
ตามหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ที่ สธ 0208.10/ว 123 ลงวันที่ 11 มกราคม 2565

V 1 2 3

เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ 

ระดับชํานาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ

ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ชี้แจงแนวทางการดําเนินงาน 

ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข

การประเมินบุคคล การยาย การโอน 

และการเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญ



ความเปนมา 



หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคล การยาย การโอน และการเลื่อนฯ

1 2 3

พรบ.ระเบียบขาราชการพลเรือน 

พ.ศ. 2551 

(ตามมาตรา 63) 

กฎ ก.พ. วาดวยการยาย 

การโอน หรือการเลื่อนฯ 

พ.ศ. 2564 

หนังสือสํานักงาน ก.พ. 

ที่ นร 1006/ว 14 

ลงวันที่ 11 ส.ค. 2564

(ถือปฏิบัติ 1 ก.ย.64)



หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 14 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564

ตามหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่ สธ 0208.10/ ว 123 ลงวันที่ 11 มกราคม 2565

V 1 2 3

อํานาจ อ.ก.พ.กรม

กําหนดเกณฑ

วิธีการ เงื่อนไข
แตงตั้ง

คณะกรรมการ

อ.ก.พ. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 11/2564

 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564



ที่ สธ 0208.10/                                                  ลงวันที่ 11 มกราคม 2565

หนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว 1 2 3

ประกาศ อ.ก.พ.สป.

แผนภาพแสดงขั้นตอน

แบบฟอรม_ขอประเมินบุคคล

(ตําแหนงระดับควบและมีผูครอง)

ตัวอยาง_ประกาศรายชื่อ
(ตําแหนงระดับควบ)

      กําหนดการเริ่มดําเนินการตามประกาศ อ.ก.พ. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขดังกลาว             

จะแจงใหทราบตอไปเมื่อคณะกรรมการประเมินผลงานกําหนดจํานวนผลงานและเงื่อนไขที่จะสงประเมินผล

งาน และ ก.พ. อนุมัติใหยกเวนองคประกอบของคณะกรรมการแลว 

เพื่อทราบ



หนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ที่ สธ 0208.08/ว 1377 ลว. 24 มีนาคม 2565

หนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ที่ สธ 0208.10/ว 1470 ลว. 30 มีนาคม 2565

กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
การประเมินผลงานฯ

สรุปหลักเกณฑ และวิธีการประเมินผลงานสายงาน

ตางๆ
แบบฟอรมการจัดทําผลงานวิชาการ (ระดับ ชก. – ช

พ.)

เริ่มดําเนินการหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
การประเมินบุคคลฯ (ชก.-ชพ.) ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

แบบฟอรมการประเมินบุคคล

การประเมินผลงาน & การประเมินบุคคล 

อ.ก.พ.สป. แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกฯ
(เฉพาะกิจ ระหวางรอ ก.พ. อนุมัติองคประกอบของคณะกรรมการฯ) 

ระดับเชี่ยวชาญ สป. จะดําเนินการประเมินบุคคลฯ



1
ว 31/53 4

ว 1784/59

“ยกเลิก” หนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   

2
ว 127/54

3 ว 679/55

5
ว 3223/64



หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคล การยาย การโอน และการเลื่อนฯ 

ในสายงานเดียวกันหรือในตางสายงานและเปนสายงานที่ไมไดจัดอยูในกลุมตําแหนง (ตาม ว 4152 ลว.4 ตุลาคม 2564) 

ประกาศ
อ.ก.พ. สป.

การยาย

การโอน

การเลื่อน

ระดับเดิม

สูงกวาระดับ

เดิม

=

<

วิชาการ

ทั่วไป

บริหาร

อํานวยการ

หรือ

เคยดํารงตําแหนง

ประเภทวิชาการ

มากอน

วิชาการ

ตําแหนงระดับควบและมีผูครองตําแหนง

ตําแหนงวาง
กรณีการเกษียณอายุ 

และลาออกจากราชการ



คุณสมบัติของบุคคลที่จะเขารับประเมินบุคคล ตามประกาศ อ.ก.พ.สป.ฯ

    มีคุณสมบัติตรงตามตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

     มีคุณสมบัติในเรื่องเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของสายงานตาง ๆ คุณวุฒิ หรือการอบรมหลักสูตร เพิ่มเติมครบถวน ตามที่ ก.พ. กําหนด

     มีระยะเวลาในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้งตามคุณวุฒิของบุคคลแลวแตกรณี ไมนอยกวาระยะเวลาที่กําหนด 
ดังนี้ 

กรณีการยาย/การโอน กรณีการเลื่อน

การนับเกื้อกูล มอบคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน เปนผูพิจารณา

        โดยพิจารณาจากลักษณะงานที่ปฏิบัติงานอยูจริงตามขอเท็จจริงและคํานึงถึงประโยชน
ที่ทางราชการจะไดรับ โดยชวงระยะเวลาที่ปฏิบัติงานที่จะนํามานับนั้น ตองเปนชวงระยะเวลาที่ผูนั้น            

มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงตั้ง 

ประเภททั่วไป ใหนับไดไมเกินครึ่งหนึ่งของระยะเวลาการปฎิบัติงานที่นํามานับ

การนับเกื้อกูล มอบคณะกรรมการประเมินบุคคล เปนผูพิจารณา

        โดยพิจารณาจากลักษณะงานที่ปฏิบัติงานอยูจริงตามขอเท็จจริงและคํานึงถึงประโยชน
ที่ทางราชการจะไดรับ โดยชวงระยะเวลาที่ปฏิบัติงานที่จะนํามานับนั้น ตองเปนชวงระยะเวลาที่ผูนั้น            

มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงตั้ง 

ประเภททั่วไป ใหนับไดไมเกินครึ่งหนึ่งของระยะเวลาการปฎิบัติงานที่นํามานับ

สายงานที่จัดอยูในกลุมตําแหนงเดียวกัน (ตาม ว 

4152/2564)

ว10/2557 : อนุมัติใหแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญที่มีคุณสมบัติตางไปจากคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/circular/w10-2557.pdf


จัดกลุมตําแหนงฯ (ว 4152/2564)

คณะกรรมการประเมินบุคคล

(เลื่อน)

       คณะกรรมการประเมินบุคคล

        และผลงาน

(ยาย/โอน)



เอกสารประกอบการพิจารณาขอรับระยะเวลาการดํารงตําแหนงในสายงานที่ขอเกื้อกูลกับตําแหนงที่ขอประเมิน

21 3

ชื่อ ................
ตําแหนง ................
วุฒิ ........................

ระบุใหครบ 4 ดาน

1. ดานปฏิบัติการ
2. ดานการวางแผน
3. ดานการประสานงาน
4. ดานการบริการ

https://www.ocsc.go.th/job/st

andard-position

ลักษณะงานที่ใชปฏิบัติจริง

(ระบุใหครบทั้ง 4 ดาน)
1. ดานปฏิบัติการ
2. ดานการวางแผน
3. ดานการประสานงาน
4. ดานการบริการ



กรณีการยาย 



หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคล การยาย

องคประกอบ และ นํ้าหนักคะแนน
ขอมูลบุคคล 20 คะแนน
คุณสมบัติของบุคคล ประวัติการศึกษา ประวัติการรับราชการ 

ประวัติการฝกอบรมดูงาน ประสบการณในการทํางาน 

ผลการปฏิบัติราชการ และประวัติทางวินัย

ความรู ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ 60 คะแนน
ที่จําเปนตอการปฏิบัติงานที่สอดคลองเหมาะสม

กับตําแหนงที่จะแตงตั้ง

20 คะแนน
เชน การสื่อสารและปฏิสัมพันธ ทัศนคติ เสียสละ 

ภาวะผูนํา วิสัยทัศน

อื่นๆ ตามที่เห็นสมควร

ผูไดรับการคัดเลือกตองไดคะแนน

รวมเฉลี่ยสูงสุด และไมนอยกวารอยละ 70

ชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ

       คณะกรรมการประเมินบุคคล

        และผลงาน
คณะกรรมการประเมินบุคคล



ระดับชํานาญการ/

ชํานาญการพิเศษ



แบบฟอรม_ที่ใชในการดําเนินการ กรณีการยาย (ว 1470/2565)

2.1 แบบแสดงรายละเอียดประกอบการขอประเมินบุคคล

2.2 เอกสารประกอบการพิจารณาการขอนับระยะเวลาเกื้อกูล

2.3 ประกาศรายชื่อผูผานการประเมินบุคคลและมีสิทธิ์ฯ

2.4 แบบขอประเมินผลงานฯ



วิธีการดําเนินการ กรณีการยาย ระดับชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ

หนวยงานแจงเหตุผลฯ 

ม.57 (เฉพาะ_ชพ.)

เมื่อ... มีตําแหนงวาง

หนวยงานฯ

ประกาศ/คัดเลือกฯ

จัดกลุมฯ

จัดกลุมฯ

ผูไดรับคัดเลือกฯ

- แบบประเมินบุคคลฯ

- แบบเกื้อกูลฯ

ประกาศรายชื่อผูผาน

การประเมินบุคคล

และมีสิทธิ์เขารับการประเมิน

ผลงาน

       คณะกรรมการประเมินบุคคล

        และผลงาน

       คณะกรรมการประเมินบุคคล

        และผลงาน

ผูมีอํานาจ ม.57

พิจารณา

สําหรับ ตําแหนงผอ.รพช./หน.พยาบาล 

ใน รพศ.รพท. (ชพ.) ภายในจังหวัด 

เมื่อผูมีอํานาจ ม. 57 พิจารณาแลว 

การเห็นชอบกอนดําเนินการแตงตั้ง 

เขตนํารอง (1, 4, 9, 12) 

เสนอ ผอ.สํานักงานเขต

ไมใชเขตนํารอง

เสนอ ผูตรวจราชการ กส.

รายงานผล

รายงานผล



กรณีการเลื่อน



องคประกอบ และ นํ้าหนักคะแนน

ขอมูลบุคคล 20 คะแนน

ความรู ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ 30 คะแนน

ผูไดรับการคัดเลือกตองไดคะแนน

รวมเฉลี่ยสูงสุด และไมนอยกวารอยละ 70

30 คะแนนเคาโครงผลงานที่จะสงประเมินฯ

ขอเสนอแนวคิดในการปรับปรุง

และพัฒนางาน
10 คะแนน

10 คะแนนอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร

ชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ

คณะกรรมการประเมินบุคคล       คณะกรรมการประเมินบุคคล

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคล การเลื่อน



ระดับชํานาญการ/

ชํานาญการพิเศษ



ประกาศฯ

ผูผานการประเมิน

บุคคลฯ

ตรวจสอบ

เอกสาร

องคประกอบ และ นํ้าหนักคะแนน

ขอมูลบุคคล 20 คะแนน

ความรู ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ 30 คะแนน

ผูไดรับการคัดเลือกตองไดคะแนน

รวมเฉลี่ยสูงสุด และไมนอยกวารอยละ 70

30 คะแนนเคาโครงผลงานที่จะสงประเมินฯ

ขอเสนอแนวคิดในการปรับปรุง

และพัฒนางาน
10 คะแนน

10 คะแนนอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร

กรณี ตําแหนงระดับควบ และมีคนครองหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคล การเลื่อน

ผูมีอํานาจ ม.57

พิจารณา

แบบขอรับการประเมิน

บุคคลฯ

งานการเจาหนาที่ฯ 

แจงผูมีคุณสมบัติ

*สามารถดาวนโหลดแบบฟอรมการขอรับการประเมินฯ ตาม ว 123 ลว.11 มกราคม 2565 (สิ่งที่สงมาดวย 3)

180 วัน



แบบฟอรม_ที่ใชในการดําเนินการ (ตําแหนงระดับควบ และมีผูครองตําแหนง)

1. แบบแสดงรายละเอียดประกอบการขอประเมินบุคคล

2. เอกสารประกอบการพิจารณาการขอนับระยะเวลาเกื้อกูล 3. ประกาศรายชื่อผูผานการประเมินบุคคลและมีสิทธิ์ฯ

ว 123/2565 (สิ่งที่สงมาดวย 3)

ว 123/2565 

(สิ่งที่สงมาดวย 4)
ว 1470/2565

(สิ่งที่สงมาดวย 2)
(การเลื่อน_แบบฟอรม 1.3)

-7--6--5- -9--7--6--5-

-10-



องคประกอบ และ นํ้าหนักคะแนน

ขอมูลบุคคล 20 คะแนน

ความรู ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ 30 คะแนน

ผูไดรับการคัดเลือกตองไดคะแนน

รวมเฉลี่ยสูงสุด และไมนอยกวารอยละ 70

30 คะแนนเคาโครงผลงานที่จะสงประเมินฯ

ขอเสนอแนวคิดในการปรับปรุง
หรือพัฒนางาน

10 คะแนน

10 คะแนนอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร

กรณี ตําแหนงวาง และตําแหนงที่ผูครองจะเกษียณหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคล การเลื่อน

คณะกรรมการประเมินบุคคล

ประกาศรับสมัครฯ

- ลวงหนา 3 วันทําการ

- รับสมัครฯ ไมนอยกวา7 วันทําการ

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์ฯ

- ลวงหนา 5 วันทําการ

คณะกรรมการประเมินบุคคล

ผูมีอํานาจ ม.57

พิจารณา
ประกาศรายชื่อผูผานฯ

พิจารณาระยะเวลาเกื้อกูล (ถามี)

คณะกรรมการประเมินบุคคล

เสนอผลฯ เห็นชอบฯ 180 วัน

1
2

3

4

5
6

ตําแหนงเกษียณ ดําเนินการลวงหนาไดไมเกิน 6 เดือน กอนตําแหนงวาง



การแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมชน (ชพ.) และ

หัวหนาพยาบาล (ชพ.) ในโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป

หนวยงาน

(สสจ./รพศ./รพท.)

หัวหนาพยาบาล

ผอ.รพช.

ไมใชเขตนํารอง
เขตนํารอง

(1, 4, 9, 12)

ผูตรวจราชการกระทรวง 

ประจําเขต

เห็นชอบ/ลงนาม

ผอ.สํานักงานเขต 

เห็นชอบ/ลงนาม

ตรวจสอบ

เอกสาร



แบบฟอรม_ที่ใชในการดําเนินการ (ตําแหนงวาง และตําแหนงที่ผูครองตําแหนงจะเกษียณ)

1.1 ประกาศรับสมัคร (เพื่อเลื่อน)

1.2 ใบสมัครขอรับการประเมินบุคคล (เพื่อเลื่อน)

1.3 แบบแสดงรายละเอียดประกอบการขอประเมินบุคคล

1.4 เอกสารประกอบการพิจารณาการขอนับระยะเวลาเกื้อกูล

1.5 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือกฯ

1.6 ประกาศรายชื่อผูผานการประเมินบุคคลฯ

ตาม ว 1470/2565

(สิ่งที่สงมาดวย 2)
(การเลื่อน)



กรณีการโอน



กรณีการโอน

วิธีการ

ยาย

วิธีการ

เลื่อน

ระดับเดิม

สูงกวาระดับ

เดิม

=

<

วิชาการ

ทั่วไป

บริหาร

อํานวยการ

หรือ

เคยดํารงตําแหนง

ประเภทวิชาการ

มากอน

วิชาการ

ในสายงานเดียวกันหรือในตางสายงานและเปนสายงานที่ไมไดจัดอยูในกลุมตําแหนง (ตาม ว 4152 ลว.4 ตุลาคม 2564) 



ความแตกตาง : เดิม / ใหม
เดิม รายละเอียด ใหม

         ขอประเมินบุคคลฯ ลวงหนาได 1 ป 

         (ตําแหนงเลื่อนไหล) 
คุณสมบัติ      คุณสมบัติตองครบ

         คณะกรรมการคัดเลือกฯ 1 คณะ

         (สสจ./รพศ./รพท.)
คณะกรรมการฯ       คณะกรรมการคัดเลือกฯ 2 คณะ

      1. คกก.ประเมินบุคคลและผลงาน

      2. คกก.ประเมินบุคคล

         การยาย/โอน/เลื่อน ตางกลุมตําแหนง/ประเภทอื่น

         1. คณะกรรมการฯ ที่ อ.ก.พ. สป. แตงตั้งพิจารณา 

             (ตามบัญชีจัดกลุมตําแหนงฯ)

         2. อ.ก.พ.สป. พิจารณาฯ 

            (นอกจัดกลุมตําแหนง และขรก.ประเภทอื่น) 

การนับเกื้อกูล      การยาย/โอน/เลื่อน ตางกลุมตําแหนง/ประเภทอื่น

     1. การยาย/โอน

         คกก.ประเมินบุคคลและผลงาน 

     2. เลื่อน

         คกก.ประเมินบุคคล

         กําหนด

                 ความรู ความสามารถ ความประพฤติ   

         ประสบการณ และผลการปฏิบัติงานที่ผานมา

         ผานเกณฑ 60 %

องคประกอบ

หลักเกณฑฯ

      กําหนด

           เคาโครงผลงานที่จะสงประเมินฯ และ

      ขอเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน

      ผานเกณฑ 70 %

        ชํานาญการ ภายใน 1 ป

        ชํานาญการพิเศษ ภายใน 6 เดือน
การสงผลงาน       ชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ 

ภายใน 180 วัน 



คําสั่ง อ.ก.พ.สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

(แตงตั้งคณะกรรมการฯ)



แนบทายคําสั่ง อ.ก.พ.สป. ที่ 35/2565 ลว.28 มี.ค.65

กรณีที่สวนราชการยังไมมีรายชื่อคณะกรรมการฯ หากประสงค

จะดําเนินการยาย (กรณีตางกลุม) ใหแจงรายชื่อ 

เพื่อเสนอ อ.ก.พ.สป. พิจารณา ตอไป



รายชื่อผูดูแลและประสานงาน การคัดเลือกบุคคลฯ ระดับชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ

เขตสุขภาพที่ 1 และ 6
คุณจารุพร ชวนคิด (เก)

เขตสุขภาพที่ 4 และ 11

คุณพันธุประภา วงษหิรัญ (ออม)
เขตสุขภาพที่ 2 และ 12

คุณอาภาภรณ จันทรณรงค (เดือน)

เขตสุขภาพที่ 5 และ 10

คุณมิธิลา แซลี้ (อุย)

เขตสุขภาพที่ 8 และ 9

คุณอภิวัฒน เกิดอําแพง (เกม)

แมฮองสอน ลําปาง พิษณุโลก นครนายก อยุธยา สุพรรณบุรี  

คุณธณัฐฐา แจมจันทร (แอน)

 ฉะเชิงเทรา ชลบุรี เลย ศรีสะเกษ สุราษฎรธานี 

เขตสุขภาพที่ 3 และ 7
คุณณัฐพัชร ธรรมชาติ (แปม)

งานคัดเลือกบุคคลและตรวจสอบแตงตั้ง ระดับกรม

กลุมงานสรางความตอเนื่องทางการบริหาร
02 590 1455

   selectdept1@gmail.com




