
 
 

แบบประเมินบุคคลและการปฏิบัติงานส าหรับประกอบการพิจารณาคัดเลือก 
เพื่อปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจ า ต าแหน่งพนักงานพิมพ์  

 

ตอนที่ ๑      ข้อมูลเบื้องต้นของผู้รับการประเมิน   

 

๑. ชื่อ/สกุล.................................................................................................................................................. 

๒. วุฒิการศึกษา  ............................................................................................................... ......................... 

๓. เริ่มรับราชการครั้งแรกในต าแหน่ง  ................................................................................................. ...... 

เมื่อวันที่...............เดือน ............................................. พ.ศ.................... รวม.......... ......ปี...............เดือน 

๔. ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง ............................................................................................................................. 

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

รวมอายุงานในต าแหน่งปัจจุบัน......................ปี................เดอืน 

อัตราค่าจ้างปัจจุบัน..............................บาท 

๕. มีความสามารถในการพิมพ์ดีด  ภาษาไทย      นาทีละ   ............................ค า 

                                      ภาษาอังกฤษ  นาทีละ   ............................ค า 

๖. การถูกด าเนินการทางวินัย  (ถ้ามี)   

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

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

๗.  ผู้รับการประเมินรับรองว่าข้อมูลข้างต้นถูกต้องเป็นจริง 

 

 

                                                           (ลงชื่อ).......................................................ผู้รับการประเมิน 

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

                                                          

 

 

 

 



๒ 
 

ตอนที่ ๒    ประเมินผลงานและประเมินบุคคล 
รายการประเมิน การประเมิน 

คะแนนเต็ม คะแนนประเมิน 
ก. ผลการปฏิบัติงาน 

๑. ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน พิจารณาจาก 
๑.๑ ความรอบรู้ ความช านาญ ความสามารถในงานที่
ปฏิบัติ และงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
๑.๒ ผลงานส าเร็จตามก าหนดเวลา 
๑.๓ มีความสามารถด้านภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
พ้ืนฐาน 

 
 

๒๐ 
 

๒๐ 
๒๐ 

 

๒. คุณภาพของงาน พิจารณาจาก 
๑.๑ ผลงานมีความเรียบร้อย สะอาด ถูกต้อง ตรงตาม
รูปแบบหนังสือราชการที่ก าหนด 
๑.๒ สามารถแนะน า ปรับปรุง ส านวน ภาษาราชการให้
ความถูกต้องเหมาะสม 

 
๒๐ 

 
๒๐ 

 

รวมคะแนน ๑๐๐  
               ผ่าน (ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐)              ไม่ผ่าน (ได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ ๖๐) 
 
เหตุผล 
.................................................................................................................................................... ............................. 
..................................................................................................... ............................................................................ 
............................................................................................................................. .................................................... 
.............................................................................................................................. ................................................... 
............................................................................... ..................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
......................................................... ........................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
................................................................................................................................................................ ................. 
................................................................................................................. ................................................................ 
............................................................................................................................. .................................................... 
.......................................................................................................................................... ....................................... 
........................................................................................... ......................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................... 
 
 

 
 



๓ 
 

ตอนที่ ๒    ประเมินผลงานและประเมินบุคคล 
รายการประเมิน การประเมิน 

คะแนนเต็ม คะแนนประเมิน 
ข. คุณลักษณะเฉพาะบุคคลที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานใน

ต าแหน่ง 
๑. ความประพฤติ พิจารณาจาก 

อุปนิสัยและความประพฤติส่วนตัว ตลอดจนการปฏิบัติตาม
ตามนโยบายระเบียบแบบแผนและข้อบังคับของส่วน
ราชการ การรักษาวินัยข้าราชการ จากประวัติส่วนตัว 
ประวัติการท างานและพฤติกรรมที่ปรากฎทางอ่ืน 

 
 

๒๐ 
 
 
 

 

๒. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ พิจารณาจาก 
มีความสามารถในการรักษาความลับของทางราชการ 
ความตั้งใจในการท างาน ความมุ่งมั่น ที่จะท างานที่ได้รับ
มอบหมายให้ส าเร็จเป็นผลดี การไม่ละเลยต่องาน รวมถึง
ความเต็มใจและความกล้าที่จะรับผิดต่อผลเสียหายที่อาจ
เกิดข้ึน ไม่ปัดความรับผิดชอบง่าย ๆ  และความจริงใจที่จะ
ปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้น 

 
๒๐ 

 

๓. ความอุตสาหะ พิจารณาจาก 
ความมีมานะ อดทน และเอาใจใส่ในหน้าที่การงาน 
กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน โดยอุทิศเวลาให้กับทาง
ราชการ ไม่เฉื่อยชา และมีความขยันหมั่นเพียร 

๒๐  

๔.  ความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับเพื่อนร่วมงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ พิจารณาจาก 
ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น และยอมรับในความสามารถของผู้ร่วมงาน
ทุกระดับ 

๒๐  

๕. ความละเอียดถี่ถ้วนรอบคอบ พิจารณาจาก 
ความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยความละเอียด ไม่มี
ข้อผิดพลาดและไม่เลินเล่อ 

๒๐  

รวมคะแนน ๑๐๐  
               ผ่าน (ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐)              ไม่ผ่าน (ได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ ๖๐) 
 
เหตุผล 
......................................................................................................................................... ........................................ 
.......................................................................................... .......................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
 

 



๔ 
 

ตอนที่ ๓    สรุปผลการประเมิน 
 
สรุปความเห็นของผู้ประเมิน 
                สมควรปรับระดับชั้นงานได้ 
                ยังไม่สมควรปรับระดับชั้นงาน เนื่องจาก 
............................................................................................................................. ................................................... 
............................................................................................................................. ................................................... 
 
 
                                                               ลงชื่อ..........................................................ผู้ประเมิน 
                                                                     (.........................................................) 
                                                         ต าแหน่ง..................................................................... 
                                                                     ................./..................../.................. 
 
 

ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไป ๑ ระดับ 
                เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น เพราะ........................................................................................... ... 
............................................................................................................... ................................................................. 
                ไม่เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น เพราะ........................................................................................ .. 
.......................................................................................................................................................................... ...... 
 
 
                                                               ลงชื่อ..........................................................ผู้ประเมิน 
                                                                     (.........................................................) 
                                                         ต าแหน่ง..................................................................... 
                                                                     ................./..................../.................. 
 
 

ความเห็นของผู้บังคับบัญชา(ชั้นสูงสุดของหน่วยงาน) 
                เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น เพราะ..............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................... 
                ไม่เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น เพราะ........................................................................................ .. 
................................................................................................................ ................................................................ 
 
 
                                                               ลงชื่อ..........................................................ผู้ประเมิน 
                                                                     (.........................................................) 
                                                         ต าแหน่ง..................................................................... 
                                                                     ................./..................../.................. 
 
 



๕ 
 

หมายเหตุ 
๑. การตัดสินว่าลูกจ้างประจ าผู้ใดผ่านการประเมินผลงานและประเมินบุคคลเพื่อความเหมาะสมกับต าแหน่ง

ลูกจ้างประจ าผู้นั้น ต้องได้รับผลการประเมินว่าสมควรได้รับการแต่งตั้ง(ตอนที่ ๓) จากผู้บังคับบัญชาชั้น
สูงสุดของหน่วยงาน 

๒. ในช่อง “การทดสอบความรู้ความสามารถในการพิมพ์ดีด” ให้ใส่ผลการทดสอบที่ผู้ด าเนินการทดสอบ
รายงานตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ หรือที่มีฐานะเทียบเท่า ที่ได้ด าเนินการทดสอบจริงตามแนวทาง
ปฏิบัติในการทดสอบความสามารถในการพิมพ์ดีดตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ สร ๐๗๑๐/ว ๑๐       
ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 

การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล (ผู้รับผิดชอบงานทรัพยากรมนุษย์) 
 

๑. คุณสมบัติครบถ้วนตามที่ ก.พ. และกระทรวงการคลังก าหนด 
๑.๑ คุณวุฒิ 
              (     ) ตรง                                  (     ) ไม่ตรง 
๑.๒ ระยะเวลา 
              (     ) ครบ                                  (     ) ไม่ครบ 
๑.๓ ภาระหน้าที่ 
              (     ) ตรง                                  (     ) ไม่ตรง 
 
สรุปผลการตรวจสอบ 
              (     ) มีคุณสมบัติตรงตามที่ ก.พ. และกระทรวงการคลังก าหนด 
              เห็นควร.................................................................................................. ................................ 
............................................................................................................................. .................................... 
............................................................. ....................................................................................................  
              (     ) มีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ ก.พ. และกระทรวงการคลังก าหนด 
              เนื่องจาก.......................................................... ...................................................................... 
............................................................................................................................. .................................... 
.................................................................................................................................................... ............. 
 
หมายเหตุ 
              กรณีท่ีลูกจ้างประจ าอยู่ระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงหรือวินัย สามารถยื่นเรื่อง
ขอรับการประเมินได้ แต่ให้ชะลอการประเมินไว้จนกว่าจะทราบผลการพิจารณา 
              กรณีท่ียื่นเรื่องขอรับการประเมินแล้วให้ประเมินให้แล้วเสร็จ หากผ่านการประเมินให้ชะลอ
การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใหม่ จะแต่งตั้งได้ก็ต่อเมื่อพ้นโทษหรือไม่มีความผิด และให้แต่งตั้งย้อนหลัง ณ 
วันที่หน่วยงานรับเรื่องหรือตามความเห็นของคณะกรรมการประเมิน 
 
 
 
                                                          ลงชื่อ.............................................................. 
                                                                      (นางเสาวลักษณ์  นิยะมานนท์) 
                                                                            บุคลากร  ช านาญการ 
 
 
 
 
 
 
 

 



๗ 
 

สรุปผลการประเมิน 
 

(     ) ผ่านการประเมิน 
          ให้ลูกจ้างประจ าเลื่อนระดับจากต าแหน่ง.......................................................ระดับ.................เป็นต าแหน่ง  
.................................................................ระดับ.....................  
(     ) ไม่ผ่านการประเมิน 
          เนื่องจาก.................................................................................................................... .................................. 
............................................................................................................................. ..................................................... 
..................................................................................................................................................................................  
 

      (ลงชื่อ).......................................................ประธานกรรมการ 
               (นายแพทย์สุรสิทธิ์  ตั้งสกุลวัฒนา) 
              ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชลประทาน 
 

      (ลงชื่อ).......................................................กรรมการ 
                (แพทย์หญิงสุรีพร  ภัทรสุวรรณ) 
                 รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ 
 

      (ลงชื่อ).......................................................กรรมการ 
                 (นางชื่นชวีิต  โชติพิทยสุนนท์) 
               รองผู้อ านวยการฝ่ายการพยาบาล 
 

      (ลงชื่อ).......................................................กรรมการ 
                   (นายชัชวาล  พรธาดาวิทย์) 
                  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
 

      (ลงชื่อ).......................................................กรรมการ 
          (แพทย์หญิงกอบกุล จักรพันธุ์ ณ อยุธยา) 
               ผู้ชว่ยผู้อ านวยฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 
 
 

      (ลงชื่อ).......................................................เลขานุการ 
                (นางเสาวลักษณ์  นิยะมานนท์) 
                     บุคลากร ช านาญการ 
 



 
ลักษณะงานพิมพ์ที่ปฏิบัติและปริมาณงานพิมพ์ดีดย้อนหลัง ๓ ปี 

ปริมาณงานย้อนหลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘) 
 

ล าดับ รายละเอียดภาระงาน 
หน่วย
นับ 

ปริมาณงาน 

ปีงบประมาณ   
๒๕๕๖ 

ปีงบประมาณ   
๒๕๕๗ 

ปีงบประมาณ  
๒๕๕๘ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

  
                        (ลงชื่อ).....................................................(ผู้ขอรับการประเมิน) 

                                                     (..................................................) 
   (ต าแหน่ง)................................................ 

          วันที่...........เดือน .......................... พ.ศ............. 
 

                                (ลงชื่อ).......................................................(ผู้บังคับบัญชาที่มอบหมาย) 
                                                     (...................................................) 

   (ต าแหน่ง)................................................ 
          วันที่...........เดือน .............................พ.ศ............ 

 



 

 

      บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                                                                                           

ที่      วันที่                                                                

เร่ือง   รับรองการปฏิบัติงานตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งพนักงานพิมพ์                                           
 

เรียน    ประธานกรรมการสอบคัดเลือกฯ 
 

 ข้าพเจ้า  นาย,  นาง,  นางสาว..................................................นามสกุล... .................................. 
ต าแหน่ง..........................................................สังกัด................................................................................................. 
ขอรับรองว่า  นาย, นาง, นางสาว.........................................................นามสกุล................................. .................... 
ลูกจ้างประจ าต าแหน่ง..........................................................สังกัด........................................................................... 
ผู้สมัครคัดเลือกเพ่ือเลื่อนระดับชั้นลูกจ้างประจ าให้ด ารงต าแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ........................................... 
ได้ปฏิบัติราชการเก่ียวกับงาน................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. .....................................................
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  ๓  ปี  โดยมีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะ ส าหรับต าแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ................. 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป จะเป็นพระคุณ 
 
 
 
       ...................................................... 
       (...............ผู้บังคับบัญชา................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

      บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                                                                                           

ที่      วันที่                                                                

เร่ือง                                                                                                   
 

เรียน    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชลประทาน 
 

 ข้าพเจ้า (นาย,นาง,นางสาว)......................................................................................................... 
ต าแหน่ง..................................................................ระดับ.........................ต าแหน่งเลขท่ี.........................................
สังกัด........................................................................................................................................................................ 
มีความประสงค์ขอปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้นเป็นต าหน่ง..................................................................ระดับ... .......... 
โดยยินดีรับการประเมินและทดสอบความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 
 
       ...................................................... 
       (.....................................................) 

 
 
 

 


