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บัญชีรายชื่อคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน 
ให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ  

ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
แนบท้ายค าสั่ง อ.ก.พ. ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่  12/2563  ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 

องค์ประกอบของคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล 
1. ราชการบริหารส่วนกลาง ประกอบด้วย

(1) หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง ประธานกรรมการ 
(2) สาธารณสุขนิเทศก์ที่ได้รับมอบหมาย    กรรมการ 
(3) ผู้ช่วยปลัดกระทรวงที่ได้รับมอบหมาย  กรรมการ 
(4) หัวหน้าหน่วยงานที่มีต าแหน่งเสนอขอรับการคัดเลือก กรรมการ 
(5) ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล เลขานุการ 

2. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ประกอบด้วย
(1) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ประธานกรรมการ 
(2) นายแพทย์ช านาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
     ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือรักษาการ หรือผู้ได้รับมอบหมาย 

 ให้ปฏิบัติหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)  
     ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

กรรมการ 

(3) นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) 
     สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือรักษาการ หรือผูไดรับมอบหมาย

          ใหปฏิบัติหนาที่นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ดานสงเสริมพัฒนา)          
          สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

กรรมการ 

(4) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชนที่นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมอบหมาย* กรรมการ 
(5) สาธารณสุขอ าเภอที่นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมอบหมาย กรรมการ 
(6) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
หมายเหตุ : *ยกเว้นจังหวัดสมุทรสาครกรรมการตาม (4)  

 ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมอบหมายข้าราชการ 
 ที่ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าต าแหน่งที่จะคัดเลือก 

เลขานุการ 

3. โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ประกอบด้วย
(1) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ประธานกรรมการ 
(2) รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ หรือผู้ได้รับมอบหมาย กรรมการ 
     ให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ 
(3) รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร หรือรักษาการ หรือผู้ได้รับมอบหมาย กรรมการ 
     ให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
(4) หัวหน้าพยาบาล หรือรักษาการ หรือผู้ได้รับมอบหมาย กรรมการ 
     ให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าพยาบาล 
(5) หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ กรรมการ 
(6) หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป เลขานุการ 

ทั้งนี้ องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ต้องครบและในวันประชุมองค์ประชุมต้องเกินก่ึงหนึ่ง 

1. ผู้รักษาการต้องมีค าสั่งที่ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 เป็นผู้สั่งแต่งตั้ง
2. ผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ต้องมีค าสั่งลงนามโดยหัวหน้าส่วนราชการ

(นพ.สสจ./ผอ.รพศ./รพท.)



หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพ่ือแต่งตั้ง 
ให้ดาํรงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษลงมา 

และเพ่ือขอรับเงินประจําตําแหน่งระดับชํานาญการ  

ตามหลักเกณฑ์ที ่อ.ก.พ. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
มีมติให้กําหนดและถอืปฏิบัตใินหน่วยงานต่างๆ 

ของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
          3 กุมภาพันธ์ 2563 



หลกัเกณฑ์การประเมินบคุคลเพือ่แต่งตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ประเภทวิชาการ ระดบัชาํนาญการพเิศษลงมา
และเพือ่ขอรบัเงินประจําตําแหนง่ระดบัชาํนาญการ 

การพิจารณาคัดเลือกบุคคลให้พิจารณาโดยคํานึงถึงความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสมและประโยชน์ 
ที่ทางราชการจะได้รับตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังน้ี 

1. ให้คัดเลือกเพ่ือเลื่อนข้ึนแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในระดับสูงขึ้นกว่าระดับตําแหน่งที่ผู้น้ันดํารงอยู่
ได้ไม่เกิน 1 ระดับ 

2. คุณสมบัติของบุคคล : ผู้มีสิทธ์ิได้รับการพิจารณาคัดเลือกต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 ประกอบด้วย 

    2.1 มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนด
ตําแหน่งหรือได้รับยกเว้นจาก ก.พ.แล้ว 

    2.2 มีคุณสมบัติในเร่ืองเก่ียวกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของสายงานต่างๆ และหรือคุณวุฒิ
เพ่ิมเติมครบถ้วนตามท่ี ก.พ.กําหนดหรือได้รับยกเว้นจาก ก.พ.แล้ว 

    2.3 มีระยะเวลาขั้น ตํ่าในการดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งในสายงานท่ีจะแต่งต้ัง 
ตามคุณวุฒิของบุคคลและระดับตําแหน่งที่จะแต่งต้ัง ดังน้ี 

ระด ับ 
       ค ุณว ุฒ ิ 

ชํานาญการ ชํานาญการ 
(รับเงินประจําตําแหน่ง) 

ชํานาญการ
พิเศษ 

ปร ิญญาตร ี หร ือเท ียบเท่า 6 ปี 7 ปี  8  ปี
ปร ิญญาโท หร ือเท ียบเท่า 4 ปี 5 ปี      6  ปี 
ปร ิญญาเอก หร ือเท ียบเท่า 2 ปี 3 ปี      4  ปี 

ทั้งน้ี  
(1)   บุคคลดังกลาวจะตองไดดํารงตําแหนง/เคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้งมาแลว 

ไมนอยกวา 1 ป หากระยะเวลาการดํารงตําแหนงไมครบ 1 ป ใหนําระยะเวลาการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารง 

ตําแหนงในสายงานอื่น ซึ่งมีลักษณะงานเชิงวิชาการ หรือวิชาชีพที่เกี่ยวของ หรือเกื้อกูลกับสายงานที่จะแตงตั้ง 

หรือระยะเวลาการปฏิบัติหนาที่ในสายงานที่จะแตงตั้งมานับรวมเปนระยะเวลาดํารงตําแหนงในสายงาน 

ที่จะแตงตั้งใหครบ 1 ป หรือ 

(2) ได้ปฏิบัติหน้าที่ ในสายงานที่จะแต่งต้ังมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยจะต้องมีคําสั่ง 
รักษาราชการแทน/รักษาการในตําแหน่ง หรือคําสั่งมอบหมายที่ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งดังกล่าวอย่างชัดเจน 
รวมท้ังต้องมีการปฏิบัติงานจริงด้วย (ต้องระบุชื่อตําแหน่งเดียวกันกับตําแหน่งที่จะแต่งตั้ง) 



หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษลงมา 
และเพื่อขอรับเงินประจ าต าแหน่งระดับช านาญการ 

ก. กรณีการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับสูงข้ึน 
ข้อ 1 คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน 
       อ.ก.พ. ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล 

เพ่ือท าหน้าที่พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ โดยก าหนดองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 
ตามเอกสารหมายเลข 1 

ข้อ 2 การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้ 
 2.1 กรณีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ ก.พ. ก าหนดเป็นต าแหน่ง 

ที่ปรับระดับสูงขึ้นได้จากระดับเริ่มต้นของสายงาน (ต าแหน่งเลื่อนไหล) และมีผู้ครอ งต าแหน่งอยู่แล้ว 
ให้ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 พิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ. ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขก าหนด  

2.2 กรณีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ไม่ใช่ต าแหน่งตามข้อ 2.1 
ให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่ อ.ก.พ. ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้งเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก 

ข้อ 3 คุณสมบัติของบุคคลที่จะเข้ารับการคัดเลือกให้ประเมินผลงาน 
 3.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งตามที่ก าหนดไว้ในหนังสือส านักงาน 

ก.พ.ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548  
 3.1.1 กรณี การคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่ งตั้ งให้ด ารงต าแหน่ งที่  ก .พ. ก าหนด 

เป็นต าแหน่งที่ปรับระดับสูงขึ้นได้จากระดับเริ่มต้นของสายงาน (ต าแหน่งเลื่อนไหล) ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน 
ที่จะแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ขอรับการคัดเลือก 

 3.1.2 กรณี การคัด เลื อกบุคคลเพ่ือแต่ งตั้ งให้ ด ารงต าแหน่ งที่ ไม่ ใช่ต าแหน่ ง 
ตามข้อ 3.1.1 (ต าแหน่งนอกเลื่อนไหล) ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง นับถึงวันที่ 
ขอรับการคัดเลือก   

3.2 การนับระยะเวลาขั้นต่ าในการด ารงต าแหน่งในสายงานที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลกับสายงาน 
ที่จะแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น กรณีด ารงต าแหน่งในสายงานที่ขอรับการประเมินไม่ครบ  
ให้พิจารณาตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของข้าราชการแต่ละราย โดยมีแนวทางดังต่อไปนี้ 

   3.2.1 คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่ อ.ก.พ. ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
แต่งตั้งให้นับระยะเวลาการด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งในสายงานอ่ืนที่อยู่ ในกลุ่มต าแหน่งเดียวกัน 
ตามบัญชีจัดกลุ่มต าแหน่งที่ อ.ก.พ. ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้ความเห็นชอบจ านวน 27 กลุ่ม 
ตามเอกสารหมายเลข 2 เป็นระยะเวลาปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องหรือเก้ือกูลได้  

 3.2.2 กรณีนอกเหนือจากข้อ 3.2.1 รวมทั้ งถ้าเป็นพนักงานหรือข้าราชการ 
ตามกฎหมายอ่ืนให้หน่วยงานส่งเรื่องให้ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเสนอ อ.ก.พ. ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณา 

 3.3 กรณีผู้ขอรับการประเมินผลงานปฏิบัติงานไม่ตรงตามต าแหน่งที่ขอคัดเลือก (อยู่คนละ
ส่วนราชการ) ให้ส่วนราชการที่ผู้ขอรับการประเมินปฏิบัติงานอยู่ส่งเอกสารประกอบการพิจารณา ให้ส่วนราชการ 
ต้นสั งกัดเป็นผู้ที่ พิ จารณาประเมินบุคคลและผลงาน และให้ส่ วนราชการเจ้ าของต าแหน่ งที่ ขอคัดเลือก 
นับระยะเวลาเกี่ยวข้องเกื้อกูล หรือกรณีไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่ อ.ก.พ. ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขอนุมัติไว้ให้
หน่วยงานที่ เป็นเจ้าของต าแหน่งให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับต าแหน่งที่จะแต่งตั้งแล้วส่งเรื่องให้ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเสนอ อ.ก.พ. ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณา 

ข้อ 4 คุณลักษณะ... 

   สิ่งที่สงมาดวย 1
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ข้อ 4 คุณลักษณะของบุคคล : ประเมินจากองค์ประกอบ ดังน้ี 
  4.1 ความรับผิดชอบ 

  4.2 ความคิดริเร่ิม 
  4.3 การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ 
  4.4 ความประพฤติ 
  4.5 ความสามารถในการสื่อความหมาย 

  4.6 การพัฒนาตนเอง 
  4.7 การทํางานร่วมกับผู้อ่ืน 

  4.8 ความเสียสละ 
  (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 3) 

ข้อ 5 ผลงานที่ใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือก ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 
  5.1 ผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง 3 ปี ระบุเฉพาะภารกิจหลัก/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  5.2 ผลงานที่จะส่งคัดเลือก 

  - ช่ือผลงาน 
 - เค้าโครงเร่ือง 
 - สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ตนเองปฏิบัติและรายช่ือผู้ร่วมจัดทําผลงาน (ถ้ามี) 

  5.3 สรุปข้อเสนอแนวคิด/วิธีการพร้อมระบุช่ือเร่ืองที่จะพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน  
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในตําแหน่งที่จะขอรับการประเมินผลงาน ทั้งน้ีช่ือเร่ืองต้องไม่ใช่ช่ือเร่ืองเดียวกัน 
กับผลงานที่ส่งประเมิน 

ข้อ 6 เกณฑ์การประเมินบุคคล 
        ให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก ตามองค์ประกอบ 5 ข้อ ดังน้ี 

 6.1 ความรู้ความสามารถ และความชํานาญในการปฏิบัติงาน ให้พิจารณาโดยคํานึงถึง
คุณวุฒิการศึกษา ความรู้ความสามารถ ทักษะ และความชํานาญในการปฏิบัติงานด้านน้ัน ซึ่งอาจพิจารณา 
จากข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีของข้าราชการผู้น้ันในระยะเวลาที่ผ่านมา (20 คะแนน) 

  6.2 ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง ให้พิจารณาโดยคํานึงถึงระยะเวลาดํารงตําแหน่ง 
ในสายงานที่จะแต่งต้ัง หรือสายงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง หรือระยะเวลาที่เคยปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องหรือเกื้อกูลกับ
ตําแหน่งที่จะแต่งต้ัง (20 คะแนน) 

6.3 การปฏิบั ติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ ให้ พิจารณาโดยคํานึงถึง 
ความประพฤติ การรักษาวินัย ความขยันหมั่นเพียร ความอุตสาหะ การอุทิศเวลาให้กับราชการ (20 คะแนน) 

 6.4 ผลงานหรือผลการปฏิ บั ติงาน ให้ พิจารณาโดยคํานึงถึงคุณภาพของผลงาน 
หรือผลการปฏิบัติงาน ประโยชน์ของผลงานต่อราชการ วงการวิชาการ หรือวิชาชีพ (30 คะแนน) 

6.5 เกณฑ์อ่ืนๆ เช่น ภาวะผู้นํา มนุษย์สัมพันธ์ ความเสียสละ (10 คะแนน) 
วิธีการคัดเลือกให้พิจารณาจากเอกสารใบสมัคร ผลงาน ประวัติการรับราชการ อาจใช้วิธี

สัมภาษณ์ สอบข้อเขียน หรืออาจใช้วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่จะแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ 
และความเหมาะสมของผู้สมัครตามที่ได้ประกาศไว้ในประกาศรับสมัครก็ได้ ทั้งน้ี ผู้ได้รับการคัดเลือก 
จะต้องได้รับคะแนนรวมเฉลี่ยสูงสุด โดยได้คะแนนรวมเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 

ข้อ 7 ขั้นตอน... 
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ข้อ 7 ขั้นตอนและวิธีการดําเนินการคัดเลือกบุคคล  
  7.1 กรณีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งที่ ก.พ. กําหนดเป็นตําแหน่ง  

ที่ปรับระดับสูงขึ้นได้จากระดับเร่ิมต้นของสายงาน (ตําแหน่งเลื่อนไหล) และมีผู้ครองตําแหน่งอยู่แล้ว  
เช่น ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ หรือชํานาญการ ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
หรือชํานาญการ เป็นต้น ให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลท่ัวไป ดําเนินการ ดังน้ี 

 7.1.1 สํารวจข้อมูลผู้ที่มีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศน้ี 
  7.1.2 แจ้งให้ผู้ บั งคับบัญชาระดับกลุ่ม/กอง/ศูนย์/จังหวัด หรือเทียบเท่า 

ของผู้น้ัน ดําเนินการประเมินคุณลักษณะของบุคคลตามแบบฟอร์มที่กําหนด พร้อมทั้งเหตุผลในการประเมิน
คุณลักษณะดังกล่าว และส่งผลการประเมินให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่  

 7.1.3 แจ้งให้ผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวส่งเอกสารประกอบการคัดเลือกตามท่ี อ.ก.พ. 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนด ได้แก่ ผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง 3 ปี ช่ือผลงานที่จะส่งประเมิน 
พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องสัดส่วนของผลงานในส่วนที่ตนเองปฏิบัติและรายช่ือผู้ร่วมจัดทําผลงาน (ถ้ามี)  
และสรุปข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการพร้อมระบุช่ือเร่ืองที่จะปรับปรุงหรือพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ 
ในตําแหน่งที่จะขอรับการประเมินผลงานภายในระยะเวลาที่กําหนด จํานวน 2 ชุด 

7.1.4 รวบรวมข้อมูลเอกสารประกอบการคัดเลือกของผู้ที่ส่งมาทั้งหมดเสนอ 
ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน ตามหลักเกณฑ์
ที่ อ.ก.พ. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนด และให้ระบุเหตุผลในการพิจารณาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรด้วย 

7.1.5 ประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกตําแหน่งละ 1 คน โดยประกาศ 
อย่างเปิดเผย และกําหนดให้มีการทักท้วงได้ภายใน 30 วัน นับต้ังแต่วันที่ผู้มีอํานาจลงนามประกาศ 

 7.1.6 แจ้งผู้ได้รับการคัดเลือกทราบและให้ส่งผลงานตามที่คณะกรรมการประเมิน 
ผลงานกําหนด ภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ผู้มีอํานาจลงนามประกาศ  

 7.2 กรณีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งที่ไม่ใช่ตําแหน่งตามข้อ 7.1 
ให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (กองบริหารทรัพยากรบุคคล) สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ดําเนินการในขั้นตอนที่ 7.2.1 และ 7.2.4 
และคณ ะกรรมการคั ด เลื อก บุคคล  ดํ า เนิ นการในขั้ น ตอนที่  7.2.2 - 7.2.3 และ  7.2.5 - 7.2.8 
โดยให้ดําเนินการ ดังน้ี 

  7.2.1 กําหนดเวลาและรวบรวมข้อมูลตําแหน่ง และข้อมูลบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศน้ี  

  7.2.2 คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลพิจารณาว่าจะคัดเลือกบุคคลเพ่ือย้าย โอน    
บรรจุกลับ หรือเลื่อนระดับ แล้วเสนอผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  7.2.3 ประกาศรับสมัคร จะต้องมีระยะเวลาในการรับสมัครไม่น้อยกว่า 7 วันทําการ 
และติดประกาศในที่เปิดเผยให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันเปิดรับสมัครไม่น้อยกว่า 3 วันทําการ โดยต้องระบุหลักเกณฑ์
และวิธีการคัดเลือกไว้ในประกาศรับสมัครด้วย สําหรับเอกสารที่ต้องส่งในการสมัครเป็นไปตามเอกสารหมายเลข 4 

  7.2.4 รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ของตําแหน่งที่จะแต่งต้ังและของผู้สมัครรับการคัดเลือก
เสนอคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลพิจารณา 

  7.2.5 คณะกรรมการคัดเลือกบุคคล พิจารณาความเหมาะสมผู้ที่มีคุณสมบัติ 
ตามเกณฑ์การคัดเลือกตามประกาศน้ี แล้วคัดเลือกให้เหลือผู้ที่มีความเหมาะสมตําแหน่งละ 1 คน 

7.2.6 รายงาน... 
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  7.2.6 รายงานผลการพิจารณาคัดเลือก พร้อมทั้งระบุเหตุผลในการพิจารณาไว้
เป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 7.2.7 ประกาศรายช่ือผู้ ได้รับการคัดเลือกตําแหน่งละ 1 คน โดยประกาศ 
อย่างเปิดเผย และกําหนดให้มีการทักท้วงได้ภายใน 30 วัน นับต้ังแต่วันประกาศ 

    7.2.8 แจ้งผู้ได้รับการคัดเลือกทราบ และให้ส่งผลงานตามท่ีคณะกรรมการประเมิน 
ผลงานกําหนด นับจากวันประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ผู้มีอํานาจ
ลงนามประกาศ  

  ทั้งน้ี การคัดเลือกบุคคลตามข้อ 7.1 และข้อ 7.2 กรณีมีผู้ทักท้วงให้คณะกรรมการ
คัดเลือกบุคคลตรวจสอบข้อมูลเบ้ืองต้นโดยเร็ว หากพบว่าข้อทักท้วงมีมูลให้รายงานผู้มีอํานาจสั่งบรรจุ 
ตามมาตรา 57 เพ่ือดําเนินการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0707.3/ว 5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 
ต่อไป แต่ถ้าตรวจสอบแล้วมีหลักฐานว่าข้อทักท้วงน้ันเป็นการกลั่นแกล้งหรือไม่สุจริต ให้รายงานผู้มีอํานาจ 
สั่งบรรจุตามมาตรา 57 ดําเนินการสอบสวนผู้ทักท้วงเพ่ือหาข้อเท็จจริง แล้วดําเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไปด้วย 
 

ข. กรณีการย้าย โอน หรือบรรจุกลับ 
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพ่ือย้าย โอน หรือบรรจุกลับ  

เพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม 
1. กรณีการย้าย การโอน บรรจุกลับ ไปแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งที่ ก.พ.กําหนดเป็นตําแหน่ง

ที่ปรับระดับสูงขึ้นได้จากระดับเร่ิมต้นของสายงาน (ตําแหน่งเลื่อนไหล) (ตําแหน่งว่าง) ให้เสนอผู้มีอํานาจ 
สั่งบรรจุตามมาตรา 57 พิจารณาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งโดยคํานึงถึงความรู้ความสามารถของบุคคล 
และประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ 

2. กรณีการย้าย การโอน บรรจุกลับ ไปแต่งต้ังให้ ดํารงตําแหน่งที่ ไม่ใช่ตําแหน่งตามข้อ 1
(ตําแหน่งนอกเลื่อนไหล) (ตําแหน่งว่าง) ให้คณะกรรมการคัดเลือกที่ อ.ก.พ.สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแต่งต้ัง 
พิจารณาวิธีการเพ่ือเสนอผู้มีอํานาจสั่งบรรจุ ตามมาตรา 57 เห็นชอบ และให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคล
โดยคํานึงถึงความรู้ความสามารถของบุคคลและประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ แล้วเสนอผู้มีอํานาจ 
สั่งบรรจุตามมาตรา 57 พิจารณาอนุมัติและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งต่อไป 

ค. กรณีการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล  
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ (ระดับชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ) ให้ใช้ตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานปลัด 
กระทรวงสาธารณสุข กําหนด 

ง. การขอรับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในขณะที่ผู้อ่ืนยังดํารงอยู่ให้ดําเนินการได้ 
ดังกรณีต่อไปนี้ 

ข้อ 1 กรณีที่ผู้ดํารงตําแหน่งอยู่เดิมจะต้องพ้นจากราชการไปเพราะเกษียณอายุให้ขอรับ 
การคัดเลือกล่วงหน้าได้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนที่ผู้ดํารงตําแหน่งจะพ้นจากราชการ 

ข้อ 2 กรณีที่ผู้ดํารงตําแหน่งอยู่เดิมขอลาออกจากราชการให้ขอรับการคัดเลือกได้ไม่ก่อนวันที่
ผู้มีอํานาจอนุญาตการลาออกได้อนุญาตให้ผู้ดํารงตําแหน่งน้ันลาออกจากราชการ 

จ. กรณีการขอรับเงินประจําตําแหน่งสําหรับตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่ ก.พ. กําหนด ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 18 

ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 และที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 

  อน่ึง ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน กรณีที่จังหวัดอยู่ระหว่างดําเนินการคัดเลือกบุคคล 
เพ่ือแต่งต้ังตามหลักเกณฑ์เดิม ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์เดิมต่อไปจนแล้วเสร็จ 



บญัชีรายชื่อคณะกรรมการคดัเลือกบคุคลที่จะเข้ารบัการประเมินผลงานใหด้าํรงตาํแหน่ง 
ประเภทวิชาการ ระดบัชํานาญการ และระดบัชํานาญการพเิศษ  

ของหน่วยงานในสังกดัสํานกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

องคป์ระกอบของคณะกรรมการคดัเลือกบคุคล 
1. ราชการบริหารส่วนกลาง ประกอบด้วย

 (1) หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง ประธานกรรมการ 
 (2) สาธารณสุขนิเทศก์ที่ได้รับมอบหมาย    กรรมการ 
 (3) ผู้ช่วยปลัดกระทรวงที่ได้รับมอบหมาย  กรรมการ 
 (4) หัวหน้าหน่วยงานที่มีตําแหน่งเสนอขอรับการคัดเลือก กรรมการ 

(5) ผู้อํานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล เลขานุการ 

2. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ประกอบด้วย
 (1) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ประธานกรรมการ 
 (2) นายแพทย์ชํานาญการพิเศษ/เช่ียวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 

     สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือรักษาการ หรือผู้ได้รับมอบหมาย 
     ให้ปฏิบัติหน้าที่นายแพทย์เช่ียวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)  

 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

กรรมการ 

 (3) นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ/เช่ียวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) 
     สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือรักษาการ หรือผู้ได้รับมอบหมาย 
     ให้ปฏิบัติหน้าที่นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)   

 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

กรรมการ 

กรรมการ 
กรรมการ 

(4 )  ผูอาํนวยการโรงพยาบาลชุมชนทีน่ายแพทยสาธารณสุขจงัหวัดมอบหมาย*   
(5 )  สาธารณสุขอําเภอทีน่ายแพทยสาธารณสุขจงัหวัดมอบหมาย 
(6 )  หัวหนากลุมงานบรหิารทรัพยากรบุคคล สาํนักงานสาธารณสุขจังหวดั 
หมายเหตุ : *ยกเวนจงัหวัดสมุทรสาครกรรมการตาม (4 )  
               ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมอบหมายข้าราชการ 

  ที่ดํารงตําแหน่งไม่ตํ่ากว่าตําแหน่งที่จะคัดเลือก         

เลขานุการ 

3. โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ประกอบด้วย
 (1)  ผู้อํานวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลท่ัวไป ประธานกรรมการ 
 (2)  รองผู้อํานวยการฝ่ายการแพทย์ หรือผู้ได้รับมอบหมาย กรรมการ 

      ให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อํานวยการฝ่ายการแพทย์ 
 (3)  รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร หรือรักษาการ หรือผู้ได้รับมอบหมาย กรรมการ 

      ให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร 
 (4)  หัวหน้าพยาบาล หรือรักษาการ หรือผู้ได้รับมอบหมาย กรรมการ 

      ให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าพยาบาล 
(5)  หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ กรรมการ 

 (6)  หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป เลขานุการ 

ทั้งนี้ องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ต้องครบและในวันประชุมองค์ประชุมต้องเกินก่ึงหนึ่ง 

1. ผู้รักษาการต้องมีคาํสั่งที่ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 เป็นผูส้ั่งแต่งต้ัง
2. ผู้ได้รบัมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ต้องมีคําสั่งลงนามโดยหัวหน้าส่วนราชการ

(นพ.สสจ./ผอ.รพศ./รพท.)
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อํานาจหน้าที่คณะกรรมการคัดเลือกบุคคล 
1. พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน ตําแหน่งละ 1 คน
2. พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลในเรื่องระยะเวลาข้ันตํ่าในการดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารง

ตําแหน่งในสายงานที่จะแต่งต้ัง หรือสายงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือเก้ือกูลกับสายงานที่จะแต่งต้ังตามหลักเกณฑ์ 
ที่ อ.ก.พ. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

3. รายงานผลการพิจารณาคัดเลือกพร้อมทั้งเหตุผลในการพิจารณาต่อผู้มีอํานาจสั่งบรรจุ
ตามมาตรา 57 เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบหากมีปัญหาให้ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 เป็นผู้พิจารณาช้ีขาด 

4. แจ้งผู้ได้รับคัดเลือกทราบและให้ส่งผลงานตามจํานวน และเง่ือนไขที่คณะกรรมการประเมิน
ผลงานกําหนด 

5. ประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกอย่างเปิดเผย เพ่ือเปิดโอกาสให้มีการทักท้วงได้ภายใน 30 วัน
นับต้ังแต่วันประกาศ 

6. กรณีมีปัญหาเก่ียวกับคุณสมบัติของบุคคลในเร่ืองระยะเวลาขั้นตํ่าในการดํารงตําแหน่ง
หรือเคยดํารงตําแหน่งตามข้อ 2 ให้ส่งเร่ืองให้ อ.ก.พ. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้พิจารณาช้ีขาด 

7. อาจเชิญผู้เก่ียวข้องเข้าให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาได้
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บัญชีการจัดกลุ่มเพื่อนับระยะเวลาเกี่ยวข้องหรือเกื้อกูล 
ตามมติ อ.ก.พ.สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในการประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 

(ตามแนวทางหลักเกณฑหนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔8 และที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวนัที ่๖ มีนาคม ๒๕๕๒) 

กลุ่มที ่ ดํารงตําแหน่ง/เคยดํารงตาํแหน่ง ส่วนราชการทีป่ฏบิตังิาน ลักษณะงานทีป่ฏบิตั ิ นบัเกื้อกูลไดก้บัตาํแหน่ง นับระยะเวลาได้ 

1 พยาบาลวิชาชีพ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หน้าที่พยาบาลวิชาชีพ ตามที่ ก.พ. กําหนด 1.1 นักวิชาการสาธารณสุข เต็มเวลา 
โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป หรือหน้าที่ตามที่ ก.พ. กําหนด ในตําแหน่ง 1.2 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โรงพยาบาลชุมชน ที่จะนับเกื้อกูล 1.3 นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล  1.4 นักทรัพยากรบุคคล
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 1.5 นักประชาสัมพันธ์
สํานักงานเขตสุขภาพ 1.6 นักวิชาการเผยแพร่

1.7 นักวิเทศสัมพันธ์
1.8 นักสังคมสงเคราะห์
1.9 นักจิตวิทยา

1.10 นักจิตวิทยาคลินิก
1.11 นักกิจกรรมบําบัด
1.12 แพทย์แผนไทย
1.13 นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
1.14 นักจัดการงานทั่วไป
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กลุ่มที ่ ดํารงตําแหน่ง/เคยดํารงตาํแหน่ง ส่วนราชการทีป่ฏบิตังิาน ลักษณะงานทีป่ฏบิตั ิ นบัเกื้อกูลไดก้บัตาํแหน่ง  นบัระยะเวลาได ้

2 นักวิชาการสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หน้าที่นักวิชาการสาธารณสุขตามที่ ก.พ. พยาบาลวิชาชีพ เต็มเวลา 

 2.1. มีคุณวุฒิและใบอนุญาตประกอบ โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป กําหนด หรือหน้าที่ตามที่ ก.พ. กําหนด 
วิชาชีพตรงตามตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน ในตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 
 2.2 กรณีเคยดํารงตําแหน่งและปฏิบัติงาน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ  
ในตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพมาแล้ว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล 
ไม่น้อยกว่า 1 ปี สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 

 2.3 กรณีไม่เคยดํารงตําแหน่งต้องมีคําสั่ง สํานักงานเขตสุขภาพ 
ให้ปฏิบัติงาน ในตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ หน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง) 
มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 

3 นักวิชาการสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หน้าที่นักวิชาการสาธารณสุขตามที่ ก.พ. 3.1 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เต็มเวลา 
โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป กําหนด หรือหน้าที่ตามที่ ก.พ. กําหนด 3.2 นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย 
โรงพยาบาลชุมชน ในตําแหน่งที่จะนับเกื้อกูล 3.3 นักทรัพยากรบุคคล 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ  3.4 นักจิตวิทยา 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล  3.5 นักสังคมสงเคราะห์ 
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ   3.6 นักจิตวิทยาคลินิก 
สํานักงานเขตสุขภาพ   3.7 นักกิจกรรมบําบัด 
หน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)     3.8 นักกายอุปกรณ์ 

  3.9 นักประชาสัมพันธ์ 
  3.10 นักวิชาการเผยแพร ่
  3.11 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
  3.12 นักวิเทศสัมพันธ์ 
  3.13 แพทย์แผนไทย 
  3.14 นักจัดการงานทั่วไป 
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กลุ่มที ่ ดํารงตําแหน่ง/เคยดํารงตาํแหน่ง ส่วนราชการทีป่ฏบิตังิาน ลักษณะงานทีป่ฏบิตั ิ นบัเกื้อกูลไดก้บัตาํแหน่ง นบัระยะเวลาได ้

4    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หน้าที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนตามที่ 4.1 นักวิชาการสาธารณสุข เต็มเวลา 
โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ก.พ. กําหนด หรือหน้าที่ตามที่ ก.พ. กําหนด 4.2 นักทรัพยากรบุคคล  
สํานักงานเขตสุขภาพ ในตําแหน่งที่จะนับเกื้อกูล 4.3 นักจัดการงานทั่วไป 
หน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)   4.4 นักสังคมสงเคราะห์ 

4.5 นักประชาสัมพันธ์ 
4.6 นักวิชาการเผยแพร่ 
4.7 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
4.8 นักวิเทศสัมพันธ์ 
4.9 นักวิชาการสถิติ 

5 นักทรัพยากรบุคคล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หน้าที่นักทรัพยากรบุคคลตามที่ ก.พ.  5.1 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เต็มเวลา 
โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป กําหนด หรือหน้าที่ตามที่ ก.พ. กําหนด 5.2 นักจัดการงานทั่วไป 
สํานักงานเขตสุขภาพ ในตําแหน่งที่จะนับเกื้อกูล 5.3 นักวิชาการสถิติ 
หน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)   5.4 นักวิเทศสัมพันธ์ 

5.5 นักวิชาการเผยแพร่ 
5.6 นักประชาสัมพันธ์ 
5.7 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
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กลุ่มที่ ดํารงตําแหน่ง/เคยดํารงตาํแหน่ง ส่วนราชการทีป่ฏบิตังิาน ลักษณะงานทีป่ฏบิตั ิ นบัเกื้อกูลไดก้บัตาํแหน่ง นบัระยะเวลาได ้

6 พยาบาลวิชาชีพ เพื่อประโยชน์ในการย้าย โอน  เต็มเวลา 
พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) บรรจุกลับ ระหว่างตําแหน่งเดียวกัน 
พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาลวิสัญญี) แต่คนละด้าน 

 (ได้รับใบประกาศนียบัตรวิสัญญีพยาบาล 
 ไม่น้อยกว่า 1 ปี) 
พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาลห้องผ่าตัด) 
พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาลห้องคลอด) 
พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการตรวจและ 
รักษาพยาบาลพิเศษ) 
พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วย 
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน) 
พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยหนัก) 

7 ทันตแพทย์ เพื่อประโยชน์ในการย้าย โอน เต็มเวลา 
ทันตแพทย์ (ด้านทันตกรรม) บรรจุกลับระหว่างตําแหน่งเดียวกัน
ทันตแพทย์ (ด้านทันตสาธารณสุข) แต่คนละด้าน 

- 4 - 
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กลุ่มที ่ ดํารงตําแหน่ง/เคยดํารงตาํแหน่ง ส่วนราชการทีป่ฏบิตังิาน ลักษณะงานทีป่ฏบิตั ิ นบัเกื้อกูลไดก้บัตาํแหน่ง นบัระยะเวลาได้

8 เภสัชกร เพื่อประโยชน์ในการย้าย โอน เต็มเวลา 
เภสัชกร (ด้านเภสัชกรรมคลินิก) บรรจุกลับระหว่างตําแหน่ง
เภสัชกร (ด้านเภสัชกรรมการผลิต) เดียวกันแต่คนละด้าน
เภสัชกร (ด้านเภสัชสาธารณสุข) 

9 นักวิชาการเงินและบัญชี สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หน้าที่นักวิชาการเงินและบัญชี  9.1 นักวิชาการตรวจสอบภายใน เต็มเวลา 
โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ตามที่ ก.พ. กําหนด หรือหน้าที่ 9.2 นักวิชาการพัสดุ
โรงพยาบาลชุมชน ตามที่ ก.พ. กําหนด ในตําแหน่งที่ 9.3 นักจัดการงานทั่วไป
สํานักงานเขตสุขภาพ จะนับเกื้อกูล 9.4 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
หน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง) 9.5 นักวิชาการสถิติ

9.6 นักทรัพยากรบุคคล

10 นักวิชาการเผยแพร่ หน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง) หน้าที่นักวิชาการเผยแพร่ตามที่ ก.พ.  10.1 นักประชาสัมพันธ์ เต็มเวลา 
กําหนด หรือหน้าที่ตามที่ ก.พ.  10.2 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
กําหนด ในตําแหน่งที่จะนับเกื้อกูล 10.3 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

10.4 นักทรัพยากรบุคคล 
10.5 นักจัดการงานทั่วไป 

10.6 นักวิเทศสัมพันธ์ 
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กลุ่มที ่ ดํารงตําแหน่ง/เคยดํารงตาํแหน่ง ส่วนราชการทีป่ฏบิตังิาน ลักษณะงานทีป่ฏบิตั ิ นบัเกื้อกูลไดก้บัตาํแหน่ง นบัระยะเวลาได้

11 นักจิตวิทยา โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป หน้าที่นักจิตวิทยาตามที่ ก.พ.  นักจิตวิทยาคลินิก เต็มเวลา 
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตรงตาม โรงพยาบาลชุมชน กําหนด หรือหน้าที่ตามที่ ก.พ.  
ตําแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก  กําหนดในตําแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก

12 นักจัดการงานทั่วไป สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หน้าที่นักจัดการงานทั่วไปตามที่ ก.พ.  12.1 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เต็มเวลา  
โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป กําหนดหรือหน้าที่ตามที่ ก.พ. กําหนด 12.2 นักทรัพยากรบุคคล
โรงพยาบาลชุมชน ในตําแหน่งที่จะนับเกื้อกูล 12.3 นักวิชาการพัสดุ
หน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)  12.4 นักวิชาการสถิติ

12.5 นักวิเทศสัมพันธ์

13 ผู้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการที่มีคุณวุฒิ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หน้าที่ในตําแหน่งที่ดํารง/เคยดํารง  นิติกร เต็มเวลา 
ตรงตามตําแหน่งนิติกร และมีคําสั่งให้ โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ตามที่ ก.พ. กําหนด หรือหน้าที่ตามที่  
ปฏิบัติงานในตําแหน่งนิติกรมาแล้ว สํานักงานเขตสุขภาพ ก.พ. กําหนดในตําแหน่งนิติกร 
ไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีคําสั่งแต่งตั้งให้ หน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)   
เป็นกรรมการสืบสวน สอบสวน 
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กลุ่มที ่ ดํารงตําแหน่ง/เคยดํารงตาํแหน่ง ส่วนราชการทีป่ฏบิตังิาน ลักษณะงานทีป่ฏบิตั ิ นบัเกื้อกูลไดก้บัตาํแหน่ง นบัระยะเวลาได้

14 ผู้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการที่มีคุณวุฒิ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หน้าที่ในตําแหน่งที่ดํารง/เคยดํารง  เภสัชกร เต็มเวลา 
และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตรงตาม โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ตามที่ ก.พ. กําหนด หรือหน้าที่ตามที่ 
ตําแหน่งเภสัชกร และมีคําสั่งให้ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลชุมชน ก.พ. กําหนดในตําแหน่งเภสัชกร 
ในตําแหน่งเภสัชกรมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี สํานักงานเขตสุขภาพ

หน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง) 

หมายเหตุ   

1. การจัดกลุ่มเพื่อนับระยะเวลาเกี่ยวข้องเกื้อกูลนี้ ใช้ในกรณีการย้าย โอน และบรรจุกลับ ผู้ที่ดํารงหรือเคยดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการในระดับเดียวกันกับตําแหน่งที่จะแต่งตั้ง
และกรณีการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับสูงขึ้น ตามแนวทางหนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ 1๕ กันยายน ๒๕๔๘

2. หากเป็นกรณีการเลื่อนระดับสูงขึ้น ต้องมีระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง หรือมีคําสั่งรักษาราชการแทน/รักษาการในตําแหน่ง หรือคําสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่ง
ที่ขอประเมินมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี รวมทั้งต้องมีการปฏิบัติงานจริงด้วย

3. ผู้ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ สามารถย้าย โอน และบรรจุกลับ ไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ กลุ่มที่ 6 และสามารถย้าย โอน และบรรจุกลับ
ในระหว่างกลุ่มที่ 6 ด้วยกัน รวมทั้งให้ย้าย ย้ายสับเปลี่ยนกลับไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเดิมและระดับเดิมได้ โดยไม่ต้องประเมินบุคคลและผลงาน

4. ผู้ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่ง ทันตแพทย์ สามารถย้าย โอน และบรรจุกลับ ไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ทันตแพทย์ กลุ่มที่ 7 และสามารถย้าย โอน และบรรจุกลับ
ในระหว่างกลุ่มที่ 7 ด้วยกัน รวมทั้งให้ย้าย ย้ายสับเปลี่ยนกลับไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเดิมและระดับเดิมได้ โดยไม่ต้องประเมินบุคคลและผลงาน

5. ผู้ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่ง เภสัชกร สามารถย้าย โอน และบรรจุกลับ ไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง เภสัชกร กลุ่มที่ 8 และสามารถย้าย โอน และบรรจุกลับ
ในระหว่างกลุ่มที่ 8 ด้วยกัน รวมทั้งให้ย้าย ย้ายสับเปลี่ยนกลับไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเดิมและระดับเดิมได้ โดยไม่ต้องประเมินบุคคลและผลงาน
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บัญชีการจัดกลุ่มเพื่อนับระยะเวลาเกี่ยวข้องหรือเกื้อกูล 
ตามมติ อ.ก.พ.สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในการประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวนัที ่16  ธันวาคม 2562 

(ตามแนวทางหลักเกณฑ์หนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที ่๑๕ กันยายน ๒๕๔8 และที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวนัที ่๖ มีนาคม ๒๕๕๒) 

กลุ่มที ่ ดํารงตําแหน่ง/เคยดํารงตาํแหน่ง ส่วนราชการทีป่ฏบิตังิาน ลักษณะงานทีป่ฏบิตั ิ นบัเกื้อกูลไดก้บัตาํแหน่ง นบัระยะเวลาได ้

1 เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หน้าที่เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข นักวิชาการสาธารณสุข เต็มเวลา 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ  ตามที่ ก.พ. กําหนด หรือหน้าที่ตามที่ ก.พ. 
สถานีอนามัย กําหนด ในตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 

2 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หน้าที่ในตําแหน่งที่ดํารง/เคยดํารง 2.1 นักจัดการงานทั่วไป เต็มเวลา 
โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ตามที่ ก.พ.กําหนด หรือหน้าที่ตามที ่ก.พ. 2.2 นักทรัพยากรบุคคล 
โรงพยาบาลชุมชน กําหนดในตําแหน่งที่จะนับเกื้อกูล 2.3 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ  
หน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)   

3 เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หน้าที่เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชี เต็มเวลา 
โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ตามที่ ก.พ. กําหนด หรือหน้าที่ตามที่ ก.พ.  
หน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง) กําหนดในตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 

4 เจ้าพนักงานสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หน้าที่ในตําแหน่งที่ดํารง/เคยดํารง ตามที่  4.1 นักวิชาการสาธารณสุข ไม่เกินครึ่งหนึ่ง 
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ก.พ. กําหนด หรือหน้าที่ตามที่ ก.พ. กําหนด  4.2 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
พยาบาลเทคนิค โรงพยาบาลชุมชน ในตําแหน่งที่จะนับเกื้อกูล 4.3 แพทย์แผนไทย 
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล  

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 
หน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)   
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กลุ่มที ่ ดํารงตําแหน่ง/เคยดํารงตาํแหน่ง ส่วนราชการทีป่ฏบิตังิาน ลักษณะงานทีป่ฏบิตั ิ นบัเกื้อกูลไดก้บัตาํแหน่ง นบัระยะเวลาได ้

5 เจ้าพนักงานธุรการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หน้าที่ในตําแหน่งที่ดํารง/เคยดํารง 5.1 นักทรัพยากรบุคคล ไม่เกินครึ่งหนึ่ง 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ตามที่ ก.พ.กําหนด หรือหน้าที่ตามที่ ก.พ.  5.2 นักจัดการงานทั่วไป
เจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลชุมชน กําหนดในตําแหน่งที่จะนับเกื้อกูล 5.3 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 5.4 นักวิชาการเงินและบัญชี
สํานักงานเขตสุขภาพ 5.5 นักวิชาการพัสดุ
หน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)   

 6       เจาพนักงานเวชสถิติ 

          เจาพนักงานสถิติ 
โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป หน้าที่ในตําแหน่งที่ดํารง/เคยดํารง  6.1 นักวิชาการสถิติ
โรงพยาบาลชุมชน ตามที่ ก.พ. กําหนด หรือหน้าที่ตามที่ ก.พ.  6.2 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง) กําหนดในตําแหน่งที่จะนับเกื้อกูล 

7 เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หน้าที่ในตําแหน่งที่ดํารง/เคยดํารง  7.1 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ไม่เกินครึ่งหนึ่ง 
เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ตามที่ ก.พ. กําหนด หรือหน้าที่ตามที่ ก.พ.  7.2 นักวิชาการเผยแพร่

โรงพยาบาลชุมชน กําหนดในตําแหน่งที่จะนับเกื้อกูล 7.3 นักประชาสัมพันธ์
หน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)   7.4 นักวิเทศสัมพันธ์

8 เจ้าพนักงานห้องสมุด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หน้าที่เจ้าพนักงานห้องสมุดตามที่ ก.พ.  บรรณารักษ์ ไม่เกินครึ่งหนึ่ง 
โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป กําหนดหรือหน้าที่ตามที่ ก.พ. กําหนด  
หน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง) ในตําแหน่งบรรณารักษ์ 

9 โภชนากร โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป หน้าที่โภชนากรตามที่ ก.พ. กําหนด  นักโภชนาการ ไม่เกินครึ่งหนึ่ง 
โรงพยาบาลชุมชน หรือหน้าที่ตามที่ ก.พ. กําหนด ในตําแหน่ง 

นักโภชนาการ 
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กลุ่มที ่ ดํารงตําแหน่ง/เคยดํารงตาํแหน่ง ส่วนราชการทีป่ฏบิตังิาน ลักษณะงานทีป่ฏบิตั ิ นบัเกื้อกูลไดก้บัตาํแหน่ง นบัระยะเวลาได ้

10 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป หน้าที่เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ไม่เกินครึ่งหนึ่ง 
โรงพยาบาลชุมชน ในตําแหน่งที่ดํารง/เคยดํารง ตามที่ ก.พ.  

กําหนด หรือหน้าที่ตามที่ ก.พ. กําหนด 
ในตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

11 เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป หน้าที่ในตําแหน่งที่ดํารง/เคยดํารง  นักกิจกรรมบําบัด ไม่เกินครึ่งหนึ่ง 
เจ้าพนักงานอาชีวบําบัด โรงพยาบาลชุมชน ตามที่ ก.พ.กําหนด หรือหน้าที่ตามที่ ก.พ.

กาํหนดในตําแหนงนกักจิกรรมบาํบดั 

12 เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หน้าที่เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุตามที่ ก.พ.  นักวิชาการพัสดุ เต็มเวลา 
โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป กําหนดหรือหน้าที่ตามที่ ก.พ. กําหนด  
หน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง) ในตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ 

13 ช่างกายอุปกรณ์ โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป หน้าที่ช่างกายอุปกรณ์ตามที่ ก.พ. กําหนด   นักกายอุปกรณ์ ไม่เกินครึ่งหนึ่ง 
หรือหน้าที่ตามที่ ก.พ. กําหนด ในตําแหน่ง 
นักกายอุปกรณ์ 

หมายเหตุ
            การจัดกลุ่มเพื่อนับระยะเวลาเกี่ยวข้องเกื้อกูลนี้ ใช้ในกรณีการย้าย โอน และบรรจุกลับ ผู้ที่ดํารงหรือเคยดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ในระดับเดียวกันกับตําแหน่งที่จะแต่งตั้ง 
            และกรณีการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับสูงขึ้น ตามแนวทางหนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ 1๕ กันยายน ๒๕๔๘
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เอกสารประกอบการคดัเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน 

ของ 

..................................(ช่ือ/สกุล).................................... 
ตําแหน่ง..........................ตําแหน่งเลขที่......................... 

......................ส่วนราชการ........................ 

เพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง/เพื่อขอรับเงินประจําตําแหน่ง..................................... 
ตําแหน่งเลขที่.........................ส่วนราชการ............................................... 
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แบบประเมนิคุณลักษณะของบุคคล 
ช่ือ............................................................................................................................................................................ 
ขอรับการคัดเลือกเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง/เพ่ือขอรับเงินประจําตําแหน่ง......................................................... 

ตอนที่ 1 รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่
ได้รับ 

1. ความรับผิดชอบ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น
- เอาใจใสใ่นการทํางานที่ได้รับมอบหมายและหรืองานที่เก่ียวข้องอย่างมี

      ประสิทธิภาพ 
    - ยอมรับผลงานของตนเองทั้งในด้านของความสําเร็จและความผิดพลาด 
    - พัฒนาและปรับปรุงงานในหน้าที่ให้ดีย่ิงข้ึนและหรือแก้ไขปัญหาหรือ 
      ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น เช่น งานใดที่สําเร็จและได้ผลดีแล้วก็พยายามปรับปรุง  
      ให้ดีขึ้นไปอีกเรื่อยๆ หรืองานที่พบว่ามีปัญหาหรือข้อผดิพลาดก็พยายาม 
      แก้ไขไมล่ะเลยหรือปล่อยทิ้งไว้จนเกิดปัญหาเช่นน้ันซ้ําๆ อีก 

2. ความคิดริเร่ิม พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น
- คิดค้นระบบแนวทาง วิธีดําเนินการใหม่ๆ เพ่ือประสทิธิผลของงาน
- แสดงความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะอย่างสมเหตุสมผลและสามารถปฏิบัติได้
- แสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพ่ิมเติมอยู่เสมอโดยเฉพาะในสายวิชาชีพ/งานของตน
- ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข หรือดัดแปลงวิธีทํางานให้มีประสิทธิภาพและ

      ก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา 
    - สนใจในงานที่ยุ่งยากซับซ้อน 
    - มีความไวต่อสถานการณ์หรือความฉับไวในการรับรู้สิ่งเร้าภายนอก 

3. การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น
- วิเคราะห์หาสาเหตุก่อนเสมอเมื่อประสบปัญหาใดๆ
- วิเคราะห์ลู่ทางแก้ปัญหา โดยมีทางเลือกปฏิบัติได้หลายวิธี
- เลือกทางปฏิบัติในการแก้ปัญหา ได้ถูกต้องเหมาะสม
- ใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจและแก้ปัญหา (ไม่ใช้ความรู้สึกของตนเอง)

15 

15 

15 

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

…………......….

………...………
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ตอนที่ 1 รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่
ได้รับ 

4. ความประพฤติ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น
- รักษาวินัย และมีนํ้าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่
- มีกิริยาวาจาสุภาพ อ่อนโยน
- มีความประพฤติส่วนตัวที่เหมาะสมและควบคุมอารมณ์ได้
- ปฏิบัติงานอยู่ในกรอบของข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ

      พลเรือนและวิชาชีพของตน 
    - มีความซื่อสัตย์สุจริต 
5. ความสามารถในการสื่อความหมาย พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น

- สื่อสารกับบุคคลต่างๆ เช่น ผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน ผู้รับบริการ
      และผู้ที่เก่ียวข้องได้ดี โดยเข้าใจถูกต้องตรงกัน 
    - ถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการให้ผู้อ่ืนเข้าใจอย่างชัดเจน  
       โดยใช้ภาษาอย่างถูกต้องเหมาะสม 
6. การพัฒนาตนเอง พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น

- ติดตาม ศึกษา ค้นคว้าความรู้ใหม่ หรือสิ่งที่เป็นความก้าวหน้าทางวิชาการ/
      วิชาชีพอยู่เสมอ 
    - สนใจและปรับตนเองให้ก้าวทันวิทยาการใหม่ๆ ตลอดเวลา 
    - นําความรู้และวิทยาการใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
      ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7. การทํางานร่วมกับผู้อ่ืน

- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน
- ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานกับผู้อ่ืน
- เคารพในสิทธิของผู้อ่ืน
- มีมนุษยสมัพันธ์ในการปฏิบัติงาน

8. ความเสียสละ
- การอุทิศเวลาให้งาน
- สามารถช่วยเหลือหน่วยงานขององค์กรอ่ืนๆ ทั้งภายในและภายนอก

      องค์กรทั้งงาน โดยตรงและงานที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ 
    - การไม่เก่ียงงาน  

15 

10 

10 

10 

10 

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

…………….. 

…………..... 

…………….. 

…………….. 

รวม 100
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ตอนที่ 2  สรปุความเห็นในการประเมิน 

ความเห็นของผู้ประเมิน 
     (      ) ผ่านการประเมิน (ได้คะแนนรวมไมตํ่่ากว่าร้อยละ 60) 
     (      ) ไม่ผ่านการประเมิน (ได้คะแนนรวมตํ่ากว่าร้อยละ 60) 
            (ระบุเหตุผล).................................................................................................
        .............................................................................................................................................
        .............................................................................................................................................
        .............................................................................................................................................
        ..............................................................................................................................................
        ..............................................................................................................................................
        ..............................................................................................................................................

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

(ตําแหน่ง)................................................... 
วันที่...........เดือน.............................พ.ศ. ............ 

ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไป 1 ระดับ 
    (       ) เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น 
    (       ) มีความเห็นแตกต่างจากการประเมินข้างต้น ในแต่ละรายการ ดังน้ี.................. 

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

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

          (ตําแหน่ง)............................................. 
วันที่.........เดือน.......................พ.ศ. ........ 

   หมายเหตุ กรณีที่ผู้บังคับบัญชาทั้ง 2 ระดับเห็นสมควรให้ผ่านการประเมิน ให้นําเสนอผลงานเพ่ือขอรับการคัดเลือกได้ 
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ตอนที่ 2 สรปุความเหน็ในการประเมิน 

ความเห็นของผูม้ีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 (กรณีทีค่วามเห็นของผู้บังคับบัญชาทั้ง 2 ระดับแตกต่างกัน) 

   (        ) ผ่านการประเมิน (ระบุเหตุผล).......................................................................................
          .............................................................................................................................................       

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

   (        ) ไม่ผ่านการประเมิน (ระบุเหตุผล)...................................................................................
             ............................................................................................................................ 

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

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

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

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

                 (ตําแหน่ง).................................................. 
                 วันที่.............เดือน...................พ.ศ. ..........
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แบบเสนอผลการปฏบิตังิานเพื่อขอรบัการคดัเลือก 
ข้อมูลส่วนบคุคล 
1. ช่ือ (ผู้ขอรับการคัดเลือก).....................................................................................................................................
2. ตําแหน่ง (ปัจจุบัน).............................................................................ตําแหน่งเลขที่............................................

 ส่วนราชการ......................................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................................................. 
 ดํารงตําแหน่งน้ีเมื่อ.............................................................................................................................................. 
 อัตราเงินเดือนปัจจุบัน..........................................บาท 

3. ขอรับการคดัเลือกเพ่ือประเมินในตําแหน่ง/เพ่ือขอรับเงินประจําตําแหน่ง...........................................................
 ตําแหน่งเลขที่.......................ส่วนราชการ............................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................................................................. 

4. ประวัติส่วนตัว (จาก ก.พ. 7)
 เกิดวันที่..................เดือน..................................................พ.ศ. .............................................. 
 อายุตัว.................................ปี...........................เดือน 
 อายุราชการ.........................ปี...........................เดือน 

5. ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิและวิชาเอก ปีที่สําเร็จการศึกษา สถาบัน 
(ปริญญา/ปริญญาบัตร)

6. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) (ช่ือใบอนุญาต..................................................)
    เลขท่ีใบอนุญาต...................................วันออกใบอนุญาต..................................วันท่ีหมดอายุ.................................. 

7. ประวัติการรับราชการ (จากเริ่มรับราชการจนถึงปัจจุบัน แสดงเฉพาะที่ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในระดับ
ที่สูงขึ้นแต่ละระดับและการเปลี่ยนแปลงในการดํารงตําแหน่งในสายงานต่างๆ)

วัน  เดือน  ปี ตําแหน่ง อัตราเงินเดือน สังกัด 

8. ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน

ปี ระยะเวลา หลักสูตร หน่วยงานที่จัดอบรม 
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9. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน (เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับอะไรบ้างที่นอกเหนือจากข้อ 7 เช่น เป็นหัวหน้าโครงการ
หัวหน้างาน กรรมการ อนุกรรมการ วิทยากร อาจารย์พิเศษ เป็นต้น
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 

10. ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา
10.1 ผลการปฏิบัติงานในช่วง 3 ปีที่ผา่นมา

              - สรุปผลการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก/ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
                (โดยสรุปเฉพาะบทบาทหน้าท่ีหลักและภารกิจสําคัญ) . 

      10.2 ผลงานที่จะส่งประเมิน (จํานวนอย่างน้อย 1 เร่ือง) 
              - ช่ือผลงาน............................................................................................................................................. 
              - เค้าโครงเร่ืองโดยย่อ  
                (สรุปเฉพาะสาระสําคัญ/ประเด็นของเร่ือง/ที่มา/สิ่งที่ศึกษาและผลที่ได้โดยสังเขป)
              - สดัส่วนของผลงานในส่วนที่ผู้ขอรับการคัดเลือกปฏิบัติ/รายช่ือผู้ร่วมจัดทําผลงาน (ถ้าม)ี 
                (ระบุช่ือผู้ร่วมจัดทําพร้อมสัดส่วนที่ดําเนินการ) . 

      10.3 ข้อเสนอแนวคิดเพ่ือพัฒนางาน/วิธีการเพ่ือปรับปรุงงาน 
              สรปุข้อเสนอแนวคิด/วิธีการพร้อมระบุช่ือเร่ืองที่จะพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
              ในตําแหน่งที่จะขอรับการประเมินผลงาน 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

(ลงช่ือ)                  (ผูข้อรบัการคัดเลือก) 
(ลงช่ือ)(                  )(ผู้ขอรับการคัดเลือก) 
วันที่      เดือน                 พ.ศ.        .       
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11. คํารับรองของผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน

      ได้ตรวจสอบข้อความของ................................................................................................................................. 
      ที่เสนอขอรับการคัดเลือกแล้วเห็นว่าถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ 

(ลงช่ือ) . 
( )) 

ต9e9 ตําแหน่ง................................................... 
................................/     ………………/……………………/……………… 

12. คํารับรองของผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไป 1 ระดับ

(ลงช่ือ) . 
( )) 

ต9e9                               ตําแหน่ง................................................... 
................................/   ………………/……………………/……………… 
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13. สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล

การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพ่ือประเมินแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง/เพ่ือขอรับเงินประจําตําแหน่ง
. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .ระ ดั บ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ช่ื อ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . . . . . 
ตําแหน่ง................................ตําแหน่งเลขที่...........................ส่วนราชการ.................................................................
ขอเสนอผลงานเพ่ือรับการคัดเลือกแต่งต้ังในตําแหน่ง/เพ่ือขอรับเงินประจําตําแหน่ง................................................. 
ตําแหน่งเลขที่............................. ส่วนราชการ............................................................................................................ 
1. คุณสมบัติของบุคคล

1.1 คุณวุฒกิารศึกษา
                 (    )  ไม่ตรงแต่ ก.พ.ยกเว้นตามมาตรา 62       (    ) ตรงตามคณุสมบตัิเฉพาะสําหรับตําแหนง    

1.2 ใบอนญุาตประกอบวชิาชพี (ถากําหนดไว) เลขทีใ่บอนญุาต........................................
         (    ) ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง                 (    )  ไม่ตรงตามที่กําหนด 
   1.3 ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง 
         (    ) ครบตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง       (    )  ไมค่รบแต่จะครบในวันที่....................... 
   1.4  ระยะเวลาขั้นตํ่าในการดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งในสายงานที่จะแต่งต้ัง 
          (ให้รวมถึงการดํารงตําแหน่งในสายงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือเคยปฏิบัติงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือเกื้อกูลด้วย) 
              (    )  ครบตามที่ ก.พ. กําหนด  (    ) ไม่ครบ/ส่งให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลพิจารณา   
2. การประเมินคุณลักษณะของบุคคล
    (    )  ผ่านการประเมิน      (    )  ไม่ผ่านการประเมินเหตุผล............................................................................ 

3. สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล
    (    )  อยู่ในหลักเกณฑ์ทีจ่ะดําเนินการต่อไปได้      (    ) ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์เน่ืองจาก...................................... 
    (    )  อยู่ในหลักเกณฑ์ทีจ่ะดําเนินการต่อไปได้แต่ต้องให้คณะกรรมการพิจารณาเรื่องระยะเวลาข้ันตํ่าในการ 
            ดํารงตําแหน่ง      

ลงช่ือ..............................................ผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ 
  (................................................ ) 

            ................/........../................. 
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14. ผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคล กรณีตําแหน่งเลื่อนไหล

      ช่ือผูข้อรับการคัดเลือก .................................................................................................................................... 
      (      ) ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมิน 
      (      ) ไมไ่ด้รับการคัดเลือก 

               ระบุเหตุผล........................................................................................................................................... 
      ......................................................................................................................................................................... 

(ลงช่ือ)                  (ผูม้ีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57) 
                 )(                  )(ผู้ขอรับการคัดเลือก) 

.............       ………………/……………………/……………… 
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15. ผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคล กรณีนอกเหนือจากตําแหน่งเลื่อนไหลตามข้อ 14

      ช่ือผูข้อรับการคัดเลือก ..................................................................................................................................... 
      (     ) ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมิน 
      (     ) ได้รับการคัดเลือกให้ย้าย/โอน/บรรจุกลับ โดยไม่ต้องส่งผลงานประเมิน 
      (     ) ได้รับการคัดเลือกให้ย้าย/โอน/บรรจุกลับ โดยต้องส่งผลงานประเมิน 
      (     ) ไมไ่ด้รับการคัดเลือก 

               ระบุเหตุผล........................................................................................................................................... 
      ......................................................................................................................................................................... 

(ลงช่ือ) ประธานคณะกรรมการคัดเลือก 
                 ) ( )(ผู้ขอรับกา 

รคัดเลือก) 
      (     ) เห็นชอบ 
      (     ) มีความเห็นแตกต่าง เน่ืองจาก............................................................................................................. 
           ..................................................................................................................................................................  

(ลงช่ือ) ผู้มอํีานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 
                 ( )(ผูข้อรับการคัดเลือก) 
.............     ………………/……………………/…………… 
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เอกสารประกอบการพิจารณาขอนับระยะเวลาการดํารงตําแหน่งในสายงานที่ขอเกื้อกูลกับตําแหน่งที่ขอประเมิน 
ของ นาย/นาง/นางสาว.............................................................ตําแหน่ง....................................................ตําแหน่งเลขที่........................................ 

ส่วนราชการ (ระบุงาน/ฝ่าย/กลุ่ม)................................................................................ 
ประเมินเพื่อดํารงตําแหน่ง.......................................................................ตําแหน่งเลขที่.....................................ส่วนราชการ............................................ 

ชื่อ/ตําแหน่งปัจจุบัน/วุฒิ 
ช่วงเวลาดํารง
ตําแหน่งที่ขอ

เกื้อกูล 

ตําแหน่ง/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ในตําแหน่งที่ขอเกื้อกูล 

ระยะเวลาที่ขอ
เกื้อกูล 

จํานวนผู้ร่วม
ดําเนินการ 

สัดส่วนที่ผู้ขอ
เกื้อกูลได้

ปฏิบัติงาน % 

ตําแหน่ง/ลักษณะงาน 
ของตําแหน่งที่ขอประเมิน 

ผู้รับรอง 
(เซ็นทุกหน้า) 

ชื่อ................................ 
ตําแหน่ง............................ 

วุฒิ..................................... 
เมื่อ ................................ 

ได้รับใบประกอบวิชาชีพ  
(ถ้ามี) 
เมื่อ......................................... 

เป็นช่วง
ระยะเวลาการ
ดํารงตําแหน่งที่
ขอเกื้อกูล
ทั้งหมด  

เป็นการดํารงตําแหน่งที่ขอเกื้อกูล
แยกเป็นแต่ละระดับ 

ตําแหน่งที่ 1…….…ระดับ............ 
มีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้ 
....................................................... 
....................................................... 
....................................................... 

ตําแหน่งที่ 2…….…ระดับ.............. 
มีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้ 
....................................................... 
....................................................... 
....................................................... 

ฯลฯ 

เป็นระยะเวลา
เฉพาะที่ดํารง
ตําแหน่งแต่ละ
ระดับ 
........................ 
....................... 

รวม
ระยะเวลาของ
แต่ละตําแหน่ง
แล้วจะต้องมี
ยอดรวมเท่ากับ
ช่องที่ 2 

ผู้ที่ร่วม
ปฏิบัติงาน
ของแต่ละงาน 
(ถ้าทําคน
เดียวให้ใช้ - ) 

เป็นลักษณะงานที่ไปดํารง
ตําแหน่งใหม่ โดยแยกเป็น 
แต่ละระดับให้ตรงตาม 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 

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

ชื่อผู้ขอประเมิน 
วัน/เดือน/ปี 

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

(ชื่อและตําแหน่ง) 
ผู้บังคับบญัชาที่ควบคุมดูแล

การปฏิบัติงาน 
วัน/เดือน/ปี 

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

(ชื่อและตําแหน่ง) 
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป  

1 ระดับ 
วัน/เดือน/ปี 

แบบฟอร์มนีใ้ช้เฉพาะกรณีที่ 
ขอนบัระยะเวลาเกี่ยวข้องเกือ้กลู 
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ตัวอย่าง 

ประกาศคณะกรรมการคัดเลอืกบุคคลฯ 
เร่ือง  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพ่ือ ..............(ย้าย โอน บรรจุกลับ หรอืเลื่อนระดับ แล้วแต่กรณี)   

ให้ดํารงตําแหน่ง.................................................. 
โรงพยาบาล...........................  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด............................ 

ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้ดํารงตําแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ ที่ อ.ก.พ. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แต่งตั้งจะดําเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อจะแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง…………....................  ส่วนราชการ
.............................................................................................................................  ซึ่งเป็นตําแหน่งว่าง/ตําแหน่งท่ีจะว่าง 
ในวันที่……..................................................................... 

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่ อ.ก.พ. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กําหนดไว้ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ก. ตําแหนง่ทีร่บัสมัคร 
ตําแหน่ง……………………………………………ระดับ.................................. ตําแหน่งเลขที่……..............

ส่วนราชการ........................................................................................................................................................ 

ข. คณุสมบตัขิองผู้มีสทิธสิมัครเขา้รบัการคดัเลือก 
กรณีการย้าย โอน บรรจุกลับ หรือเลื่อนระดับ 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามมาตรฐานการกําหนดตําแหน่ง
2. ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ

และลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 

ค. กาํหนดการและวิธกีารรบัสมัคร 
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกย่ืนใบสมัครและเอกสารต่างๆ ตามที่คณะกรรมการ

คัดเลือกบุคคลฯ กําหนด ท่ี กลุมงานทรัพยากรบุคคล/กลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาล…….............. 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด............................................................ต้ังแต่วันที่……..............................................
ถึงวันที่……..................................................  ในวันและเวลาราชการ  
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ง. เอกสารทีต่อ้งย่ืนพร้อมใบสมัคร 
1. เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน ต้นฉบับ จํานวน 1 ชุด

และสําเนา จํานวน 5 ชุด 
2. สําเนามติการนับระยะเวลาการดํารงตําแหน่งในสายงานที่ขอเก้ือกูลในตําแหน่ง

ที่ขอประเมิน จํานวน 6 ฉบับ (กรณีระยะเวลาข้ันตํ่าในการดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งในสายงาน 
ที่จะแต่งต้ังไม่ครบ) 

3. เอกสารอ่ืนๆ

จ. หลักเกณฑ์และวิธกีารคดัเลือก 
1. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะแต่งต้ัง ให้ดํารงตําแหน่ง

นับถึงวันที่ ปิดรับสมัคร กรณีการคัดเลือกเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งเน่ืองจากผู้ ดํารงตําแหน่งอยู่เดิม 
จะต้องพ้นจากราชการไปเพราะเกษียณอายุ นับถึงวันที่ 30 กันยายน 

2. การพิจารณาคัดเลือกบุคคลจะพิจารณาจากองค์ประกอบและกําหนดคะแนน
ในแต่ละองค์ประกอบ ดังน้ี 

2.1 ความรู้ความสามารถและความชํานาญในการปฏิบัติงาน ให้พิจารณา 
โดยคํานึงถึงคุณวุฒิการศึกษา ความรู้ความสามารถ ทักษะ และความชํานาญในการปฏิบัติงานด้านน้ัน  
ซึ่งอาจพิจารณาจากข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีของข้าราชการผู้น้ันในระยะเวลาที่ผ่านมา  
(20 คะแนน) 

2.2 ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง  ให้พิจารณาโดยคํานึงถึงระยะเวลาดํารงตําแหน่ง 
ในสายงานที่จะแต่งตั้ง หรือสายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือระยะเวลาที่เคยปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูล 
กับตําแหน่งที่จะแต่งต้ัง  (20 คะแนน) 

2.3 การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ ให้พิจารณาโดยคํานึงถึง 
ความประพฤติ การรักษาวินัย ความขยันหมั่นเพียร ความอุตสาหะ การอุทิศเวลาให้กับราชการ (20 คะแนน) 

2.4 ผลงานหรือผลการปฏิบัติงาน ให้พิจารณาโดยคํานึงถึงคุณภาพของผลงาน 
หรือผลการปฏิบัติงาน ประโยชน์ของผลงานต่อราชการ วงการวิชาการ หรือวิชาชีพ (30 คะแนน) 

2.5 เกณฑ์อ่ืนๆ เช่น ภาวะผู้นํา มนุษย์สัมพันธ์ ความเสียสละ (10 คะแนน) 
3. วิธีการคัดเลือกให้พิจารณาจากเอกสารใบสมัคร ผลงาน ประวัติการรับราชการ

อาจใช้วิธีสัมภาษณ์  สอบข้อเขียน หรืออาจใช้วิธีอ่ืนใดเพ่ิมเติมเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่จะแสดงออกถึงความรู้  
ความสามารถ และความเหมาะสมของผู้สมัครตามที่ได้ประกาศไว้ในประกาศรับสมัครก็ได้ ทั้งน้ี ผู้ได้รับ 
การคัดเลือกจะต้องได้รับคะแนนรวมเฉลี่ยสูงสุด โดยได้คะแนนรวมเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 

ประกาศ ณ วันที่…...................................  พ.ศ. …............... 

(ลงช่ือ)………………………...………………….. 
     (…..................................................) 
ประธานคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ 

เอกสารหมายเลข 3 



ประกาศจังหวัด.............................................. 
เร่ือง  ผลการคดัเลือกบุคคลเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ  

  ของโรงพยาบาล.......................... สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด............................ 

ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่ นร 1006/ว 7 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2552 ได้กําหนดแนวทาง
ดําเนินการเพ่ือใช้ปฏิบัติในการแต่งต้ังข้าราชการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ 
พลเรือน พ.ศ.2551 เร่ืองการแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ และระดับ
ชํานาญการพิเศษ ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กําหนดไว้ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. 
ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 โดยมอบให้ อ .ก .พ . กรมและผู้มี อํานาจสั่งบรรจุ 
ตามมาตรา 57 ดําเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ. กรม
กําหนด น้ัน 

จังหวัด……………………………… ได้คัดเลือกข้าราชการท่ีจะเข้ารับการประเมินผลงานเพ่ือแต่งต้ัง
ให้ดํารงตําแหน่งในระดับสูงข้ึน (ตําแหน่งเลื่อนไหล) จํานวน .......... ราย ดังน้ี 

ลําดบัที ่ ชื่อ – สกุล ตําแหน่งที่ได้รบัการคดัเลือก  ส่วนราชการ 

1. นาง ก นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
(ด้านบริการทางวิชาการ) 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด............
โรงพยาบาล.......................................... 
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 
งานป้องกันควบคุมโรค 
และระบาดวิทยา 

 ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับน้ี 

ทั้ งน้ี ให้ผู้ที่ ได้รับการคัดเลือกฯ เพ่ือเลื่อนระดับสูงข้ึน จัดส่งผลงานประเมินตามจํานวน 
และเง่ือนไขที่คณะกรรมการประเมินผลงานกําหนด และตามหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ที่ สธ 0201.039/ว 327 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 ภายใน 12 เดือน นับต้ังแต่วันประกาศ  
หากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไม่สามารถส่งผลงานได้ทันตามระยะเวลาที่กําหนดต้องขอรับการคัดเลือก (ช้ีตัว) ใหม่ 
อน่ึง หากมีผู้ใดจะทักท้วงผลงานให้ทักท้วงได้ ภายใน 30 วัน นับต้ังแต่วันประกาศ 

ประกาศ  ณ  วันที่  ....................................... พ.ศ. ......................         

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

           ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57    

  ตัวอย่าง (ตําแหน่งเลื่อนไหล) 

เอกสารหมายเลข 3 



ตัวอย่าง 

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศจังหวัด........................................ 
   เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลท่ีจะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ  

ระดับชํานาญการ (ตําแหน่งเลื่อนไหล) ของโรงพยาบาล........................... สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด........................... 

 ลําดบัท่ี ช่ือ - ช่ือสกลุ ส่วนราชการ/ตาํแหน่งเดิม ตําแหน่ง 
เลขท่ี 

ส่วนราชการ/ตาํแหน่ง  
ท่ีได้รับการคัดเลือก 

ตําแหน่ง 
เลขท่ี 

หมายเหต ุ

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด................. 
โรงพยาบาล........................................... 
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 
งานป้องกันควบคุมโรค 
และระบาดวิทยา 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด............... 
โรงพยาบาล......................................... 
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 
งานป้องกันควบคุมโรค 
และระบาดวิทยา 

1 นาง ก. นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 1108 นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
(ด้านบริการทางวิชาการ) 

1108 เล่ือนระดับ 

ชื่อผลงานส่งประเมิน “.....................................................................................................” 
ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน “..........................................................................................” 

 ...............% 
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ตัวอย่าง (รับเงินประจาํตําแหน่ง)

ประกาศจังหวัด.............................................. 
เร่ือง ผลการคดัเลือกบุคคลทีจ่ะเข้ารับการประเมินผลงานเพ่ือขอรับเงินประจําตําแหน่ง 

     ของโรงพยาบาล................................. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด................................. 

ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 7 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2552 ได้กําหนดแนวทาง
ดําเนินการเพ่ือใช้ปฏิบัติในการแต่งต้ังข้าราชการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญั ติระเบียบข้าราชการ 
พลเรือน พ.ศ.2551 เร่ือง การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ และระดับ 
ชํานาญการพิเศษ ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กําหนดไว้ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. 
ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 18 ลงวันที่  
11 ธันวาคม 2551 เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการรับเงินประจําตําแหน่งสําหรับตําแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการ และระดับทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ ทักษะ และสมรรถนะ โดยมอบให้ อ.ก.พ. กรม 
และผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 ดําเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ อ.ก.พ. กรมกําหนด น้ัน 

จังหวัด.................................... ได้คัดเลือกข้าราชการ ที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพ่ือขอรับเงิน
ประจําตําแหน่ง จํานวน .......... ราย ดังน้ี  

ลําดบัที ่ ชื่อ – สกุล ตําแหน่งที่ได้รบัการคดัเลือก ส่วนราชการ 

1. น.ส. ข พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
(ด้านการพยาบาลวิสัญญ)ี 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด............ 
โรงพยาบาล...................................... 
กลุ่มการพยาบาล 
กลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญ ี

ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

ทั้งน้ี ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกฯ จัดส่งผลงานตามจํานวนและเง่ือนไขที่คณะกรรมการประเมินผลงาน 
กําหนด  และตามหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ที่  สธ 0201.039/ว 327 ลงวันที่  
30 พฤษภาคม 2555 ภายใน 12 เดือน นับต้ังแต่วันที่ประกาศ หากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไม่สามารถ 
ส่งผลงานได้ทันตามระยะเวลาที่กําหนดต้องขอรับการคัดเลือก (ช้ีตัว) ใหม่ อน่ึง หากมีผู้ใดจะทักท้วงผลงาน 
ให้ทักท้วงได้ ภายใน 30 วัน นับต้ังแต่วันประกาศ 

ประกาศ  ณ  วันที่  ....................................... พ.ศ. ......................               

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

           ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57    
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ตัวอย่าง 

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศจังหวัด........................................................ 
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลท่ีจะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจําตําแหน่ง  

ของโรงพยาบาล.............................................. สํานกังานสาธารณสขุจังหวัด............................................. 

ลําดบัท่ี ช่ือ - ช่ือสกลุ ส่วนราชการ/ตาํแหน่งเดิม ตําแหน่ง 
เลขท่ี 

ส่วนราชการ/ตาํแหน่ง  
ท่ีได้รับการคัดเลือก 

ตําแหน่ง 
เลขท่ี 

หมายเหต ุ

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด................. 
โรงพยาบาล........................................... 
กลุ่มการพยาบาล 
กลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญี 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด............... 
โรงพยาบาล......................................... 
กลุ่มการพยาบาล 
กลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญี 

1 น.ส. ข พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

(ดานการพยาบาลวิสัญญี) 

2345 พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
(ด้านการพยาบาลวิสัญญี) 

2345 เพ่ือขอรับ
เงินประจํา
ตําแหน่ง 

ชื่อผลงานส่งประเมิน “....................................................................................................” 
ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน “.................................................................................................................................” 

 ................% 
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 ตัวอย่าง (ตําแหน่งนอกเลื่อนไหล) 

ประกาศคณะกรรมการคัดเลอืกบุคคลฯ 
เร่ือง ผลการคดัเลือกบุคคลเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งระดับชํานาญการพิเศษ 

ของโรงพยาบาล................................. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด................................. 

 ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่ นร 1006/ว 7 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2552 ได้กําหนดแนวทาง
ดําเนินการเพ่ือใช้ปฏิบัติในการแต่งต้ังข้าราชการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  
พ.ศ. 2551 เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการและระดับ 
ชํานาญการพิเศษ ให้ ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  ก.พ. กําหนดไว้ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.  
ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 โดยมอบให้ อ.ก.พ. กรมและผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 
ดําเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ. สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนด น้ัน   

บัดน้ี คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ ซึ่งได้รับการแต่งต้ังโดย อ.ก.พ. สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ได้ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งที่ ......................... เมื่อวันที่ ........................................... แล้ว 
มีมติคัดเลือกข้าราชการเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งระดับชํานาญการพิเศษ ของโรงพยาบาล................................. 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด...........................................จํานวน ............. ราย ดังน้ี 

ลําดบัที่            ชื่อ-สกลุ          ตําแหนง่ที่ได้รบัการคดัเลือก ส่วนราชการ 
1. นาย.ส             นักวิชาการสาธารณสุข            สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด................. 

ชํานาญการพิเศษ โรงพยาบาล.......................................... 
(ด้านบริการทางวิชาการ)            กลุ่มงานประกันสุขภาพ  

2. นาง.จ             นักวิชาการสาธารณสุข            สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด............... 
ชํานาญการพิเศษ โรงพยาบาล........................................ 
(ด้านบริการทางวิชาการ)            กลุ่มงานสุขศึกษา 

ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศน้ี 

ทั้งน้ี ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ เพ่ือเลื่อนระดับสูงขึ้น จัดส่งผลงานประเมินตามจํานวน 
และเง่ือนไขที่คณะกรรมการประเมินผลงานกําหนด ตามหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ที่ สธ 0201.039/ว 327 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 ภายใน 6 เดือน นับต้ังแต่วันประกาศ หากผู้ที่ได้รับ
การคัดเลือกไม่สามารถส่งผลงานได้ทันตามระยะเวลาที่กําหนดต้องขอรับการคัดเลือก (ช้ีตัว) ใหม่ ตามแนวทาง
ที่คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ กําหนด อน่ึง หากมีผู้ใดจะทักท้วงผลงานให้ทักท้วงได้ ภายใน 30 วัน  
นับต้ังแต่วันประกาศ 

  ประกาศ  ณ  วันที่  ....................................... พ.ศ. ......................        

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

ประธานคณะกรรมการคัดเลือกฯ 
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มติคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลท่ีจะเข้ารับการประเมินผลงานให้ดํารงตําแหน่ง 
ระดับชํานาญการพิเศษ ของโรงพยาบาล................................. สํานกังานสาธารณสขุจังหวัด................................. 

ครั้งท่ี ........................... เม่ือวันที่ ........................................................ 

ลําดับที่ 
ชื่อ – สกุล ส่วนราชการ/ตําแหน่งเดิม 

ตําแหน่ง
เลขท่ี 

ส่วนราชการ/ตําแหน่ง 
ที่ได้รับการคัดเลือก 

ตําแหน่ง
เลขท่ี 

หมายเหตุ 

1 นาย.ส 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด............... 
โรงพยาบาล......................................... 
กลุ่มงานประกันสุขภาพ 

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
(ด้านบริการทางวิชาการ) 

123818 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด............... 
โรงพยาบาล......................................... 
กลุ่มงานประกันสุขภาพ 

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
(ด้านบริการทางวิชาการ) 

166678 เล่ือนระดับ 

ชื่อผลงานส่งประเมิน “....................................................................................................” 
ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน “................................................................................................................................” 

............. %

2 นาง จ. 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด............... 
โรงพยาบาล......................................... 
กลุ่มงานสุขศึกษา 

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
(ด้านบริการทางวิชาการ) 

1669 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด............... 
โรงพยาบาล......................................... 
กลุ่มงานสุขศึกษา 

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
(ด้านบริการทางวิชาการ) 

1234 เล่ือนระดับ 

ชื่อผลงานส่งประเมิน “....................................................................................................” 
ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน “.................................................................................................................................” 

............. %

เอกสารหมายเลข 3 



เอกสารหมายเลข 4 

เอกสารที่ต้องส่งในการสมัคร 
1. ใบสมัคร
2. เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน ต้นฉบับ จํานวน 1 ชุด

และสําเนา จํานวน 5 ชุด  
3. สําเนามติการนับระยะเวลาการดํารงตําแหน่งในสายงานที่ขอเก้ือกูลในตําแหน่ง

ที่ขอประเมิน จํานวน 6 ฉบับ (กรณีระยะเวลาขั้นตํ่าในการดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งในสายงาน 
ที่จะแต่งต้ังไม่ครบ) 

4. เอกสารอ่ืนๆ  ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน
ให้ดํารงตําแหน่งระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ ของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ทั้งหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป  
ที่ อ.ก.พ. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแต่งต้ังเห็นสมควร ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. กําหนด 



เอกสารหมายเลข 4 
ใบสมคัร 

แบบใบสมคัรเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง……………………………………………….. 
1. ข้อมูลส่วนบุคคล
    ช่ือ…......................................................................ช่ือสกุล…….......................................................................... 

วัน เดือน ปีเกิด…...................................................อายุตัว…......................ปี อายุราชการ…..........................ปี 
วันเกษียณอายุ…..................................................ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง…....................................................... 
ระดับ…...................................................ส่วนราชการ…................................................................................... 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ต้ังแต่….....................................................................อัตราเงินเดือน..........................................................บาท 
โทรศัพท…์..........................................................e-mail………………………………………..……………………………… 

2. การดํารงตําแหน่ง
ดํารงตําแหน่ง….........................................ระดับชํานาญการ (ระดับ 6 – 7) ต้ังแต่…..................................... 
ดํารงตําแหน่ง…........................................ระดับชํานาญการพิเศษ (ระดับ 8) ต้ังแต่….................................... 

3. ความผิดทางวินัย เป็นผู้อยู่ระหว่าง
 ถูกสอบสวน….......................................................................เมื่อ…..................................................
 ถูกลงโทษ…..........................................................................เมื่อ….................................................
 ไม่มี.

4. วุฒิการศึกษา (โปรดแนบหลักฐาน)
 ปริญญาตร…ี..........................................................สาขา…..............................................................

สถาบัน…................................................................จบการศึกษาเมื่อ…............................................ 
 ปริญญาโท…..........................................................สาขา…..............................................................

สถาบัน…...............................................................จบการศึกษาเมื่อ…............................................ 
 ปริญญาเอก…........................................................สาขา…..............................................................

สถาบัน…...............................................................จบการศึกษาเมื่อ..............….............................. 
 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ………..........................................เลขที่…...............................................

วันออกใบอนุญาต…...............................................วันหมดอายุ….................................................... 
5. ผลงานวิชาการที่จะส่งประเมิน/ที่เคยส่งประเมิน

เร่ือง…............................................................................................................................................................... 
 …………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………

(ถ้าเป็นกรณีการย้าย โอน บรรจุกลับ  ให้ระบุเร่ืองที่เคยผ่านการประเมิน) 

6. ข้อเสนอแนวคิดเพ่ือพัฒนางาน/ปรับปรุงงาน ที่จะส่งประเมิน
    เร่ือง…………...................................................................................................................................................... 
 …………………………………........................……………………………………………………………………………………………… 
    (เฉพาะกรณีส่งผลงานเพ่ือประเมินเลื่อนระดับ  ถ้าเป็นกรณีย้าย โอน บรรจุกลับ ไม่ต้องระบุ) 

รูปถ่าย 
1 x 1.5 นิ้ว 
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 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความท่ีแจ้งไว้ในแบบฟอร์มน้ีถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ   
หากตรวจสอบภายหลังแล้วพบว่าข้อความดังกล่าวเป็นเท็จ หรือไม่ถูกต้องจะถือว่าหมดสิทธ์ิได้รับการคัดเลือก 
และหากได้รับการพิจารณาคัดเลือกแล้วจะถือว่าเป็นโมฆะ 

ลงช่ือ…...........................................ผู้ขอรับการคัดเลือก 
             (….................................................) 

      …......../…......../…....... 

7. คํารับรอง/ความเห็นของผู้บังคับบัญชาระดับต้น

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

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

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

  ลงช่ือ…............................................. 
      (…............................................) 
           …......../…......../…....... 

สถานที่ติดต่อ 

ที่อยู่ปัจจุบันสามารถติดต่อได้สะดวก 
บ้านเลขท่ี…....................................ซอย/ตรอก…..............................ถนน…............................................. 
แขวง/ตําบล….....................................เขต/อําเภอ….............................จังหวัด…..................................... 
รหัสไปรษณีย์….......................โทรศัพท์บ้าน…................................โทรศพัท์มือถือ…............................... 
โทรสาร…........................................e-mail……………………………………………………………………….…………. 



สิ่งท่ีสงมาดวย 2 

ขั้นตอนและวิธีการประเมินผลงานเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญการพิเศษลงมา 

และเพ่ือขอรับเงินประจําตําแหนงระดับชํานาญการ 

1. ผูท่ีไดรับการคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลท่ี อ.ก.พ.สํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุขแตงตั้ง และผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 เห็นชอบแลว หรือผูท่ีไดรับการคัดเลือกจากผูมี

อํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 หรือผูวาราชการจังหวัดแลวแตกรณี ใหสงผลงานประเมินตามหัวขอเรื่องท่ีได

เสนอไวในข้ันตอนการคัดเลือกบุคคล 

2. ผลงานท่ีสงประเมินจะตองประกอบดวยผลงานท่ีเกิดจากงานในหนาท่ีความรับผิดชอบ

และขอเสนอแนวความคิดเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน (จํานวน 6 ชุด) ดังนี้ 

 2.1 ผลงานท่ีเปนผลการดําเนินงานท่ีผานมาเปนผลสําเร็จของงานท่ีเกิดจากการ

ปฏิบัติงานในตําแหนงหนาท่ีความรับผิดชอบของผูนั้น ซ่ึงอาจไมจําเปนตองมีการจัดทําผลงานข้ึนใหมเพ่ือใช  

ในการประเมินโดยเฉพาะ โดยใหนําเสนอในรูปแบบของการสรุป วิเคราะหถึงผลท่ีเกิดข้ึน แสดงถึงความรู 

ความสามารถ และความชํานาญงานของบุคคล สามารถระบุผลสําเร็จของงานหรือประโยชนท่ีเกิดจากผลงาน

ดังกลาว หรือการนําผลงานไปใชเพ่ือแกไขปญหางานหรือใชเสริมยุทธศาสตรของหนวยงาน โดยมิใชเปนเพียง

การรวบรวมผลงานยอนหลัง ซ่ึงรูปแบบการนําเสนอใหใชรูปแบบการนําเสนอผลงานตามท่ีคณะกรรมการ

ประเมินผลงานกําหนด (รายละเอียดตามสิ่งท่ีสงมาดวย 3) 

2.2 ขอเสนอแนวคิด วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน

ควรเปนแนวคิดวิสัยทัศน หรือแผนงานท่ีจะทําในอนาคต เพ่ือพัฒนางานในตําแหนงท่ีจะไดรับการแตงตั้ง 

และสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของหนวยงาน รวมท้ังควรเปนแนวคิด หรือแผนงานท่ีสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง

และใหมีการติดตามผลภายหลังการแตงตั้งแลวดวย ซ่ึงรูปแบบการนําเสนอใหใชรูปแบบการเสนอผลงาน

ตามท่ีคณะกรรมการประเมินผลงานกําหนด (รายละเอียดตามสิ่งท่ีสงมาดวย 3) 

3. ผลงานท่ีสงประเมินจะตองอยูในเง่ือนไข ดังนี้

3.1 เปนผลงานท่ีจัดทําข้ึนในระหวางท่ีดํารงตําแหนงในระดับท่ีต่ํากวาระดับท่ีจะ

ประเมิน 1 ระดับ เวนแตคณะกรรมการประเมินผลงานจะกําหนดเปนอยางอ่ืน แตอยางนอยจะตองมีผลงาน  

ท่ีต่ํากวา  1 ระดับอยูดวย 

3.2 ไมใชผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธท่ีเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือขอรับปริญญา 

 หรือประกาศนียบัตร หรือเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม 

3.3 กรณีท่ีเปนผลงานรวมกันของบุคคลหลายคน จะตองแสดงใหเห็นวาผูเสนอ

ผลงานประเมินไดมีสวนรวมในการจัดทํา หรือผลิตผลงานในสวนใด หรือเปนสัดสวนเทาใด และมีคํารับรอง

จากผูมีสวนรวมในผลงานนั้น และจากผูบังคับบัญชาดวย 

3.4 ผลงานท่ีนํามาใชประเมินเพ่ือเลื่อนข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึนแลว 

จะนํามาเสนอใหประเมินเพ่ือเลื่อนข้ึนแตงตั้งในระดับท่ีสูงข้ึนอีกไมได 
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3.5 แนวคิดเพ่ือการพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน ตองเปน

แนวคิดท่ีจะพัฒนางานในตําแหนงท่ีจะไดรับการแตงตั้ง และมีการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของระยะเวลา

ของการดําเนินงานไวดวย 

3.6 จํ านวนผลงานและขอเสนอแนวคิดเพ่ือพัฒนางานใหส งตามจํานวน ท่ี

คณะกรรมการประเมินผลงานในแตละสายงานจะกําหนด 

4. ลักษณะของผลงาน

4.1 ตําแหนงประเภทวิชาการ  ระดับชํานาญการ 

   4.1.1  ขอบเขตของผลงาน 

   เปนผลการปฏิบัติงานหรือผลสําเร็จของงานท่ีเกิดจากงานในหนาท่ี  

ความรับผิดชอบของตําแหนง และแนวคิดหรือแผนงานท่ีจะดําเนินการในอนาคต ท่ีเปนการพัฒนางาน        

ในตําแหนง ท่ีจะไดรับการแตงตั้ง 

4.1.2  คุณภาพของผลงาน 

  มีคุณภาพของผลงานท่ีเชื่อถือได 

4.1.3  ความยุงยากซับซอนของผลงาน 

 ใชหลักวิชาการเฉพาะทางในการปฏิบั ติ งานท่ี มีความยุ งยากมาก

จําเปนตองมีการตัดสินใจ หรือแกปญหาในงานท่ีปฏิบัติดวยตนเองได 

4.1.4  ประโยชนของผลงาน 

   เปนประโยชนตอทางราชการหรือประชาชน หรือตอความกาวหนา   

ทางราชการหรือการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ สามารถชวยเสริมยุทธศาสตรของหนวยงานไดเปนอยางดี 

4.1.5  ความรูความชํานาญงานและประสบการณ 

   มีความรู ความชํานาญงาน และประสบการณท่ีสามารถปฏิบัติงาน      

ในความรับผิดชอบดวยตนเองได เปนท่ียอมรับในงานนั้น ๆ 

4.2 ตําแหนงประเภทวิชาการ  เพ่ือขอรับเงินประจําตําแหนงระดับชํานาญการ 

4.2.1  ขอบเขตของผลงาน 

   เปนผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงานท่ีเกิดจากงานในหนาท่ี

ความรับผิดชอบของตําแหนง และแนวคิดหรือแผนงานท่ีจะดําเนินการในอนาคต ท่ีเปนการพัฒนางานในตําแหนง

ท่ีจะไดรับการแตงตั้ง 

4.2.2  คุณภาพของผลงาน 

   มีคุณภาพของผลงานดี 

4.2.3  ความยุงยากซับซอนของผลงาน 

ใชหลักวิชาการเฉพาะทางหรือหลักวิชาชีพเฉพาะดานในการปฏิบัติงาน 

ท่ีมีความยุงยากเปนพิเศษ จําเปนตองมีการตัดสินใจ หรือแกปญหาในงานท่ีปฏิบัติมาก 
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4.2.4  ประโยชนของผลงาน 

เปนประโยชนตอทางราชการ หรือประชาชน หรือประเทศชาติ หรือตอ

ความกาวหนาทางวิชาการ หรือในงานวิชาชีพในระดับสูง หรือการพัฒนาการปฏิบัติงานในระดับสูง 

4.2.5  ความรูความชํานาญงานและประสบการณ 

มีความรู ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมาก เปนท่ียอมรับ     

ในระดับกองหรือวงการวิชาการหรือวิชาชีพดานนั้น ๆ 

4.3  ตําแหนงประเภทวิชาการ  ระดับชํานาญการพิเศษ 

4.3.1  ขอบเขตของผลงาน 

   เปนผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงานท่ีเกิดจากงานในหนาท่ี

ความรับผิดชอบของตําแหนง และแนวคิดหรือแผนงานท่ีจะดําเนินการในอนาคต ท่ีเปนการพัฒนางาน        

ในตําแหนงท่ีจะไดรับการแตงตั้ง 

4.3.2  คุณภาพของงาน 

 มีคุณภาพของผลงานดีมาก 

4.3.3  ความยุงยากซับซอนของผลงาน 

 ใชหลักวิชาการเฉพาะทางหรือหลักวิชาชีพเฉพาะดานในการปฏิบัติงาน

ท่ีมีความยุงยากมากเปนพิเศษ จําเปนตองมีการตัดสินใจ หรือแกปญหาในงานท่ีปฏิบัติเปนประจํา 

4.3.4  ประโยชนของผลงาน 

   เปนประโยชนตอทางราชการหรือประชาชน หรือประเทศชาติ หรือตอ 

ความกาวหนาทางวิชาการ หรือในงานวิชาชีพในระดับสูงมาก หรือการพัฒนาการปฏิบัติงานในระดับสูงมาก 

4.3.5  ความรูความชํานาญงานและประสบการณ 

 มีความรู ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมากเปนพิเศษ เปนท่ี

ยอมรับในระดับกองหรือระดบักรม หรือวงการวิชาการหรือวิชาชีพดานนั้น ๆ 

5. หลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคลและผลงานของตําแหนงในแตละระดับและแตละ

สายงานของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (รายละเอียดตามสิ่งท่ีสงมาดวย 3) 

หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลงานเพ่ือยาย โอน หรือบรรจุกลับ 

1. กรณีท่ีไมเคยดํารงตําแหนงและไมเคยผานการประเมินบุคคลและผลงานในตําแหนง

ในระดับเดียวกันกับตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง  เม่ือผานการพิจารณาคัดเลือกบุคคลแลวใหสงผลงานเพ่ือประเมิน

ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการประเมินผลงานกําหนด 

2. กรณีท่ีผูดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในระดับเดียวกันกับตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง

และจัดอยูในกลุมตําแหนงเดียวกันตามท่ีสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไดจัดกลุมไว  โดยความเห็นชอบ

ของ ก.พ. เม่ือผานการพิจารณาคัดเลือกบุคคลแลว ใหแตงตั้งโดยไมตองมีการประเมินผลงาน 
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3. กรณีการแตงตั้งผูดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในระดับเดียวกันกับตําแหนงท่ีจะ

แตงตั้ง แตไมไดจัดอยูในกลุมตําแหนงเดียวกัน หรือกรณีเปนพนักงานหรือขาราชการตามกฎหมายอ่ืนท่ี ก.พ. 

กําหนดในหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1006/ว 10  ลงวันท่ี 30 กันยายน 2546 ซ่ึงเปนผูดํารงตําแหนง 

หรือเคยดํารงตําแหนงในระดับเดียวกันจากหนวยงานอ่ืนมาแลว ใหคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลพิจารณา

คัดเลือกและประเมินบุคคล โดยพิจารณาจากขอมูลบุคคลและผลงานหรือผลการปฏิบัติงานท่ีผานมา       

และพิจารณาจากลักษณะงานท่ีปฏิบัติรวมท้ังประโยชนท่ีทางราชการจะไดรับ  โดยอาจไมตองจัดทําผลงานข้ึน

ใหม แตหากพิจารณาแลวเห็นวาควรจะตองใหจัดทําผลงานข้ึนใหม เพ่ือท่ีจะแสดงถึงศักยภาพและความรู

ความสามารถของบุคคลนั้นก็อาจสั่งใหสงผลงานเพ่ือประเมินตามหลักเกณฑการสง ผลงานเชนเดียวกับขอ 1 

คุณสมบัติของบุคคลท่ีจะไดรับการแตงต้ัง 
1. เปนผูผานการประเมินบุคคลและผลงาน ท้ังนี ้จะแตงตั้งไดไมกอนวันท่ีจังหวัด  สํานักงาน

เขตสุขภาพ หรือกองบริหารทรัพยากรบุคคล  สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ไดรับผลงานท่ีมีเอกสาร

หลักฐานครบถวนสมบูรณ แลวแตกรณี 

2. มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามท่ีกําหนดไวในมาตรฐานกําหนด

ตําแหนง หรือไดรับยกเวนจาก ก.พ. แลว 

3. มีคุณสมติในเรื่องเก่ียวกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของสายงานตาง ๆ และหรือคุณวุฒิ

เพ่ิมเติมครบถวนตามท่ี ก.พ.กําหนด หรือไดรับยกเวนจาก ก.พ.แลว 

4. มีระยะเวลาข้ันต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงตั้งตาม

คุณวุฒิของบุคคลและระดับตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง ดังนี้ 

ระดับ ชํานาญการ ขอรับเงิน         

ประตําแหนง 

ชํานาญการ

พิเศษ คุณวุฒิ 

          ปริญญาตรี   หรือเทียบเทา 6 ป 7 ป 8 ป 

          ปริญญาโท   หรือเทียบเทา 4 ป 5 ป 6 ป 

          ปริญญาเอก  หรือเทียบเทา 2 ป 3 ป 4 ป 

ท้ังนี้ 
(1) บุคคลดังกลาวจะตองไดดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงตั้งหรือไดปฏิบัติหนาท่ีในสายงาน

ท่ีจะแตงตั้งมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
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(2) ในกรณีท่ีระยะเวลาการดํารงตําแหนงตามขอ (1) ไมครบ 1 ป อาจพิจารณานําระยะเวลา

การดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานอ่ืนซ่ึงมีลักษณะงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพท่ีเก่ียวของ  

หรือเก้ือกูลกับสายงานท่ีจะแตงตั้ง หรือระยะเวลาการปฏิบัติหนาท่ีในสายงานท่ีจะแตงตั้ง มานับรวมเปน

ระยะเวลาดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงต้ังใหครบ 1 ป ได โดยใหนับไดเฉพาะการดํารงตําแหนงหรือเคย

ดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาท่ีในสายงานท่ีเริ่มตนจากระดับ 3 หรือระดับ 4 หรือสายงานท่ีเทียบเทา กรณี

เปนขาราชการตามกฎหมายอ่ืน และขณะนําเวลาดังกลาวมานับผูนั้นตองมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ

สําหรับตําแหนงและขอกําหนดอ่ืนท่ีกําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง 

(3) การพิจารณานําระยะเวลาการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานอ่ืนซ่ึงมี

ลักษณะงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพท่ีเก่ียวของหรือเก้ือกูลมานับรวมเปนระยะเวลาข้ันต่ํา ในการดํารงตําแหนง

ในสายงานท่ีจะแตงตั้ง ใหพิจารณาระยะเวลาท่ีไดปฏิบัติงานในชวงท่ีผูนั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ

สําหรับตําแหนง และขอกําหนดอ่ืนท่ีกําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงท่ีจะแตงตั้งและดํารงตําแหนง   

ไมต่ํากวาระดับ 3 หรือเทียบเทา โดยใหพิจารณาตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติจริงของขาราชการแตละราย 

และประโยชนท่ีทางราชการจะไดรับและใหนับเปนระยะเวลาข้ันต่ําในการดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงตั้ง

ไดตามขอเท็จจริงตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ เวนแตการนับระยะเวลาการดํารงตําแหนงของสายงานท่ีเริ่มตน

จากระดับ 1 และ 2 หรือสายงานท่ีเทียบเทากรณีเปนขาราชการตามกฎหมายอ่ืน ใหนับไดไมเกินครึ่งหนึ่งของ

ระยะเวลาการปฏิบัติงานท่ีนํามานับ 

(4) กรณีการนับระยะเวลาปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงตั้ง จะตองมีคําสั่ง

รักษาราชการแทน / รักษาการในตําแหนง หรือคําสั่งมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวอยางชัดเจน รวมท้ัง

ตองมีการปฏิบัติงานจริงดวย 

(5) การพิจารณานับระยะเวลาข้ันต่ําในการดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงตั้ง  ตามขอ 

(2) – (4) ใหคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเปนผูพิจารณาตามหลักเกณฑท่ี อ.ก.พ.สํานักงานปลัดกระทรวง 

สาธารณสุขกําหนด 

(6) กรณีการยาย โอน หรือบรรจุกลับ เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ตําแหนง

ระดับชํานาญการพิเศษลงมา ใหคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเปนผูพิจารณาคุณสมบัติเก่ียวกับระยะเวลาข้ันต่ํา

ในการดํารงตําแหนง หรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงตั้งตามคุณวุฒิของบุคคลและระดับตําแหนง   

ท่ีจะแตงตั้งตามความเหมาะสมและประโยชนท่ีทางราชการจะไดรับ ท้ังนี้ หากไมเปนไปตามหลักเกณฑขางตน

ใหเสนอ อ.ก.พ.สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนผูพิจารณา อยางไรก็ตามตองคํานึงถึงกรณีการจะเลื่อน

บุคคลดังกลาวข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน ซ่ึงบุคคลนั้นจะตองมีคุณสมบัติทุกประการครบถวน

ตามท่ีกําหนดดวย 
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คณะกรรมการประเมินผลงาน   มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละไมเกิน 2 ป โดยมีองคประกอบ ดังนี้ 

1. กรณีการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ

(1) ประธาน ใหแตงตั้งจาก 

 - ขาราชการหรือผูเคยเปนขาราชการซ่ึงดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงตั้งแต

ระดับชํานาญการพิเศษ (ระดับ 8 เดิม) หรือเทียบเทาข้ึนไปในสายงานท่ีจะประเมินหรือในสายงานท่ีเก่ียวของ

ตามท่ีสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไดจัดกลุมไว โดยความเห็นชอบของ ก.พ. หรือ 

- ผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดานท่ีมีความชํานาญในสายงานนั้น ๆ ซ่ึงไมเคยเปนขาราชการ

มากอน หรือ 

- รองอธิบด ีหรือผูอํานวยการสํานัก หรือผูอํานวยการกอง หรือหัวหนาสวนราชการ 

ประจําจังหวัด ตั้งแตระดับชํานาญการพิเศษ (ระดับ 8 เดิม) หรือเทียบเทาข้ึนไป ท่ีกํากับดูแลสายงานท่ีจะ

ประเมิน 

(2) กรรมการจํานวน 2-5 คน ใหแตงตั้งจาก 

- ขาราชการหรือผูเคยเปนขาราชการซ่ึงดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงตั้งแต

ระดับชํานาญการ (ระดับ 7 เดิม หรือไดรับเงินประจําตําแหนง ระดับชํานาญการ) หรือเทียบเทาข้ึนไปในสายงาน

ท่ีจะประเมินหรือในสายงานท่ีเก่ียวของตามท่ีสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไดจัดกลุมไว โดยความ

เห็นชอบของ ก.พ. ซ่ึงผูนั้นตองมีผลงานเปนท่ีประจักษในความสามารถแลว หรือ 

- ผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดานท่ีมีความชํานาญในสายงานนั้น ๆ ซ่ึงไมเคยเปนขาราชการ

มากอน 

      ท้ังนี้  มีนักทรัพยากรบุคคลหรือผูปฏิบัติงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ซ่ึงดํารง

ตําแหนงประเภทวิชาการไมต่ํากวาระดับชํานาญการ เปนเลขานุการ 

2. กรณีเพ่ือขอรับเงินประจําตําแหนง ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ

(1) ประธาน ใหแตงตั้งจาก 

- ขาราชการหรือผูเคยเปนขาราชการซ่ึงดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงตั้งแต

ระดับเชี่ยวชาญ (ระดับ 9 เดิม) หรือเทียบเทาข้ึนไปในสายงานท่ีจะประเมินหรือในสายงานท่ีเก่ียวของตามท่ี

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไดจัดกลุมไว โดยความเห็นชอบของ ก.พ. หรือ 

- ผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดานท่ีมีความชํานาญในสายงานนั้นซ่ึงไมเคยเปนขาราชการ   

มากอน หรือ 

- รองอธิบดี หรือผูอํานวยการสํานักตั้งแตระดับเชี่ยวชาญ (ระดับ 9 เดิม) หรือ 

เทียบเทาข้ึนไป ท่ีกํากับดูแลสายงานท่ีจะประเมิน 
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(2) กรรมการ จํานวน 2-5 คน ใหแตงตั้งจาก 

- ขาราชการหรือผูเคยเปนขาราชการซ่ึงดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงตั้งแต

ระดับชํานาญการพิเศษ (ระดับ 8 เดิม) หรือเทียบเทาข้ึนไปในสายงานท่ีจะประเมินหรือในสายงานท่ีเก่ียวของ

ตามท่ีสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไดจัดกลุมไว โดยความเห็นชอบของ ก.พ.ซ่ึงผูนั้นตองมีผลงานเปนท่ี

ประจักษในความสามารถแลว หรือ 

- ผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดานท่ีมีความชํานาญในสายงานนั้น ๆ ซ่ึงไมเคยเปนขาราชการ

มากอน 

  ท้ังนี้  มีนักทรัพยากรบุคคลหรือผูปฏิบัติงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ซ่ึงดํารง

ตําแหนงประเภทวิชาการไมต่ํากวาระดับชํานาญการ เปนเลขานุการ 

คณะกรรมการประเมินผลงาน มีอํานาจหนาท่ี  ดังนี้ 

1. กําหนดเง่ือนไข ขอบเขต มาตรฐานของผลงานแตละสายงานและแตละระดับเพ่ิมเติม

จากเง่ือนไขและลักษณะของผลงานตามท่ีเห็นสมควร  เชน  เปนผลงานท่ีจัดทําข้ึนในระหวางท่ีดํารงตําแหนง   

ในระดับท่ีต่ํากวาระดับท่ีจะประเมิน 2 ระดับ เปนตน 

2. กําหนดจํานวนของผลงานท่ีจะใหสงประเมิน ท้ังนี้ ตองเปนผลงานท่ีเปนผลการดําเนินงาน

ท่ีผานมาจํานวนอยางนอย 1 เรื่อง และขอเสนอแนวคิดเพ่ือพัฒนางาน/หรือปรับปรุงงานจํานวนอยางนอย 

1 เรื่อง 

3. กําหนดเกณฑการตัดสินคุณภาพของผลงานและพิจารณาประเมินคุณภาพของผลงาน

ท้ังนี้ อาจใชวิธีการสัมภาษณเพ่ิมเติมประกอบการพิจารณาก็ได 

4. ตรวจสอบขอมูลกรณีมีผูทักทวงในเรื่องผลงานซํ้าซอนหรือการลอกเลียนผลงาน โดยให

ดําเนินการโดยเร็ว หากพบวาขอทักทวงมีมูลใหรายงานผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 เพ่ือดําเนินการ   

ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 0707.3/ว 5  ลงวันท่ี 12 เมษายน 2542 ตอไป แตถาตรวจสอบแลว   

มีหลักฐานวาขอทักทวงนั้นเปนการกลั่นแกลง  หรือไมสุจริตใหรายงานผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 

ดําเนินการสอบสวนผูทักทวงเพ่ือหาขอเท็จจริง แลวดําเนินการตามท่ีเห็นสมควรตอไป 

5. วินิจฉัยกรณีมีปญหาเก่ียวกับคุณภาพของผลงาน ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ

ประเมินผลงานถือเปนท่ีสุด 

6. รายงานผลการประเมินผลงานตอผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 และในกรณีท่ี

ผลงานของผูนั้นไมผานการประเมินใหแจงผูขอรับการประเมินทราบดวย 

7. หนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ี อ.ก.พ.สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมอบหมาย

*********************** 



ส่ิงท่ีสงมาดวย 3 

สรุป 
หลักเกณฑการประเมินบคุคลและผลงาน 

สาขาตางๆ 

ของ 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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ตําแหนงในสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ท่ีตองประเมินตามหนังสือ สํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1006/ว 10 ลงวันท่ี 15 กันยายน 2548 

ตําแหนงท่ีมีเงินประจําตําแหนง ตําแหนงท่ีไมมีเงินประจําตําแหนง 

1. นายแพทยสาขาอายุรกรรม
2. นายแพทยสาขากุมารเวชกรรม
3. นายแพทยสาขาจักษุวิทยา
4. นายแพทยสาขาโสต นาสิก ลาริงซวิทยา
5. นายแพทยสาขารังสีวิทยา
6. นายแพทยสาขาสูติ-นรเีวชกรรม
7. นายแพทยสาขาพยาธิวิทยา
8. นายแพทยสาขาเวชกรรมฟนฟู
9. นายแพทยสาขาศัลยกรรม
10. นายแพทยสาขาวิสัญญีวิทยา
11. นายแพทยสาขาจิตเวช
12. นายแพทยสาขาเวชกรรมท่ัวไป
13. นายแพทยดานเวชกรรมปองกัน
14. นายแพทยสาขาเวชศาสตรครอบครัว
15. นายแพทยสาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน
16. นายแพทยสาขานิติเวช
17. นายแพทยสาขาศัลยกรรมออรโธปดิกส
18. นักรังสีการแพทย
19. นักเทคนิคการแพทย 
20. นักกายภาพบําบัด
21. ทันตแพทย
22. เภสชักร
23. พยาบาลวิชาชีพ
24. นักวิชาการคอมพิวเตอร
25. แพทยแผนไทย
26. นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
27. นักเวชศาสตรการสื่อความหมาย
28. นักจิตวิทยาคลินิก
29. นักกิจกรรมบําบัด

1. นักวิเคราะหนโยบายและแผน
2. นักทรัพยากรบุคคล
3. นักจัดการงานท่ัวไป
4. นิติกร
5. นักวิชาการการเงินและบัญชี
6. นักวิชาการตรวจสอบภายใน
7. นักวิเทศสัมพันธ
8. บรรณารักษ 
9. นักสังคมสงเคราะห
10. นักวิชาการสถิติ
11. นักวิชาการพัสดุ
12. นักประชาสัมพันธ
13. นักวิชาการเผยแพร
14. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
15. นักจิตวิทยา
16. นักวิชาการสาธารณสุข
17. นักวิทยาศาสตรการแพทย
18. นักโภชนาการ
19. ชางภาพการแพทย
20. นักวิชาการพยาบาล
21. นักกายอุปกรณ



 

 

สรุปผลงานวิชาการท่ีใชในการประเมินแตละสายงาน 

ตําแหนง / สายงาน ผลงานท่ีเสนอใหประเมิน 
ระดับ 

หมายเหตุ ชํานาญการ ชํานาญการ 

(รับเงิน) 

ชํานาญการ 

พิเศษ 

๑. นายแพทย ๑. ขอมูลสวนบุคคล (แบบประเมินผลงาน)  -   

และผลการดําเนินงานที่ผานมา(ผลงานเดนเฉพาะตัว) 

ตามขอ ๑ 

 - ผลการปฏิบัติงานยอนหลัง - - -  ไมตองเสนอผลการปฏิบัติงานยอนหลัง 

๒. ผลการดําเนินงานที่ผานมา ที่เปนฉบับเต็ม ๑.ระดับชํานาญการเพ่ือขอรับเงินประจําตําแหนง 

 (Full paper) อยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้   ๑.๑ ใหสงสรุปผลการดําเนินงานที่ผานมา ๑๐ ขอ 

   ๒.๑ ผลงานวิจยั หรือ -   ตามแบบฟอรมในแบบประเมินผลงานโดยระบ ุ

   ๒.๒ ผลงานวิเคราะห วิจารณ หรือ -   เน้ือหาใหละเอียดและชัดเจน 

   ๒.๓ กรณีศึกษา -     ๑.๒ ไมสง Full paper 

   ๒.๔ เอกสารประกอบการสอนนักศึกษาแพทย -  - ๒.ระดับชํานาญการพิเศษ 

 เทานั้น   ๒.๑ ไมสง Full Paper (ฉบับเต็ม) 

  2.2 ใหสงเฉพาะเอกสารเผยแพร ทั้งนี ้หากมี
แกไข 

กรรมการอาจขอดูฉบบัเต็มไดภายใน 2 เดือน 

* หากสงผลงานวิจยัที่ทํารวมกับผูอื่น ตองมีสัดสวน

ในการดําเนินการ ๖๐% ขึ้นไป  และหากมีสวนรวม 

ไมถึง ๖๐% จะตองสงผลงานวิจัย ๒ เร่ือง ขึ้นไป 

** สําหรับผลงานที่เปนวิเคราะหวิจารณ หรือกรณี 

ศึกษาตองดําเนินการเพยีงผูเดียว 

๓. จํานวนผลงาน  - ไมนอยกวา 

 ๑ เรือ่ง 

ไมนอยกวา 

 ๑ เรือ่ง 

๔. การเผยแพรผลงาน  -  -   - ไดรับการเผยแพร โดยการลง Website ของ 

หนวยงาน หรือ Website อื่นๆ ที่มีองคกรรองรับ 

หรือนําเสนอในที่ประชุมวิชาการของหนวยงาน หรือ 

เผยแพรรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่มีองคกรรองรับ 

๕. ขอเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน/ ปรับปรุงงาน  -   

เงื่อนไข 

  ๑. เมื่อผานการคัดเลือก (ชี้ตัว) แลว ผูขอประเมินตองสงผลงานประเมินภายใน ๑๒ เดือน กรณีสงผลงานประเมินไมทันตามกําหนด ตองเสนอขอรับ

การคัดเลือกใหม (ชี้ตัว) 

  ๒. หากคณะกรรมการประเมินผลงานใหปรับปรุงแกไขในสวนที่ไมเปนสาระสําคัญ ตองปรับปรุงแกไขเอกสารภายใน ๒ เดือน นับจากวันที่ผูขอประเมิน 

      ไดรับทราบการแจงแกไข 

  ๓. หากคณะกรรมการประเมินผลงานใหปรับปรุงแกไขในสวนที่เปนสาระสําคัญ ตองปรับปรุงแกไข เอกสารภายใน ๖ เดือน นับจากวันที่ผูขอประเมิน 

      ไดรับทราบการแจงแกไข กรณีที่ปรับปรุงแกไขไมทันตามกําหนด ตองเสนอขอรับการคัดเลือกใหม (ชี้ตัว) และสงผลงานประเมินใหม 

  ๔. กรณีไมผานการประเมิน ตองสงเอกสารขอรับการคัดเลือกใหม (ชี้ตัว) และสงผลงานประเมินใหม 
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สรุปผลงานวิชาการท่ีใชในการประเมินแตละสายงาน 

ตําแหนง / สายงาน ผลงานท่ีเสนอใหประเมิน 
ระดับ 

หมายเหตุ ชํานาญ

การ 

ชํานาญการ 

(รับเงิน) 

ชํานาญการ 

พิเศษ 

๒. ทันตแพทย  ๑. ขอมูลสวนบุคคล (แบบประเมินผลงาน)     เฉพาะตําแหนงทันตแพทย ขอประเมินเฉพาะ 

   นักเทคนิคการแพทย 

  นกัจิตวิทยา 

และผลการดําเนินงานที่ผานมา  

(ผลงานเดนเฉพาะตัว) ตามขอ ๑ 

 ระดับชํานาญการ (รับเงิน) และระดับชาํนาญการ 

 พิเศษ 

   นักจิตวิทยาคลินิก  - ผลการปฏิบัติงานยอนหลัง     ตองเสนอผลการปฏิบัติงานยอนหลัง  ๒ ป 

   นักเวชศาสตรการส่ือความหมาย ๒. ผลการดําเนินงานที่ผานมา(ผลงานเดน ๑.ระดับชํานาญการ 

   นักเทคโนโลยีหวัใจและทรวงอก  เฉพาะตัว)ตามขอ ๑ ที่เปนฉบับเต็ม  ๑.๑ ใหสงสรุปผลการดําเนินงานที่ผานมา ๑๐ ขอ 

   นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  (Full paper) อยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ ตามแบบฟอรมในแบบประเมินผลงาน โดยระบ ุ

   นักวิทยาศาสตรการแพทย    ๒.๑ ผลงานวิจยั หรือ    เนื้อหาใหละเอียดและชัดเจน 

   นักสังคมสงเคราะห    ๒.๒ ผลงานวิเคราะห วิจารณ หรือ     ๑.๒ ไมสง Full paper 

   นักวิชาการเผยแพร    ๒.๓ กรณีศึกษา    ๒.ระดับชํานาญการเพ่ือขอรับเงินประจําตําแหนง 

   นักประชาสัมพันธ  ๒.๑ สง Full paper  

ยกเวน ตําแหนงนักจิตวิทยาและนักจิตวิทยาคลินิก 

 (รวม ๑๑ ตําแหนง) ใหสงสรุปผลการดําเนินงานที่ผานมา ๑๐ ขอ 

 (ตามขอ 1.1 และ 1.2) 

๓.ระดับชํานาญการพิเศษ 

  ๓.๑ หากไมสงผลงานเปนวิจัย ใหสงเปนวิเคราะห 

วิจารณ หรือกรณีศึกษาแตตองสงอยางนอย ๒ เร่ือง 

  3.๑ สง Full paper  

ยกเวน ตําแหนงนักจิตวิทยาและนักจิตวิทยาคลินิก 

ใหสงเฉพาะเอกสารเผยแพร และสงสรุปผลการ 

ดําเนินงานที่ผานมา ๑๐ ขอ (ตามขอ 1.1 และ 1.2) 

๓. จํานวนผลงาน ๑ เร่ือง ๑ เร่ือง  ๑ เร่ือง 

๔. การเผยแพรผลงาน  -  -   - ไดรับการเผยแพร โดยการลง Website ของ 

หนวยงาน หรือ Website อื่นๆ ที่มีองคกรรองรับ 

หรือนําเสนอในที่ประชุมวิชาการของหนวยงาน หรือ 

เผยแพรรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่มีองคกรรองรับ 

๕. ขอเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน/ 

ปรับปรุงงาน 
   

เงื่อนไข 

  ๑. เมื่อผานการคัดเลือก (ชี้ตัว) แลว กรณีตําแหนงเล่ือนไหล ผูขอประเมินตองสงผลงานประเมินภายใน ๑๒ เดือน กรณีตําแหนง 

นอกเล่ือนไหลผูขอประเมินตองสงผลงานภายใน 6 เดือน กรณีสงผลงานประเมินไมทันตามกําหนด ตองเสนอขอรับการคัดเลือกใหม (ชี้ตัว) 

  ๒. หากคณะกรรมการประเมินผลงานใหปรับปรุงแกไขในสวนที่ไมเปนสาระสําคัญ ตองปรับปรุงแกไขเอกสารภายใน ๒ เดือน นับจากวันที ่

ผูขอประเมินไดรับทราบการแจงแกไข 

  ๓. หากคณะกรรมการประเมินผลงานใหปรับปรุงแกไขในสวนที่เปนสาระสําคัญ ตองปรับปรุงแกไข เอกสารภายใน ๖ เดือน นับจากวันที ่

ผูขอประเมินไดรับทราบการแจงแกไข กรณีที่ปรับปรุงแกไขไมทันตามกําหนด ตองเสนอขอรับการคัดเลือกใหม (ชี้ตัว) และสงผลงานประเมินใหม 

  ๔. กรณีไมผานการประเมิน ตองสงเอกสารขอรับการคัดเลือกใหม (ชี้ตัว) และสงผลงานประเมินใหม 
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สรุปผลงานวิชาการท่ีใชในการประเมินแตละสายงาน 

ตําแหนง / สายงาน ผลงานท่ีเสนอใหประเมิน 
ระดับ 

หมายเหตุ ชํานาญการ ชํานาญการ 

(รับเงิน) 

ชํานาญการ 

พิเศษ 

๓.  พยาบาลวิชาชพี ๑. ขอมูลสวนบุคคล (แบบประเมินผลงาน)     

 แพทยแผนไทย และผลการดําเนินงานที่ผานมา(ผลงานเดนเฉพาะตัว) 

 นักวิเทศสัมพันธ ตามขอ ๑ 

 - ผลการปฏิบัติงานยอนหลัง 
   

 ตองเสนอผลการปฏิบัติงานยอนหลัง  ๑ ป 

 (รวม ๓ ตาํแหนง) ๒. ผลการดําเนินงานที่ผานมา (ผลงานเดนเฉพาะตัว) ๑.ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการ 

ตามขอ ๑ ที่เปนฉบับเต็ม (Full paper) อยางใด   เพ่ือขอรับเงินประจําตําแหนง 

อยางหนึ่ง ดังนี ้   ๑.๑ ใหสงสรุปผลการดําเนินงานที่ผานมา ๑๐ ขอ 

   ๒.๑ ผลงานวิจัย หรือ    ตามแบบฟอรมในแบบประเมินผลงาน โดยระบ ุ

   ๒.๒ ผลงานวิเคราะหวิจารณ หรือ    เนื้อหาใหละเอียดและชัดเจน 

   ๒.๓ กรณีศึกษา      ๑.๒ ไมสง Full paper 

2.ระดับชํานาญการพิเศษ 

  2.๑ สง Full paper 

  2.๒ หากไมสงผลงานเปนวิจัย ใหสงเปนวิเคราะห 

วิจารณ หรือกรณีศึกษา แตตองสงอยางนอย ๒ เร่ือง 

  2.๓ เฉพาะตําแหนงพยาบาลวิชาชีพใหสงผลงาน 

เปนวิจัย หรือกรณีศึกษาที่ยุงยากซับซอน ๑ เร่ือง 
(ศึกษา ๒ Case  ขึ้นไป เปรียบเทียบ)  หรือ  
กรณีศึกษาที่ยุงยากซับซอน ๒ เร่ือง (๒ Case)  

โดยสงเฉพาะเอกสารเผยแพร และสงสรุปผลการ - 

ดําเนินงานที่ผานมา ๑๐ ขอ (ตามขอ 1.1 และ 1.2) 

๓. จํานวนผลงาน ๑เร่ือง ๑ เร่ือง ๑ เร่ือง 

๔. การเผยแพรผลงาน  -  -   - ไดรับการเผยแพร โดยการลง Website ของ 

หนวยงาน หรือ Website อื่นๆ ที่มีองคกรรองรับ 

หรือนําเสนอในที่ประชุมวิชาการของหนวยงาน หรือ 

เผยแพรรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่มีองคกรรองรับ 

๕. ขอเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน/ ปรับปรุงงาน    

เงื่อนไข 

  ๑. เมื่อผานการคัดเลือก (ชี้ตัว) แลว กรณีตําแหนงเล่ือนไหล ผูขอประเมินตองสงผลงานประเมินภายใน ๑๒ เดือน กรณีตําแหนงนอกเล่ือนไหล 

ผูขอประเมินตองสงผลงานภายใน 6 เดือน กรณีสงผลงานประเมินไมทันตามกําหนด ตองเสนอขอรับการคัดเลือกใหม (ชี้ตัว) 

  ๒. หากคณะกรรมการประเมินผลงานใหปรับปรุงแกไขในสวนที่ไมเปนสาระสําคัญ ตองปรับปรุงแกไขเอกสารภายใน ๒ เดือน นับจากวันที่ผูขอ 

ประเมิน ไดรับทราบการแจงแกไข 

  ๓. หากคณะกรรมการประเมินผลงานใหปรับปรุงแกไขในสวนที่เปนสาระสําคัญ ตองปรับปรุงแกไข เอกสารภายใน ๖ เดือน นับจากวันที่ผูขอประเมิน 

ไดรับทราบการแจงแกไข กรณีที่ปรับปรุงแกไขไมทันตามกําหนด ตองเสนอขอรับการคัดเลือกใหม (ชี้ตัว) และสงผลงานประเมินใหม 

  ๔. กรณีไมผานการประเมิน ตองสงเอกสารขอรับการคัดเลือกใหม (ชี้ตัว) และสงผลงานประเมินใหม 
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สรุปผลงานวิชาการท่ีใชในการประเมินแตละสายงาน 

ตําแหนง / สายงาน ผลงานท่ีเสนอใหประเมิน 
ระดับ 

หมายเหตุ ชํานาญการ ชํานาญการ 

(รับเงิน) 

ชํานาญการ 

พิเศษ 

๔. เภสัชกร ๑. ขอมูลสวนบุคคล (แบบประเมินผลงาน)     

   นักรังสีการแพทย และผลการดําเนินงานที่ผานมา(ผลงานเดน 

   นักวิชาการพยาบาล เฉพาะตัว) ตามขอ ๑ 

   นักกายภาพบาํบัด  - ผลการปฏิบัติงานยอนหลัง - - -  ไมตองเสนอผลการปฏิบัติงานยอนหลัง  

   นักกิจกรรมบําบัด ๒. ผลการดําเนินงานที่ผานมา (ผลงานเดน ๑.ระดับชํานาญการ 

   นักวิเคราะหนโยบายและแผน เฉพาะตัว) ตามขอ ๑ ที่เปนฉบับเต็ม ๑.๑ ใหสงสรุปผลการดําเนินงานที่ผานมา ๑๐ ขอ 

   นักวิชาการสถิติ (Full paper) อยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ ตามแบบฟอรมในแบบประเมินผลงาน โดยระบ ุ

   บรรณารักษ    ๒.๑ ผลงานวิจัย หรือ    เนื้อหาใหละเอียดและชัดเจน 

   นักวิชาการคอมพวิเตอร    ๒.๒ ผลงานวิเคราะหวิจารณ หรือ    ๑.๒ ไมสง Full paper  

   นักจัดการงานทั่วไป    ๒.๓ กรณีศึกษา    ๒.ระดับชํานาญการเพ่ือขอรับเงินประจําตําแหนง 

   นักทรัพยากรบุคคล ๒.๑ สง Full paper ยกเวน ตําแหนงนักกิจกรรม 

   นักกายอุปกรณ บําบัด ใหสงสรุปผลการดําเนินงานที่ผานมา ๑๐ ขอ 

   นักวิชาการสาธารณสุข (ตามขอ 1.1 และ 1.2) 

   นักโภชนาการ ๓. ระดับชาํนาญการพิเศษ  

   ชางภาพการแพทย  ๓.๑ หากไมสงผลงานเปนวิจัย ใหสงเปนวิเคราะห 

   นักวิชาการตรวจสอบภายใน   วิจารณ หรือกรณีศึกษา แตตองสงอยางนอย ๒ เร่ือง 

   นกัวิชาการเงินและบัญช ี  ๓.๒ สง Full paper 

   นักวิชาการพัสดุ ยกเวน (1) ตําแหนงเภสัชกร หากสงเปนวิจัย 
   นิติกร ใหสงเฉพาะเอกสารเผยแพร ไมสง Full paper 

ทั้งนี้ หากมีแกไขกรรมการอาจขอดูฉบับเต็มได 

ภายใน 2 เดือน หากสงเปนวิเคราะหวิจารณ หรือ 

   (รวม 19 ตําแหนง) กรณีศึกษา จะตองสงอยางนอย ๒ เร่ือง  โดยสง 

เปน Full paper 

       (2) ตําแหนงนักวิชาการพยาบาล  ใหสงเฉพาะ 

เอกสารเผยแพร ทั้งนี ้หากมแีกไขกรรมการอาจ 

ขอดูฉบับเต็มไดภายใน 2 เดือน 

๓. จํานวนผลงาน ๑ เร่ือง ๑ เร่ือง  ๑ เร่ือง 

๔. การเผยแพรผลงาน  -  -   - ไดรับการเผยแพร โดยการลง Website ของ 

หนวยงาน หรือ Website อื่นๆ ที่มีองคกรรองรับ 

หรือนําเสนอในที่ประชุมวิชาการของหนวยงาน หรือ 

เผยแพรรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่มีองคกรรองรับ 
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สรุปผลงานวิชาการท่ีใชในการประเมินแตละสายงาน 

ตําแหนง / สายงาน ผลงานท่ีเสนอใหประเมิน 
ระดับ 

หมายเหตุ ชํานาญการ ชํานาญการ 

(รับเงิน) 

ชํานาญการ 

พิเศษ 

๔. เภสัชกร      (ตอ) ๕. ขอเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน/    

   นักรังสีการแพทย ปรับปรุงงาน 

   นักวิชาการพยาบาล เงื่อนไข 

   นักกายภาพบาํบัด   ๑. เมื่อผานการคัดเลือก (ชี้ตัว) แลว กรณีตําแหนงเล่ือนไหล ผูขอประเมินตองสงผลงานประเมินภายใน ๑๒ เดือน กรณีตําแหนงนอกเล่ือนไหล 

   นักกิจกรรมบําบัด  ผูขอประเมินตองสงผลงานภายใน 6 เดือน กรณีสงผลงานประเมินไมทันตามกําหนด ตองเสนอขอรับการคัดเลือกใหม (ชี้ตัว) 

   นักวิเคราะหนโยบายและแผน   ๒. หากคณะกรรมการประเมินผลงานใหปรับปรุงแกไขในสวนที่ไมเปนสาระสําคัญ ตองปรับปรุงแกไขเอกสารภายใน ๒ เดือน นับจากวันที ่

   นักวิชาการสถิติ ผูขอประเมิน ไดรับทราบการแจงแกไข 

   บรรณารักษ   ๓. หากคณะกรรมการประเมินผลงานใหปรับปรุงแกไขในสวนที่เปนสาระสําคัญ ตองปรับปรุงแกไข เอกสารภายใน ๖ เดือน นับจากวันที ่

   นักวิชาการคอมพวิเตอร  ผูขอประเมิน ไดรับทราบการแจงแกไข กรณีที่ปรับปรุงแกไขไมทันตามกําหนด ตองเสนอขอรับการคัดเลือกใหม (ชี้ตัว) และสงผลงานประเมินใหม 

   นักจัดการงานทั่วไป   ๔. กรณีไมผานการประเมิน ตองสงเอกสารขอรับการคัดเลือกใหม (ชี้ตัว) และสงผลงานประเมินใหม 

   นักทรัพยากรบุคคล 

   นักกายอุปกรณ 

   นักวิชาการสาธารณสุข 

   นักโภชนาการ 

   ชางภาพการแพทย 

   นักวิชาการตรวจสอบภายใน   

   นกัวิชาการเงินและบัญช ี

   นักวิชาการพัสดุ 

   นิติกร 

   (รวม 19 ตําแหนง) 
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ส่ิงท่ีสงมาดวย 4 

แนวทางการจัดทําผลงาน 

เพ่ือขอประเมินแตงต้ังใหดํารงตําแหนง 

ประเภทวิชาการ ตําแหนงระดับชํานาญการพิเศษ ลงมา 

 (ตาม ว 10/2548) 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

3 กุมภาพันธ  2563 



1 

แบบฟอรม 
การจัดทําผลงานวชิาการ 



2 

(ปก) 

ผลงานวิชาการฉบับเตม็  (Full paper) 

เร่ือง 

................................(ช่ือเร่ือง)..................................... 

โดย 

...................................(ช่ือผูจัดทํา).................................. 

ตําแหนง...........................ตําแหนงเลขที่............................. 

สวนราชการ.................................... 



3 

คํานํา 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ชื่อ………………………………….. 

วัน/เดือน/ป…………………………….. 



4 

สารบัญ 

หัวขอ เลขหนา 
       ................ ............... 

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

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

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

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

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

       ................ ............... 
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(ปก) 

แบบประเมินผลงาน 

ของ 

 

 

 

 

 

...................................(ช่ือผูจัดทํา).................................. 

ตําแหนง...........................ตําแหนงเลขที่........................... 

สวนราชการ.................................... 

 

 

 

 

 

 

ขอประเมินเพ่ือแตงตั้ง / เพ่ือขอรับเงินประจําตําแหนง 

ตําแหนง...........................ตําแหนงเลขที่............................. 

สวนราชการ.................................... 
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สารบัญ 

หัวขอ เลขหนา 
       ................ ............... 

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

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

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

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

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

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

       ................ ............... 
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ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล 

1. ชื่อ (ผูขอรับการประเมิน)……………………………………………………………………………….……………………………
2. ตําแหนง (ปจจุบัน)……………………………………………………………………………………………………………………..
งาน/ฝาย/กลุม……………………………………………………………………………….………………………………..…………….. 
กอง/ศูนย/สวน/สํานัก……………………………………….…..……กรม……………………………….…..………………………. 
ดํารงตําแหนงนี้วันท่ี……………..เดือน………………..………..พ.ศ………………… 
อัตราเงินเดือนปจจุบัน……………บาท 
3. ขอประเมินเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง / เพ่ือขอรับเงินประจําตําแหนง..............................…………………
ดาน……………………..…………….ตําแหนงเลขท่ี………..….งาน/ฝาย/กลุม………………………………………………….. 
กอง/ศูนย/สวน/สํานัก…………………………….……………กรม……………………………………………….………………….. 
4. ประวัติสวนตัว (จาก ก.พ. 7)
เกิดวันท่ี……………….เดือน…………………………..……….พ.ศ………………… 
อายุตัว………………………..…ป………….………..เดือน 
อายุราชการ……………………ป………….………..เดือน 

5. ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิและวิชาเอก ปท่ีสําเร็จการศึกษา สถาบัน 

(ประกาศนียบัตร)……………………… 
(ปริญญา)………………………………… 
………………………………..……………… 
……….……………………………………… 

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

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

6. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถามี) (ชือ่ใบอนุญาต……......………..…(พรอมแนบสําเนา) …..……….........…..
เลขที่ใบอนุญาต……………………....วันออกใบอนุญาต…………………..……….วันหมดอายุ………...………………….. 
7. ประวัติรับราชการ (จากเริ่มรบัราชการจนถึงปจจุบัน แสดงเฉพาะท่ีไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใน
ระดับสูงข้ึนแตละระดับ และการเปลี่ยนแปลงในการดํารงตําแหนงในสายงานตาง ๆ พรอมแนบสําเนา ก.พ. 7 

วันเดือนป ตําแหนง อัตราเงินเดือน สังกัด 

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

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

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

………………………….. 
………………………….. 
………………………….. 
……………………………. 
……………………………. 
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ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล (ตอ) 

8. ประวัติการฝกอบรมและดูงาน

ป ระยะเวลา หลักสูตร หนวยงานท่ีจัดอบรม 

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

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

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

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

9. ประสบการณในการปฏิบัติงาน (เคยปฏิบัติงานเก่ียวกับอะไรบางท่ีนอกเหนือจากขอ 7  เชน  เปน
หัวหนาโครงการ  หัวหนางาน  กรรมการ  อนุกรรมการ  วิทยากร  อาจารยพิเศษ  เปนตน) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10. หนาท่ีความรับผิดชอบปจจุบัน……………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล (ต่อ) 

11. ผลงานการปฏิบัติงานย้อนหลัง  2  ปี
ล าดับ

ที่ 
ลักษณะงานดา้น            
บริการ/ปฏิบัต ิ

หน่วย
นับ 

ปริมาณงานดา้นบริการ/ปฏบิัตกิาร หมายเหตุ 

ปีงบประมาณ 
...................... 

ปีงบประมาณ 
...................... 

กลุ่มงาน เฉพาะตัว กลุ่มงาน เฉพาะตัว 

หมายเหต ุ     1. แบบฟอร์มนี้ใช้เฉพาะต าแหน่งที่เกณฑ์สาขาก าหนดให้เสนอผลการปฏิบตัิงานย้อนหลัง 
2. ผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง ให้เสนอผลงานที่ตรงกับหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งที่จะได้รับการ

แต่งตั้ง โดยเสนอผลงานย้อนหลังถัดจากปีที่ส่งค าขอประเมิน เช่น กรณีก าหนดให้เสนอผลงานย้อนหลัง 2 ปี หากส่งค าขอ
ประเมินในปีงบประมาณ 2563 ผู้ขอประเมินต้องเสนอผลงานของปีงบประมาณ 2561 และ 2562 เป็นต้น กรณีที่ระหว่าง
ปีงบประมาณดังกล่าวได้รับอนุญาตให้ลาศึกษา ให้เว้นระยะเวลาที่ได้ลาศึกษา และให้เสนอผลงานของปีงบประมาณถัดไปแทน 
เฉพาะต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพ  แพทย์แผนไทย  และนักวิเทศสัมพันธ์  ให้เสนอผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง 1 ปี 
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ตอนที่ 2 ผลงานที่เป็นผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

1. ชื่อผลงาน……………………………………………………………………………………………………….…………
2. ระยะเวลาที่ด าเนินการ……………………………………………………………………………………….………
3. ความรู้ทางวิชาการหรือแนวความคิดท่ีใช้ในการด าเนินการ
1………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
2………………………………………………………………………………………………………..………………………… 
3………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
4………………………………………………………………………………………..………………………………………… 
4. สรุปสาระและขั้นตอนการด าเนินการ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
……………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
……………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
……………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
5. ผู้ร่วมด าเนินการ (ถ้ามี)   1………………………สัดส่วนของผลงาน………………….

  2………………………สัดส่วนของผลงาน………………… 
  3………………………สัดส่วนของผลงาน………………… 

6. ส่วนของงานที่ผู้เสนอเป็นผู้ปฏิบัติ (ระบุรายละเอียดของผลงานพร้อมทั้งสัดส่วนของผลงาน)
…………………………………………………………………………..………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
……………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
7. ผลส าเร็จของงาน  (เชิงปริมาณ / คุณภาพ) ………………………………….………………………………
……………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
……………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
……………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
8. การน าไปใช้ประโยชน์…………………………………………………………………………………..…………….
……………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
……………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
……………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
9. ความยุ่งยากในการด าเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค……………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
……………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
……………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
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ตอนที่ 2 ผลงานที่เป็นผลการด าเนินงานที่ผ่านมา (ต่อ) 

10. ข้อเสนอแนะ ………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
……………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
……………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
……………………………………………………………………………………………………..……………………………… 

  ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

 ลงชื่อ………………………………ผู้เสนอผลงาน 
  (……………….………………..) 
    ……../………../………. 

        ขอรับรองว่าสัดส่วนหรือลักษณะงานในการด าเนินการของผู้เสนอข้างต้นถูกต้องตรงกับ 
ความเป็นจริงทุกประการ 

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

    ผู้ร่วมด าเนินการ         ผู้รว่มด าเนินการ 
     ……../…………./……….   ………/………../………… 

 ได้ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการ 

ลงชื่อ……………………………..  ลงชื่อ……………………………. 
     (…………………………….)       (………..………………….) 
ต าแหน่ง.....................................    ต าแหน่ง  ..............................................  
(ผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน)   ผู้อ านวยการส านัก/กองหรือเทียบเท่า          
     ……../…………./……….  ………/………../………… 
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แบบฟอร์ม 
ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการ 

เพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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(ปก) 

ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

เรื่อง 

……………………………….……………(ชื่อเรื่อง)………………..…………………………… 

   โดย 
………………………………(ชื่อผู้จัดท า)…………………………..………… 

ต าแหน่ง.......................................................ต าแหน่งเลขที่................... 
ส่วนราชการ.................................................................................................................. 

ขอประเมินเพื่อแต่งตั้ง / เพื่อขอรับเงินประจ าต าแหน่ง 

ต าแหน่ง...................................ต าแหน่งเลขที่............................ 
ส่วนราชการ................................................................................................ 
.................................................................................................................... 
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ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ของ………………………………………… 

เพ่ือประกอบการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง / เพื่อขอรับเงินประจ าต าแหน่ง……………………………………  
 ต าแหน่งเลขท่ี………………….. 
ส่วนราชการ…………………………………………………………………………………………………………………….…… 
เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

 หลักการและเหตุผล……………………………………………………………….………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 
……………………………………………………………………………………….…………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 

บทวิเคราะห์/แนวคิด/ข้อเสนอ…………………………………………..……………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 
……………………………………………………………………………………….…………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ……………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 
……………………………………………………………………………………….…………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 
……………………………………………………………………………………….…………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 

ลงชื่อ……………………………………… ผู้เสนอแนวคิด/วิธีการ 
 (……………………………………) 
 ………../……………/………….. 



 
 
 

15 
 
 

ค าอธิบายการเขียน 
*การเสนอผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

* ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือ 
ปรับปรุงงาน 
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ผลงานท่ีเสนอเพื่อขอประเมินแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานเพ่ือขอประเมินแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
จะต้องเสนอผลงานทั้ง 2 ส่วน คือ 
ส่วนที่   1   ได้แก่  ผลงานที่เป็นผลการด าเนินงานที่ผ่านมา จ านวน 1 เรื่อง 
ส่วนที่   2   ได้แก่  ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

   จ านวน 1 เรื่อง 
    ทั้งนี ้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องส่งผลงานที่เป็นผลการด าเนินงานที่ผ่านมา และข้อเสนอแนวคิด/

วิธีการ เพ่ือพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตามหัวข้อเรื่องที่ได้เสนอไว้ในขั้นตอนการ
คัดเลือกบุคคล 

ส่วนที่ 1 : ผลงานที่เป็นผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
เป็นผลส าเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้นั้น 

ไม่จ าเป็นต้องจัดท าข้ึนใหม่เพ่ือใช้ในการประเมินโดยเฉพาะ ให้เสนอสาระส าคัญของผลงาน ขั้นตอนที่ได้ปฏิบัติ
ความรู้ความสามารถท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน แนวคิดทางวิชาการ หรือข้อกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงานวิเคราะห์
ถึงผลที่เกิดขึ้นเพ่ือแสดงถึงความรู้ ความสามารถและความช านาญงานของบุคคล ประโยชน์ที่เกิดจากผลงาน
ดังกล่าว หรือการน าผลงานไปใช้เพ่ือแก้ไขปัญหาในงานที่ปฏิบัติหรือของหน่วยงาน  หรือใช้เสริมยุทธศาสตร์
หน่วยงาน หรือเพ่ือพัฒนางานปรับปรุงงาน แก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น หรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

ส่วนที ่2 : ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการ เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
เป็นแนวคิด วิสัยทัศน์ หรือแผนงานที่จะท าในอนาคตเพ่ือพัฒนางานในต าแหน่งที่จะได้รับ 

การแต่งตั้ง และมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน รวมทั้งควรเป็นแนวคิดหรือแผนงานที่
สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง และก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จได้ 
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ค าอธิบายการเขียนผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา 
 

ประกอบด้วย 

  1. ชื่อผลงาน 
      ระบุชื่อผลงานที่จะน าเสนอ โดยผลงานดังกล่าวจะต้องเป็นผลส าเร็จของงานที่เกิดจาก
การปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ขอประเมิน 

 2. ระยะเวลาด าเนินการ 
      ระบุกิจกรรม ช่วงเวลา การด าเนินการ 

  3. ความรู้ทางวิชาการหรือแนวคิดที่ใช้ในการด าเนินงาน 
      ให้ระบุแนวความคิด ทฤษฎี องค์ความรู้ และข้อมูลต่าง ๆ ที่น ามาใช้ในการด าเนินงาน 
โดยสรุปให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับผลการด าเนินงาน เป็นต้น 

  4. สรุปสาระและข้ันตอนการด าเนินงาน 
      ระบุหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย สาระส าคัญและข้ันตอน หลักการ 
ด าเนินการ ซึ่งอาจแสดงเป็นแผนผังการท างาน (Flowchart) หรือแผนภาพประกอบการอธิบายเพื่อให้เห็น 
ภาพชัดเจนยิ่งขึ้น กรณีมีหลักฐานอ้างอิงให้แนบเอกสารประกอบ 

  5. ผู้ร่วมด าเนินการ (ถ้าม)ี 
      ให้แสดงชื่อ-สกุล ต าแหน่ง สังกัดของผู้ร่วมด าเนินการในผลงาน และระบุสัดส่วนความ 
รับผิดชอบของผลงานเป็นร้อยละของผู้ร่วมด าเนินการด้วยหากเป็นผลงานที่ปฏิบัติเองทั้งหมด   100%  และ
ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ ไม่ต้องน าเสนอผู้ร่วมด าเนินการ 

  6. ส่วนของงานที่ผู้เสนอเป็นผู้ปฏิบัติ 
      ระบุรายละเอียดของผลงานพร้อมทั้งสัดส่วนของผลงานให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ
ขั้นตอน กิจกรรมการด าเนินงาน และสัดส่วนของผลงานเป็นร้อยละที่ผู้เสนอผลงานเป็นผู้ปฏิบัติ 

 7. ผลส าเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) ให้แสดงผลส าเร็จของงานทั้งในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ คือ 
 7.1 ผลส าเร็จของงานเชิงปริมาณ คือผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงาน มีผลส าเร็จในเชิง 
ปริมาณที่เกิดขึ้น มีปริมาณของผลงานเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย หรือ ข้อตกลงตามท่ีได้ก าหนด 
 7.2 ผลส าเร็จของงานเชิงคุณภาพ คือผลงานที่ได้แสดงให้เห็นถึงการตอบสนองแนวคิด 
ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล กระทรวงและจังหวัดที่มีความเป็นไปได้ในการน าไปใช้ประโยชน์ เช่น การตอบสนอง



ความพึงพอใจของผู้รับบริการหรือผลตอบแทนที่ได้จากการด าเนินงาน  เช่น การลดค่าใช้จ่าย การลดต้นทุน
การผลิต การลดเวลาการปฏิบัติงาน คุณภาพการบริการดีข้ึน เป็นต้น 
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 8. การน าไปใช้ประโยชน์ 
  อธิบายการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานหากมีการน า 
ผลงานไปใช้ในการพัฒนา ต่อยอด ปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานในวงกว้างขึ้นจากเดิมที่เกิดเฉพาะจุด และ
ประยุกต์แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ให้อธิบายว่าน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร กับบุคคลเป้าหมายที่ไหน เกิดประโยชน์
ต่อผู้รับการบริการ และสังคมอย่างไร ให้น าเสนอด้วย อีกทั้งมีผลต่อการพัฒนางานทั้งทางตรงและทางอ้อม
อย่างไร 

 9. ความยุ่งยากในการด าเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค 
 อธิบายความยุ่งยากในการด าเนินงานตามที่ได้น าไปปฏิบัติจริงว่ามีความยุ่งยากอย่างไร  
เช่น  การตัดสินใจแก้ปัญหา การใช้หลักวิชาการ หรือทฤษฎีที่ใช้ในการปฏิบัติงาน การบูรณาการงาน และการ 
ควบคุมปัจจัยที่เกี่ยวข้องว่ามีความยุ่งยากประการใด แต่ไม่ใช่ความยุ่งยากที่เป็นปัญหาอุปสรรคของการท างาน 
เช่น ขาดแคลนอัตราก าลัง หรือขาดแคลนงบประมาณ  อธิบายวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงาน   
ที่เกิดขึ้น ระบุถึงสาเหตุของปัญหาว่าเกิดจากสาเหตุใด มีปัจจัยอะไรมาเกี่ยวข้องบ้าง และอธิบายปัญหา
อุปสรรคอะไรที่ท าให้การปฏิบัติงานไม่  เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ ทั้งในระหว่างการด าเนินงาน และหลังจาก
สิ้นสุดการด าเนินงานแล้ว 

 10. ข้อเสนอแนะ 
    ผู้ขอประเมินมีข้อเสนอแนะเพ่ือการแก้ไขอย่างไร  เพ่ือมิให้ปัญหาเกิดข้ึนอีก  และมี 
ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนางาน/ปรับปรุงงานดังกล่าวอย่างไร เป็นการเสนอแนวทางเชิงสร้างสรรค์เป็นผลงาน 
ที่เป็นรูปธรรม 

 เอกสารอ้างอิง/บรรณานุกรม 
            เอกสารอ้างอิง ระบุชื่อเอกสารที่ใช้ประกอบในการเขียนผลงานเพ่ือให้ผู้อ่านทราบ
แหล่งที่มา ต้องให้สอดคล้องเนื้อหาในเอกสารบรรณานุกรม จะรวบรวมบัญชีรายชื่อหนังสือทั้งหมด ทั้งที่ได้
อ้างอิงและไม่ได้อ้างอิงในเรื่อง ซึ่งได้ศึกษาค้นคว้าประกอบการเขียนผลงาน 

  หลักฐานอ้างอิง (ถ้ามี) 
    หากผลงานมีลักษณะเฉพาะ เช่น แผ่นพับ หนังสือ ผู้เสนอผลงานอาจส่งผลงานจริง
ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการก็ได้ 
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รายละเอียดการเขียนขอ้เสนอแนวคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน                 
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
ประกอบด้วย 
 1. ปก 
 2. ค าน า 
 3. เนื้อหา 
 4. อ้างอิง/บรรณานุกรม 
 5. ภาคผนวก 

1. ปก 
    รายละเอียดตามแบบฟอร์ม 

2. ค าน า 
    รายละเอียดตามแบบฟอร์ม 

3. เนื้อหา  ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ 
     1)  เรื่อง 
             ระบุหัวข้อที่แสดงถึงแนวคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้นในต าแหน่งที่ขอประเมิน 
 2)  หลักการและเหตุผล 
              เป็นการอธิบายถึงเหตุผลความจ าเป็น   สาเหตุที่น าเสนอแนวความคิดหรือวิธีการเพ่ือ
พัฒนางานหรือปรับปรุงงานมีเหตุจูงใจอย่างไร และจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไร 
 3)  บทวิเคราะห์/แนวคิด/ข้อเสนอ 
                         น าเสนอแนวคิดหรือวิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ควรเป็นแนวคิด วิสัยทัศน์หรือแผนงานที่จะท าในอนาคตเพ่ือพัฒนางานในต าแหน่งที่จะได้รับการแต่งตั้ง 
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน โดยผ่านการวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพทั่วไปถึงภาระหน้าที่     
ในปัจจุบัน ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่จะประเมิน การน าข้อมูลจากผลการปฏิบัติงาน ผลงานวิจัย หรือ
ผลงานวิชาการ อ่ืน ๆ มาสนับสนุนแนวทางดังกล่าว และแสดงให้เห็นว่าแนวความคิดหรือวิธีการพัฒนางาน
ดังกล่าว จะสามารถน าไปใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการท างานได้จริง  
    ระบุข้อเสนอในการปรับปรุงพัฒนางาน โดยแสดง เห็นว่าข้อเสนอนั้นสามารถน าไป
ปฏิบัติไดอย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับสถานการณ์ และความเป็นจริง  ทั้งนี้ข้อเสนอนั้นต้องสามารถระบุ
ช่วงเวลาที่จะน าไปปฏิบัติเห็นผลได้อย่างชัดเจน 
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 4)  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ระบุผลที่คาดหมาย หรือมุ่งหวังที่จะให้เกิดขึ้นจากการเสนอแนวคิด วิธีการหรือข้อเสนอเพ่ือ
พัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน ซึ่งผลงานดังกล่าวอาจต้องแสดงได้ทั้งเชิงปริมาณ และ
เชิงคุณภาพ ตลอดจนช่วงเวลาที่คาดว่าผลงานดังกล่าวจะได้รับประโยชน์ต่อบุคคล เป้าหมาย และเกิดผลงาน
ที่สามารถวัดได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 5)  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
  ให้แสดงกิจกรรมและระบุตัวชี้วัดที่สามารถน ามาใช้วัดผลส าเร็จจากการเสนอแนวคิด วิธีการ 
หรือข้อเสนอ เพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงได้อย่างชัดเจน ถูกต้องและน่าเชื่อถือ สามารถตรวจสอบได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งอาจมีการติดตามภายหลังการแต่งตั้งแล้ว 
 
4.  เอกสารอ้างอิง/บรรณานกุรม 
     รายละเอียดท านองเดียวกับการเขียนผลงานที่เป็นผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
 
5.  หลักฐานอ้างอิง (ถ้ามี) 
     รายละเอียดท านองเดียวกับการเขียนผลงานที่เป็นผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
 

 
************************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เอกสารส่งค าขอประเมินผลงาน 

1. ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ  ประกอบด้วย 
 1.1  หนังสือน าส่งจากหน่วยงาน หรือหนังสือน าส่งจากจังหวัด                     
         (ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้รักษาราชการแทน หรือปฏิบัติหน้าที่แทน  
                   เป็นผู้ลงนาม กรณีส่งส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข)        จ านวน  1  ฉบับ 
 1.2  ส าเนาประกาศคัดเลือก (ชี้ตัว)           จ านวน  1  ชุด 
 1.3  เอกสารประกอบการคัดเลอืกบุคคล (ฉบับจริง หรือส าเนา)        จ านวน  1  ชุด 
 1.4  แบบประเมินผลงาน + สรุปผลการด าเนินงานที่ผา่นมา 10 หัวข้อ 
            (ลายเซ็นจริง 1 ชุด และส าเนา 4 ชดุ)          จ านวน  5  ชุด 
 1.5  ข้อเสนอแนวคิด ฯ (ลายเซ็นจริง 1 ชุด และส าเนา 4 ชุด)        จ านวน  5  ชุด 
 1.6  ซีดี (บันทึกข้อมูลตามข้อ 1.4 – 1.6)          จ านวน  1  ชุด 
 1.7  เอกสารหลักฐานมติคณะกรรมการคัดเลือกฯ ของจังหวัด/มติ อ.ก.พ.สป. 
                  อนุมัติให้นับระยะเวลาเก้ือกูลกับต าแหน่งทีจ่ะแต่งตั้ง (ถ้ามี)        จ านวน  1  ชุด 

2. ต าแหน่งประเภทวิชาการเพือ่ขอรับเงินประจ าต าแหนง่ ระดบัช านาญการ  ประกอบด้วย 
 1.1  หนังสือน าส่งจากจังหวัด  (ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้รักษาราชการแทน    
                  หรือปฏิบัติหน้าที่แทน เป็นผู้ลงนาม กรณีสง่ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 
         / ส านักงานเขตสุขภาพ)            จ านวน  1  ฉบับ 
 1.2  ส าเนาประกาศคัดเลือก (ชี้ตัว)           จ านวน  1  ชุด 
 1.3  เอกสารประกอบการคัดเลอืกบุคคล (ฉบับจริง หรือส าเนา)        จ านวน  1  ชุด 
 1.4  แบบประเมินผลงาน (ลายเซ็นจริง 1 ชุด และส าเนา 4 ชดุ)        จ านวน  5  ชุด 
 1.5  ผลงานวิชาการ (ตามที่หลกัเกณฑ์ฯ ก าหนด)         จ านวน  5  ชุด 
 1.6  ข้อเสนอแนวคิด ฯ (ลายเซ็นจริง 1 ชุด และส าเนา 4 ชุด)        จ านวน  5  ชุด 
 1.7  ซีดี (บันทึกข้อมูลตามข้อ 1.4 – 1.6)          จ านวน  1  ชุด 
 1.8  เอกสารหลักฐานมติคณะกรรมการคัดเลือกฯ ของจังหวัด/มติ อ.ก.พ.สป. 
                  อนุมัติให้นับระยะเวลาเก้ือกูลกับต าแหน่งทีจ่ะแต่งตั้ง (ถ้ามี)        จ านวน  1  ชุด 

3. ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ   ประกอบด้วย 
 1.1  หนังสือน าส่งจากจังหวัด  (ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้รักษาราชการแทน    
                  หรือปฏิบัติหน้าที่แทน เป็นผู้ลงนาม กรณีสง่ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 
         / ส านักงานเขตสุขภาพ)            จ านวน  1  ฉบับ 
 1.2  ส าเนาประกาศคัดเลือก (ชี้ตัว)           จ านวน  1  ชุด 
 1.3  เอกสารประกอบการคัดเลอืกบุคคล (ฉบับจริง หรือส าเนา)        จ านวน  1  ชุด 
 1.4  แบบประเมินผลงาน (ลายเซ็นจริง 1 ชุด และส าเนา 4 ชดุ)        จ านวน  5  ชุด 
 1.5  ผลงานวิชาการ (ตามที่หลกัเกณฑ์ฯ ก าหนด)         จ านวน  5  ชุด 
 1.6  ข้อเสนอแนวคิด ฯ (ลายเซ็นจริง 1 ชุด และส าเนา 4 ชุด)        จ านวน  5  ชุด 
 1.7  เอกสารหลักฐานประกอบการเผยแพร่ผลงานวิชาการ        จ านวน  5  ชุด 
 1.8  ซีดี (บันทึกข้อมูลตามข้อ 1.4 – 1.6)          จ านวน  1  ชุด 
 1.9  เอกสารหลักฐานมติคณะกรรมการคัดเลือกฯ ของจังหวัด/มติ อ.ก.พ.สป. 
                  อนุมัติให้นับระยะเวลาเก้ือกูลกับต าแหน่งทีจ่ะแต่งตั้ง (ถ้ามี)        จ านวน  1  ชุด 

********************************* 
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แบบฟอร์มสรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการประเมินผลงาน 

ต าแหน่ง ..................................................... 

 
ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นาย / นาง / นางสาว................................................................................................ 
ต าแหน่ง.......................................................(ด้าน)..................................................ระดับ................................. 
ส่วนราชการ............................................................................................................................. ........................... 

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

1. ผลงานที่เป็นผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
    เรื่อง 1 ............................................................................................................................. ............................. 

2 ..................................................................................................... .................................................. 
 
2. ข้อเสนอแนวคิด  วิธีการ  เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน 
    เรื่อง ..................................................................................................................................................... 
    .............................................................................................................................................................. 
 
สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการ 
 

(     )   ผ่านการประเมิน                                        (     )   ไมผ่่านการประเมิน           
(     )   ปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่ไม่เป็นสาระส าคัญ         (     )   ปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ        
 

(กรณีปรับปรุงแก้ไขหรือไม่ผ่านการประเมิน  ให้ระบุประเด็นที่ต้องการให้แก้ไข / เพิ่มเติมไว้ด้วย) 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 

 
ลงชื่อ...................................................กรรมการ 

...................................................กรรมการ 

...................................................กรรมการ 

...................................................กรรมการ 
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รายงานมติของคณะกรรมการประเมินผลงาน 
สาขา..........................................ต าแหน่ง......................................................  
มติครั้งที่......................................เมื่อวันที่.....................................................  

 
ล าดับ

ท่ี 
ผู้ขอรับการพิจารณา ส่วนราชการเดิม/ต าแหน่ง ต าแหน่ง

เลขท่ี 
ส่วนราชการ/ต าแหน่ง    

ท่ีขอแต่งตั้ง 
ต าแหน่ง
เลขท่ี 

ผลการพิจารณา 
(วันท่ีได้รับค าขอ) 

       
 
 
 
 
 
 

ผ่านการประเมิน 
วันท่ี.................................. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

-  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพือ่แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ 
 ระดับช านาญการพิเศษลงมา และเพื่อขอรับเงนิประจ าต าแหน่งระดับช านาญการ 
 ได้ที่กลุ่มงานสร้างความต่อเนื่องทางการบริหาร กองบริหารทรัพยากรบุคคล  
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 โทร. 0 2590 1455 

-  ขั้นตอนและวิธีการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการพิเศษลงมา 
 และเพื่อขอรับเงินประจ าต าแหน่งระดับช านาญการ 

 ได้ที่กลุ่มงานประเมินบุคคลและวิชาการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

โทร. 0 2590 1343, 1347
 โทร. 0 2590 1343, 1347 


