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หลักเกณฑ วิธกีาร และเงื่อนไขการประเมนิผลงาน 

เพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ และระดบัชํานาญการพิเศษ 

ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

------------------------------------- 
          ตามที่กฎ ก.พ. วาดวยการยาย การโอน หรือการเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญไปแตงตั้ง  

ใหดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญตําแหนงประเภทวิชาการ ในหรือตางกระทรวงหรือกรม            
พ.ศ. ๒๕๖๔ กําหนดใหการยาย การโอน หรือการเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 
ประเภทวิชาการ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.     
ที่ นร 1006/ว 14 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564 และตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 25 ลงวันที่ 
19 ตุลาคม 2564 โดยให อ.ก.พ. กรม มีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน และคณะกรรมการ
ประเมินผลงาน อาจกําหนดหลักเกณฑเพิ่มเติมไดตามความจําเปนและเหมาะสม อ.ก.พ. สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ในการประชุมครั้งที่ 12/2564 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2564 ไดแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน
เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ – ชํานาญการพิเศษ แลว โดยคณะกรรมการประเมินผลงานได
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลงานเพิ่มเติม และ อ.ก.พ. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข             
ในการประชุมครั้งที่ 2/2565 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ 2565 มีมติเห็นชอบหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลงาน 
เพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ – ชํานาญการพิเศษ ในสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ 

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินผลงาน 

 การประเมินผลงานใหกระทําไดตอเมื่อขาราชการพลเรือนนั้น ไดผานการประเมินบุคคลแลว 
โดยลักษณะของผลงานที่เสนอตองมีความสอดคลองกับลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน   
ในแตละระดับตามที่กําหนดไวในกฎ ก.พ. วาดวยหลักเกณฑการจัดประเภทตําแหนงและระดับตําแหนง        
ซึ่ง ก.พ. ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลงานในแตละระดับไว ดังตอไปนี้ 

 1. การประเมินผลงาน 
 ๑.๑ การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ ใหประเมิน
จากผลการปฏิบัติงานหรือผลสําเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในหนาที่ ซึ่งตองสะทอนใหเห็นวา ผูขอ
ประเมินนั้นเปนผูมีความรู ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ความชํานาญงานและประสบการณ เหมาะสมกับ    
ตําแหนงระดับชํานาญการ 

                 ๑.๒ การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญการพิเศษ     
ใหประเมินจากผลการปฏิบัติงานหรือผลสําเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในหนาที่ ซึ่งตองสะทอน       
ใหเห็นวา ผูขอประเมินนั้นเปนผูมีความรู ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ความชํานาญงานและประสบการณสูง 
เหมาะสมกับตําแหนงระดับชํานาญการพิเศษ 

      ทั้งนี้ กรณีผู ขอประเมินที่จะเกษียณอายุราชการในปงบประมาณใด ใหสงผลงานใหสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานเขตสุขภาพ  พิจารณาแลวแตกรณี เปนเวลา    
ลวงหนาไมนอยกวา ๖ เดือนในปงบประมาณนั้น 
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 2. คุณสมบัติของบุคคลที่จะเขารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 
  การเลื่อนข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ – ระดับชํานาญการพิเศษ ทุกกรณี 
ใหนําหลักเกณฑตามหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.10/ว 123 ลงวันที่ 11 มกราคม 
2565 กรณีการเลื่อน มาใชโดยอนุโลม ดังนี้ 
 (๑) มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงตั้งตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง 
 (๒) มีคุณสมบัติในเรื่องเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของสายงานตาง ๆ คุณวุฒิ 
หรือการอบรมหลักสูตรเพิ่มเติมครบถวนตามที่ ก.พ. กําหนดในแตละสายงานตามหลักเกณฑการเลื่อนระดับ
ตําแหนงประเภทวิชาการ 
 (๓) มีระยะเวลาในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้ง ตาม
คุณวุฒิของบุคคล สําหรับการยายไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับตาง ๆ ไมนอยกวาระยะเวลาที่กําหนด ดังนี้ 

ระดับ 

คุณวุฒิ 

ชํานาญการ ชํานาญการ 

พิเศษ 

เชี่ยวชาญ ทรงคุณวุฒิ 

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา ๖ ป ๑๐ ป ๑๓ ป ๑๕ ป 

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา (หลักสูตร ๕ ป)* ๕ ป ๙ ป ๑๒ ป ๑๔ ป 

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา (หลักสูตร ๖ ป)* ๔ ป ๘ ป ๑๑ ป ๑๓ ป 

ปริญญาโทหรือเทียบเทา ๔ ป ๘ ป ๑๑ ป ๑๓ ป 

ปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือวุฒิบัตร หรือ 

หนังสืออนุมัติบัตร 

๒ ป ๖ ป ๙ ป ๑๑ ป 

* หมายถึง คุณวุฒิปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไมนอยกวา ๕ ป ตอจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(เฉพาะปริญญาที่ ก.พ. กําหนดใหไดรับเงินเดือนตามหลักสูตร ๕ ป) และคุณวุฒิปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษา    
ไมนอยกวา ๖ ป ตอจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายที่ ก.พ. กําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง      
ในสายงานที่กําหนดตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๑๒ ลงวันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ 

 (๓.๑) การนับระยะเวลาเกื้อกูล 
  ในกรณีที่ระยะเวลาในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงาน
ที่จะแตงตั้งตามคุณวุฒิของบุคคลตามตารางขางตนไมมีหรือมีแตไมครบ ดําเนินการดังนี้ 
 (๓.๑.๑) นําระยะเวลาการดํารงตําแหนงในสายงานที่จัดอยูในกลุม
ตําแหนงเดียวกัน ตามหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.08/ว 4152 ลงวันที่          
4 ตุลาคม 2564 หรือที่จะกําหนดเพิ่มเติม มาเปนระยะเวลาในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงใน
สายงานที่จะแตงตั้งตามคุณวุฒิ  
 (3.1.2) นําระยะเวลาการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนง         
ในสายงานอื่นของตําแหนงประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ ประเภทอํานวยการ ประเภทบริหาร หรือตําแหนง
อยางอ่ืนตามที่ ก.พ. กําหนด มานับเปนระยะเวลาที่เก่ียวของหรือเก้ือกูลกันได ดังนี้ 
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        (3.1.2.1) การนับระยะเวลาที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูลใหพิจารณา
จากลักษณะงานที่ปฏิบัติงานอยูจริงตามขอเท็จจริง และคํานึงถึงประโยชนที่ทางราชการจะไดรับ โดยในชวง
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานที่จะนํามานับนั้นตองเปนชวงระยะเวลาที่ผูนั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงที่จะแตงตั้ง ในสวนของคุณวุฒิและคุณสมบัติอื่นที่ไมใชในสวนของระยะเวลาการดํารงตําแหนง  
ในประเภทและระดับตําแหนงมีแนวทางการพิจารณา ดังนี้ 
            (1) ในกรณีที่ เปนการนับระยะเวลาการดํารง
ตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานของตําแหนงประเภทวิชาการ ประเภทอํานวยการ ประเภทบริหาร 
หรือตําแหนงอยางอ่ืนที่เทียบเทาตามที่ ก.พ. กําหนด ใหพิจารณานับระยะเวลาการปฏิบัติงานตามขอเท็จจริง
ของลักษณะงานที่ปฏิบัติงานอยูจริง 
            (2) ในกรณีที่ เปนการนับระยะเวลาการดํารง
ตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานของตําแหนงประเภททั่วไป หรือตําแหนงอยางอื่นที่เทียบเทาตามที่ 
ก.พ. กําหนด ใหพิจารณานับระยะเวลาการปฏิบัติงานตามขอเท็จจริงของลักษณะงานที่ปฏิบัติงานอยูจริง โดย
ใหนับไดไมเกินครึ่งหนึ่งของระยะเวลาการปฏิบัติงานที่นํามานับ 
   (3.1.2.2) กรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการพิจารณาระยะเวลา  
ในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้ง หรือระยะเวลาการดํารงตําแหนงในสายงาน
อื่นที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูลสําหรับตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญลงมา ใหคณะกรรมการประเมิน
บุคคลที่ อ.ก.พ. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แตงตั้งเปนผูพิจารณา 

                 3. ผลงานที่จะนํามาประเมิน  
 3.๑ ผลงาน ควรเปนการนําเสนอในรูปแบบการสรุปวิเคราะหถึงผลที่เกิดขึ้น สะทอน    
ใหเห็นถึง ความรูความสามารถ และความชํานาญในงาน รวมทั้งสามารถระบุผลสําเร็จของงานหรือประโยชนที่เกิด
จากงานนั้น หรือการนําไปใช หรือผลงานการใหบริการทางวิชาการ/ปฏิบัติการ ผลงานนวัตกรรม หรือ      
สิ่งประดิษฐใหม เปนตน โดยมิใชเปนเพียงการรวบรวมผลงานยอนหลัง   
                       3.๒ ขอเสนอแนวคิด ควรเปนขอเสนอแนวคิด วิธีการ หรือแผนงานเพื่อพัฒนางานหรือ 
ปรับปรุงงานของหนวยงานหรือสวนราชการใหมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับยุทธศาสตรหรือนโยบาย 
ของสวนราชการ 
                      ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินผลงาน อาจกําหนดใหมีการนําเสนอผลงานโดยใหมีการสัมภาษณ 
หรือการสาธิต หรือวิธีการอื่นตามที่เห็นวาเหมาะสมประกอบการพิจารณาดวยก็ได 
                       3.๓ จํานวนผลงาน 

                    (๑)  ผลงาน  ใหสงผลงานตามจํานวนที่คณะกรรมการประเมินผลงานในแตละ     
สายงานกําหนด ตามสิ่งที่สงมาดวย 2 ทั้งนี้ ผลงานที่สงประเมินตองเกี่ยวของกับตําแหนงที่จะแตงตั้ง       
และตองสงผลงานในคราวเดียวกัน   

                    (๒)  ขอเสนอแนวคิด จํานวน ๑ เรื่อง เปนขอเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน 
                       3.๔. เงื่อนไขของผลงาน 
                                   (๑) เปนผลงานเรื่องเดียวกันกับเรื่องที่เสนอในข้ันตอนการประเมินบุคคล 
                                   (๒) เปนผลงานที่จัดทําขึ้นในระหวางที่ดํารงตําแหนงในระดับที่ต่ํากวาระดับ     
ที่ขอประเมิน ๑ ระดับ และเปนผลงานไมเกิน ๕ ป  
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                                   (๓) ไมใชผลงานวิจัย หรือวิทยานิพนธที่เปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อขอรับ 
ปริญญา หรือประกาศนียบัตร หรือเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรมของผูขอประเมิน 
                                   กรณีผลงานที่เสนอเพื่อขอรับการประเมินจัดทําขึ้นในชวงระยะเวลาเดียวกับ  
ที่ศึกษาหรือฝกอบรม ผลงานนั้นตองไดรับคํารับรองจากสถาบันการศึกษาหรือหนวยงานที่จัดการฝกอบรม  
วาไมเปนสวนหนึ่งของการศึกษาในรายวิชา หรือในหลักสูตรของการศึกษา หรือฝกอบรม แลวแตกรณ ี
                                   (๔) กรณีที่เปนผลงานรวมกันของบุคคลหลายคน ผู ขอประเมินจะตองแสดง      
ใหเห็นวาไดมีสวนรวมในการจัดทําผลงานในสวนใด สัดสวนเทาใด อยางไร โดยมีคํารับรองจากผูมีสวนรวม    
ในผลงาน และผูบังคับบัญชาดวย 
                                   (๕) ผลงานสวนใดที่นํามาใชประเมินเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ 
ในระดับใด เพ่ือขอรับเงินประจําตําแหนง หรือเพื่อขอรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนงนิติกร 
(พ.ต.ก.) แลว จะนําผลงานสวนนั้นมาใชเสนอประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น  
อีกไมได เวนแตคณะกรรมการประเมินผลงาน จะกําหนดเปนอยางอ่ืน 
                               ทั้งนี้ ผลงานขางตนจะตองมีคํารับรองจากผูบังคับบัญชาอยางนอยสองระดับ คือ  
ผู บังคับบัญชาที่กํากับดูแล และผู บังคับบัญชาที่เหนือขึ้นไปอีกหนึ่งระดับ เวนแตในกรณีที่ผู บังคับบัญชา       
ดังกลาวเปนบุคคลคนเดียวกัน ก็ใหมีคํารับรองหนึ่งระดับได 

  4. แนวทางการประเมินผลงาน 
    ๔.1 รูปแบบและวิธีการเสนอผลงาน 

               ผลงาน ใหจัดทําสรุปสาระสําคัญของงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ความรูความสามารถ 
แนวคิดหรือขอกฎหมายที่ใชในการปฏิบัติงาน ความยุงยากซับซอนในการดําเนินงาน ประโยชนที่เกิดจากงาน
ดังกลาว การวิเคราะหความสําเร็จหรือปญหาอุปสรรคของการดําเนินงาน รวมถึงความเห็นหรือขอเสนอแนะ
เพิ่มเติม โดยอยางนอยใหมีหัวขอการนําเสนอ ดังนี้ 

                 (๑) เรื่องท่ีนําเสนอ 
                 (๒) ระยะเวลาการดําเนินการ 
                 (๓) ความรู ความชํานาญงาน หรือความเชี่ยวชาญและประสบการณที่ใชใน

การปฏิบัติงาน 
                 (๔) สรุปสาระสําคัญ ขั้นตอนการดําเนินการ และเปาหมายของงาน 
                 (๕) ผลสําเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 
                 (๖) การนําไปใชประโยชน/ผลกระทบ 
                 (๗) ความยุงยากและซับซอนในการดําเนินการ 
                 (๘) ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ 
                 (๙) ขอเสนอแนะ 
                 (๑๐) การเผยแพรผลงาน (ถาม)ี 
                 (๑๑) ผูมีสวนรวมในผลงาน (ถาม)ี 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินผลงานอาจกําหนดใหมีการนําเสนอผลงานโดยใหมีการ
สัมภาษณ หรือการสาธิต หรือวิธีการอื่นตามท่ีเห็นวาเหมาะสมประกอบการพิจารณาดวยก็ได 
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                4.2 แนวทางการพิจารณาตามระดับตําแหนงที่จะแตงตั้ง ดังนี้ 
                      ก. ตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการ ไดแก ตําแหนงดังตอไปนี้ 

 
       (1) ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ 

ประสบการณและความชํานาญงานสูงในงานวิชาการ ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาที่ยาก 
               (๒) ตําแหนงสําหรับหัวหนางาน ซึ่งตองกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงาน

ของผูรวมปฏิบัติงาน โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานสูงในงานวิชาการ 
ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาที่ยาก 

                  การประเมินผลงานเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ จึงเปนการประเมิน
จากผลการปฏิบัติงานหรือผลสําเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในหนาที่ ซึ่งตองสะทอนใหเห็นวา         
ผู ขอประเมินนั้น เปนผู มีความรู  ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ความชํานาญงานและประสบการณ 
เหมาะสมกับตําแหนงระดับชํานาญการ 

                  ข. ตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ ไดแกตําแหนงดังตอไปนี้ 
   (๑) ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ 

ประสบการณและความชํานาญงานสูงมากในงานวิชาการ ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาที่ยากมาก 
                 (๒) ตําแหนงสําหรับหัวหนางาน ซึ่งตองกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงาน

ของผูรวมปฏิบัติงาน โดยใช ความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานสูงมากในงานวิชาการ 
ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาที่ยากมาก 

                     การประเมินผลงานเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญการพิเศษ จึงเปนการ
ประเมินจากผลการปฏิบัติงานหรือผลสําเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในหนาที่ ซึ่งตองสะทอนใหเห็นวา 
ผู ขอประเมินนั้นเปนผู มีความรู  ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ความชํานาญงานและประสบการณสูง 
เหมาะสมกับตําแหนง ระดับชํานาญการพิเศษ 
 4.3  องคประกอบในการประเมิน ไดแก  
            ๑) ประโยชนของผลงาน 
            ๒) ความรู ความชํานาญงาน หรือความเชี่ยวชาญและประสบการณในการปฏิบัติงาน  
            ๓) คุณภาพของผลงาน  
            ๔) อื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร 
             4.4 การพิจารณาในแตละองคประกอบ 
           ๑) ประโยชนของผลงาน 
            พิจารณาจากผลงานนั้นเปนการพัฒนาความกาวหนาในงาน สามารถใชเปน
แบบอยาง เปนแหลงอางอิง หรือเปนตนแบบในการปฏิบัติได หรือเปนการประยุกตเพื่อใหเกิดการพัฒนาหรือ
แกปญหา ในการปฏิบัติงาน หรือเปนการนําสิ่งที่มีอยูแลวมาประยุกตดวยเทคนิค วิธีการ หรือเทคโนโลยีใหม ๆ    
ที่กอใหเกิดนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน สามารถนําไปใชประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนวยงานหรือสวน
ราชการหรือตอประชาชนหรือตอประเทศชาติ 

                แนวทางการพิจารณาตามระดับตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง ดังนี้ 
                ระดับชํานาญการ ผลงานเปนประโยชนตอการพัฒนาความกาวหนาในงาน 

สามารถใชเปนแบบอยาง เปนแหลงอางอิง หรือเปนตนแบบในการปฏิบัติได หรือเปนการประยุกตเพื่อใหเกิด 
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การพัฒนา หรือแกปญหาในการปฏิบัติงาน หรือเปนการนําสิ่งที่มีอยูแลวมาประยุกตดวยเทคนิค วิธีการ หรือ 
เทคโนโลยีใหม ๆ ที่กอใหเกิดนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน สามารถนําไปใชประโยชนตอการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
ในระดับกลุมงานหรือฝายขึ้นไป 

               ระดับชํานาญการพิเศษ ผลงานเปนประโยชนตอการพัฒนาความกาวหนา    
ในงาน สามารถใชเปนแบบอยาง เปนแหลงอางอิง หรือเปนตนแบบในการปฏิบัติได หรือเปนการประยุกต 
เพื่อใหเกิดการพัฒนาหรือแกปญหาในการปฏิบัติงาน หรือเปนการนําสิ่งที่มีอยูแลวมาประยุกตดวยเทคนิค 
วิธีการ หรือเทคโนโลยีใหม ๆ ที่กอใหเกิดนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน สามารถนําไปใชประโยชนตอการปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวของในระดับกลุมงาน หรือฝาย หรือกองขึ้นไป 

 ๒) ความรู ความชํานาญงาน หรือความเชี่ยวชาญและประสบการณในการปฏิบัติงาน 
           พิจารณาจากผลงานนั ้นได แสดงถึงการใช ความรูความสามารถทักษะ
สมรรถนะ ประสบการณ ความชํานาญงานที่สั่งสมมาในการปฏิบัติงานหรือคิดริเริ่มใหม คิดคน สราง 
หรือประดิษฐขึ ้นใหม ปรับปรุงหรือแกไขใหม หรือจัดทําเป นครั ้งแรกหรือคนแรกของสวนราชการ    
หรือของประเทศ ตามความเหมาะสมกับระดับตําแหนง หรือไดใชความสามารถในการตัดสินใจแกไขปญหา 
กําหนดขอเสนอแนะ หรือวางแผนรองรับผลกระทบตาง ๆ ไดเหมาะสมกับระดับตําแหนง 

    แนวทางการพิจารณาตามระดับตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง ดังนี้ 
             ระดับชํานาญการ ผลงานสะทอนใหเห็นถึงการมีความรูความสามารถ ทักษะ 

สมรรถนะ ประสบการณ ความชํานาญงานที่สั่งสมมาในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบดวยตนเองได หรือคิดริเริ่มใหม 
คิดคน สราง หรือประดิษฐขึ้นใหม ปรับปรุงหรือแกไขใหม หรือจัดทําเปนครั้งแรกตามความเหมาะสมกับระดับ
ตําแหนงหรือไดใชความสามารถในการตัดสินใจแกไขปญหา มีขอเสนอแนะ หรือวางแผนรองรับผลกระทบ    
ตาง ๆ ไดเหมาะสมกับระดับตําแหนงเปนที่ยอมรับในระดับกลุมงานหรือฝายขึ้นไป 

       ระดับชํานาญการพิเศษ ผลงานสะทอนใหเห็นถึงการมีความรูความสามารถ 
ทักษะ สมรรถนะ ประสบการณ ความชํานาญงานที่สั่งสมมาในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบดวยตนเองได     
หรือคิดริเริ่มใหม คิดคน สราง หรือประดิษฐขึ้นใหม ปรับปรุงหรือแกไขใหม หรือจัดทําเปนครั้งแรก ตามความ
เหมาะสมกับระดับตําแหนง หรือไดใชความสามารถในการตัดสินใจแกไขปญหา มีขอเสนอแนะ หรือวางแผน
รองรับผลกระทบตาง ๆ ไดเหมาะสมกับระดับตําแหนงเปนที่ยอมรับในระดับกลุมงาน หรือฝาย หรือกองขึ้นไป 
  ๓) คุณภาพของผลงาน 
            พิจารณาจากความสมบูรณของเนื้อหาสาระ ที่มีการเรียบเรียงเนื้อหาและ
สาระสําคัญไดครบถวน เปนระบบ มีคําอธิบายที่ถูกตอง ชัดเจน มีการอางอิงแหลงขอมูลที่ถูกตองและเชื่อถือได    
มีการนําความรูในเรื่องนั้น ไมวาจะหลักการ วิธีการ หรือขอกฎหมายมาใชไดอยางถูกตอง บรรลุเปาหมาย      
ที่กําหนดตามโครงการหรือแผนงาน และสนองนโยบายของสวนราชการ หรือชวยประหยัดเวลาและ
งบประมาณ และมีความยุงยากซับซอนในการดําเนินการที่ยอมรับได 

 แนวทางการพิจารณาตามระดับตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง ดังนี้ 
            ระดับชํานาญการ มีคุณภาพของผลงานที่เชื่อถือไดหรือดี โดยผลงานมีความ

สมบูรณ มีการเรียบเรียงเนื้อหาและสาระสําคัญไดครบถวน เปนระบบ มีคําอธิบายที่ถูกตอง ชัดเจน มีการ       
อางอิงแหลงขอมูลที่ถูกตองและเชื่อถือได มีการนําความรูในเรื่องนั้นไมวาจะหลักการ วิธีการ หรือขอกฎหมาย
มาใชไดอยางถูกตอง บรรลุเปาหมายที่กําหนด หรือชวยประหยัดเวลาและงบประมาณ และมีความยุงยาก  
ซับซอนในการดําเนินการพอสมควรที่ยอมรับได 
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             ระดับชํานาญการพิเศษ มีคุณภาพของผลงานดีมาก โดยผลงานมีความสมบูรณ 

มีการเรียบเรียงเนื้อหาและสาระสําคัญไดครบถวน เปนระบบ มีคําอธิบายที่ถูกตอง ชัดเจน มีการอางอิงแหลง    
ขอมูลที่ถูกตอง และเชื่อถือได มีการนําความรูในเรื่องนั้นไมวาจะหลักการ วิธีการหรือขอกฎบรรลุเปาหมายทีก่ําหนด   
หรือชวยประหยัดเวลาและงบประมาณ และมีความยุงยากซับซอนในการดําเนินการ มากพอสมควรทีย่อมรับได 
  ๔) อื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร 

               ในกรณีที่คณะกรรมการประเมนิผลงานพิจารณาแลว เห็นวาเพื่อประโยชนของ 
ทางราชการ และการพัฒนาขาราชการ ตลอดจนเพื่อความเหมาะสมกับตําแหนงที่จะแตงตั้งในบางสายงานหรือ
บางระดับ ก็อาจกําหนดองคประกอบอื่นในการพิจารณาผลงานรวมดวยก็ได เชน ความเหมาะสมในการดํารง
ตําแหนง การใหคําปรึกษาแนะนํา ผลงานการใหบริการหรือปฏิบัติการ เปนตน 

ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินผลงานอาจกําหนดใหมีการนําเสนอผลงานโดยใหมีการ
สัมภาษณ หรือการสาธิต หรือวิธีการอ่ืนตามที่เห็นวาเหมาะสมประกอบการพิจารณาดวยก็ได 

 4.5 การเผยแพรผลงาน  
    การประเมินผลงานเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญการพิเศษ  คณะกรรมการ 

ประเมินผลงานกําหนดใหมีการเผยแพรผลงาน ดังนี้ 
 

วิธีการเผยแพร แนวทางการปฏิบัต ิ
๑. กรณีลงเว็บไซต 1. เปนเว็บไซตของหนวยงานหรือเว็บไซตอื่นๆที่   

    มีองคกรรองรับ โดยตองมีคณะทํางานตรวจสอบกลั่นกรอง   
    ผลงานกอนลงเว็บไซต 
2. สงหนังสือรบัรองการเผยแพรผลงานโดยม ี
    ผูบังคับบัญชา 2 คน 2 ระดับ 
3. สงสิ่งพิมพออก (Print out) ขอมูลที่เผยแพร 
    ในเว็บไซต และจดัทําเปนรูปเลม จํานวน 5 ชุด 

๒. กรณีนําเสนอในที่ประชุมวิชาการ ระดับจังหวัดขึ้นไป 
 

1. แนบสําเนาประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรอง จาก         
     ผู้จดัการประชมุ 

2. สงเอกสารในการนําเสนอผลงาน จํานวน 5 ชุด 
๓. กรณีการตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการ 1. ใหสงวารสารฉบับจริง 1 เลม 

2. สงสําเนาวารสาร (Reprint) พรอมปกหนา สารบัญ  
    รายชื่อคณะบรรณาธิการ และจัดทํารูปเลม จํานวน 5 ชุด 

4. กรณีการตีพมิพเผยแพรในวารสารอิเล็กทรอนิกส        
    (ในรูปแบบดิจิทัล)  หรือวารสารออนไลน 

1. ใหสงสิ่งพิมพออก (Print out) ของวารสารพรอมดวย  
    ปกหนา สารบัญ รายชื่อคณะบรรณาธิการจดัทําเปน  
    รูปเลม ฉบับสมบูรณ 1 เลม 
2. สงหนังสือรบัรองการเผยแพรผลงานโดยม ี
    ผูบังคับบัญชา 2 คน 2 ระดับ 
3. สงสิ่งพิมพออก (Print out) ขอมูลที่เผยแพร 
    ในเว็บไซต และจดัทําเปนรูปเลม จํานวน 5 ชุด 

หมายเหต ุ1. กรณีที่สงผลงาน 2 - 3 เรื่อง เรื่องท่ีเผยแพรตองเปนเรื่องท่ี 1  ยกเวนสายงานนิติกร กรณีเปนเรื่องลับ 
                 ไมตองเผยแพร หากเรื่องที่ 2 หรือ 3 ไมใชเรื่องลับใหเผยแพร อยางนอย 1 เรื่อง 
             2. แบบฟอรมหนังสือรบัรองตามเอกสารแนบทายสิ่งที่สงมาดวย 3 
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 4.6 เกณฑการตัดสิน 

องคประกอบในการประเมิน คะแนน 
๑. ประโยชนของผลงาน ๔๐ 
๒. ความรู ความชํานาญงาน หรือความเชี่ยวชาญและประสบการณในการปฏิบัติงาน ๓๐ 
๓. คุณภาพของผลงาน ๓๐ 

รวม ๑๐๐ 

             เกณฑผานการประเมิน 

                 ผูที่ผานการประเมินจะตองไดรับการพิจารณาให“ผาน”จากคณะกรรมการผูประเมิน
เกินกึ่งหนึ่ง โดยจะตองไดคะแนนในแตละองคประกอบไมนอยกวารอยละ ๖๐ และไดคะแนนรวมทุกองคประกอบ
ไมนอยกวารอยละ ๖๐ 

 5. แนวทางการประเมินขอเสนอแนวคิด 
               ๕.1 รูปแบบและวิธีการเสนอขอเสนอแนวคิด 

               ขอเสนอแนวคิด  ควรเปนขอเสนอแนวคิด วิธีการ หรือแผนงานเพื่อพัฒนางานหรือ
ปรับปรุงงานของสวนราชการใหมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับยุทธศาสตรหรือนโยบายของสวนราชการ 
โดยอยางนอย ใหมีหัวขอการนําเสนอ ดังนี้ 

               (๑) เรื่องท่ีนําเสนอ 
               (๒) หลักการและเหตุผล 
                (๓) บทวิเคราะห/แนวความคิด/ขอเสนอ และขอจํากัดที่อาจเกิดขึ้นและแนวทางแกไข 
               (๔) ผลที่คาดวาจะไดรับ 
               (๕) ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

               ๕.2 องคประกอบและแนวทางในการประเมิน ไดแก 
               ๑) ความทาทายและความเปนไปไดในทางปฏิบัติ โดยพิจารณาวาหากนําไป

ดําเนินการไดจริง จะชวยใหเกิดผลดีขึ้นหรือคาดวาจะเกิดผลอยางไร 
               ๒) คุณคาและประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการนําไปปฏิบัติ โดยพิจารณาวา

ขอเสนอนั้น เมื่อปฏิบัติตามแลวจะใหผลคุมคา หรือจะชวยในการแกไขปญหาตาง ๆ ของหนวยงานหรือสวน
ราชการ หรือประเทศชาติไดอยางไร หรือไดรับประโยชนจากขอเสนอที่นําเสนอมาอยางไร 

               ๓) ความคิดริเริ่มสรางสรรค โดยพิจารณาวามีความคิดริเริ่มสรางสรรคที่จะพัฒนา
หรือปรับปรุงงานอยางไร 

  ๕.๓ เกณฑการประเมิน 
                ดีเดน   สามารถนําไปพัฒนาหรือปรับปรุงงานไดในระดับสูงเปนพิเศษ เปนประโยชน

อยางดีเยี่ยมตอทางราชการ หรือประชาชน หรือประเทศชาติ 
               ดีมาก   สามารถนําไปพัฒนาหรือปรับปรุงงานไดในระดับสูงมาก เปนประโยชน

อยางดียิ่งตอทางราชการ หรือประชาชน หรือประเทศชาต ิ
               ยอมรับได   สามารถนําไปพัฒนาหรือปรับปรุงงานไดในระดับสูง เปนประโยชนตอ

ทางราชการ หรือประชาชน 
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               ปรับปรุง   ยังไมเห็นความชัดเจนวาสามารถนําไปพัฒนาหรือปรับปรุงงานได

อยางไร หรือจะเปนประโยชนไดอยางไร 

         ทั้งนี้ หากผลการพิจารณาเปนปรับปรุง คณะกรรมการประเมินผลงานสามารถใหผูขอ
ประเมินปรับปรุงขอเสนอแนวคิดนั้นได 

              เกณฑผานการประเมิน 
                ขอเสนอแนวคิดที่ผานการประเมินจะตองไดรับผลการพิจารณาในระดับยอมรับได       

ดีมาก หรือดีเดน ทั้งนี้ หากผลการพิจารณาเปนปรับปรุง ใหผูขอประเมินปรับปรุงขอเสนอแนวคิดตาม
ความเห็นของคณะกรรมการประเมินผลงาน 

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงาน มี 4 กรณ ี

1. ผานการประเมิน  หมายถึง  ผลงานดีมีประโยชนในเชิงวิชาการ และมีคุณภาพเหมาะสม 
กับตําแหนงที่ขอประเมิน ไมตองปรับปรุงแกไข ทั้งนี้ ผลในการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใหกระทําไดไมกอนวันที่ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  กองบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือสํานักงาน
เขตสุขภาพ แลวแตกรณี ไดรับคําขอเอกสารประเมินผลงานครบถวนสมบูรณ และไมกอนวันที่ผูขอประเมิน   
มีคุณสมบัติครบถวน 

2. ปรับปรุงแกไขในสวนที่ไมเปนสาระสําคัญ หมายถึง ปรับปรุงแกไขในสวนที่ไมเปน 
สาระสําคัญใหครบถวนสมบูรณ  ซึ่งรวมถึงขอเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน หากผลการพิจารณา
เปนปรับปรุง ใหผูขอประเมินปรับปรุงขอเสนอแนวคิดตามความเห็นของคณะกรรมการประเมิน หากแกไข
ปรับปรุงผลงานแลวคณะกรรมการมีมติใหผานการประเมิน ผลในการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใหกระทําได     
ไมกอนวันที่ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  กองบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
หรือสํานักงานเขตสุขภาพ ไดรับเอกสารคําขอประเมินผลงานครบถวนสมบูรณ และไมกอนวันที่ผูขอประเมิน 
มีคุณสมบัติครบถวน  ทั้งนี้ ระดับชํานาญการใหปรับปรุงแกไขภายใน 1 เดือน ระดับชํานาญการพิเศษให
ปรับปรุงแกไขภายใน 2 เดือน นับจากวันที่ผูขอประเมินรับทราบการแจงใหแกไขปรับปรุง 

3. ปรับปรุงแกไขในสวนที่เปนสาระสําคัญ หมายถึง ผลงานยังมีคุณภาพไมถึงระดับที่ขอ 
ประเมิน แตเปนเรื่องที่มีประโยชนในเชิงวิชาการสามารถปรับปรุงแกไขใหสมบูรณได ซึ่งผูขอประเมินจะตอง
ปรับปรุงแกไขในสวนที่ เปนสาระสําคัญของผลงาน เมื่อผูขอประเมินปรับปรุงแกไขแลวใหนําเสนอ
คณะกรรมการพิจารณา หากคณะกรรมการประเมินผลงานพิจารณาแลว มีมติใหผานการประเมิน ผลในการ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงจะมีผลไมกอนวันที่ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือสํานักงานเขตสุขภาพ ไดรับเอกสารฉบับแกไขครบถวนสมบูรณ    
และไมกอนวันที่ผูขอประเมินมีคุณสมบัติครบถวนสมบูรณ ทั้งนี้ ใหผูขอประเมินปรับปรุงแกไขผลงาน ภายใน 
6 เดือน นับจากวันที่ผูขอประเมินรับทราบการแจงใหแกไขปรับปรุง 

4. ไมผานการประเมิน หมายถึง  ผลงานมีคุณภาพไมถึงระดับที่ขอประเมิน  ไมมีประโยชน 
ในเชิงวิชาการ หรือไมตรงกับตําแหนงที่ขอประเมิน หากผูขอประเมินประสงคจะสงผลงานใหประเมินใหม 
จะตองขอรับการประเมินบุคคลใหม (คัดเลือกใหม) และสงผลงานเรื่องใหม 
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  6. การดําเนินการประเมินผลงาน 
                      6.๑ การสงคําขอประเมินผลงาน 
                                การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ และ
ระดับชํานาญการพิเศษ ใหผูขอประเมินสงคําขอประเมินผลงานที่มีเอกสารหลักฐานครบถวนสมบูรณ ไปยัง
หนวยงานที่ทําหนาที่ประเมินผลงาน คือ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
หรือสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือสํานักงานเขตสุขภาพ แลวแตกรณี ภายใน 180 วัน นับแตวันที่
ประกาศรายชื่อผูที่ผานการประเมินบุคคล เพื่อดําเนินการประเมินผลงานตอไป หากสงผลงานไมทันภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด สวนราชการเจาของตําแหนงตองดําเนินการประเมินบุคคล (คัดเลือก) ใหม  
                         6.๒ การแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน 
                                การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ และ
ระดับชํานาญการพิเศษ ให อ.ก.พ. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลงาน ดังนี้ 
                                 (๑) คณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับ
ชํานาญการ ประกอบดวย 
                                      (๑.๑)  ประธานกรรมการซึ่งแตงตั้งจาก 
                                               (๑.๑.๑) ตําแหนงประเภทบริหาร หรือตําแหนงประเภทอํานวยการ 
หรือ 
                                               (๑.๑.๒) ขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งดํารงตําแหนงประเภทบริหาร 
ประเภท อํานวยการ หรือประเภทวิชาการที่อยูในสายงานเดียวกันหรือสายงานที่จัดอยูในกลุมตําแหนงเดียวกัน
กับสายงานที่จะแตงตั้งในระดับไมต่ํากวาระดับชํานาญการพิเศษ หรือ 
                                               (๑.๑.๓) ผู  เคยเป นข าราชการพลเรือนสามัญซึ่งดํารงตําแหนง  
ประเภทวิชาการที่อยูในสายงานเดียวกันหรือสายงานที่จัดอยูในกลุมตําแหนงเดียวกันกับสายงานที่จะแตงตั้ง
ไมต่ํากวาระดับชํานาญการพิเศษ   
                          (๑.๒) กรรมการจํานวนไมนอยกวา ๒ คนแตไมเกิน ๔ คน ซึ่งแตงตั้งจาก 
                                               (๑.๒.๑) ขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนง 
ประเภทวิชาการที่อยูในสายงานเดียวกันหรือสายงานที่จัดอยูในกลุมตําแหนงเดียวกันกับสายงานที่จะแตงตั้ง     
ไมต่ํากวาระดับชํานาญการ หรือ 

                                             (๑.๒.๒) ผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดานที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ มีผลงาน   
เปนทีป่ระจักษและยอมรับในสาขาวิชาชีพนั้น 

 (๒) คณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ระดับ  
ชํานาญการพิเศษ ประกอบดวย 
                           (๒.๑) ประธานกรรมการซึ่งแตงตั้งจาก 

  (๒.๑.๑) ตําแหนงประเภทบริหาร หรือตําแหนงประเภทอํานวยการ
ระดับสูง หรือ 
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                             (๒.๑.๒) ขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งดํารงตําแหนงประเภทบริหาร 
ประเภทอํานวยการระดับสูง  หรือประเภทวิชาการที่อยูในสายงานเดียวกันหรือสายงานที่จัดอยูในกลุม    
ตําแหนงเดียวกันกับสายงานที่จะแตงตั้งไมต่ํากวาระดับเชี่ยวชาญ หรือ 
                                               (๒.๑.๓) ผู  เคยเป นข าราชการพลเรือนสามัญซึ่งดํารงตําแหนง  
ประเภทวิชาการที่อยูในสายงานเดียวกันหรือสายงานที่จัดอยูในกลุมตําแหนงเดียวกันกับสายงานที่จะแตงตั้ง
ไมต่ํากวาระดับเชี่ยวชาญ 
 (๒.๒) กรรมการจํานวนไมนอยกวา ๒ คน แตไมเกิน ๔ คน ซึ่งแตงตั้งจาก 
                                               (๒.๒.๑) ขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งดํารงตําแหนงหรือเคยดํารง     
ตําแหนง ประเภทวิชาการที่อยูในสายงานเดียวกันหรือสายงานที่จัดอยูในกลุมตําแหนงเดียวกันกับสายงาน     
ที่จะแตงตั้งไมต่ํากวาระดับชํานาญการพิเศษ หรือ 
                                               (๒.๒.๒) ผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดานที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ มีผลงาน
เปนทีป่ระจักษและยอมรับในสาขาวิชาชีพนั้น 
                                   ใหแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญผูรับผิดชอบงานดานการบริหารทรัพยากร
บุคคล ซึ่งดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ไมต่ํากวาระดับชํานาญการ เปนเลขานุการ โดยอาจแตงตั้งเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล เปนผูชวยเลขานุการดวยก็ได 
                          (๓) ใหคณะกรรมการประเมินผลงานตามขอ (๑) และ (๒) มีหนาที่และอํานาจ 
ดังตอไปนี้ 
                               (๓.๑) ดําเนินการประเมินผลงานตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลงาน 
ตามที่ ก.พ. กําหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินผลงานอาจกําหนดเพิ่มเติมไดตามความจําเปน และความ
เหมาะสม 
                                (๓.๒) รายงานผลการพิจารณาประเมินผลงานตอผูมีอํานาจสั่งบรรจุ ตาม
มาตรา ๕๗ ดําเนินการตอไป ในกรณีที่ผลงานของผูขอประเมินไมผานการประเมิน ใหแจงผูนั้นทราบดวย 
                               (๓.๓) วินิจฉัยกรณีมีปญหาที่เกี่ยวของกับการประเมินผลงาน 
                                (๓.๔) อื่น ๆ ตามที่ อ.ก.พ. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบหมาย  
  6.3 การดําเนินการประเมินผลงาน ใหหนวยงานที่รับผิดชอบในการประเมินผลงาน 
ไดแก กองบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือ
สํานักงานเขตสุขภาพ แลวแตกรณี จัดเก็บรักษาเอกสารหลักฐานตาง ๆ ที่จัดทําขึ้นโดยผูขอประเมิน หรือสวน
ราชการ เพื่อประโยชนในการติดตามและตรวจสอบ 
     6.๔ การตรวจสอบการประเมินผลงาน 
                               การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ และ
ระดับชํานาญการพิเศษ  ในการประเมินผลงานหากไดตรวจสอบ หรือมีผูทักทวงและไดตรวจสอบแลวพบวา  
ขาราชการผูขอประเมินผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องสัดสวนการจัดทําผลงาน หรือเรื่องอื่น ๆ เกี่ยวกับการจัดทํา
ผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน นําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน     
ผู อื่นใหจัดทําผลงานใหโดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริงของตน ใหผู มีอํานาจสั่งบรรจุ        
ตามมาตรา ๕๗ ดําเนินการ ดังนี้ 
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             (๑) ในกรณีท่ีอยูระหวางการประเมินผลงาน ใหระงับการประเมินผลงาน   
             (๒) ในกรณีท่ีผานการประเมินผลงานแลว ใหยกเลิกผลการประเมิน   
             (๓) ในกรณีท่ีมีคําสั่งเลื่อนระดับโดยผลของการประเมินผลงานแลว ใหยกเลิกคําสั่ง
เลื่อนระดับขาราชการผูนั้นโดยพลัน 

      ทั้งนี้ ใหดําเนินการทางวินัยแกผูขอประเมิน และผูที่เกี่ยวของตามควรแกกรณี  และไมให
ผู ขอประเมินเขารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น  
มีกําหนดเวลาไมนอยกวา ๒ ปนับตั้งแตวันที่ถูกดําเนินการตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แลวแตกรณี หากพบวา  
ขอทักทวงนั้นเปนการกลั่นแกลงหรือเปนเท็จ ใหรายงานตอผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ เพื่อดําเนินการ 
สอบสวนผูทักทวงใหไดขอเท็จจริง แลวดําเนินการตามที่เห็นสมควรตอไปดวย 
 7. การแตงตั้ง 
                         เมื่อผูเขารับการคัดเลือกไดผานการประเมินบุคคลและประเมินผลงานแลว ใหผูมีอํานาจ
สั่งบรรจุ ดําเนินการแตงตั้งไดไมกอนวันที่หนวยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลงาน แลวแตกรณี ไดรับคําขอ 
ประเมินผลงานที่มีเอกสารหลักฐานครบถวนสมบูรณสามารถนําไปประกอบการพิจารณาไดทันทีโดยไมตอง 
แกไขเพิ่มเติมในสวนที่เปนสาระสําคัญของผลงาน รวมทั้งตองเปนไปตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ที่ สร ๐๒๐๓/ว ๒๕๕ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๒๔ ที่ สร ๐๒๐๓/ว ๓๘ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๒๖ และที่ นร 
๐๕๐๔/ว ๙ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๗ 

                 8. ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเปนเปนพิเศษที่ไมอาจดําเนินการตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไข ท่ีกําหนดไวนี้ ใหขอ ก.พ. พิจารณาเปนกรณี ๆ ไป 
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ขั้นตอนการประเมินผลงาน 

เพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
หมายเหต ุการปรับปรุงแกไขผลงานทัง้สวนที่ “ไมเปนสาระสําคัญ” และ “สวนที่เปนสาระสําคัญ” ใหผูขอรับการประเมินปรับปรุงแกไข       
            ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดในแตละกรณี ทั้งนี้ นับจากวันที่ผูขอรับการประเมินไดรับทราบการแจงแกไข 

ตามหลกัเกณฑที่ อ.ก.พ. สป.  และ
คณะกรรมการประเมนิผลงานกําหนด 

 

แจงหนวยงานที่เกี่ยวของ    
เพื่อจัดทําคําสั่งแตงตั้ง 

 

แจงสวนราชการตนสังกดั 
ใหแจงผูขอประเมินแกไขผลงาน 
ตามมตคิณะกรรมการ 
- ทุกระดบั ใหแกไขภายใน     
ระยะเวลา 6 เดือน 

 

ปรบัปรุงแกไข           
ในสวนที่เปนสาระสําคัญ 

 

ไมผานประเมิน 
 

แจงสวนราชการตนสังกดั 
ใหแจงผูขอประเมินทราบ 
และเสนอขอรบัการประเมนิ
บุคคลใหม และสงผลงาน
เรื่องใหม 

 

แจงสวนราชการตนสังกดั 
ใหแจงผูขอประเมินแกไข
ผลงานตามมติคณะกรรมการ 
1. ระดบัชํานาญการ ใหแกไข             
ภายในระยะเวลา 1 เดือน 
2. ระดบัชํานาญการพิเศษ         
ใหแกไขภายในระยะเวลา       
2 เดือน 

 

ปรบัปรุงแกไข               
ในสวนทีไ่มเปนสาระสําคญั 

 

ผานการประเมิน 
 

คณะกรรมการประเมนิผลงาน             

ที่ อ.ก.พ. สป. แตงตั้ง                        

พิจารณาผลงาน  

ผลการพิจารณา 
 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวดั / สํานกังานเขตสุขภาพ/ 
สํานักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข ลงรับเอกสาร  

แลวแตกรณ ี

ผูทีผ่านการประเมนิบุคคล (คดัเลือก)  
สงประเมินผลงาน 
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สิ่งท่ีสงมาดวย 2 

 

 

 
 
 
 

สรุป 
หลักเกณฑ และวิธกีารประเมนิผลงาน  

สายงานตางๆ 
 
 
 

ของ 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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สรุปผลงานวิชาการที่ใชในการประเมนิแตละสายงาน 

สายงาน ผลงานที่เสนอใหประเมิน 
ระดบั 

หมายเหต ุ
ชํานาญการ 

ชํานาญ
การพิเศษ 

นายแพทย 1. แบบแสดงรายละเอียดประกอบการขอประเมินผลงาน     
  (ทุกสาขา)     - ขอมูลสวนบุคคล  

 
       

     - สรุปผลงานวิชาการที่สงประเมิน 11 หัวขอ   
 2. ผลงานวิชาการที่สงประเมิน         ยกเวน  
     (เปนผลงานเรื่องเดียวกันกับเรื่องที่เสนอในขั้นตอน    1. เฉพาะระดับชาํนาญการพิเศษ สาขาพยาธิวิทยา 
      การประเมินบุคคล)      ใหสงเปน case report  สัดสวน 100% ได 
   2.1  ผลงานวิจัย (เปนผูเซ็นชื่อแรก) สดัสวน 60% ขึ้นไป   2. เฉพาะระดับชาํนาญการพิเศษ 
        และใหแนบเอกสารจริยธรรม การวิจัยในมนุษย       สาขาสูต-ินรีเวชกรรม , อายุรกรรม ,    
        (ethics committee)  หรือ       ศัลยกรรมออรโธปดิกส และเวชศาสตรฉุกเฉิน 
  2.2  ผลงานวิเคราะหวิจารณ สัดสวน 60% ขึ้นไป หรือ       ใหสงเฉพาะผลงานวจิัย 
  2.3  กรณีศึกษา สัดสวน 60% ขึ้นไป หรือ    
   2.4  Case report สัดสวน 60% ขึ้นไป หรือ  --  
  2.5  เอกสารประกอบการสอนนักศึกษาแพทย  --
         สัดสวน 100%    
     
 3. จํานวนผลงาน 1 เรื่อง 1 เรื่อง - หากสงผลงานมีสัดสวนไมครบตามที่กําหนด 
      ใหสงผลงานไดอีกไมเกิน 2 เรื่อง (โดยตอง      

  สงในคราวเดียวกัน) 
 4. การสงผลงานวิชาการ   1. ยกเวน ระดับชํานาญการ สาขาพยาธิวิทยา 
 - สงผลงานฉบับเต็ม (Full paper)  -- --     ถาสงเปนเอกสารประกอบการสอน 
  - ไมสงผลงานฉบับเต็ม (Full paper)       ใหสง Full paper 
      2. หากมแีกไขคณะกรรมการฯสามารถขอผลงาน - 
         ฉบับเต็ม (Full paper) ได 
 5. การเผยแพรผลงาน --  ยกเวน  
  5.1  ลง Website ของหนวยงาน หรืออื่นๆ ที่มีองคกร    ระดับชํานาญการพิเศษ สาขาสูติ - นรีเวชกรรม 
           รองรับ และมีคณะทํางานตรวจสอบกลั่นกรอง   ใหเผยแพรโดยการตีพิมพในวารสารวิชาการ - 
           ผลงานกอนลง website หรือ   ทางการแพทยเทานั้น 
     5.2  เสนอที่ประชุมวิชาการ ระดับจงัหวัดขึ้นไป หรือ      
    5.3  ตีพิมพวารสาร หรือ    
    5.4  ตีพิมพวารสารอิเลก็ทรอนิกส (ในรูปแบบดิจิทัล)   

            หรือวารสารออนไลน   
   6. ขอเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน/ปรับปรงุงาน     

     (เปนผลงานเรื่องเดียวกันกับเรื่องที่เสนอในขั้นตอน (1 เรื่อง) (1 เรื่อง)
      การประเมินบุคคล)     

  เงื่อนไข 
 1. ผูผานการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น จัดสงผลงานประเมินตามจํานวนและเง่ือนไขที่คณะกรรมการประเมินผลงานกําหนด  
     ภายใน 180 วัน นับแตวันที่ประกาศรายชื่อผูที่ผานการประเมินบุคคล หากสงผลงานไมทันภายในระยะเวลาทีก่ําหนด ตองขอรับ 
      การประเมินบุคคล (คัดเลือก) ใหม 
 2. กรณีคณะกรรมการประเมินผลงานมีมติใหปรับปรุงแกไขในสวนที่ไมเปนสาระสําคัญ ระดับชํานาญการใหปรับปรุงแกไขเอกสาร 
    ภายใน 1 เดือน ระดับชาํนาญการพเิศษใหปรับปรุงแกไขภายใน 2 เดือน นบัจากวันที่ผูขอรับการประเมินรับทราบการแจงแกไข 
 3. กรณีคณะกรรมการประเมินผลงาน มีมติใหปรับปรุงแกไขในสวนที่เปนสาระสําคัญใหปรับปรุงแกไขภายใน 6 เดือน (ทุกระดับ) นับจาก 
     วันทีผู่ขอรับการประเมินรับทราบการแจงแกไข หากปรับปรุงแกไขไมทันตามระยะเวลาทีก่ําหนด สวนราชการเจาของตําแหนงตองดําเนินการ 
     ประเมินบุคคล (คัดเลือก) ใหมและสงผลงานใหประเมินใหม 
 4. กรณีคณะกรรมการประเมินผลงาน มีมติไมผานการประเมิน สวนราชการเจาของตําแหนงตองดําเนินการประเมินบคุคล (คัดเลือก) ใหม 
     และสงผลงานประเมินเร่ืองใหม 
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สรุปผลงานวิชาการที่ใชในการประเมนิแตละสายงาน 

สายงานอื่น 
(ยกเวนนายแพทย) 

ผลงานที่เสนอใหประเมิน 
ระดับ 

หมายเหต ุ
ชํานาญการ 

ชํานาญการ
พิเศษ 

1.ทันตแพทย  1. แบบแสดงรายละเอียดประกอบการขอ      
2.นักเทคนิคการแพทย      ประเมินผลงาน    
3.นักจิตวิทยา  - ขอมูลสวนบุคคล    
4.นักจิตวิทยาคลินิก  - สรุปผลงานวิชาการที่สงประเมิน 11 หัวขอ    
5.นักเวชศาสตรการสื่อความหมาย      
6.นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 2. ผลงานวิชาการที่สงประเมิน      - เฉพาะตําแหนงนักวิชาการคอมพวิเตอร 

7.นักวิชาการโสตทัศนศึกษา    (เปนผลงานเรื่องเดียวกันกับเรื่องที่เสนอ     ระดับชํานาญการพิเศษ สามารถ 
8.นักวิทยาศาสตรการแพทย    ในขั้นตอน การประเมินบุคคล)     สงผลงานเปนการบริหารโครงการ   
9.นักสังคมสงเคราะห    2.1 ผลงานวิจัย (เปนผูเซ็นชื่อแรก)      (Project  Management) ได 
10.นักวิชาการเผยแพร    สัดสวน 60% ขึ้นไป    
11.นักประชาสัมพันธ    และใหแนบเอกสารจริยธรรม     
12.พยาบาลวิชาชีพ    การวจิัยในมนุษย    
13.แพทยแผนไทย     (ethics committee)  หรือ    
14.นักวิเทศสัมพันธ    2.2 ผลงานวิเคราะหวิจารณ     
15.เภสัชกร     สัดสวน 60% ขึ้นไป  หรือ    
16.นักรังสีการแพทย     2.3 กรณีศึกษา สัดสวน 60% ขึ้นไป     
17.นักวิชาการพยาบาล     2.4 การบริหารโครงการ ( Project - --   
18.นักกายภาพบําบัด      Management ) สัดสวน 60% ขึ้นไป    
19.นักกิจกรรมบาํบัด      
20.นักวิเคราะหนโยบายและแผน      
21.นักวิชาการสถิต ิ 3. จํานวนผลงาน 1 เรื่อง 1 เรื่อง - หากสงผลงานมีสัดสวนไมครบตามที ่
22.บรรณารักษ       กาํหนด ใหสงผลงานไดอีกไมเกิน 2 เรือ่ง 
23.นักวิชาการคอมพวิเตอร       (โดยตองสงในคราวเดียวกัน) 
24.นักจัดการงานทัว่ไป  4. การสงผลงานวิชาการ   1. ระดับชํานาญการ ไมสงผลงานฉบับเต็ม 
25.นักทรัพยากรบุคคล    - สงผลงานฉบับเต็ม (Full paper)  --      (Full paper)  
26.นักกายอุปกรณ    - ไมสงผลงานฉบับเต็ม (Full paper)   2. ระดับชํานาญการพิเศษ ใหสงผลงาน 
27.นักวิชาการสาธารณสุข         ฉบับเต็ม (Full paper) ยกเวนสายงาน 
28.นักโภชนาการ         นักจิตวิทยา นักจิตวิทยาคลินิก  
29.ชางภาพการแพทย         พยาบาลวิชาชีพ และนักวิชาการพยาบาล 
30.นักวิชาการตรวจสอบภายใน         ไมตองสงผลงานฉบับเต็ม (Full paper) 
31.นักวิชาการเงินและบัญช ี        ใหสงเฉพาะเอกสารเผยแพร หากมีแกไข 
32.นักวิชาการพัสด ุ        คณะกรรมการฯ สามารถขอผลงาน      
33.นักเทคโนโลยีสารสนเทศ        ฉบับเต็ม (Full paper) ได 
34.นิตกิร     

รวม 34 สายงาน 5. การเผยแพรผลงาน --  ระดับชํานาญการพิเศษ  
  5.1  ลง Website ของหนวยงาน หรือ     - กรณีสงผลงาน 2 - 3 เรื่อง  
    อื่นๆ ที่มีองคกรรองรับ และมีผูตรวจสอบ     เรื่องที่เผยแพรตองเปนเรื่องที่ 1   
    กลั่นกรองผลงานกอนลง website  หรือ     ยกเวนสายงานนิติกร กรณีเปนเร่ืองลับ 
    5.2  เสนอที่ประชุมวิชาการ     ไมตองเผยแพร หากเรื่องที่ 2 หรือ 3  
    ระดับจังหวัดขึ้นไป  หรือ     ไมใชเรื่องลับใหเผยแพร อยางนอย 1 เรื่อง 
    5.3  ตีพิมพวารสาร  หรือ    
    5.4  ตีพิมพวารสารอิเล็กทรอนิกส      
         (ในรูปแบบดิจิทัล) หรอืวารสารออนไลน     
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สรุปผลงานวิชาการที่ใชในการประเมนิแตละสายงาน 

สายงานอื่น 
(ยกเวนนายแพทย) 

ผลงานที่เสนอใหประเมิน 
ระดับ 

หมายเหต ุ
ชํานาญการ 

ชํานาญการ
พิเศษ 

 6. ขอเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน/ปรับปรุงงาน    
     (เปนผลงานเรื่องเดียวกันกับเรื่องที่เสนอ (1 เรื่อง) (1 เรื่อง)  
     ในขั้นตอน การประเมินบุคคล)    
     
 เงื่อนไข 
 1. ผูผานการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น จัดสงผลงานประเมินตามจํานวนและเง่ือนไขที่คณะกรรมการประเมินผลงาน  
     กําหนดภายใน 180 วัน นับแตวันทีป่ระกาศรายชือ่ผูที่ผานการประเมินบุคคล หากสงผลงานไมทันภายในระยะเวลา       
     ที่กําหนด ตองขอรับการประเมินบุคคล (คัดเลือก) ใหม 
 2. กรณีคณะกรรมการประเมินผลงานมีมติใหปรับปรุงแกไขในสวนที่ไมเปนสาระสําคัญ ระดับชํานาญการใหปรบัปรุงแกไข  
    เอกสารภายใน 1 เดือน ระดับชํานาญการพิเศษใหปรับปรุงแกไขภายใน 2 เดือน นับจากวันที่ผูขอรับการประเมินรับทราบ 
     การแจงแกไข 

 3. กรณีคณะกรรมการประเมินผลงาน มีมติใหปรับปรุงแกไขในสวนที่เปนสาระสําคัญใหปรับปรุงแกไขภายใน 6 เดือน  
     (ทกุระดับ) นับจากวันทีผู่ขอรับการประเมินรับทราบการแจงแกไข หากปรับปรุงแกไขไมทันตามระยะเวลาทีก่ําหนด          

    สวนราชการเจาของตําแหนงตองดําเนินการประเมินบุคคล (คัดเลือก) ใหมและสงผลงานใหประเมินใหม 
 4. กรณีคณะกรรมการประเมินผลงาน มีมติไมผานการประเมิน สวนราชการเจาของตําแหนงตองดําเนินการประเมินบคุคล  

    (คัดเลือก) ใหม และสงผลงานประเมินเร่ืองใหม 
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สิ่งที่สงมาดวย 3 

 
 
 
 
 

แบบฟอรม 
การจัดทําผลงานวชิาการ 

ระดับชํานาญการ – ชํานาญการพิเศษ 
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(ปก) 
 

แบบแสดงรายละเอยีดประกอบการขอประเมินผลงาน 
 

 

ของ 

 

 

 

 

...................................(ชื่อผูจัดทํา).................................. 

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

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

 

 

 

 

 

 

ขอประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 

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

สวนราชการ.................................... 
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สารบัญ 
 
 
  หัวขอ        เลขหนา 
        ................        ............... 

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

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

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

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

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

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

        ................        ............... 
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แบบแสดงรายละเอียดประกอบการขอประเมินผลงาน 
(ระดับชํานาญการ – ชํานาญการพิเศษ)                             

สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล 

1. ชื่อ (ผูขอรับการประเมิน)……………………………………………………………………………………………………….……… 

2. ตําแหนงปจจุบัน...........................................ระดับ................................. (ดาน………………………….....) (ถาม)ี 
    ตําแหนงเลขที…่…………………สังกัด งาน/ฝาย/กลุมงาน.…………………………………………………………………… 
    กอง/ ศูนย/ สํานัก...............……………………………………………………..…….กรม…………………………….………… 

3. ตําแหนงที่ขอประเมิน.............................................ระดับ...........................(ดาน………………….……….) (ถาม)ี 
    ตําแหนงเลขที…่…………………สังกัด งาน/ฝาย/กลุมงาน.…………………………………………………………………… 
    กอง/ ศูนย/ สํานัก...............……………………………………………………..…….กรม…………………………….………… 

4.  ประวัติสวนตัว (จาก ก.พ.7) 
     เกิดวันที่………….เดือน………………….พ.ศ…………รวมอายุ………….ป………………เดือน 
     อายุราชการ………………….ป …………………..เดือน  ปเกษียณ................................... 

5.  ประวัติการศึกษา  
คุณวุฒิและวิชาเอก 

(ชื่อปริญญา) 
ปที่สําเร็จการศึกษา สถาบัน 

- ................................................... 
- ………………………………..….………. 
- …………………………………………… 
- …………………………………………… 

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

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

6.ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถามี) (ชื่อใบอนุญาต)…………..................….....…เลขที่ใบอนุญาต........................... 
    วันออกใบอนุญาต……………………………………………..…….วันหมดอายุ……………......….………(พรอมแนบสําเนา)
7.ประวัติการรับราชการ (จากเริ่มรับราชการหรือไดรับการจางประเภทตางๆ จนถึงปจจุบันแสดงเฉพาะที่ไดรับ
การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น และการเปลี่ยนแปลงในการดํารงตําแหนงในสายงานตางๆ) พรอม
แนบสําเนา ก.พ. 7 และสัญญาจางตางๆ เฉพาะกรณีการจางประเภทอ่ืน ของกระทรวงสาธารณสุข 

วัน เดือน ป ตําแหนง อัตราเงินเดือน สังกัด 
……………………….

……………………….. 

………………………. 

……………………….

……………………….. 

………………………. 

……………………………

…………………………… 

…………………………… 

……………………………

…………………….…….. 

………………………..…. 

…………………………

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

…………………………. 

………………………

……………………… 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

……………………… 
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สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล (ตอ) 
8. ประวัติการฝกอบรมและดูงาน 

ป ระยะเวลา หลักสูตร สถาบัน/หนวยงานที่จัดอบรม 
………………………
……………………. 
......................... 
.......................... 

 

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

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

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

9. ประสบการณในการปฏิบัติงาน (เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับอะไรบางที่นอกเหนือจากขอ 7 เชน  
    เปนหัวหนาโครงการ, หัวหนางาน, กรรมการ, อนุกรรมการ, วิทยากร, อาจารยพิเศษ เปนตน) 
    …………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
    ………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
    ………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
 
10. หนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงปจจุบัน 
    …………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
    ………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
    ………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
 
11. หนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงที่จะแตงตั้ง         
    …………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
    ………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
    ………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
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สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล (ตอ)  

สรุปผลการตรวจคุณสมบัติของบุคคล   

  1. วุฒิการศึกษา 
     (     ) ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  
     (     ) ไมตรง แต ก.พ. ยกเวนตามมาตรา 62 
   2. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถากําหนดไว) 
     (     ) ตรงตามที่กําหนด ใบอนุญาตเลขที่ ….......................................………..       
     (     ) ไมตรงตามที่กําหนด 
   3. ระยะเวลาการดํารงตําแหนง 
     (     )  ครบตามที่กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง  
     (     )  ไมครบ แตจะครบกําหนดในวันที่…..............................................…… 
   4. ระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้ง 
        (ใหรวมถึงการดํารงตําแหนงในสายงานอื่นที่เกี่ยวของหรือเคยปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูลดวย) 
     (     ) ครบตามที่ ก.พ. กําหนด   
     (     ) ไมครบ ใหสงคณะกรรมการประเมินบุคคลพิจารณา 
    5. การประเมินคุณลักษณะของบุคคล 
     (     )  ผานการประเมิน                 (     )  ไมผานการประเมิน เหตุผล............................................ 
    6.  สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 
    (     ) อยูในหลักเกณฑที่จะดําเนินการตอไปได      
    (     )  ไมอยูในหลักเกณฑ (ระบุเหตุผล)............................................................................……………. 

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

                                                                    (………………………......) 
                                                             ตําแหนง......................................................... 
                                                (หัวหนาหนวยงานการเจาหนาที่/ ผูรับผิดชอบงานการเจาหนาที่)                                                                                                                  

                                                                   วันท่ี.........เดือน.................พ.ศ................ 
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สวนที่ 2 ผลงานที่เปนผลการปฏิบัติงานหรือผลสําเร็จของงาน 

1. ชื่อเรื่อง (เรื่องที่ 1) …………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………….……………………………………………….…………………………….. 

2. ระยะเวลาการดําเนินการ..……………………………….………………………………………………………………………………. 

3. ความรู ความชํานาญงาน หรือความเชี่ยวชาญและประสบการณที่ใชในการปฏิบัติงาน 
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. สรุปสาระสําคัญ ขั้นตอนการดําเนินการ และเปาหมายของงาน 
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. ผลสําเร็จของงาน (เชิงปริมาณ / เชิงคุณภาพ) 
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. การนําไปใชประโยชน / ผลกระทบ 
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

7. ความยุงยากซับซอนในการดําเนินการ 
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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สวนที่ 2 ผลงานที่เปนผลการปฏิบัติงานหรือผลสําเร็จของงาน (ตอ) 

8 ปญหาอุปสรรคในการดําเนินการ 
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

9. ขอเสนอแนะ 
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

10. การเผยแพรผลงาน 
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

11. ผูมีสวนรวมในผลงาน (ถาม)ี หากผูขอประเมินดําเนินการเพียงผูเดียวใหระบุชื่อและสัดสวน      
      ผลงาน 100%  
     1) ...............................................................................................สัดสวนผลงาน.......................(ระบุรอยละ) 
     2) ...............................................................................................สัดสวนผลงาน.......................(ระบุรอยละ) 
     3) ...............................................................................................สัดสวนผลงาน.......................(ระบุรอยละ) 

ฯลฯ 
                       
 
                        ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 
 
 
 
                                                                   (ลงชื่อ)……………………………………. 
                                                                     (...............................................) ผูขอประเมิน 
                                                              (วันที)่............./................................/..............      
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สวนที่ 2 ผลงานที่เปนผลการปฏิบัติงานหรือผลสําเร็จของงาน (ตอ) 

 
                ขอรับรองวาสัดสวนการดําเนินการขางตนเปนความจริงทุกประการ (ถาม)ี 
 

รายช่ือผูมีสวนรวมในผลงาน ลงลายมือชื่อ 

1. ชื่อผูขอรับการประเมิน......................................  

2. ชื่อผูรวมดําเนินการ (ถามี).................................  

3. ชื่อผูรวมดําเนินการ (ถามี).................................  

      
    ไดตรวจสอบแลวขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความเปนความจริงทุกประการ 
 
                                        
                                                                       (ลงชื่อ)........................................................ 

                                                                               (....................................................) 
                                                                                     ผูบังคับบัญชาที่กํากับดูแล 

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

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

 

 
หมายเหต ุ      
 1. กรณีสงผลงานมากกวา 1 เรื่อง ผูขอประเมินจะตองจดัทําเอกสารในสวนที่ 2 ผลงานที่เปนผลการ 
ปฏิบัติงานหรือผลสําเร็จของงาน เพื่อประกอบการพิจารณาใหครบตามจํานวนเรื่องท่ีสงประเมิน 
                      2. กรณีขอประเมินผลงานตําแหนง ระดับชํานาญการ ไมตองสงผลงานฉบับเต็ม (Full paper) และ         
ขอประเมินระดับชํานาญการพิเศษ บางสายงาน ที่คณะกรรมการประเมินผลงานกําหนดใหสงเฉพาะเอกสารเผยแพรผลงาน 
โดยไมไดสงผลงานวิชาการฉบับเต็ม (Full paper) ผูขอประเมินจะตองจัดทํารายละเอียดของเนื้อหาผลงานวิชาการที่จัดทํา 
โดยสรุปไวในสวนที่ 2 ผลงานที่เปนผลการปฏิบัติงานหรือผลสําเร็จของงาน (ขอ 1 – 11) ใหเนื้อหาผลงานมีความชัดเจน
ครบถวนสมบูรณ ไมนอยกวา 15 หนา 
  3. คํารับรองจากผูบังคับบัญชาอยางนอย 2 ระดับ คือ ผูบังคับบัญชาที่กํากับดูแล และผูบังคับบัญชา     
ที่เหนือข้ึนไปอีก 1 ระดับ เวนแตในกรณีที่ผูบังคับบัญชาดังกลาวเปนบุคคลคนเดียวกัน ก็ใหมีคํารับรอง 1 ระดับได 
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แบบการเสนอขอเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน 
 

เรื่อง........................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

ของ 

 

 

...................................(ชื่อผูจัดทํา).................................. 

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

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

 

 

 

 

ขอประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 

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

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

 

 

 

 

 



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

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

ผูขอประเมิน 

(วันที)่.............. /................/............... 
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แบบการเสนอขอเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน 

(ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ) 

------------------------- 

๑. เรื่อง............................................................................................................................................................... 

๒. หลักการและเหตุผล 

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

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

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

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

๓. บทวิเคราะห/แนวความคิด/ขอเสนอ และขอจํากัดที่อาจเกิดขึ้นและแนวทางแกไข 

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

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

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

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

๔. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

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

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

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

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

๕. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 



               29 

 
 

 

ที่  .............../……………..         สวนราชการ...................................... 

           ……….....……………………………………… 
 

หนังสือรับรองผลงานวิชาการ 

หนังสือรับรองฉบับนี้ใหไวเพื่อรับรองวา นาย/นาง/นางสาว………………………..…………………. 
ไดจัดทําผลงานวิชาการ เรื่อง………………………………………………………………………………………..…………………….. 
เพื่อขอประเมินแตงตั้งใหดํารงตําแหนง...............................................................ตําแหนงเลขที่........................            
สวนราชการ.......................................................................................................................................................        
โดยผลงานวิชาการของขาราชการตีพิมพเผยแพรในวารสาร.........................................................................
ปที.่.......................ฉบับที.่.....................เมื่อวันที.่...........................................ถึงวันที่.........................................
ซึ่งเปนวารสารวิชาการที่เผยแพรทางอิเล็กทรอนิกส หรือวารสารออนไลน ซึ่งไมสามารถสงวารสารวิชาการ
ฉบับจริงได โดยสามารถสืบคนไดจาก www. ...................................................................................................     
และผลงานวิชาการดังกลาวไมใชผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ ที่เปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อขอรับปริญญา 
หรือประกาศนียบัตร หรือเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม 

1. คํารับรองของผูขอรับการประเมิน 
ลงชื่อ.................................................. 

  (................................................) 
ตําแหนง.............................................. 
วันที.่.................................................. 

2. คํารับรองของผูบังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน 
    ความเห็น..................................................................................................................................................... 

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

ตําแหนง.............................................. 
วันที.่.................................................. 

3. คํารับรองของผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป 1 ระดับ 
    ความเห็น...................................................................................................................................................... 

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

ตําแหนง.............................................. 
วันที.่.................................................. 

** หมายเหตุ : ลงนามรับรองผลงาน โดยผูบังคับบัญชา 2 คน 2 ระดับ 

 - ตัวอยางหนังสือรับรองการเผยแพรผลงานวิชาการ -
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ที่  .............../……………..         สวนราชการ.................................... 
           ………………………….……………………… 

 
หนังสือรับรองผลงานวิชาการ 

หนังสือรับรองฉบับนี้ใหไวเพื่อรับรองวา นาย/นาง/นางสาว………………………..…………………. 
ไดจัดทําผลงานวิชาการ เรื่อง………………………………………………………………………………………..…………………….. 
เพื่อขอประเมินแตงตั้งใหดํารงตําแหนง...............................................................ตําแหนงเลขที่........................            
สวนราชการ.......................................................................................................................................................        
โดยผลงานวิชาการของขาราชการเผยแพรใน Website ของ ..................................................................... 
เมื่อวันที.่........................................ โดยสามารถสืบคนไดจาก www. ..............................................................  
และผลงานวิชาการดังกลาวไมใชผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ ที่เปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อขอรับปริญญา 
หรือประกาศนียบัตร หรือเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม 

1. คํารับรองของผูขอรับการประเมิน 
ลงชื่อ.................................................. 

  (................................................) 
ตําแหนง.............................................. 
วันที.่.................................................. 

2. คํารับรองของผูบังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน 

    ความเห็น..................................................................................................................................................... 
ลงชื่อ.................................................. 

  (................................................) 
ตําแหนง.............................................. 
วันที.่.................................................. 

3. คํารับรองของผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป 1 ระดับ 

    ความเห็น...................................................................................................................................................... 

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

ตําแหนง.............................................. 
วันที.่.................................................. 

** หมายเหตุ : ลงนามรับรองผลงาน โดยผูบังคับบัญชา 2 คน 2 ระดับ 

 - ตัวอยางหนังสือรับรองการเผยแพรผลงานวิชาการ -
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สิ่งท่ีสงมาดวย 3 

 

 

 

 

แนวทางการพจิารณาผลงาน 

ระดบัชาํนาญการ และชํานาญการพเิศษ 
(ตามหลักเกณฑของหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 25 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2564) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมายเหตุ * การเผยแพรผลงาน ถาคณะกรรมการประเมินผลงานกําหนดก็ตรวจสอบดวย 
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- ตัวอยาง - 

แบบตรวจสอบขอมูลประกอบการประเมินผลงาน (ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ) 

------------------------ 

๑. ชื่อผูขอประเมิน..............................................................................................................................................

 ตําแหนงปจจุบัน ........................................ ระดับ......................(ดาน)..............................(ถาม)ี 

 ตําแหนงเลขที.่.............สังกัด ..............................................................................................................

 ลักษณะงานและหนาที่ความรับผิดชอบ (  ) ระบ ุ (  ) ไมระบ ุ   

๒. ตําแหนงที่ขอประเมิน..........................................ระดับ.....................(ดาน)......................................(ถาม)ี 

 ตําแหนงเลขที.่.............สังกัด .................................................................................................... 

 ลักษณะงานและหนาที่ความรับผิดชอบ (  ) ระบ ุ (  ) ไมระบ ุ   

๓. วันทีส่วนราชการที่ทําหนาที่ประเมินผลงาน (สสจ./สํานักงานเขตสุขภาพ/กองบริหารทรัพยากรบุคคล   

    สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แลวแตกรณี) รับคําขอประเมินฯ................................................ 

    

ผลงานที่เสนอเพ่ือขอรับการประเมิน 
 ๑. ผลงาน    จํานวน ........ เรื่อง    

  เรื่องท่ี ๑ ............................................................................................................................. 

  สัดสวนผลงาน และการรับรองผลงานจากผูมีสวนรวมในผลงานและผูบังคับบัญชา 

(  ) ระบุ ครบถวน  (  ) ไมระบ ุ     

  ผลงานเปนไปตามเงื่อนไข  

(  ) เปนไปตามเง่ือนไข  (  ) ไมเปนไปตามเงื่อนไข   

  การเผยแพรผลงาน (ถากําหนด)* 

(  ) ม ี    (  ) ไมม ี    

  เรื่องท่ี ๒ ............................................................................................................................ 

(  ) ระบุ ครบถวน  (  ) ไมระบ ุ     

  ผลงานเปนไปตามเงื่อนไข  

(  ) เปนไปตามเงื่อนไข  (  ) ไมเปนไปตามเงื่อนไข   

  การเผยแพรผลงาน (ถากําหนด)* 

(  ) ม ี    (  ) ไมม ี    

  เรื่องท่ี ๓ .............................................................................................................................. 

๒. ขอเสนอแนวคิด จํานวน........เรื่อง      

  เรื่อง................................................................................................................................... 

ผูตรวจสอบ .................................................. 

(ผูรับผิดชอบงานการเจาหนาที)่ 
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- ตัวอยาง - 

แบบฟอรมการใหคะแนนประเมินผลงาน (ระดับชํานาญการ) 

การประชุมคณะกรรมการประเมินผลงาน ครั้งที่ ............./............. วันที่ ....................................... 

      

ชื่อผูขอประเมิน................................................................................................................................................ 

ตําแหนงที่ขอประเมิน......................................................(ดาน).............................................................. (ถาม)ี 

ตําแหนงเลขที่................สังกัด กอง/สํานัก............................................กรม....................................................... 

ผลงานที่เสนอเพ่ือขอรับการประเมิน 

๑.........................................................................................................................................................................  

๒.......................................................................................................................................................................... 

๓..........................................................................................................................................................................  

องคประกอบ คะแนน คะแนนที่ไดรับ รอยละ 
๑. ประโยชนของผลงาน 

เปนประโยชนตอการพัฒนาความกาวหนาในงานสามารถ    ใช
เปนแบบอยาง เปนแหลงอางอิง หรือเปนตนแบบในการปฏิบัติได 
หรือเปนการประยุกตเพื่อใหเกิดการพัฒนาหรือแกปญหาในการ
ปฏิบัติงาน หรือเปนการนําสิ่งที่มีอยูแลวมาประยุกตดวยเทคนิค 
วิธีการหรือเทคโนโลยีใหม ๆ ที่กอใหเกิดนวัตกรรมในการ
ปฏิบัติงาน สามารถนําไปใชประโยชนตอการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวของในระดับกลุมงานหรือฝายขึ้นไป  

๔๐   

๒. ความรู ความชํานาญงาน หรือความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณในการปฏิบัติงาน 

 สะทอนให เห็นถึ งการมีความรู ความสามารถ ทักษะ
สมรรถนะ ประสบการณ ความชํานาญงานที่สั่งสมมาในการ
ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบดวยตนเองได หรือคิดคน สราง หรือ
ประดิษฐขึ้นใหม ปรับปรุง หรือจัดทําเปนครั้งแรก ตามความ
เหมาะสมกับระดับตําแหนง หรือไดใชความสามารถในการ
ตัดสินใจแกปญหา มีขอเสนอแนะ หรือวางแผนรองรับผลกระทบ
ตาง ๆ ไดเหมาะสมกับระดับตําแหนงเปนที่ยอมรับในระดับกลุม
งานหรือฝายขึ้นไป  

30 
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องคประกอบ คะแนน คะแนนที่ไดรับ รอยละ 
๓. คุณภาพของผลงาน 

มีคุณภาพของผลงานที่เชื่อถือไดหรือดี โดยผลงานมีความ
สมบูรณ มีการเรียบเรียงเนื้อหาและสาระสําคัญไดครบถวน 
เปนระบบ มีคําอธิบายที่ถูกตอง ชัดเจน อางอิงแหลงขอมูล     
ที่ถูกตองและเชื่อถือได มีการนําความรูในเรื่องนั้น ไมวาจะ
หลักการ วิธีการ หรือขอกฎหมาย มาใชไดอยางถูกตอง บรรลุ
เปาหมายที่กําหนด ชวยประหยัดเวลาและงบประมาณ และมี
ความยุงยากซับซอนในการดําเนินการพอสมควรที่ยอมรับได 

๓๐   

รวม 100   

เกณฑผานการประเมิน 
ผูที่ผานการประเมินจะตองไดรับการพิจารณาให“ผาน”จากคณะกรรมการผูประเมินเกินกึ่งหนึ่ง   

โดยจะตองไดคะแนนในแตละองคประกอบไมนอยกวารอยละ ๖๐ และไดคะแนนรวมทุกองคประกอบ         
ไมนอยกวารอยละ ๖๐ 

สรุปผลการประเมิน 

 (  ) ผานการประเมิน     (  ) ไมผานการประเมิน 

รายละเอียดการพิจารณาและความเห็นเพิ่มเติมของกรรมการ 

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

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

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

 

(ลงชื่อ)................................................ประธาน/กรรมการ 

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

(วันที)่.............. /................/............... 
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- ตัวอยาง - 

แบบฟอรมการใหคะแนนประเมินผลงาน (ระดับชํานาญการพิเศษ) 

การประชุมคณะกรรมการประเมินผลงาน ครั้งที่ ............./.............. วันที่ ....................................... 

      

ชื่อผูขอประเมิน......................................................... ......................................................................................... 

ตําแหนงที่ขอประเมิน......................................................(ดาน)............................................................... (ถาม)ี 

ตําแหนงเลขที่................สังกัด กอง/สํานัก.............................................กรม.................................................. 

ผลงานที่เสนอเพ่ือขอรับการประเมิน 

1.......................................................................................................................................................................... 

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

๒.......................................................................................................................................................................... 

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

3.......................................................................................................................................................................... 

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

 

องคประกอบ คะแนน คะแนนที่ไดรับ รอยละ 
๑. ประโยชนของผลงาน 

เปนประโยชนตอการพัฒนาความกาวหนาในงานสามารถใช
เปนแบบอยาง เปนแหลงอางอิง หรือเปนตนแบบในการปฏิบัติได 
หรือเปนการประยุกตใหเกิดการพัฒนา หรือแกปญหา      ใน
การปฏิบัติงาน หรือ เปนการนําสิ่งที่มีอยูแลวมาประยุกตดวย
เทคนิค วิธีการ หรือเทคโนโลยีใหม ๆ ที่กอใหเกิดนวัตกรรมใน
การปฏิบัติงาน สามารถนําไปใชประโยชนตอการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวของในระดับกลุมงาน หรือฝาย หรือกองขึ้นไป 

๔๐   

๒. ความรู ความชํานาญงาน หรือความเชี่ยวชาญและ 
ประสบการณในการปฏิบัติงาน 

สะทอนใหเห็นถึงการมีความรูความสามารถ ทักษะสมรรถนะ 
ประสบการณ ความชํานาญงานที่สั่งสมมาในการปฏิบัติงานที่
รับผิดชอบดวยตนเองได หรือ คิดคน สราง หรือประดิษฐขึ้นใหม 
ปรับปรุงหรือแกไขใหม หรือจัดทําเปนครั้งแรก ตามความ
เหมาะสมกับระดับตําแหนง หรือไดใชความสามารถในการ
ตัดสินใจแกปญหามีขอเสนอแนะ หรือวางแผนรองรับผลกระทบ
ตาง ๆ ไดเหมาะสมกับระดับตําแหนงเปนที่ยอมรับในกลุมงาน 
หรือฝาย หรือกองขึ้นไป  

30 
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  องคประกอบ คะแนน คะแนนที่ไดรับ รอยละ 
๓. คุณภาพของผลงาน 

มีคุณภาพของผลงานที่เชื่อถือไดหรือดีมาก โดยผลงานมี
ความสมบูรณ มีการเรียบเรียงเนื้อหาและสาระสําคัญได
ครบถวน เปนระบบ มีคําอธิบายที่ถูกตอง ชัดเจน อางอิง
แหลงขอมูลที่ถูกตองและเชื่อถือได มีการนําความรูในเรื่องนั้น 
ไมวาจะหลักการ วิธีการ หรือขอกฎหมาย มาใชไดอยางถูกตอง 
บรรลุเปาหมายที่กําหนด ชวยประหยัดเวลาและงบประมาณ 
และมีความยุงยากซับซอนในการดําเนินการมากพอสมควรที่
ยอมรับได 

๓๐   

๔. อื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร เชน ความเหมาะสมในการดํารง
ตําแหนง การใหคําปรึกษาแนะนํา (ถากําหนด)   
.................................................................................................. 
.................................................................................................. 

*   

รวม 100   
 
* ในกรณีที่คณะกรรมการประเมินผลงานกําหนดองคประกอบการประเมินผลงานเพิ่มเติม อยางนอยคะแนนองคประกอบนั้น 

จะตองไมสูงกวาองคประกอบทั้งสาม โดยปรับลดคะแนนตามสัดสวนคะแนนใหสอดคลองกับหลักการกําหนดคะแนนที่กําหนดให

องคประกอบประโยชนของผลงานมีน้ําหนักคะแนนสูงที่สุด และองคประกอบความรูฯ และคุณภาพของผลงานมีคะแนนเทากัน 

เกณฑผานการประเมิน 

ผูที่ผานการประเมินจะตองไดรับการพิจารณาให“ผาน”จากคณะกรรมการผูประเมินเกินกึ่งหนึ่ง   

โดยจะตองไดคะแนนในแตละองคประกอบไมนอยกวารอยละ ๖๐ และไดคะแนนรวมทุกองคประกอบ         

ไมนอยกวารอยละ ๖๐ 

สรุปผลการประเมิน 

 (  ) ผานการประเมิน     (  ) ไมผานการประเมิน 

รายละเอียดการพิจารณาและความเห็นเพิ่มเติมของกรรมการ 

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

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

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

(ลงชื่อ)................................................ประธาน/กรรมการ 

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

(วันที)่.............. /................/............... 
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- ตัวอยาง - 

แบบฟอรมการประเมินขอเสนอแนวคิด 

(ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ) 

การประชุมคณะกรรมการประเมินผลงาน ครั้งที.่............/..............วันที่ ....................................... 

 

ชื่อผูขอประเมิน......................................................... .......................................................................................... 

ตําแหนงที่ขอประเมิน..............................................................(ดาน)..........................................................(ถาม)ี 

ตําแหนงเลขที่.................สังกัด กอง/สํานัก.................................................กรม................................................. 

ขอเสนอแนวคิดที่เสนอเพื่อขอรับการประเมิน      

เรื่อง..................................................................................................................................................................... 

 

องคประกอบ ดีเดน ดีมาก ยอมรับได ปรับปรุง 
๑. ความทาทายและความเปนไปได 
ในทางปฏิบัติ 

หากนําขอเสนอนั้นไปดําเนินการได
จริง จะชวยใหเกิดผลดีขึ้นหรือคาดวา
จะเกิดผลอยางไร 
๒. คุณคาและประโยชนที่คาดวาจะ
ไดรับจากการนําไปปฏิบัติ 

เมื่อนําขอเสนอนั้นไปปฏิบัติตาม
แลวจะใหผลคุมคา หรือจะชวยในการ
แกไขปญหาตาง ๆ ของหนวยงานหรือ
สวนราชการหรือประเทศชาติได
อยางไร หรือไดรับประโยชนจาก
ขอเสนอที่นําเสนอมาอยางไร 
๓. ความคิดริเริ่มสรางสรรค 

ผูขอประเมินมีความคิดริเริ่ม 
สรางสรรคที่จะพัฒนาหรือปรับปรุง
งานอยางไร 

สามารถนําไป 
พัฒนาหรือ 
ปรับปรุงงานได 
ในระดับสูง 
เปนพิเศษ 
เปนประโยชน 
อยางดีเยี่ยม 
ตอทางราชการ 
หรือประชาชน 
หรือประเทศชาต ิ

สามารถนําไป 
พัฒนาหรือ 
ปรับปรุงงานได 
ในระดับสูงมาก 
เปนประโยชน 
อยางดียิ่ง 
ตอทางราชการ 
หรือประชาชน 
หรือประเทศชาต ิ

สามารถนําไป 
พัฒนาหรือ 
ปรับปรุงงานได 
ในระดับสูง 
เปนประโยชน 
ตอทางราชการ 
หรือประชาชน 

ยังไมเห็น 
ความชัดเจน 
วาสามารถนําไป 
พัฒนาหรือ 
ปรับปรุงงานได 
อยางไร หรือ 
จะเปน
ประโยชน 
ไดอยางไร 

 
เกณฑผานการประเมิน 

ขอเสนอแนวคิดที่ผานการประเมินจะตองไดรับผลการพิจารณาในระดับยอมรับได ดีมาก หรือดีเดน 
ทั้งนี้ หากผลการพิจารณาเปนปรับปรุง ใหผูขอประเมินปรับปรุงขอเสนอแนวคิดตามความเห็นของคณะกรรมการ 
ประเมินผลงาน        
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สรุปผลการประเมิน 

(    ) ดีเดน  (    ) ดีมาก (    ) ยอมรับได (    ) ปรับปรุง (โปรดระบุรายละเอียด..............) 

รายละเอียดการพิจารณาและความเห็นเพิ่มเติมของกรรมการ 

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

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

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

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

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

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

  

 

(ลงชื่อ)................................................ประธาน/กรรมการ 

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

(วันที)่.............. /................/............... 
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 - ตัวอยาง– 

สรุปมติคณะกรรมการประเมินผลงาน 

 

 คณะกรรมการประเมินผลงาน ไดประเมินผลงานของ............................................. เพื่อแตงตั้งใหดํารง 

ตําแหนง..................................ระดับ.............................(ดาน..................................(ถาม)ี)ตาํแหนงเลขที)่........... 

สังกัด กอง/สํานัก....................................... กรม....................................................แลว สรุปไดดังนี ้

 การประชุม 

  ๑. ครั้งที.่...../............. วันที.่.................................. 

๒. ครั้งที.่...../............. วันที.่..................................     

 มติคณะกรรมการ 

           (  ) ผานประเมิน ไมกอนวันที.่...........................................................................  

     ซึ่งเปนวันที่  (   ) สสจ./สํานักงานเขตสุขภาพ/กองบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานปลัดกระทรวง   

                          สาธารณสุข ไดรับคําขอพรอมเอกสารหลักฐานครบถวนสมบูรณ 

(   ) สสจ./สํานักงานเขตสุขภาพ/กองบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานปลัดกระทรวง   

      สาธารณสุขไดรับผลงานแกไข/เพิ่มเติมในสวนที่เปนสาระสําคัญของผลงาน 

         ครบถวนสมบูรณ 

(   ) ตําแหนงวางเนื่องจากผูครองตําแหนงอยูเดิมเกษียณอาย ุ

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

         (  ) ไมผานประเมิน    

    ความเห็น (ระบ)ุ............................................................................................................................................. 

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

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

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

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

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

   ประธานกรรมการประเมินผลงาน 
 

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

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

   เลขานุการ 

-------------------------------- 

 หมายเหตุ ในกรณีรับโอนก็ใหมีผลไมกอนวันที่สวนราชการรับโอน 
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รายงานมติของคณะกรรมการประเมินผลงาน 

ตําแหนง......................................................ดาน/สาขา.................................... 

                 ในการประชุมครั้งท่ี......................................เมื่อวันที.่...................................... 
 

ลําดับ

ที ่

ผูขอรับการพิจารณา สวนราชการเดิม/

ตําแหนง 

ตําแหนง

เลขท่ี 

สวนราชการ/ตําแหนง    

ที่ขอแตงตั้ง 

ตําแหนง

เลขท่ี 

ผลการพิจารณา 

(วันท่ีไดรับคําขอ) 

       

 

 

 

 

 

 

ผานการประเมิน 

วันท่ี....................... 
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เอกสารสงคําขอประเมินผลงาน 

1. ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ  ประกอบดวย 

 1.1  หนังสือนําสงจากหนวยงาน หรือหนังสือนําสงจากจังหวัด                     
        (ผูวาราชการจังหวัด หรอืผูรักษาราชการแทน หรือปฏิบัติหนาที่แทน  
            เปนผูลงนาม กรณีสงสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข)        จํานวน  1  ฉบับ 
 1.2  สําเนาประกาศรายชื่อผูผานการประเมินบุคคลฯ (คัดเลือก)                           จํานวน  1  ชุด 
 1.3  แบบแสดงรายละเอียดประกอบการขอประเมินบุคคล (คัดเลือก) ฉบับจริงหรือสําเนา จํานวน 1 ชุด                                                                         
 1.4  แบบแสดงรายเอียดประกอบการขอประเมินผลงาน + สรุปผลการดําเนินงานที่ผานมา 11 หัวขอ 
      (ลายเซ็นจริง 1 ชุด และสําเนา 5 ชุด)          จํานวน  6  ชุด 
 1.5  ขอเสนอแนวคิด ฯ (ลายเซ็นจริง 1 ชุด และสําเนา 5 ชุด)        จํานวน  6  ชุด 
 1.6  เอกสารหลักฐานมติคณะกรรมการประเมินบุคคล  
           อนุมัติใหนับระยะเวลาเกื้อกูลกับตําแหนงที่จะแตงตั้ง (ถาม)ี        จํานวน  1  ชุด 

2. ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ   ประกอบดวย 
 1.1  หนังสือนําสงจากจังหวัด  (ผูวาราชการจังหวัด หรือผูรักษาราชการแทน    
           หรือปฏิบัติหนาที่แทน เปนผูลงนาม กรณีสงสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
  / สํานักงานเขตสุขภาพ)                       จํานวน 1 ฉบับ 
 1.2  สําเนาประกาศรายชื่อผูผานการประเมินบุคคลฯ (คัดเลือก)         จํานวน  1  ชุด  
 1.3  แบบแสดงรายละเอียดประกอบการขอประเมินบุคคล (คัดเลือก)  
            ฉบับจริงหรือสําเนา                                                                           จํานวน  1  ชุด
        
 1.4  แบบประเมินผลงาน (ลายเซ็นจริง 1 ชุด และสําเนา 4 ชุด)         จํานวน  5  ชุด 
 1.5  ผลงานวชิาการ (ตามที่หลักเกณฑฯ กําหนด)  จํานวน  5  ชุด 
 1.6  ขอเสนอแนวคิด ฯ (ลายเซ็นจริง 1 ชุด และสําเนา 4 ชุด)         จํานวน  5  ชุด 
 1.7  เอกสารหลักฐานประกอบการเผยแพรผลงานวิชาการ                   จํานวน  5  ชุด 
 1.8  เอกสารหลักฐานมติคณะกรรมการคัดเลือกฯ ของจังหวัด/มติ อ.ก.พ.สป. 
           อนุมัติใหนับระยะเวลาเกื้อกูลกับตําแหนงที่จะแตงตั้ง (ถาม)ี          จํานวน  1  ชุด 

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

 

 


