรวมไม่ถึงร้อยละ 70   
              (ระบุเหตุผล) ...................................................................................................................................... 

 

  (ลงช่ือผู้ประเมิน) ................................................................. 
        (................................................................) 

       (ต ำแหน่ง) ............................................................... 
         (วันท่ี) ............/......................../...................... 
 
 
 
 

 


