












แบบใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

    ....................................... 
 สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ   
 ๑. ผอ.รพ.สต...................................................................................สสอ......................................... 
 ๒. ผอ.รพ.สต...................................................................................สสอ......................................... 
 ๓. ผอ.รพ.สต...................................................................................สสอ......................................... 

๑. ข้อมูลส่วนบุคคล 
    ชื่อ    สกุล   วัน/เดือน/ปีเกิด     
     อายุตัว  ปี  อายุราชการ  ปี  วันเกษียณอายุ     
     ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง     ประเภท   ระดับ   
     สว่นราชการ            
     ตั้งแต ่     อัตราเงินเดือน         บาท 
     ปฏิบัติงานจริง      ตั้งแต่     
     โทรศัพท ์    e-mail        

๒. การดำรงตำแหน่ง 
    ดำรงตำแหน่ง                     ระดับ ๖ (เดิม) ตั้งแต่                   
    ดำรงตำแหน่ง                     ระดับ ๗ (เดิม) ตั้งแต่                      
    ดำรงตำแหน่ง                 ระดับชำนาญการ ตั้งแต่    
    ดำรงตำแหน่ง หรือรักษาการในตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.....................................ตั้งแต่วันที่............. ............... 
    ตำแหน่งอื่นท่ีได้รับมอบหมายหรือเคยได้รับมอบหมาย       
       ตั้งแต่.................................................ถึง................................................. 
๓. ความผิดทางวินัย  เป็นผู้อยู่ระหว่าง 
   ถูกสอบสวน      เมื่อ     
   ถูกลงโทษ      เมื่อ     
   เคยถูกลงโทษทางวินัย    เมื่อ     
   ไม่มี 

๔. วุฒิการศึกษา (โปรดแนบหลักฐาน) 
   ประกาศนียบัตร    สาขา     
       สถาบัน      เมื่อ พ.ศ.    
   ปริญญาตรี     สาขา     
       สถาบัน      เมื่อ พ.ศ.    
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   ปริญญาโท     สาขา     
       สถาบัน      เมื่อ พ.ศ.   
   ปริญญาเอก     สาขา     
       สถาบัน      เมื่อ พ.ศ.     
๕. วิสัยทัศน์ / ความคาดหวัง 
                 
                 
                 
๖. แนวทางการดำเนินการและการแก้ปัญหา 
                 
                 
๗. แผนงาน/โครงการที่จะดำเนินการเมื่อดำรงตำแหน่งที่สมัครในอนาคต (ภายใน ๓ ปี) 
                 
                 
                 

๘.  บุคคลอ้างอิง  (จำนวน ๓ ท่าน) 
     ๑.          โทรศัพท์    
     ๒.          โทรศัพท์    
     ๓.          โทรศัพท์    

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์มนี้ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ หาก
ตรวจสอบภายหลังแล้วพบว่าข้อความดังกล่าวเป็นเท็จ หรือไม่ถูกต้องจะถือว่าหมดสิทธิได้รับการคัดเลือก และหาก
ได้รับการพิจารณาคัดเลือกแล้วจะถือว่าเป็นโมฆะ 
 

ลงชื่อ…...........................................ผูส้มัครเข้ารับการคัดเลือก 
       (….................................................) 

    …......../…......../…....... 

๑๐. คำรับรอง/ความเห็นของผู้บังคับบัญชาระดับต้น 
…................................................................................. .......................................................................... 

….................................................................................... .......................................................................................  
 

ลงชื่อ…............................................. 
      (…............................................) 
            …......../…......../…...... 
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สถานที่ติดต่อ  ที่อยู่ปัจจุบันสามารถติดต่อได้สะดวก 
บ้านเลขท่ี…....................................ซอย/ตรอก…...................................ถนน…............................................. 
แขวง/ตำบล…..........................................เขต/อำเภอ….............................จังหวัด…..................................... 
รหัสไปรษณีย…์............................โทรศัพท์บ้าน…................................โทรศัพท์มือถือ…............................... 
โทรสาร….............................................e-mail……………………………………………………………………….…………. 

 หมายเหตุ   เอกสารแนบท้ายใบสมัคร ดังนี้ 
 1. สำเนาคำสั่งเป็นกรรมการ ระดับเขต/ระดับจังหวัด/ระดับอำเภอ/ระดับท้องถิ่น ระดับละ 1 คำสั่ง 

2. ใบประกาศนียบัตรได้รับรางวัล (ผลงานเด่นของตนเอง/ของหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน)   จำนวน 1 ชุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ข้อมูลบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือก 
 
1.  ประวัติส่วนตัว 
     ชื่อ…………………………..………………………………………………อายุ………………..…ปี  อายุราชการ…………………ป ี
     ตำแหน่ง………………………………………………………ส่วนราชการ…………………………………….……………………….. 
     บรรจุเข้ารับราชการเมื่อ……………………………….………………..ครบเกษียณอายุ  พ.ศ………………………………… 
     เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ………………………………….เมื่อ…………………………………………………….. 
     อัตราเงินเดือน…………..…………………บาท 

2.  ประวัติการศึกษา 
        พ.ศ.                  คณุวุฒิ                                สาขา                           สถานศึกษา       
      ……………    ……………………………..…………   …………………………..…….….    ……….…………………………….  
      ……………    …………………………….…………    ……………………………..….….    ………………….…………………. 
      ……………    ……………………………..…………    …………………………….….….    …………………………………..… 
      ……………    ……………………………..…………    …………………………….….….    ……………………………..……… 

3.  ประวัติการรับราชการ 
         วัน เดือน ปี            ตำแหน่ง/ระดับ             
     …………………    ………………………………..    ………………    ……………………………. 
     …………………    ………………………………..    ………………    ……………………………. 
     …………………    ………………………………..    ………………    ……………………………. 
     …………………    ………………………………..    ………………    …………………………….         

4.  การฝึกอบรมและดูงาน 
        วนั เดือน ปี               รายการฝึกอบรม/ดูงาน                           สถานที่ 
     ……………………….    ……………………………………………………………..     ……………………………………..………… 
     ……………………….    ……………………………………………………………..     ……………………………………..……… 
     ……………………….    ……………………………………………………………..     ……………………………………..……… 
     ……………………….    ……………………………………………………………..     ………………………………..…………… 
     ……………………….    ……………………………………………………………..     …………………………………..…………… 

6.  เหตุการณ์สำคัญ ๆ ในชีวิตราชการ  ซึ่งบ่งบอกถึงบุคลิกลักษณะสำคัญของท่าน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

7.  ความสามารถพิเศษ  ความชำนาญพิเศษ และทักษะที่ทำให้ประสบความสำเร็จ  เพ่ือจะได้นำไป 
     พิจารณาว่าความสามารถและทักษะดังกล่าว  จะทำให้ผู้นั้นปฏิบัติงานในหน้าที่ใหม่ได้ผลดีหรือไม่ 
     เพียงใด 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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8.  สุขภาพกายและจิตใจที่เก่ียวข้องกับการดำรงตำแหน่ง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
9.  ประวัติทางวินัยและความประพฤติ 
     (   )  มี  คือ……………………………………………………………………………………………. 
     (   )  ไม่มี 
10.  ข้อมูลเพิ่มเติมอ่ืน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบแสดงผลงานเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก 

 
ชื่อเจ้าของผลงาน………………………………………………………………………………………… 
ตำแหน่งทางการบริหาร………………………………………………………………………………….. 
ตำแหน่งในสายงาน………………………………………………………………………………………. 
สังกัด……………………………………………………………………………………………………... 
 
1.  ชื่อและสาระสำคัญของผลงานโดยสรุป 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………................ 
2. ประโยชน์ของผลงาน   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3. ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานนั้น 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
           
              เจ้าของผลงาน                                 ความเห็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
 
 
 (ลงชื่อ) …………………………………….     ………………………………………… 
            (……………………………………)    ………………………………………… 
 (ตำแหน่ง)…………………………………. 
 วันที่………………………………………..                        (ลงชื่อ)……………………………….…… 
                          (……………………………………) 
                  (ตำแหน่ง)…………………………………. 
                  วันที่……………………………………….. 
 
 
 
 
 

ผลงานโดยย่อ  ทั้งนี้ให้แสดงผลงานนั้นด้วยความยาวไม่เกิน  2  หน้า (กระดาษขนาด A4) 
 



Bpแบบฟอร์ม/คดัเลือก ชก.-ชพ. 

 

 

 
 

เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลท่ีจะเข้ารับการประเมินผลงาน 
 
 
 

ของ 
 
 

………………………………..(ช่ือ/สกุล)……………………………………. 
 

ต าแหน่ง……………… (ด้าน....................)    ต าแหน่งเลขท่ี.................. 
 

…………………………(ส่วนราชการ)………………………………. 
 
 
 
 
 

เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง………..............……(ด้าน..........................) 
ต าแหน่งเลขท่ี ………………(ส่วนราชการ)…………………………………. 
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แบบประเมินคุณลกัษณะของบุคคล 
ช่ือ…………………………………………………………………………………………………… 
ขอรับการคดัเลือกเพื่อแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่ง……………………………………………………… 
ตอนท่ี 1 รายการประเมิน  คะแนนเตม็ คะแนน 

ท่ีไดรั้บ 

1.  ความรับผิดชอบ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
       -  เอาใจใส่ในการท างานท่ีไดรั้บมอบหมายและหรืองานท่ีเก่ียวขอ้ง
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
       -  ยอมรับผลงานของตนเองทั้งในดา้นความส าเร็จและความผิดพลาด 
       -  พฒันาและปรับปรุงงานในหนา้ท่ีให้ดียิง่ขึ้นและหรือแกไ้ขปัญหา
หรือขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดขึ้น เช่น งานใดท่ีส าเร็จและไดรั้บผลดีแลว้ก็พยายาม
ปรับปรุงใหดี้ยิง่ขึ้นไปอีกเร่ือย ๆ  หรืองานท่ีพบวา่มีปัญหาหรือขอ้ผิดพลาด 
ก็พยายามแกไ้ขไม่ละเลยหรือปล่อยทิ้งไวจ้นเกิดปัญหาเช่นนั้นซ ้า ๆ อีก 
2.  ความคิดริเร่ิม พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
        - คิดคน้ระบบ แนวทาง วิธีด าเนินการใหม่ ๆ เพื่อประสิทธิผลของงาน 
        -  แสดงความคิดเห็นให้ขอ้เสนอแนะอยา่งสมเหตุสมผลและสามารถ
ปฏิบติัได ้
            -  แสวงหาความรู้ใหม ่ๆ  เพิ่มเติมอยูเ่สมอโดยเฉพาะในสายวิชาชีพ/งานของตน 
       -  ตรวจสอบ ปรับปรุง แกไ้ข หรือดดัแปลงวิธีท างานใหมี้ 
ประสิทธิภาพและกา้วหนา้อยูต่ลอดเวลา 
       -  สนใจในงานท่ียุง่ยากซบัซอ้น 
       -  มีความไวต่อสถานการณ์หรือความฉบัไวในการรับรู้ส่ิงเร้าภายนอก 
3.  การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
        -  วิเคราะห์หาสาเหตุก่อนเสมอเม่ือประสบปัญหาใด ๆ 
        -  วิเคราะห์ลู่ทางแกปั้ญหา โดยมีทางเลือกปฏิบติัไดห้ลายวิธี 
        -  เลือกทางปฏิบติัในการแกปั้ญหาไดถู้กตอ้งเหมาะสม 
     -  ใชข้อ้มูลประกอบการตดัสินใจและแกปั้ญหา (ไม่ใชค้วามรู้สึก 
ของตนเอง)  

15 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 

………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………… 
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ตอนท่ี 1 รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ 

4.  ความประพฤติ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
     -  รักษาวินยั และมีน ้าใจเอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่ 
     -  มีกิริยาวาจาสุภาพ อ่อนโยน 
     -  มีความประพฤติส่วนตวัท่ีเหมาะสมและควบคุมอารมณ์ได ้
     -  ปฏิบติังานอยูใ่นกรอบของขอ้บงัคบัวา่ดว้ยจรรยาบรรณของ 
ขา้ราชการพลเรือนและวิชาชีพของตน 
     -  มีความซ่ือสัตยสุ์จริต 
5.  ความสามารถในการส่ือความหมาย พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
     -  ส่ือสารกบับุคคลตา่ง ๆ เช่น ผูบ้งัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน ผูรั้บบริการ
และผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดดี้ โดยเขา้ใจถูกตอ้งตรงกนั 
     -  ถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการใหผู้อ่ื้นเขา้ใจไดอ้ยา่งชดัเจน
โดยใชภ้าษาอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
6.  การพฒันาตนเอง พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
     -  ติดตาม ศึกษา คน้ควา้ความรู้ใหม่ หรือส่ิงท่ีเป็นความกา้วหนา้ 
ทางวิชาการ/วิชาชีพอยูเ่สมอ 
    -   สนใจและปรับตนเองใหก้า้วทนัวิทยาการใหม่ ๆ ตลอดเวลา 
    -   น าความรู้และวิทยาการใหม่ ๆ มาประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
7.  การท างานร่วมกบัผู้อ่ืน 
     -  ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
     -  ใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติังานกบัผูอ่ื้น 
     -  เคารพในสิทธิของผูอ่ื้น 
     -  มีมนุษยสัมพนัธ์ในการปฏิบติังาน 
8.  ความเสียสละ 
     -  การอุทิศเวลาใหง้าน  
     -  สามารถช่วยเหลือหน่วยงานขององคก์รอ่ืน ๆ ทั้งภายในและภายนอก
องคก์รทั้งงานโดยตรงและงานท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ  
    -  การไม่เก่ียงงาน 

15 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

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

รวม 100  
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ตอนท่ี 2 สรุปความเห็นในการประเมิน 
 
ความเห็นของผู้ประเมิน 
                       (         )  ผา่นการประเมิน (ไดค้ะแนนรวมไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 60) 
                       (         ) ไม่ผา่นการประเมิน (ไดค้ะแนนรวมต ่ากวา่ร้อยละ 60) 
                                   (ระบุเหตุผล)…………………………………………………………………… 
                                   …………………………………………………………………………………. 
                                   ………………………………………………………………………………….. 
                                   ………………………………………………………………………………….. 
                                   ………………………………………………………………………………….. 
 
                                                                       ลงช่ือ……………………….........(ผูป้ระเมิน) 
                                                                                (……………........………….) 
                                                                          ต าแหน่ง…………………………...... 
                                                                                  วนัท่ี……….เดือน…………พ.ศ.…. 
ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึน้ไป 1 ระดับ 
                       (          ) เห็นดว้ยกบัการประเมินขา้งตน้ 
                       (          ) มีความเห็นแตกต่างจากการประเมินขา้งตน้ ในแต่ละรายการ ดงัน้ี……………. 
                                    …………………………………………………………………………………. 
                                    …………………………………………………………………………………. 
                                    …………………………………………………………………………………. 
                                    …………………………………………………………………………………. 
                                    …………………………………………………………………………………. 
                                                                                                           
                                                                          ลงช่ือ………………….……......ผูป้ระเมิน 
                                                                                   (……….………………......) 
                                                                           ต าแหน่ง………………………........ 
                                                                                     วนัท่ี……..เดือน……..พ.ศ……. 
 
หมายเหต ุ กรณีท่ีผูบ้งัคบับญัชาทั้ง 2 ระดบัเห็นสมควรให้ผา่นการประเมิน ใหน้ าเสนอผลงานเพื่อขอรับการคดัเลือกได ้
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ตอนท่ี 2 สรุปความเห็นในการประเมิน 

ความเห็นของผูมี้อ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 (กรณีท่ีความเห็นของผูบ้งัคบับญัชาทั้ง 2 ระดบั
แตกต่างกนั) 
                      
              (         ) ผา่นการประเมิน (ระบุเหตุผล)………………………………………………. 
                                 ……………………………………………………………………………….. 
                                 ………………………………………………………………………………. 
                                  ……………………………………………………………………………… 
              (         ) ไม่ผา่นการประเมิน (ระบุเหตุผล)…………………………………………… 
                                ……………………………………………………………………………….. 
                                ……………………………………………………………………………….. 
                                ………………………………………………………………………………… 
                               …………………………………………………………………………………. 
                               …………………………………………………………………………………. 
 
                                                                                  ลงช่ือ....………………………..(ผูป้ระเมิน) 
                                                                                           (…………………..........….) 
                                                                                   ต าแหน่ง……………………………… 
                                                                                   วนัท่ี……เดือน……......………พ.ศ……… 
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แบบเสนอผลการปฏิบัติงานเพ่ือขอรับการคัดเลือก 

ข้อมูลส่วนบุคคล 

1.  ช่ือ (ผูข้อรับการคดัเลือก)……………………………………………………………….......……….. 
2.  ต าแหน่ง (ปัจจุบนั)……………………………….………….......….) ต าแหน่งเลขท่ี……….……… 
     ส่วนราชการ………………………………………………………………………….......…………. 
   ……………………………………………………………………………………........…………….. 
     ด ารงต าแหน่งน้ีเม่ือ………………………………………………………………......……………... 
     อตัราเงินเดือนปัจจุบนั………………………..บาท 
3 .ขอรับการคดัเลือกเพื่อประเมินในต าแหน่ง……………………….......…) ต าแหน่งเลขท่ี …………. 
     ส่วนราชการ………………………………………………………......……………………………. 
   …………………………………………………………………………………………........………. 
4.  ประวติัส่วนตวั (จาก ก.พ. 7) 
     เกิดวนัท่ี ………..เดือน…………………………..พ.ศ…………………… 
     อายตุวั………………ปี……………เดือน 
     อายรุาชการ…………ปี……………เดือน 
5. ประวติัการศึกษา 

คุณวุฒิและวิชาเอก 
     (ปริญญา/ประกาศนียบตัร) 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา                                        สถาบนั 

…………………………… 
…………………………… 

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

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

6. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถา้มี) (ช่ือใบอนุญาต..........................................) 
     เลขท่ีใบอนุญาต………………......................................................................    

7. ประวติัการรับราชการ (จากเร่ิมรับราชการจนถึงปัจจุบนั แสดงเฉพาะท่ีไดรั้บแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่ง
ในระดบัท่ีสูงขึ้นแต่ละระดบั และการเปล่ียนแปลงในการด ารงต าแหน่งในสายงานต่าง ๆ)    

วนั  เดือน ปี              ต าแหน่ง อตัราเงินเดือน                                                สังกดั 
……………. 
……………. 
……………. 

 

……………… 
……………. 
……………. 

 

……………………. 
……………………. 
……………………. 

……………………. 
……………………. 
……………………. 
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8.  ประวติัการฝึกอบรมและดูงาน 
ปี              ระยะเวลา หลกัสูตร                         หน่วยงานท่ีจดัอบรม 

……………. 
……………. 
……………. 

 

……………… 
……………. 
……………. 

 

……………………. 
……………………. 
……………………. 

……………………. 
……………………. 
……………………. 

9.ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน (เคยปฏิบติังานเก่ียวกบัอะไรบา้งท่ีนอกเหนือจากขอ้ 7 เช่น เป็นหวัหนา้
โครงการ หวัหนา้งาน กรรมการ อนุกรรมการ วิทยากร อาจารยพ์ิเศษ เป็นตน้ 
 ................................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................................ 
10. ผลการด าเนินงานท่ีผา่นมา 
     10.1 ผลการปฏิบติังานในช่วง 3 ปี ท่ีผา่นมา 
          - สรุปผลการปฏิบติังานตามภารกิจหลกั/ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 
          (โดยสรุปเฉพาะบทบาทหน้าท่ีหลักและภารกิจส าคัญ 

    10.2 ผลงานท่ีจะส่งประเมิน (จ านวนอยา่งนอ้ย 1 เร่ือง)   หรือ 
            ผลงานท่ีเคยส่งประเมิน(กรณียา้ย โอน ในระดบัเดิม) 

- ช่ือผลงาน...................................................................................................................................... 
- เคา้โครงเร่ืองโดยยอ่ (สรุปเฉพาะสาระส าคัญ/ประเดน็ของเร่ือง/ท่ีมา/ส่ิงท่ีศึกษาและผลท่ีได้โดยสังเขป) 
- สัดส่วนของผลงานในส่วนท่ีผูข้อรับการคดัเลือกปฏิบติั/รายช่ือผูร่้วมจดัท าผลงาน (ถา้มี) 

(ระบุช่ือผู้ร่วมจัดท าพร้อมสัดส่วนท่ีด าเนินการ) 

    10.3 ขอ้เสนอแนวคิดเพื่อพฒันางาน/วิธีการเพื่อปรับปรุงงาน (ระบุช่ือเร่ืองดว้ย) 
               (สรุปข้อเสนอแนวคิด/วิธีการพร้อมระบุช่ือเร่ืองท่ีจะพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มปีระสิทธิภาพมากขึน้ใน  
                  ต าแหน่งท่ีจะขอรับการประเมินผลงาน 
 

                  ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความท่ีแจง้ไวด้งักล่าวขา้งตน้เป็นความจริงทุกประการ 
 
                                                                                ลงช่ือ.........................................(ผูข้อรับการคดัเลือก) 
                                                                                          (.........................................) 
                                                                                 ต าแหน่ง..................................................... 
                                                                                       วนัท่ี.........เดือน.................ปี................ 
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11. ค ารับรองของผูบ้งัคบับญัชาท่ีควบคุมดูแลการปฏิบติังาน 
    ไดต้รวจสอบขอ้ความของ 
     ท่ีเสนอขอรับการคดัเลือกแลว้เห็นวา่ถูกตอ้งตามความเป็นจริงทุกประการ                                                                                              

                                                                                              
                                                                                     ลงช่ือ............................................................... 

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

                                                                                      วนัท่ี.........เดือน.................ปี.................                             
. 

 
12.  ค ารับรองของผูบ้งัคบับญัชาเหนือขึ้นไป 1 ระดบั 
 

                                                                                                
                                                                                             ลงช่ือ............................................................ 

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

                                                                                                   วนัท่ี.........เดือน.................ปี.................                              
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13.  สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 

การพิจารณาคดัเลือกบุคคลเพื่อประเมินแต่งตั้งให ้ด ารงต าแหน่ง…………….ระดบั…………… 
ช่ือ………………………………………………………………………………………………………… 
ต าแหน่ง………………..........…………...............……… ต าแหน่งเลขท่ี……………………………….
ส่วนราชการ………………………………………………….......………………………………………. 
ขอเสนอผลงานเพื่อรับการคดัเลือกแต่งตั้งในต าแหน่ง……………………………………...…………… 
ต าแหน่งเลขท่ี ………………ส่วนราชการ………………………………………………………………. 
1. คุณสมบติัของบุคคล 
   1.1 คุณวุฒิการศึกษา 
     (       ) ตรงตามคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่ง          (         ) ไม่ตรงแต่ ก.พ. ยกเวน้ตามมาตรา 62 
   1.2 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถา้ก าหนดไว)้ 
     (       ) ตรงตามคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่ง         (          ) ไม่ตรงตามท่ีก าหนด 
   1.3 ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 
     (       ) ครบตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง (           )ไม่ครบแต่จะครบในวนัท่ี…...........…… 
   1.4 ระยะเวลาขั้นต ่าในการด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งในสายงานท่ีจะแต่งตั้ง 
        (ให้รวมถึงการด ารงต าแหน่งในสายงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือเคยปฏิบติังานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือเก้ือกูลดว้ย) 
     (     ) ครบตามท่ี ก.พ. ก าหนด     (     ) ไม่ครบ/ส่งใหค้ณะกรรมการคดัเลือกบุคคลพิจารณา 
2.  การประเมินคุณลกัษณะของบุคคล 
     (     ) ผา่น การประเมิน              (     ) ไม่ผา่นการประเมินเหตุผล……………………………… 
3. สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบติัของบุคคล 
    (     ) อยูใ่นหลกัเกณฑท่ี์จะด าเนินการต่อไปได ้    (     )   ไม่อยูใ่นหลกัเกณฑเ์น่ืองจาก……………. 
    (     ) อยูใ่นหลกัเกณฑท่ี์จะด าเนินการต่อไปไดแ้ต่ตอ้งใหค้ณะกรรมการพิจารณาเร่ืองระยะเวลาขั้นต ่า  
              ในการด ารงต าแหน่ง 

 
            ลงช่ือ…………………………..ผูรั้บผิดชอบการเจา้หนา้ท่ี 

                                                                        (……………………………...........) 
                                                                ต าแหน่ง..................................................... 
                                                                              วนัท่ี………เดือน…………ปี………… 
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14.  ผลการพจิารณาคัดเลือกบุคคล กรณีต าแหน่งเล่ือนไหล 
 ช่ือผูข้อรับการคดัเลือก................................................................................................................ 

 (         ) ไดรั้บการคดัเลือกใหส่้งผลงานประเมิน 
 (         ) ไม่ไดรั้บการคดัเลือก 
  ระบุเหตุผล........................................................................................................................ 
                   .................................................................................................................................................. 
              
 
 

                                      ลงช่ือ.................................................ผูมี้อ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57                                                  
                                                            (................................................) 
                                                            วนัท่ี...........เดือน...................ปี...............     
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15.  ผลการพจิารณาคัดเลือกบุคคล กรณีนอกเหนือจากต าแหน่งเล่ือนไหล ตามข้อ 14 
 ช่ือผูข้อรับการคดัเลือก................................................................................................................ 
             (         )  ไดรั้บการคดัเลือกใหส่้งผลงานประเมิน 
             (         )  ไดรั้บการคดัเลือกใหย้า้ย/โอน/บรรจุกลบั โดยไม่ตอ้งส่งผลงานประเมิน 
             (         )  ไดรั้บการคดัเลือกใหย้า้ย/โอน/บรรจุกลบั โดยตอ้งส่งผลงานประเมิน 
             (         )   ไม่ไดรั้บการคดัเลือก 
                               ระบุเหตุผล................................................................................................................. 
              ....................................................................................................................................................    

                                                    

                                                    ลงช่ือ...............................................ประธานคณะกรรมการคดัเลือก 
                                                            (...............................................) 
                                                             วนัท่ี............เดือน..................ปี............ 
 
                                       
 (        ) เห็นชอบ 
 (        ) มีความเห็นแตกต่าง เน่ืองจาก.......................................................................................... 
              ...................................................................................................................................................... 
 
 

    ลงช่ือ................................................ผูมี้อ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57                     
                                                              (.....................................................) 
                                                 วนัท่ี............เดือน..................ปี........ 
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แบบประเมินสมรรถนะผูส้มัคร  
องค์ประกอบสมรรถนะผู้บริหารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดสำนักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

องค์ประกอบสมรรถนะ 
100 

คะแนน 
คะแนน 

1. สมรรถนะด้านการประสานงาน จะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
   เข้าใจเนื้อหาหรือประเด็นที่ต้องประสานงานได้อย่างชัดเจน สามารถประสานงานกับกลุ่มผู้นำ
ชุมชน อสม.อบต และภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องให้มาร่วมทำงานได้สำเร็จ สามารถกำหนด
แนวทางการประสานงานและสื่อสารกับหน่วยงานทั้งในและภายนอกองค์กร สามารถประสานงาน
กับทีมสุขภาพในเครือข่ายในการจัดบริการสุขภาพให้ประชาชนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
เลือกช่องทางการติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาลเครือข่ายในการส่งผู ้ป่วยรักษาต่อ                       
ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

20  

2. สมรรถนะด้านการวางแผนกลยุทธ์ จะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้  
   สามารถกำหนดแผนงานหรือโครงการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำแผนงาน
โครงการที่กำหนดสู่การปฏิบัติได้สอดคล้องกับสภาพชุมชน สามารถกำหนดแนวทาง วิธีการ   
และกิจกรรมการทำงานเพื่อสนองนโยบายขององค์กรได้  สามารถกำหนดแนวทางการติดตาม
และประเมินแผนงานโครงการต่าง ๆ ได้ นำผลจากการประเมินมาใช้เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการปฏิบัติงาน สามารถวิเคราะห์ จุดอ่อนจุดแข็ง อุปสรรคและโอกาส  (SWOT)                  
ขององค์กรได ้

20  

3. สมรรถนะด้านการคิดในเชิงวิเคราะห์ จะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
  สามารถวิเคราะห์สถานการณ์และปัญหาสาธารณสุขได้ สามารถวิเคราะห์จัดลำดับความสำคัญ
ของปัญหาสาธารณสุขได้ แจกแจงข้อมูล บุคคล เวลาสถานที่และเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ 
เชื่อมโยงข้อมูลบุคคล เวลา สถานที่และเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ สามารถอธิบายได้ว่า
ปัญหาของชุมชนในเขตรับผิดชอบเป็นอย่างไร 
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4. สมรรถนะด้านภาวะผู้นำ จะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
   สามารถกำหนดทิศทางการทำงานที่ชัดเจนและกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่ผู ้ร่วมงาน
สามารถโน้มน้าวและจูงใจให้ผู้ร่วมงานสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุผลสำเร็จ สามารถนำกลยุทธ์
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไปสู่การปฏิบัติได้  กำกับ และติดตามการปฏิบัติงาน               
ของผู้ร่วมปฏิบัติงาน แนะนำสอนงาน แก่ผู้ใต้บังคับได้อย่างมีขั้นตอนที่ชัดเจน  มอบหมายงาน              
ให้ผู ้ใต้บังคับบัญชาตามความรู ้ความสามารถของแต่ละบุคคลได้อย่างเหมาะสม  สนับสนุน                      
ให้ผู ้ใต้บังคับบัญชาทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  สามารถนำวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์                 
และเป้าหมายของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
แสดงออกอย่างช ัดเจนว ่าเป ็นผ ู ้นำหลักธรรมาภิบาลมาใช ้ในการทำงานและปกครอง
ผู้ใต้บังคับบัญชา ริเริ่มสร้างสรรค์ในสิ่งใหม่ๆที่จะก่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อองค์กร 
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5. สมรรนถะด้านการทำงานชุมชนเชิงรุก จะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้  
   วิเคราะห์บริบทของชุมชนได้ เข้าใจการรวมตัวของชุมชนและผู้นำท้องถิ่น ค้นหาภูมิปัญญา
พื้นบ้านทั้งบุคคล สถานที่เพื่อเป็นแกนนำสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ 
ในชุมชน สร้างเครือข่ายการปฏิบัติงานกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สร้างกระบวนการ
เสริมสร้างชุมชนให้เข็มแข็งให้เกิดสำนึกว่าสุขภาพเป็นของทุกคน สนับสนุนและเกื้อกูลเชิงสังคม
ในโอกาสสำคัญ ๆ แก่ประชาชนและชุมชน เช่น งานเทศกาล งานบุญประเพณี งานแต่ง งานบวช 
แสดงความมุ่งม่ันและใจรักท่ีจะทำงานกับชุมชน 
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ความเห็นของผูบ้ังคับบัญชา 
                       (         ) ผ่านการประเมิน (ได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60) 
                       (         ) ไม่ผ่านการประเมิน (ได้คะแนนรวมต่ำกว่าร้อยละ 60) 

                                   (ระบุเหตุผล)……………………………………………………………………………………………… 
                                  
 
                                                                       ลงชื่อ……………………….........(ผู้ประเมิน) 
                                                                            (……………........………….) 
                                                                  ตำแหน่ง………………………………………...... 
                                                              วันที่………..เดือน……………..….……..พ.ศ………………. 
 
ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับ 
                       (          ) เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น 
                       (          ) มีความเห็นแตกต่างจากการประเมินข้างต้น ในแต่ละรายการ ดังนี้ 

                                   (ระบุเหตุผล)…………………………………………………………………………………………… 
                                                               
                                             
                                                                          ลงชื่อ………………….……......ผู้ประเมิน 
                                                                           (……….………………......) 
                                                                  ตำแหน่ง………………………………………...... 
                                                              วันที่………..เดือน……………..….……..พ.ศ………………. 
 
หมายเหตุ  
1. กรณีผู ้สมัครเป็นผู ้ปฏิบัติงาน/หัวหน้ากลุ ่มงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/สถานีอนามัย               
เฉลิมพระเกียรติ ให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/ผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ            
และสาธารณสุขอำเภอเป็นผู้ประเมิน  
2. กรณีผู้สมัครเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/ผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 
ให้สาธารณสุขอำเภอ และนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ในสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้ประเมิน 
3. กรณีอ่ืน ๆ ให้ผู้บังคับบัญชา 2 ระดับ เป็นผู้ประเมิน  
4. กรณีผู้ประเมินเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ให้ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป เป็นผู้ประเมิน 
5. ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือก 
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