
(กรณีเปลี่ยนหนวยงาน/ผูบังคบับัญชา) 
 

คำรับรองการปฏิบัติราชการ 
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 

ประจำปงบประมาณ 2564 
  ______________________________________________________________________________ 
 
1. คำรับรองระหวาง 
 

....................................................................ตำแหนง.......................................................รบัคำรับรอง 
กับ 

....................................................................ตำแหนง.......................................................ผูทำคำรับรอง 
 
2. คำรับรองนี้เปนคำรับรองฝายเดียว มิใชสัญญาและใชสำหรับระยะเวลา 3 เดือน เริ่มต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 

พ.ศ. 2563  ถึง วันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
 
3. รายละเอียดของคำรับรอง คือ การดำเนินงานตามเปาประสงคของแผนปฏิบัติการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 

จังหวัดอุบลราชธานี ประจำป 2564 ตามที่ปรากฏอยูในเอกสารประกอบทายคำรับรองนี้ 
 
4.  ขาพเจา...............................................................(ผูรับคำรับรอง) ยินดีจะใหคำแนะนำ กำกับ และตรวจสอบ

ผลการปฏิบัติงานของ.....................................................(ผูทำคำรบัรอง) ตำแหนง.........................................
ใหเปนไปตามคำรับรองท่ีจัดทำข้ึนนี้ 

 
5. ขาพเจา........................................................... (ผูทำคำรับรอง) ตำแหนง..................................................... 

ไดทำความเขาใจคำรับรอง ตามรายละเอียดขางตนแลว จึงขอใหคำรับรองกับ...............................................
(ผูรบัคำรับรอง) ตำแหนง...............................................วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 
วาจะมุงมั่นปฏิบัติงานใหเกิดผลงานที่ดีตามเปาหมายของตัวชี้วัดแตละตัวชี้วัด เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด 
ตามที่ใหคำรับรองไว 

 
6. ผูรับคำรับรองและผูทำคำรับรอง ไดเขาใจคำรับรองปฏิบัติงานและเห็นพองกันแลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปน

สำคัญ 
 
 

 
 (................................................)      (.................................................) 
   ตำแหนง..................................................          ตำแหนง.................................................. 
                       ผูทำคำรับรอง                                                         ผูรับคำรับรอง 
   วันที่.........เดือน................พ.ศ. ...........                               วันที่.........เดือน................พ.ศ. ........... 
 
 
 
 
 



(กรณีเปลี่ยนหนวยงาน/ผูบังคบับัญชา) 
 

คำรับรองการปฏิบัติราชการ 
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 

ประจำปงบประมาณ 2564 
  ______________________________________________________________________________ 
 
1. คำรับรองระหวาง 
 

....................................................................ตำแหนง.......................................................รบัคำรับรอง 
กับ 

....................................................................ตำแหนง.......................................................ผูทำคำรับรอง 
 
2. คำรับรองนี้เปนคำรับรองฝายเดียว มิใชสัญญาและใชสำหรับระยะเวลา 9 เดือน เริ่มตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม

พ.ศ. 2564  ถึง วันที่  30  กันยายน พ.ศ. 2564 
 
3. รายละเอียดของคำรับรอง คือ การดำเนินงานตามเปาประสงคของแผนปฏิบัติการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 

จังหวัดอุบลราชธานี ประจำป 2564 ตามที่ปรากฏอยูในเอกสารประกอบทายคำรับรองนี้ 
 
4.  ขาพเจา...............................................................(ผูรับคำรับรอง) ยินดีจะใหคำแนะนำ กำกับ และตรวจสอบ

ผลการปฏิบัติงานของ.....................................................(ผูทำคำรบัรอง) ตำแหนง.........................................
ใหเปนไปตามคำรับรองท่ีจัดทำข้ึนนี้ 

 
5. ขาพเจา........................................................... (ผูทำคำรับรอง) ตำแหนง..................................................... 

ไดทำความเขาใจคำรับรอง ตามรายละเอียดขางตนแลว จึงขอใหคำรับรองกับ...............................................
(ผูรบัคำรับรอง) ตำแหนง...............................................วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 
วาจะมุงมั่นปฏิบัติงานใหเกิดผลงานที่ดีตามเปาหมายของตัวชี้วัดแตละตัวชี้วัด เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด 
ตามที่ใหคำรับรองไว 

 
6. ผูรับคำรับรองและผูทำคำรับรอง ไดเขาใจคำรับรองปฏิบัติงานและเห็นพองกันแลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปน

สำคัญ 
 
 

 
 (................................................)      (.................................................) 
   ตำแหนง..................................................          ตำแหนง.................................................. 
                       ผูทำคำรับรอง                                                           ผูรับคำรับรอง 
    วันที่.........เดือน................พ.ศ. ...........                                วันท่ี.........เดอืน................พ.ศ. ........... 
 
 
 
 
 



ตัวอยาง 
    (กรณีเปลี่ยนหนวยงาน/ผูบังคบับัญชา) 

 
  

คำรับรองการปฏิบัติราชการ 
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 

ประจำปงบประมาณ 2564 
  ______________________________________________________________________________ 
 
1. คำรับรองระหวาง 
 

นางสาวพัชรี  ใสดี   ตำแหนง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  รับคำรับรอง 
กับ 

นางสาวสุดารัตน  บุญพอ  ตำแหนง นักทรัพยากรบุคคล ผูทำคำรับรอง 
 
2. คำรับรองนี้เปนคำรับรองฝายเดียว มิใชสัญญาและใชสำหรับระยะเวลา 3 เดือน เริ่มต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 

พ.ศ. 2563  ถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
 
3. รายละเอียดของคำรับรอง คือ การดำเนินงานตามเปาประสงคของแผนปฏิบัติการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 

จังหวัดอุบลราชธานี ประจำป 2564 ตามที่ปรากฏอยูในเอกสารประกอบทายคำรับรองนี้ 
 
4.  ขาพเจา นางสาวพัชรี  ใสดี (ผูรับคำรบัรอง) ตำแหนง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ยินดีจะใหคำแนะนำ 

กำกับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของ  นางสาวสุดารัตน บุญพอ (ผูทำคำรับรอง) ตำแหนง 
นักทรัพยากรบุคคล ใหเปนไปตามคำรับรองท่ีจัดทำขึ้นนี้ 

 
5. ขาพเจา นางสาวสุดารัตน  บุญพอ (ผูทำคำรับรอง) ตำแหนง นักทรัพยากรบุคคล ไดทำความเขาใจคำรับรอง 

ตามรายละเอียดขางตนแลว จึงขอใหคำรับรองกับ นางสาวพัชรี  ใสดี (ผูรับคำรับรอง) ตำแหนง  
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี วาจะมุงมั่นปฏิบัติงาน
ใหเกิดผลงานที่ดีตามเปาหมายของตัวชี้วัดแตละตัวชี้วัด เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด ตามที่ใหคำรับรองไว 

 
6. ผูรับคำรับรองและผูทำคำรับรอง ไดเขาใจคำรับรองปฏิบัติงานและเห็นพองกันแลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปน

สำคัญ 
 
 

 
    (นางสาวสุดารัตน  บุญพอ)            (นางสาวพัชรี  ใสดี) 
            ตำแหนงนักทรัพยากรบุคคล                  ตำแหนงนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
                      ผูทำคำรับรอง                                                         ผูรับคำรบัรอง 
      วันที่  1  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2563                                 วันที่ 1  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 



ตัวอยาง 
    (กรณีเปลี่ยนหนวยงาน/ผูบังคบับัญชา) 

 
 

  
คำรับรองการปฏิบัติราชการ 

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 
ประจำปงบประมาณ 2564 

  ______________________________________________________________________________ 
 
1. คำรับรองระหวาง 
 

นางรับขวัญ  เชื้อลี  ตำแหนง เภสัชกรชำนาญการพิเศษ  รับคำรับรอง 
กับ 

นางสาวสุดารัตน  บุญพอ  ตำแหนง นักทรัพยากรบุคคล ผูทำคำรับรอง 
 
2. คำรับรองนี้เปนคำรับรองฝายเดียว มิใชสัญญาและใชสำหรับระยะเวลา 9 เดือน เริ่มตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 

พ.ศ. 2564  ถึง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 
 
3. รายละเอียดของคำรับรอง คือ การดำเนินงานตามเปาประสงคของแผนปฏิบัติการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 

จังหวัดอุบลราชธานี ประจำป 2564 ตามที่ปรากฏอยูในเอกสารประกอบทายคำรับรองนี้ 
 
4. ขาพเจา นางรับขวัญ  เชื้อลี (ผูรับคำรับรอง) ตำแหนง เภสัชกรชำนาญการพิเศษ ยินดีจะใหคำแนะนำ 

กำกับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของ  นางสาวสุดารัตน บุญพอ (ผูทำคำรับรอง) ตำแหนง 
นักทรัพยากรบุคคล ใหเปนไปตามคำรับรองท่ีจัดทำขึ้นนี้ 

 
5. ขาพเจา นางสาวสุดารัตน  บุญพอ (ผูทำคำรับรอง) ตำแหนง นักทรัพยากรบุคคล ไดทำความเขาใจคำรับรอง 

ตามรายละเอียดขางตนแลว จึงขอใหคำรับรองกับ นางรับขวัญ  เชื้อลี (ผูรับคำรับรอง) ตำแหนง  
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี วาจะมุงม่ันปฏิบัติงานให
เกิดผลงานที่ดีตามเปาหมายของตัวชี้วัดแตละตัวชี้วัด เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด ตามท่ีใหคำรับรองไว 

 
6. ผูรับคำรับรองและผูทำคำรับรอง ไดเขาใจคำรับรองปฏิบัติงานและเห็นพองกันแลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปน

สำคัญ 
 
 

 
      (นางสาวสุดารัตน  บุญพอ)         (นางรบัขวัญ  เชื้อลี) 
            ตำแหนงนักทรัพยากรบุคคล                  ตำแหนงเภสัชกรชำนาญการพิเศษ 
                      ผูทำคำรับรอง                                                     ผูรับคำรับรอง 
       วันที่ 1 เดือน มกราคม  พ.ศ. 2564                             วันท่ี 1 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 


