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สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ถนนติวานนท จังหวดันนทบรีุ 11000 

4  สิงหาคม 2549 

เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ        
(ตําแหนงประเภททั่วไป) และตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตําแหนง ระดับ 8 ลงมา 

เรียน    ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด 
 

อางถึง    1. หนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ท่ี สธ 0201.039/ว 262  ลงวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2548 
 2. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 0708.4/ว 16 ลงวันท่ี 29 กันยายน 2538 
 3. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1006/ว 11 ลงวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2546 
 4. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1006/ว 6 ลงวันท่ี 9 เมษายน 2547 

สิ่งที่สงมาดวย 1. หลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ 
(ตําแหนงประเภททั่วไป) และตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตําแหนง ระดับ 8 ลงมา 

2. สรุปหลักเกณฑการประเมินบุคคลและผลงานสาขาตางๆ 
3. แนวทางการจัดทําผลงานเพื่อขอประเมินฯ 

ตามหนังสือท่ีอางถึง 1. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไดแจงใหจังหวัดแจงขาราชการที่อยูระหวาง    
ขอประเมินบุคคลและผลงานดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ.กําหนดไวเดิมตามหนังสือที่อางถึง 2-4 ตอไป
จนแลวเสร็จ และเมื่อ อ.ก.พ.สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดหลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือกบุคคลและ
ประเมินผลงานตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.ท่ี นร 1006/ว 10 ลงวันท่ี 15 กันยายน 2548 แลวเสรจ็เม่ือใด จะแจงใหจงัหวดั
ทราบและถือปฏิบัติ น้ัน 

บัดน้ี อ.ก.พ.สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคลที่จะ    
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ (ตําแหนงประเภททั่วไป) และตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ 
ตําแหนงระดับ 8 ลงมาใหมตามแนวทางของหนังสือสํานักงาน ก.พ.ท่ี นร 1006/ว 10 ลงวันท่ี 15 กันยายน 2548 แลว และ
กําหนดใหใชหลักเกณฑตามหนังสือฉบับน้ี ต้ังแตวันท่ี 1 กันยายน 2549เปนตนไปดังรายละเอียดของหลกัเกณฑและวธีิการ
ตลอดจนคําอธิบาย ตัวอยางและแบบฟอรมเปนตามสิ่งที่สงมาดวย 1-3 ท้ังน้ี โปรดแจงใหขาราชการในสังกัดทราบและถือ
ปฏิบัติโดยทั่วกัน โดยใหดําเนินการดังน้ี 

 

/1. ใน… 
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1. ในชวงระยะเวลาเปลี่ยนผาน  กรณีท่ีขาราชการไดรับการคัดเลือกบุคคลตามหลักเกณฑเดิมไปแลว
กอนวันท่ีหลักเกณฑและวิธีการตามหนังสือฉบับน้ีมีผลใชบังคับ ใหดําเนินการแจงใหผูไดรับคัดเลือกแลวดังกลาว รีบสง
เอกสารคําขอประเมินบุคคลและผลงานทางวิชาการไปยังผูมีอํานาจในการประเมิน(เชนระดับ 6 ท่ีสาํนักงานสาธารณสขุจงัหวดั 
ระดับ 7 ท่ีสํานักงานสาธารณสุขเขต หรือระดับ 8 ท่ีสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรืออื่นๆ แลวแตกรณีท่ีกําหนด) เพื่อ 
ใหหนวยงานตางๆ ลงรับเอกสาร ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2549 หลังจากนั้น ก็เปนหนาท่ีของคณะกรรมการประเมินของ
แตละหนวยงาน จะประเมินผลงานดังกลาว ซึ่งเม่ือผานการประเมินแลว ก็จะแตงตั้งยอนหลังใหไมกอนวันท่ีไดรับเอกสาร
ครบถวนสมบูรณ และไมกอนวันท่ีมีคุณสมบัติอื่นๆ ครบถวน (การสงเอกสารคําขอประเมิน และผลงานทางวิชาการ ในกรณีน้ี
จะสงเอกสารตามรูปแบบเดิมท่ีกําหนดไวในหนังสือสํานักงาน ก.พ.ท่ีอางถึง 2.(ว 16) หากผูขอประเมินสงเอกสารการประเมิน
ภายหลังกําหนดเวลาขางตน จะตองดําเนินการตามหลักเกณฑใหมท่ีกําหนดตามหนังสือฉบับน้ี 

2. ชวงปฏิบัติการตามหลักเกณฑใหม  (ตามแนวทางของหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1006/ว 10      
ลงวันท่ี 15 กันยายน 2548)  

2.1 หลังจากวันท่ีหลักเกณฑและวิธีการตามหนังสือฉบับน้ี มีผลใชบังคับ การคัดเลือกตัวบุคคลเพือ่
ประเมินผลงานใหดํารงตําแหนง สําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ (ตําแหนงประเภททั่วไป) และตําแหนงประเภท          
วิชาชีพเฉพาะ ตําแหนงระดับ 8 ลงมา ท้ังตําแหนงวางและตําแหนงที่มีตัวบุคคลครองอยู ตองดําเนินการตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กําหนดรายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย 1 โดยกระบวนการคัดเลือกตัวบุคคลทั้งกรณีท่ีผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 
52 คัดเลือกและกรณีท่ีตองดําเนินการโดยคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล ท่ี อ.ก.พ.สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแตงตั้ง 
(ซึ่งจะสงคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลใหในภายหลัง) ผลการคัดเลือกตองติดประกาศรายชื่ออยางเปดเผยใหมี
การทักทวงไดภายใน 30 วัน 

2.2 หลังจากการคัดเลือกตัวบุคคลแลว การประเมินผลงานใหดําเนินการประเมินโดยคณะกรรมการ
ประเมินผลงาน ซึ่งแตงตั้งโดย อ.ก.พ.สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (จะสงคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน
ใหตอไป) ท้ังน้ีหลักเกณฑในการประเมินผลงานทางวิชาการของแตละสาขา จะกําหนดไวแตกตางกัน ตามรายละเอียดปรากฏ
ในสิ่งที่สงมาดวย 2. 

2.3 รูปแบบเอกสาร คําขอประเมินและผลงานทางวิชาการที่จะสงใหกรรมการประเมินพิจารณาจะ
เปนไปตามแบบฟอรม และคําอธิบายพรอมตัวอยางที่กําหนดไวในเอกสารสิ่งที่สงมาดวย 3. (แนวทางการจัดทําผลงานเพือ่ขอ
ประเมินฯ)  โดยใหสงเอกสารไปลงรับที่หนวยงานตางๆ กันดังน้ี 

- คําขอประเมินใหดํารงตําแหนงระดับ 6 ว ทุกสายงานยกเวนสายงานนิติกรใหสงเอกสาร     
การประเมินท่ีสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ท้ังน้ีจังหวัดใดไมมีคณะกรรมการบางคณะใหจังหวัดสงใหสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขพิจารณา 

- คําขอประเมินใหดํารงตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุข ระดับ 7 ว และ 8 ว ใหสงเอกสาร    
การประเมินท่ีสํานักงานสาธารณสุขเขต  

- นอกจากน้ันใหสงสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาประเมิน 
 

         /3. การ… 
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3. การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเม่ือผานการประเมินผลงานแลว ผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 52        
จะแตงตั้งโดยมีผลยอนหลังไปไมกอนวันท่ีหนวยงานซึ่งไดรับมอบอํานาจใหเปนผูประเมินตามที่กําหนด ไดรับผลงานที่มี     
หลักฐานครบถวนสมบูรณ และไมกอนวันท่ีผูน้ันมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑ  

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดแจงผูท่ีเกี่ยวของทราบและถือปฏิบัติตอไปดวย จะเปนพระคุณ 
 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักบริหารกลาง 
กลุมบริหารงานบุคคล 
โทร. 0 2590 1343  0 2590 1347 
โทรสาร  0 2590 1424 
สําเนาสง   โรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป ทุกแหง 



 
 
 

หลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแตงตั้ง 
ใหดํารงตาํแหนงสาํหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ 

(ตําแหนงประเภททั่วไป) และตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ 
ตําแหนงระดับ 8 ลงมา 

(ตามหลักเกณฑที่ อ.ก.พ.สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีมติใหกําหนดและ 
ถือปฏิบัติในหนวยงานตาง ๆ ของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 
กรกฎาคม  2549 

 
 



 
 

หลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ 
(ตําแหนงประเภททั่วไป) และตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตําแหนงระดับ 8 ลงมา 
 
  ดวยสํานักงาน ก.พ. ไดมีหนังสือที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548  
แจงมติ ก.พ.ใหยกเลิกหลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 
ผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ (ตําแหนงประเภททั่วไป) และตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะตําแหนง 
ระดับ 8 ลงมาที่กําหนดไวเดิม คือ ว 16/2538 ว11/2546 ว6/2547 และมอบอํานาจให อ.ก.พ. กรม  
และผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 52 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535   
ดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคลที่กําหนดใหม ซ่ึงมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 
2548 โดยมีสาระสําคัญ คือ 
  1) ใหมีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลกอนสงผลงานเพื่อประเมิน โดยใหมีการประกาศผล
การคัดเลือกและใหมีการทักทวงไดภายในเวลา 30 วัน นับตั้งแตวันประกาศ 
  2) ให อ.ก.พ.กรม กําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคล การประเมินผลงาน การ
พิจารณาคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนง รวมทั้งแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
บุคคล และคณะกรรมการประเมินผลงาน 
  3) เปลี่ยนแปลงรูปแบบการนําเสนอผลงานที่สงประเมิน 

******************************** 
 อ.ก.พ. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินบุคคลตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ.กําหนด ดังนี ้

 
*  หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะเขารับการประเมินผลงานเพื่อเล่ือนขึ้น 
     แตงตั้งใหดาํรงตําแหนงในระดับที่สูงขึน้ 
*  ขั้นตอนและวิธีการดําเนินการคัดเลือกบุคคล 
*  หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะเขารับการประเมินผลงานเพื่อยาย โอน หรือ 

                  บรรจุกลับ 
*  หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลงานเพื่อเล่ือนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่ 
    สูงขึ้น 
*  หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลงานเพื่อยาย โอน หรือบรรจุกลับ 
*  คุณสมบัติของบุคคลที่จะไดรับการแตงตั้ง  
*  องคประกอบของคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลและคณะกรรมการประเมินผลงาน 
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หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลท่ีจะเขารับการประเมินผลงานเพื่อเล่ือนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ในระดับท่ีสูงขึ้น 
 การพิจารณาคดัเลือกบุคคลใหพิจารณาโดยคํานึงถึงความรู ความสามารถ  ความเหมาะสมและ
ประโยชนที่ทางราชการจะไดรับตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังนี ้
 1.  ใหคัดเลือกเพื่อเล่ือนขั้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับสูงขึ้นกวาระดับตําแหนงที่ผูนั้นดํารง
อยูไดไมเกิน 1 ระดับ 

2.  คุณสมบัติของบุคคล : ผูมีสิทธิ์ไดรับการพิจารณาคัดเลือกตองเปนผูที่มีคุณสมบัติครบถวน 
ตามหลักเกณฑที่อ.ก.พ.สํานักงานปลดักระทรวงสาธารณสุขกําหนด   ประกอบดวย  
                 2.1  มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่กําหนดไวในมาตรฐาน
กําหนดตําแหนงหรือไดรับยกเวนจาก ก.พ.แลว 
         2.2  มีคุณสมบัติในเรื่องเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของสายงานตาง ๆ และหรือ
คุณวุฒิเพิ่มเติมครบถวนตามที่ ก.พ.กําหนดหรือไดรับยกเวนจาก ก.พ.แลว 
         2.3  มีระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้ง 
ตามคุณวุฒิของบุคคลและระดับตําแหนงที่จะแตงตั้ง ดังนี้ 
 

ระดับ 
คุณวุฒิ 

6 7 8 

        
       ปริญญาตรี หรือเทียบเทา 
       ปริญญาโท หรือเทียบเทา 
       ปริญญาเอก หรือเทียบเทา 
 

   
  6 ป 
  4 ป 
  2 ป 

    
   7 ป 
   5 ป 
   3 ป 

     
    8  ป 
    6  ป 
    4  ป 

    
   ทั้งนี้ บุคคลดังกลาวจะตองดํารงตําแหนง/เคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้งหรือ
ไดปฏิบัติหนาที่/เคยปฏิบัติหนาที่ในสายงานที่จะแตงตั้งมาแลวไมนอยกวา 1 ป ในกรณีที่ระยะเวลา
ดังกลาวขางตนไมครบ 1 ป ใหนําระยะเวลาการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานอื่นซึ่งมี
ลักษณะงานเชิงวิชาการ หรือวิชาชีพที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูลกับสายงานที่จะแตงตั้ง หรือระยะเวลาการ
ปฏิบัติหนาที่ในสายงานที่จะแตงตั้งมานับรวมเปนระยะเวลาดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้งใหครบ 
1 ป โดยจะตองมีคําสั่งรักษาราชการแทน/รักษาการในตําแหนง หรือคําสั่งมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่
ดังกลาวอยางชัดเจน รวมทั้งตองมีการปฏิบัติงานจริงดวย 
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         2.4  มีคุณสมบัติครบถวนที่จะแตงตั้งใหดํารงตําแหนงภายในระยะเวลาไมเกิน 1 ป 
นับตั้งแตวันที่ขอรับการคัดเลือก  

3.  คุณลักษณะของบุคคล : ประเมินจากองคประกอบ ดังนี้ 
             3.1 ความรับผิดชอบ 

          3.2 ความคิดริเร่ิม 
          3.3 การแกไขปญหาและการตัดสินใจ 
          3.4 ความประพฤติ 
          3.5 ความสามารถในการสื่อความหมาย 
          3.6 การพัฒนาตนเอง 
          3.7 การทํางานรวมกับผูอ่ืน 
          3.8 ความเสียสละ 

         (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1) 
4. ผลงานที่ใชประกอบการพิจารณาคัดเลือก ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 
           4.1  ผลการดําเนินงานที่ผานมา 

   4.1.1 ผลการปฏิบัติงานยอนหลัง 3 ป ระบุเฉพาะภารกิจหลัก/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
        4.1.2  ผลงานที่จะสงประเมิน 
   -     ช่ือผลงาน 

-      เคาโครงเรื่อง 
-     สัดสวนของผลงานในสวนที่ตนเองปฏิบัติและรายชื่อผูรวมจัดทําผลงาน 

                 (ถามี) 
4.2 สรุปขอเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมี

ประสิทธิภาพมากขึ้นในตําแหนงที่จะเขารับการประเมินผลงาน 
(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 2) 

 5.  เกณฑการคัดเลือก (ตัดสิน) ผูที่จะไดรับคัดเลือกตองเปนผูที่ไดรับผลการประเมินอยูในระดับ
ที่มีความเหมาะสมมากที่สุดสําหรับตําแหนงที่จะแตงตั้งตําแหนงละ 1 คน 
 6.  การประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือก  รวมทั้งชื่อผลงานที่จะสงประเมินพรอมทั้งเคาโครง
เร่ือง สัดสวนของผลงานในสวนที่ตนเองปฏิบัติ  และรายชื่อผูรวมจัดทําผลงาน (ถามี) รวมถึงสรุป
ขอเสนอแนวความคิด/วิธีการ เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น  โดยการ
ประกาศอยางเปดเผย  และใหมีการทักทวงไดภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันประกาศ 
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การคัดเลือกบุคคลท่ีจะเขารับการประเมินผลงาน แบงเปน 2 กรณี ดังนี้     
1. กรณีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่ ก.พ.กําหนดเปนตําแหนงที่ปรับระดับสูง

ขึ้นไดจากระดับเริ่มตนของสายงาน (ตําแหนงเลื่อนไหล) และมีผูครองตําแหนงอยูแลวใหผูมีอํานาจสั่ง
บรรจุตามมาตรา 52 พิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑและวิธีการที่ อ.ก.พ. สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขกําหนด 

2. กรณีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่ไมใชตําแหนงตามขอ 1.  ใหคณะกรรมการ
คัดเลือกบุคคลที่ อ.ก.พ.สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแตงตั้งเปนผูพิจารณาคัดเลือก 
 
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินการคัดเลือกบุคคล 
 1.  กรณีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่ ก.พ. กําหนด เปนตําแหนงที่ปรับ
ระดับสูงขึ้นไดจากระดับเริ่มตนของสายงาน (ตําแหนงเลื่อนไหล) และมีผูครองตําแหนงอยูแลว เชน 
พยาบาลวิชาชีพ 3-5 หรือ 6 ว หรือ 7 วช นักวิชาการสาธารณสุข 3-5 หรือ 6 ว หรือ 7ว เปนตน ให
หนวยงานการเจาหนาที่ดําเนินการ ดังนี้ 
  1.1 กําหนดเวลาและสํารวจขอมูลผูที่มีคุณสมบัติครบถวนอยางนอยปละ 2 คร้ัง 
  1.2แจงใหผูบังคับบัญชาระดับกลุม/สถาบัน/สํานัก/จังหวัด หรือเทียบเทาของผูนั้น
ดําเนินการประเมินคุณลักษณะของบุคคลตามแบบฟอรมในเอกสารหมายเลข 1 พรอมทั้งเหตุผลในการ
ประเมินคุณลักษณะดังกลาว  และสงผลการประเมินใหหนวยงานการเจาหนาที่  
  1.3แจงใหผูที่มีคุณสมบัติดังกลาวสงเอกสารประกอบการคัดเลือกตามที่ อ.ก .พ .
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กําหนด  ไดแก  ผลการปฏิบัติงานยอนหลัง 3 ป  ช่ือผลงานที่จะสง
ประเมิน พรอมทั้งเคาโครงเรื่องสัดสวนของผลงานในสวนที่ตนเองปฏิบัติและรายชื่อผูรวมจัดทําผลงาน 
(ถามี) และสรุปขอเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อปรับปรุงหรือพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพในตําแหนงที่
จะเขารับการประเมินผลงานภายในระยะเวลาที่กําหนด จํานวน 2  ชุด 
  1.4 รวบรวมขอมูลเอกสารประกอบการคัดเลือกของผูที่สงมาทั้งหมดเสนอผูมีอํานาจสั่ง
บรรจุตามมาตรา 52 เปนผูพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เขารับการประเมินผลงาน ตามหลักเกณฑที่ อ.ก.พ.
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กําหนดและใหระบุเหตุผลในการพิจารณาไวเปนลายลักษณอักษร
ดวย 
  1.5 แจงผูไดรับการคัดเลือกทราบและใหสงผลงานตามที่คณะกรรมการประเมินผลงาน
กําหนด  
  1.6 ประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกตําแหนงละ 1 คน โดยประกาศอยางเปดเผย และ
กําหนดใหมีการทักทวงไดภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันประกาศ 
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2.  กรณีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่ไมใชตําแหนงตามขอ 1. ใหหนวยงาน
การเจาหนาที่ดําเนินการในขั้นตอนที่ 2.1 – 2.4  และคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล  ดําเนินการในขั้นตอน
ที่ 2.5 – 2.7 โดยใหดําเนินการ  ดังนี้ 

2.1  กําหนดเวลาและรวบรวมขอมูลบุคคลใหผูบังคับบัญชาพิจารณาคัดเลือกผูที่
เหมาะสมและมีคุณสมบัติครบถวน ทั้งนี้ อาจใหมีการประกาศรับสมัครดวยก็ได 

2.2  แจงผูบังคับบัญชาระดับกลุม/สถาบัน/สํานัก/จังหวัดหรือเทียบเทาของผูนั้น
ดําเนินการประเมินคุณลักษณะของบุคคลตามองคประกอบที่ อ.ก.พ.สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
กําหนด พรอมทั้งเหตุผลในการประเมินคุณลักษณะดังกลาว  และสงผลการประเมินภายในระยะเวลาที่
กําหนด 
  2.3 แจงใหผูที่มีคุณสมบัติดังกลาวสงเอกสารประกอบการคัดเลือกตามที่ อ.ก.พ.
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  กําหนด ไดแก ผลการปฏิบัติงานยอนหลัง 3 ป ช่ือผลงานที่จะสง
ประเมินพรอมทั้งเคาโครงเรื่อง สัดสวนของผลงานในสวนที่ตนเองปฏิบัติและรายชื่อผูรวมจัดทําผลงาน 
(ถามี) และสรุปขอเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อปรับปรุงหรือพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพในตําแหนงที่จะเขา
รับการประเมินผลงานภายในระยะเวลาที่กําหนด จํานวน 6 ชุด 
  2.4  รวบรวมขอมูลเอกสารประกอบการคัดเลือกของผูที่สงมาทั้งหมดให คณะกรรมการ
คัดเลือกบุคคลที่ อ.ก.พ.สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  แตงตั้ง เปนผูพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะ 
เขารับการประเมินผลงาน 
  2.5  รายงานผลการพิจารณาคัดเลือกพรอมทั้งระบุเหตุผลในการพิจารณาไวเปนลายลักษณ
อักษรตอผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 52  เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ 
  2.6  แจงผูไดรับการคัดเลือกทราบและใหสงผลงานตามที่คณะกรรมการประเมินผลงาน
กําหนด  
  2.7  ประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกตําแหนงละ 1 คน โดยประกาศอยางเปดเผย และ
กําหนดใหมีการทักทวงไดภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันประกาศ 
  ทั้งนี้ การคัดเลือกบุคคลตามขอ 1 และขอ 2 กรณีมีผูทักทวง ใหคณะกรรมการคัดเลือก
บุคคล ตรวจสอบขอมูลเบื้องตนโดยเร็ว หากพบวาขอทักทวงมีมูลใหรายงานผูมีอํานาจสั่งบรรจุตาม
มาตรา 52 เพื่อดําเนินการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0707.3 / ว 5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 ตอไป 
แตถาตรวจสอบแลวมีหลักฐานวาขอทักทวงนั้นเปนการกลั่นแกลงหรือไมสุจริต ใหรายงานผูมีอํานาจสั่ง
บรรจุตามมาตรา 52 ดําเนินการสอบสวนผูทักทวงเพื่อหาขอเท็จจริง แลวดําเนินการตามที่เห็นสมควร
ตอไปดวย 
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หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลท่ีจะเขารับการประเมินผลงานเพื่อยาย โอน หรือบรรจุกลับ  
ใหใชหลักเกณฑและวิธีการทํานองเดียวกับกรณีการคัดเลือกบุคคลที่จะเขารับการประเมินผลงาน

เพื่อเล่ือนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น ทั้งนี้ กรณีบรรจุกลับตองมีระยะเวลาปฏิบัติงานไม
นอยกวา 1 ปนับตั้งแตวันที่บรรจุกลับเขารับราชการ จึงสามารถสงคําขอรับการคัดเลือกเพื่อเล่ือนขั้น
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นได 

อนึ่ง สําหรับการขอรับการคัดเลือกเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในขณะที่ผู อ่ืนยังดํารงอยู 
ใหกระทําได 

1.  กรณีที่ผูดํารงตําแหนงอยูเดิมจะตองพนจากราชการไปเพราะเกษียณอายุใหขอรับการ
คัดเลือกลวงหนาไดไมเกิน 6 เดือน กอนที่ผูดํารงตําแหนงจะพนจากราชการ 

2.  กรณีที่ผูดํารงตําแหนงอยูเดิมขอลาออกจากราชการใหขอรับการคัดเลือกไดไมกอน
วันที่ผูมีอํานาจอนุญาตการลาออกไดอนุญาตใหผูดํารงตําแหนงนั้นลาออกจากราชการ 
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เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลท่ีจะเขารับการประเมินผลงาน 
 
 
 

ของ 
 
 

………………………………..(ชื่อ/สกุล)……………………………………. 
ตําแหนง………………     ตําแหนงเลขที่.................................. 

 
 

…………………………(สวนราชการ)………………………………. 
 
 
 
 
 

เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง……………ตําแหนงเลขที่ …………………… 
………………………………(สวนราชการ)…………………………………. 
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เอกสารหมายเลข 1  
แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล 

ช่ือ…………………………………………………………………………………………………… 
ขอรับการคัดเลือกเพื่อแตงตัง้ใหดํารงตําแหนง……………………………………………………… 
ตอนที่ 1 รายการประเมิน  คะแนนเต็ม คะแนน 

ที่ไดรับ 

1.  ความรับผดิชอบ พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 
       -  เอาใจใสในการทํางานที่ไดรับมอบหมายและหรอืงานที่เกี่ยวของ
อยางมีประสิทธิภาพ 
       -  ยอมรับผลงานของตนเองทั้งในดานความสําเร็จและความผิดพลาด 
       -  พัฒนาและปรับปรุงงานในหนาที่ใหดียิ่งขึ้นและหรือแกไขปญหา
หรือขอผิดพลาดที่เกิดขึน้ เชน งานใดที่สําเร็จและไดรับผลดีแลวก็พยายาม
ปรับปรุงใหดียิง่ขึ้นไปอกีเรื่อย ๆ  หรืองานใดที่พบวามีปญหาหรือขอผิดพลาด 
ก็พยายามแกไขไมละเลยหรอืปลอยทิ้งไวจนเกิดปญหาเชนนั้นซ้ํา ๆ อีก 
2.  ความคิดริเร่ิม พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 
        - คิดคนระบบ แนวทาง วิธีดําเนนิการใหม ๆ เพื่อประสิทธิผลของงาน 
        -  แสดงความคิดเห็นใหขอเสนอแนะอยางสมเหตุสมผลและสามารถ
ปฏิบัติได 
            -  แสวงหาความรูใหม ๆ  เพิ่มเติมอยูเสมอโดยเฉพาะในสายวิชาชีพ/งานของตน 
       -  ตรวจสอบ ปรับปรุง แกไข หรือดัดแปลงวิธีทํางานใหม ี
ประสิทธิภาพและกาวหนาอยูตลอดเวลา 
       -  สนใจในงานที่ยุงยากซับซอน 
       -  มีความไวตอสถานการณหรือความฉับไวในการรบัรูส่ิงเราภายนอก 
3.  การแกไขปญหาและการตัดสินใจ พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 
        -  วิเคราะหหาสาเหตกุอนเสมอเมื่อประสบปญหาใด ๆ 
        -  วิเคราะหลูทางแกปญหา โดยมีทางเลือกปฏิบัติไดหลายวิธี 
        -  เลือกทางปฏิบัติในการแกปญหาไดถูกตองเหมาะสม 
     -  ใชขอมูลประกอบในการตัดสินใจและแกปญหา (ไมใชความรูสึก
ของตนเอง)  

15 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 

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



ตอนที่ 1 รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ 
ไดรับ 

4.  ความประพฤต ิพิจารณาจากพฤติกรรม เชน 
     -  รักษาวินยั และมีน้ําใจเอื้อเฟอเผ่ือแผ 
     -  มีกิริยาวาจาสุภาพ ออนโยน 
     -  มีความประพฤติสวนตวัที่เหมาะสมและควบคุมอารมณได 
     -  ปฏิบัติงานอยูในกรอบของขอบังคับวาดวยจรรยาบรรณของ 
ขาราชการพลเรือนและวิชาชพีของตน 
     -  มีความซือ่สัตยสุจริต 
5.  ความสามารถในการสื่อความหมาย พิจารณาจากพฤตกิรรม เชน 
     -  ส่ือสารกับบุคคลตาง ๆ เชน ผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน ผูรับบริการ
และผูที่เกีย่วของไดด ีโดยเขาใจถูกตองตรงกัน 
     -  ถายทอดและเผยแพรความรูทางวิชาการใหผูอ่ืนเขาใจไดอยางชัดเจน
โดยใชภาษาอยางถูกตองเหมาะสม 
6.  การพัฒนาตนเอง พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 
     -  ติดตาม ศึกษา คนควาความรูใหม หรือส่ิงที่เปนความกาวหนา 
ทางวิชาการ/วชิาชีพอยูเสมอ 
    -   สนใจและปรับตนเองใหกาวทนัวิทยาการใหม ๆ ตลอดเวลา 
    -   นําความรูและวิทยาการใหม ๆ มาประยุกตใชในการปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพ 
7.  การทํางานรวมกับผูอ่ืน 
     -  ยอมรับฟงความคิดเหน็ของผูอ่ืน 
     -  ใหความรวมมือในการปฏิบัติงานกับผูอ่ืน 
     -  เคารพในสิทธิของผูอ่ืน 
     -  มีมนุษยสัมพันธในการปฏิบัติงาน 
8.  ความเสียสละ 
     -  การอุทิศเวลาใหงาน 
     -  สามารถชวยเหลือหนวยงานขององคกรอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอก
องคกรทั้งงานโดยตรงและงานที่เกี่ยวของอื่นๆ  
    -  การไมเกีย่งงาน 

15 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

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

รวม 100  
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ตอนที่ 2 สรุปความเห็นในการประเมิน 
 
ความเห็นของผูประเมิน 
                       (         )  ผานการประเมิน (ไดคะแนนรวมไมต่ํากวารอยละ 60) 
                       (         ) ไมผานการประเมิน (ไดคะแนนรวมต่ํากวารอยละ 60) 
                                   (ระบุเหตุผล)…………………………………………………………………… 
                                   …………………………………………………………………………………. 
                                   ………………………………………………………………………………….. 
                                   ………………………………………………………………………………….. 
                                   ………………………………………………………………………………….. 
 
                                                                       (ลงชื่อผูประเมิน)……………………….. 
                                                                                                 (……………………….) 
                                                                                 (ตําแหนง)………………………….. 
                                                                                         วนัที่……….เดอืน…………พ.ศ.…. 
ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับ 
                       (          ) เห็นดวยกับการประเมินขางตน 
                       (          ) มีความเห็นแตกตางจากการประเมนิขางตน ในแตละรายการ ดังนี้……………. 
                                    …………………………………………………………………………………. 
                                    …………………………………………………………………………………. 
                                    …………………………………………………………………………………. 
                                    …………………………………………………………………………………. 
                                    …………………………………………………………………………………. 
                                                                                                           
                                                                          (ลงชื่อผูประเมิน)………………….…….. 
                                                                                                    (……….………………..) 
                                                                                     (ตําแหนง)……………………… 
                                                                                            วันที…่…..เดอืน……..พ.ศ……. 
 
หมายเหตุ  กรณีที่ผูบังคับบัญชาทั้ง 2 ระดับเห็นสมควรใหผานการประเมิน ใหนําเสนอผลงานเพื่อขอรับการคัดเลือกได 
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ตอนที่ 2 สรุปความเห็นในการประเมิน 
ความเห็นของผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 52 (กรณีที่ความเห็นของผูบังคับบัญชาทั้ง 2 ระดับแตกตางกัน) 
                      
              (         ) ผานการประเมิน (ระบุเหตุผล)………………………………………………. 
                                 ……………………………………………………………………………….. 
                                 ………………………………………………………………………………. 
                                  ……………………………………………………………………………… 
                     (         ) ไมผานการประเมิน (ระบุเหตุผล)…………………………………………… 
                                ……………………………………………………………………………….. 
                                ……………………………………………………………………………….. 
                                ………………………………………………………………………………… 
                               …………………………………………………………………………………. 
                               …………………………………………………………………………………. 
 
                                                                                         (ลงชื่อผูประเมิน)……………………….. 
                                                                                                                    (……………………….) 
                                                                                           (ตําแหนง)……………………………… 
                                                                                           วันที…่…เดือน……………พ.ศ……… 
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เอกสารหมายเลข 2 

แบบเสนอผลการปฏิบตัิงานเพื่อขอรับการคัดเลือก 
 
ขอมูลสวนบุคคล 
1.  ช่ือ (ผูขอรับการคัดเลือก)……………………………………………………………………….. 
2.  ตําแหนง (ปจจุบัน)…………………………………………….ตําแหนงเลขที่………………… 
     สวนราชการ……………………………………………………………………………………. 
   ………………………………………………………………………………………………….. 
     ดํารงตําแหนงนี้เมื่อ……………………………………………………………………………... 
     อัตราเงินเดอืนปจจุบัน………………………..บาท 
3 .ขอรับการคัดเลือกเพื่อประเมินในตําแหนง……………………ตําแหนงเลขที ่………………. 
     สวนราชการ……………………………………………………………………………………. 
   …………………………………………………………………………………………………. 
4.  ประวัติสวนตัว (จาก ก.พ. 7) 
     เกิดวันที ่………..เดือน…………………………..พ.ศ…………………… 
     อายุตัว………………ป……………เดือน 
     อายุราชการ…………ป……………เดือน 
5. ประวัติการศึกษา 
     คุณวุฒแิละวิชาเอก                          ปที่สําเร็จการศึกษา                                       สถาบัน 
   (ปริญญา/ประกาศนยีบัตร) 
     ……………………………            …………………………….              …………………… 
     ……………………………            ……………………………..              …………………… 
     ……………………………            ……………………………..              ……………………. 
6. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถามี) (ช่ือใบอนุญาต………………………..) 
      เลขที่ใบอนุญาต…………………………………………………. 
      วันออกใบอนุญาต…………………วนัหมดอาย…ุ………………….. 
7. ประวัติการรับราชการ (จากเริ่มรับราชการจนถึงปจจุบนั แสดงเฉพาะที่ไดรับแตงตัง้ใหดํารง    
    ตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นแตละระดับ และการเปลี่ยนแปลงในการดํารงตําแหนงในสายงาน ตาง ๆ ) 
    วัน  เดือน ป               ตําแหนง                       อัตราเงินเดือน                           สังกัด 
    …………….           ………………            …………………….              ………………… 
    …………….           ………………            …………………….              …………………. 
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8.  ประวัติการฝกอบรมและดูงาน 
   ป                                         ระยะเวลา                       หลักสูตร                               หนวยงานที่จดัอบรม 
...................                           ....................                  ......................                           ...................... 
..................                            ....................                  ......................                           ....................... 
9.  ประสบการณในการปฏิบัติงาน (เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับอะไรบางทีน่อกเหนือจากขอ 7 เชน เปน
หัวหนาโครงการ หัวหนางาน กรรมการ อนุกรรมการ วทิยากร อาจารยพิเศษ เปนตน) 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
10.  ผลการดําเนินงานที่ผานมา 
       10.1  ผลการปฏิบัติงานในชวง 3 ป ที่ผานมา 
             -  สรุปผลการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
                (โดยสรุปเฉพาะบทบาทหนาที่หลักและภารกิจสําคัญ) 
      10.2  ผลงานที่จะสงประเมิน (จํานวนอยางนอย 1 เร่ือง) 
            - ช่ือผลงาน 
                   -     เคาโครงเรื่องโดยยอ (สรุปเฉพาะสาระสําคัญ/ประเด็นของเรื่อง/ทีม่า/ส่ิงที่ศึกษาและผลที่ไดโดยสังเขป) 
                   -      สัดสวนของผลงานในสวนที่ผูขอรับการคัดเลือกปฏิบัติ/รายชื่อผูรวมจัดทําผลงาน (ถามี) 
                 (ระบุช่ือผูรวมจัดทําพรอมสัดสวนที่ดําเนินการ) 
        10.3  ขอเสนอแนวคดิเพื่อพัฒนางาน/วิธีการเพื่อปรับปรุงงาน 
 (ใหเสนอแนวคิดโดยสังเขปเพื่อตนเอง และหนวยงานอาจนําไปใชปรับปรุง/พัฒนางาน) 
  
                       ขาพเจาขอรับรองวาขอความที่แจงไวดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 
                                                                                                                                                   (ลงชื่อ.)........................................................(ผูขอรับการคัดเลือก) 
                                                                                                                                                                   (.........................................................) 
                                                                                                                                                         วันที่.....................เดือน.................พ.ศ................. 
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11. คํารับรองของผูบังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน 
    ไดตรวจสอบขอความของ 
       ที่เสนอขอรับการคัดเลือกแลวเห็นวาถูกตองตามความเปนจริงทุกประการ                                                                     

                                                                                              
                                                                                                ลงชื่อ............................................... 
                                                                                                         (..............................................) 
                                                                                               ตําแหนง........................................... 
                                                                                                          ............./................/................ 

 
12.  คํารับรองของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับ 
 

                                                                                                
                                                                                             ลงชื่อ............................................... 

                                                                                                         (..............................................) 
                                                                                               ตําแหนง........................................... 
                                                                                                          ............./................/................ 
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13.  สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบคุคล 

การพิจารณาคดัเลือกบุคคลเพื่อประเมินแตงตั้งให ดํารงตาํแหนง…………….ระดับ…………… 
ช่ือ………………………………………………………………………………………………………… 
ตําแหนง…………………………………………ตําแหนงเลขที…่……………………………………….
สวนราชการ………………………………………………………………………………………………. 
ขอเสนอผลงานเพื่อรับการคดัเลือกแตงตั้งในตําแหนง…………………………………………………… 
ตําแหนงเลขที่ ………………สวนราชการ………………………………………………………………. 
1. คุณสมบัติของบุคคล 
1.1 คุณวุฒกิารศึกษา 
(       ) ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง (         ) ไมตรงแต ก.พ.ยกเวนตาม ม.56 
1.2 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถากําหนดไว) 
(       )ตรงตามที่กําหนด เลขที่ …………..                (          ) ไมตรงตามที่กําหนด 
1.3 ระยะเวลาการดํารงตําแหนง 
(       ) ครบตามที่กําหนดไวในมาตรฐานกาํหนดตําแหนง (      )ไมครบแตจะครบในวันที…่…………… 
1.4 ระยะเวลาขั้นต่ําในการดาํรงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้ง 
(ใหรวมถึงการดํารงตําแหนงในสายงานอืน่ที่เกี่ยวของหรือเคยปฏิบัติงานอื่นที่เกีย่วของหรือเกื้อกูลดวย) 
(     ) ครบตามที่ ก.พ. กําหนด (     )ไมครบ/สงใหคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลพิจารณา(   )สาขาพยาบาลศาสตร 
                                          สงใหคณะกรรมการประเมิน 
                                                                                                                                                ผลงานพิจารณา 
2.  การประเมนิคุณลักษณะของบุคคล 
(           ) ผาน การประเมิน              (           ) ไมผานการประเมินเหตุผล……………………………… 
 
3. สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 
(       ) อยูในหลักเกณฑที่จะดําเนินการตอไปได     (         )   ไมอยูในหลักเกณฑเนื่องจาก……………. 
(       ) อยูในหลักเกณฑที่จะดําเนินการตอไปไดแตตองใหคณะกรรมการพิจารณาเรื่องระยะเวลาขั้นต่ําใน
การดํารงตําแหนง 

 
 

            ลงชื่อ…………………………..บุคลากรหรือผูรับผิดชอบการเจาหนาที ่
                                         (……………………………) 
                                                                ………/…………/………… 
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14.  ผลการพจิารณาคัดเลือกบุคคล 
 ช่ือผูขอรับการคัดเลือก................................................................................................................ 

14.1  กรณีตําแหนงเลื่อนไหล 
(         ) ไดรับการคัดเลือกใหสงผลงานประเมิน 

 (         ) ไมไดรับการคัดเลือก 
  ระบุเหตุผล........................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................................... 
             ลงชื่อ.................................................ผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 52                              
                                                            (................................................) 
                                                            ............/...................../...............     
             14.2  กรณีนอกเหนอืจาก 14.1 
             (         )  ไดรับการคดัเลือกใหสงผลงานประเมิน 
             (         )  ไดรับการคดัเลือกใหยาย/โอน/บรรจุกลับไดโดยไมตองสงผลงานประเมิน 
             (         )   ไมไดรับการคัดเลือก 
                               ระบุเหตผุล................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................    
                                                    ลงชื่อ...............................................ประธานคณะกรรมการคัดเลือก 
                                                            (...............................................) 
                                                              ............../.............../................. 
                                       
15.  ผลการพจิารณาของผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 52 
 (          ) เหน็ชอบ 
 (          ) มีความเห็นแตกตาง  เนื่องจาก .......................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
    ลงชื่อ......................................................                     
                                                              (.....................................................) 
                                                   ................/..................../................ 
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หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลงานเพื่อเล่ือนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงขึ้น 
  1. ผูที่ไดรับการคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่ อ.ก.พ.สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขแตงตั้ง  และผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  52  เห็นชอบแลว  หรือผูที่ไดรับ
การคัดเลือกจากผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  52  หรือผูวาราชการจังหวัดแลวแตกรณี  ใหสงผลงาน
ประเมินตามหัวขอเร่ืองที่ไดเสนอไวในขั้นตอนการคัดเลือกบุคคล 
  2. ผลงานที่สงประเมินจะตองประกอบดวยผลงานที่เกิดจากงานในหนาที่ความ 
รับผิดชอบและขอเสนอแนวความคิดเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน (จํานวน 6 ชุด) ดังนี้ 
   2.1  ผลงานที่เปนผลการดําเนินงานที่ผานมาเปนผลสําเร็จของงานที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงานในตําแหนงหนาที่ความรับผิดชอบของผูนั้น  ซ่ึงอาจไมจําเปนตองมีการจัดทําผลงานขึ้นใหม
เพื่อใชในการประเมินโดยเฉพาะ  โดยใหนําเสนอในรูปแบบของการสรุป วิเคราะหถึงผลที่เกิดขึ้น  แสดง
ถึงความรู  ความสามารถ  และความชํานาญงานของบุคคล  สามารถระบุผลสําเร็จของงานหรือประโยชน
ที่เกิดจากผลงานดังกลาว  หรือการนําผลงานไปใชเพื่อแกไขปญหางานหรือใชเสริมยุทธศาสตรของ 
หนวยงาน  โดยมิใชเปนเพียงการรวบรวมผลงานยอนหลัง  ซ่ึงรูปแบบการนําเสนอใหใชรูปแบบการ 
นําเสนอผลงานตามที่คณะกรรมการประเมินผลงานกําหนด (รายละเอียดตามแนวทางการจัดทําผลงาน) 
   2.2 ขอเสนอแนวคิด  วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นควรเปนแนวคิดวิสัยทัศน  หรือแผนงานที่จะทําในอนาคต  เพื่อพัฒนางานในตําแหนงที่จะไดรับ
การแตงตั้งและสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของหนวยงาน รวมทั้งควรเปนแนวคิด  หรือแผนงานที่
สามารถนําไปปฏิบัติไดจริงและใหมีการติดตามผลภายหลังการแตงตั้งแลวดวย  ซ่ึงรูปแบบการนําเสนอ
ใหใชรูปแบบการเสนอผลงานตามที่คณะกรรมการประเมินผลงานกําหนด (รายละเอียดตามแนวทางการ
จัดทําผลงาน) 
  3.   ผลงานที่สงประเมินจะตองอยูในเงื่อนไข ดังนี้  
   3.1  เปนผลงานที่จัดทําขึ้นในระหวางที่ดํารงตําแหนงในระดับที่ต่ํากวาระดับที่
จะประเมิน 1 ระดับ เวนแตคณะกรรมการประเมินผลงานจะกําหนดเปนอยางอื่น แตอยางนอยจะตองมี
ผลงานที่ต่ํากวา 1 ระดับอยูดวย 
   3.2  ไมใชผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธที่เปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อขอรับ
ปริญญา หรือประกาศนียบัตร หรือเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม 
   3.3  กรณีที่เปนผลงานรวมกันของบุคคลหลายคน จะตองแสดงใหเห็นวาผูเสนอ
ผลงานประเมินไดมีสวนรวมในการจัดทํา หรือผลิตผลงานในสวนใด หรือเปนสัดสวนเทาใด และมีคํา
รับรองจากผูมีสวนรวมในผลงานนั้น และจากผูบังคับบัญชาดวย 
 



 
-18- 

3.4 ผลงานที่นํามาใชประเมินเพื่อเล่ือนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่
สูงขึ้นแลว จะนํามาเสนอใหประเมินเพื่อเล่ือนขึ้นแตงตั้งในระดับที่สูงขึ้นอีกไมได 

3.5  แนวคิดเพื่อการพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
ตองเปนแนวคิดที่จะพัฒนางานในตําแหนงที่จะไดรับการแตงตั้ง และมีการกําหนดตัวช้ีวัดความสาํเรจ็ของ
ระยะเวลาของการดําเนินงานไวดวย 
   3.6 จํานวนผลงานและขอเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางานใหสงตามจํานวนที่
คณะกรรมการประเมินผลงานในแตละสายงานจะกําหนด 
  4.  ลักษณะของผลงาน 
  4.1  ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ (ตําแหนงประเภททั่วไป) ตําแหนง
ระดับ 6 

4.1.1  ขอบเขตของผลงาน 
เปนผลการปฏิบัติงานหรือผลสําเร็จของงานที่ เกิดจากงานในหนาที่ความ

รับผิดชอบของตําแหนง และแนวคิดหรือแผนงานที่จะดําเนินการในอนาคต ที่เปนการพัฒนางานใน
ตําแหนงที่จะไดรับการแตงตั้ง 

4.1.2 คุณภาพของผลงาน 
มีคุณภาพของผลงานที่เชื่อถือได 
4.1.3 ความยุงยากซับซอนของผลงาน 
ใชหลักวิชาการเฉพาะทางในการปฏิบัติงานที่มีความยุงยากมาก จําเปนตองมี

การตัดสินใจ หรือแกปญหาในงานที่ปฏิบัติดวยตนเองได 
4.1.4 ประโยชนของผลงาน 
เปนประโยชนตอทางราชการหรือประชาชน หรือตอความกาวหนาทางราชการ

หรือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ สามารถชวยเสริมยุทธศาสตรของหนวยงานไดเปนอยางดี 
4.1.5 ความรูความชํานาญงานและประสบการณ 
มีความรู ความชํานาญงาน และประสบการณที่สามารถปฏิบัติงานในความ

รับผิดชอบดวยตนเองได เปนที่ยอมรับในงานนั้น ๆ 
  4.2  ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ (ตําแหนงประเภททั่วไป) และ
ตําแหนงประเภทวิชาชพีเฉพาะ ตําแหนงระดับ 7 
   4.2.1  ขอบเขตของผลงาน 
   เปนผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงานที่เกิดจากงานในหนาที่ความ
รับผิดชอบของตําแหนง และแนวคิดหรือแผนงานที่จะดําเนินการในอนาคต ที่เปนการพัฒนางานใน
ตําแหนงที่จะไดรับการแตงตั้ง 
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4.2.2 คุณภาพของผลงาน 
มีคุณภาพของผลงานดี 
4.2.3 ความยุงยากซับซอนของผลงาน 
ใชหลักวิชาการเฉพาะทางหรือหลักวิชาชีพเฉพาะดานในการปฏิบัติงานที่มี

ความยุงยากเปนพิเศษ จําเปนตองมีการตัดสินใจ หรือแกปญหาในงานที่ปฏิบัติมาก 
4.2.4 ประโยชนของผลงาน 
เปนประโยชนตอทางราชการ หรือประชาชน หรือประเทศชาติ หรือตอความ 

กาวหนาทางวิชาการ หรือในงานวิชาชีพในระดับสูง หรือการพัฒนาการปฏิบัติงานในระดับสูง 
4.2.5 ความรูความชํานาญงานและประสบการณ 
มีความรู ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมาก เปนที่ยอมรับในระดับกอง

หรือวงการวิชาการหรือวิชาชีพดานนั้น ๆ 
4.3  ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ (ตําแหนงประเภททั่วไป) และ

ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะตําแหนงระดับ 8 
4.3.1  ขอบเขตของผลงาน 
เปนผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงานที่เกิดจากงานในหนาที่ความ 

รับผิดชอบของตําแหนง และแนวคิดหรือแผนงานที่จะดําเนินการในอนาคต ที่เปนการพัฒนางานใน
ตําแหนงที่จะไดรับการแตงตั้ง 

4.3.2 คุณภาพของงาน 
มีคุณภาพของผลงานดีมาก 
4.3.3 ความยุงยากซับซอนของผลงาน 
ใชหลักวิชาการเฉพาะทางหรือหลักวิชาชีพเฉพาะดานในการปฏิบัติงานที่มี

ความยุงยากมากเปนพิเศษ จําเปนตองมีการตัดสินใจ หรือแกปญหาในงานที่ปฏิบัติเปนประจํา 
4.3.4 ประโยชนของผลงาน 
เปนประโยชนตอทางราชการหรือประชาชน  หรือประเทศชาติ หรือตอ

ความกาวหนาทางวิชาการ หรือในงานวิชาชีพในระดับสูงมาก หรือการพัฒนาการปฏิบัติงานในระดับสูง
มาก 

4.3.5 ความรูความชํานาญงานและประสบการณ 
มีความรู ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมากเปนพิเศษ เปนที่ยอมรับใน

ระดับกองหรือระดับกรม หรือวงการวิชาการหรือวิชาชีพดานนั้น ๆ 
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5.  หลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคลและผลงานของตําแหนงในแตละระดับและ 

แตละสายงานของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ดังรายละเอียดแนบทาย) 
  
หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลงานเพื่อยาย  โอน  หรือบรรจุกลับ 
  1.   กรณีที่ไมเคยดํารงตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ (ตําแหนงประเภท
ทั่วไป)  หรือตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ  เมื่อผานการพิจารณาคัดเลือกบุคคลแลวใหสงผลงานเพื่อ
ประเมินตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการประเมินผลงานกําหนด 

2.   กรณีที่ผูดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ 
(ตําแหนงประเภททั่วไป)  หรือตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะในระดับเดียวกันกับตําแหนงที่จะแตงตั้ง
และจัดอยูในกลุมตําแหนงเดียวกันตามที่สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไดจัดกลุมไว โดยความ
เห็นชอบของ ก.พ.  เมื่อผานการพิจารณาคัดเลือกบุคคลแลว  ใหแตงตั้งโดยไมตองมีการประเมินผลงาน 
  3.  กรณีที่นอกเหนือจากขอ 1 และ 2 เชน การแตงตั้งผูดํารงตําแหนงหรือเคยดํารง 
ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ (ตําแหนงประเภททั่วไป) หรือตําแหนงประเภทวิชาชีพ
เฉพาะในระดับเดียวกันกับตําแหนงที่จะแตงตั้ง แตไมไดจัดอยูในกลุมตําแหนงเดียวกัน หรือกรณีเปน
พนักงานหรือขาราชการตามกฎหมายอื่นที่ ก.พ. กําหนดในหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว10  
ลงวันที่ 30 กันยายน 2546 หรือที่จะกําหนดตอไป ซ่ึงเปนผูดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงสําหรับ
ผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ หรือตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะในระดับเดียวกันจากหนวยงานอื่น
มาแลว ใหคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลพิจารณาคัดเลือกและประเมินบุคคล โดยพิจารณาจากขอมูลบคุคล
และผลงานหรือผลการปฏิบัติงานที่ผานมาและพิจารณาจากลักษณะงานที่ปฏิบัติรวมท้ังประโยชนที่ทาง
ราชการจะไดรับ ตามเอกสารหมายเลข 2 โดยอาจไมตองจัดทําผลงานขึ้นใหม แตหากพิจารณาแลวเห็นวา
ควรจะตองใหจัดทําผลงานขึ้นใหม เพื่อที่จะแสดงถึงศักยภาพและความรูความสามารถของบุคคลนั้น  
ก็อาจสั่งใหสงผลงานเพื่อประเมินตามหลักเกณฑการสงผลงานเชนเดียวกับขอ 1 
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คุณสมบัติของบุคคลท่ีจะไดรับการแตงตั้ง 

1.  เปนผูผานการประเมินบุคคลและผลงาน  ทั้งนี้ จะแตงตั้งไดไมกอนวันที่สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดหรือสํานักงานสาธารณสุขเขตหรือกลุมบริหารงานบุคคล สํานักบริหารกลาง สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขไดรับผลงานที่มีเอกสารหลักฐานครบถวนสมบูรณ  แลวแตกรณี 

2.  มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่กําหนดไวในมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง หรือไดรับยกเวนจาก ก.พ. แลว 
 3.  มีคุณสมบัติในเรื่องเกีย่วกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของสายงานตาง ๆ และหรือคุณวุฒิ
เพิ่มเติมครบถวนตามที่ ก.พ.กําหนด หรือไดรับยกเวนจาก ก.พ.แลว 
 4.  มีระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้งตาม
คุณวุฒิของบุคคลและระดับตําแหนงทีจ่ะแตงตั้ง ดังนี ้

 
 

ระดับ 
คุณวุฒ ิ

6 7 8 

        
       ปริญญาตรี หรือเทียบเทา 
       ปริญญาโท หรือเทียบเทา 
       ปริญญาเอก หรือเทียบเทา 
 

  
 6 ป 
  4 ป 
  2 ป 

    
   7 ป 
   5 ป 
   3 ป 

     
    8  ป 
    6  ป 
    4  ป 

   
      ทั้งนี้   

  (1)  บุคคลดังกลาวจะตองไดดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้งหรือไดปฏิบัติหนาที่
ในสายงานที่จะแตงตั้งมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
  (2) ในกรณีที่ระยะเวลาการดํารงตําแหนงตามขอ (1) ไมครบ 1 ป อาจพิจารณานํา
ระยะเวลาการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานอื่นซึ่งมีลักษณะงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ
ที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูลกับสายงานที่จะแตงตั้ง หรือระยะเวลาการปฏิบัติหนาที่ในสายงานที่จะแตงตั้ง มา
นับรวมเปนระยะเวลาดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้งใหครบ 1 ป ได โดยใหนับไดเฉพาะการดํารง
ตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่ในสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 3 หรือระดับ 4 หรือสายงาน 
ที่เทียบเทากรณีเปนขาราชการตามกฎหมายอื่น และขณะนําเวลาดังกลาวมานับผูนั้นตองมีคุณสมบัติตรง
ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงและขอกําหนดอื่นที่กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่จะ
แตงตั้ง 
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(3)  การพิจารณานําระยะเวลาการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานอื่นซึ่ง

มีลักษณะงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูลมานับรวมเปนระยะเวลาขั้นต่ํา ในการดํารง
ตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้ง ใหพิจารณาระยะเวลาที่ไดปฏิบัติงานในชวงที่ผูนั้นมีคุณสมบัติตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง และขอกําหนดอื่นที่กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่จะแตงตั้ง
และดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 3 หรือเทียบเทา โดยใหพิจารณาตามลักษณะงานที่ปฏิบัติจริงของ
ขาราชการแตละราย และประโยชนที่ทางราชการจะไดรับและใหนับเปนระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารง
ตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้งไดตามขอเท็จจริงตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ เวนแตการนับระยะเวลาการ
ดํารงตําแหนงของสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 1 และ 2 หรือสายงานที่เทียบเทากรณีเปนขาราชการตาม
กฎหมายอื่น ใหนับไดไมเกินครึ่งหนึ่งของระยะเวลาการปฏิบัติงานที่นํามานับ 
  (4)  กรณีการนับระยะเวลาปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้ง จะตองมี
คําสั่งรักษาราชการแทน / รักษาการในตําแหนง หรือคําสั่งมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ดังกลาวอยางชัดเจน 
รวมทั้งตองมีการปฏิบัติงานจริงดวย 

(5)  การพิจารณานับระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้งตามขอ  
(2) – (4) ใหคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเปนผูพิจารณาตามหลักเกณฑที่ อ.ก.พ.สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขกําหนด 
  (6)  กรณีการยาย โอน หรือบรรจุกลับ เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่
มีประสบการณ (ตําแหนงประเภททั่วไป) และตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะตําแหนงระดับ 8 ลงมา 
ให คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเปนผูพิจารณาคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนง
หรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้งตามคุณวุฒิของบุคคลและระดับตําแหนงที่จะแตงตั้งตาม
ความเหมาะสมและประโยชนที่ทางราชการจะไดรับ ทั้งนี้ หากไมเปนไปตามหลักเกณฑขางตนใหเสนอ 
อ.ก.พ.สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนผูพิจารณา  อยางไรก็ตามตองคํานึงถึงกรณีการจะเลื่อน
บุคคลดังกลาวขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น ซ่ึงบุคคลนั้นจะตองมีคุณสมบัติทุกประการ
ครบถวนตามที่กําหนดดวย 
องคประกอบของคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลและคณะกรรมการประเมินผลงาน 
1.  คณะกรรมการคัดเลือกบุคคล 
1.1  สวนกลาง  ประกอบดวย 
  1.  รองปลัดกระทรวงที่ไดรับมอบหมาย      ประธาน 
 2.  หัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงหรือผูแทน     กรรมการ 
 3.  สาธารณสุขนิเทศกที่ไดรับมอบหมาย      กรรมการ 
 4.  หัวหนาหนวยงานที่มีตําแหนงเสนอขอรบัการคัดเลือก    กรรมการ 
 5.  ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล      เลขานุการ 
 
 



-23- 
 
1.2 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  ประกอบดวย 

1.  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด       ประธาน  
2.  นายแพทย 9 (ดานเวชกรรมปองกัน)      กรรมการ 
3.  นักวิชาการสาธารณสุข 9 (ดานสงเสริมพัฒนา)     กรรมการ 
4.  ผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมชนที่นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดมอบหมาย  กรรมการ 
5. สาธารณสุขอําเภอที่นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดมอบหมาย   กรรมการ 
6.  หัวหนางานการเจาหนาที่       เลขานุการ 

1.3 โรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป  ประกอบดวย 
1.  ผูอํานวยการโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป      ประธาน  
2.  รองผูอํานวยการโรงพยาบาลฝายการแพทย     กรรมการ 
3.  รองผูอํานวยการโรงพยาบาลฝายบริหาร     กรรมการ 
4.  หัวหนาพยาบาล        กรรมการ 
5.  หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริการสุขภาพ      กรรมการ 
6.  หัวหนาฝายการเจาหนาที ่       เลขานุการ 
 

อํานาจหนาท่ีคณะกรรมการคัดเลือก 
1.  พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเขารับการประเมินผลงาน ตําแหนงละ 1 คน 
2.  พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลในเรื่องระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารง

ตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้ง หรือสายงานอื่นที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูลกับสายงานที่จะแตงตั้งตามหลักเกณฑ 
ที่ อ.ก.พ.สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

3.  รายงานผลการพิจารณาคัดเลือกพรอมทั้งเหตุผลในการพิจารณาตอผูมีอํานาจสั่งบรรจุ 
ตามมาตรา 52 เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบหากมีปญหาใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 52  
เปนผูพิจารณาชี้ขาด 

4.  แจงผูไดรับคัดเลือกทราบและใหสงผลงานตามจํานวน และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
ประเมินผลงานกําหนด 

5.  ประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกอยางเปดเผย เพื่อเปดโอกาสใหมีการทักทวงไดภายใน  
30 วัน นับตั้งแตวันประกาศ 

6.  กรณีมีปญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติของบุคคลในเรื่องระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือ
เคยดํารงตําแหนงตามขอ 2 ใหสงเรื่องให อ.ก.พ. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนผูพิจารณาชี้ขาด 

7.  อาจแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานสาขาที่เกี่ยวของเขารวมพิจารณาดวยก็ได 
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2.  คณะกรรมการประเมินผลงาน  มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละไมเกิน 2 ป โดยมีองคประกอบ ดังนี้ 

2.1 กรณีการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับ 6 
(1)  ประธาน ใหแตงตั้งจาก 
-  ขาราชการหรือผูเคยเปนขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงตั้งแตระดับ 

8 หรือเทียบเทาขึ้นไป ในสายงานที่จะประเมินหรือในสายงานที่เกี่ยวของตามที่สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขไดจัดกลุมไว โดยความเห็นชอบของ ก.พ. หรือ 

-  ผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดานที่มีความชํานาญในสายงานนั้น ๆ ซ่ึงไมเคยเปนขาราชการมา
กอน หรือ 

-  รองอธิบดีหรือผูอํานวยการสํานักหรือผูอํานวยการกองหรือหัวหนาสวนราชการ
ประจําจังหวัด ตั้งแตระดับ 8 หรือเทียบเทาขึ้นไป ที่กํากับดูแลสายงานที่จะประเมิน 

(2)  กรรมการจํานวน 2-5 คน ใหแตงตั้งจาก 
- ขาราชการหรือผูเคยเปนขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงตั้งแตระดับ 

7 หรือเทียบเทาขึ้นไป ในสายงานที่จะประเมินหรือในสายงานที่เกี่ยวของตามที่สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขไดจัดกลุมไว โดยความเห็นชอบของ ก.พ. ซ่ึงผูนั้นตองมีผลงานเปนที่ประจักษใน
ความสามารถแลว หรือ 

-  ผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดานที่มีความชํานาญในสายงานนั้น ๆ  ซ่ึงไมเคยเปนขาราชการมากอน 
ทั้งนี้ มีบุคลากรหรือผูปฏิบัติงานการเจาหนาที่ ซ่ึงดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 6 เปน

เลขานุการ 
2.2 กรณีการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับ 7 และระดับ 8 

(1)  ประธาน ใหแตงตั้งจาก 
-  ขาราชการหรือผูเคยเปนขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงตั้งแตระดับ 

9 หรือเทียบเทาขึ้นไปในสายงานที่จะประเมินหรือในสายงานที่เกี่ยวของตามที่สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขไดจัดกลุมไว โดยความเห็นชอบของ ก.พ. หรือ 

-   ผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดานที่มีความชํานาญในสายงานนั้นซึ่งไมเคยเปนขาราชการมากอนหรือ 
-  รองอธิบดีหรือผูอํานวยการสํานักตั้งแตระดับ 9 หรือ เทียบเทาขึ้นไป ที่กํากับดูแลสาย

งานที่จะประเมิน 
(2)  กรรมการ จํานวน 2-5 คน ใหแตงตั้งจาก 
-  ขาราชการหรือผูเคยเปนขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงตั้งแตระดับ 

8 หรือเทียบเทาขึ้นไปในสายงานที่จะประเมินหรือในสายงานที่เกี่ยวของตามที่สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขไดจัดกลุมไว โดยความเห็นชอบของ ก.พ.ซ่ึงผูนั้นตองมีผลงานเปนที่ประจักษในความสามารถแลว หรือ 
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-  ผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดานที่มีความชํานาญในสายงานนั้น ๆ  ซ่ึงไมเคยเปนขาราชการมากอน 
ทั้งนี้ มีบุคลากรหรือผูปฏิบัติงานการเจาหนาที่ ซ่ึงดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 6  

เปนเลขานุการ 
คณะกรรมการประเมินผลงาน มีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 
  1.  กําหนดเงื่อนไข ขอบเขต มาตรฐานของผลงานแตละสายงานและแตละระดับเพิ่มเติม
จากเงื่อนไขและลักษณะของผลงานตามที่เห็นสมควร เชน เปนผลงานที่จัดทําขึ้นในระหวางที่ดํารง
ตําแหนงในระดับที่ต่ํากวาระดับที่จะประเมิน 2 ระดับ เปนตน  

2.  กําหนดจํานวนของผลงานที่จะใหสงประเมิน ทั้งนี้ ตองเปนผลงานที่เปนผลการ
ดําเนินงานที่ผานมาจํานวนอยางนอย 1 เร่ือง และขอเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน/หรือปรับปรุงงานจํานวน
อยางนอย 1 เร่ือง 

3.  กําหนดเกณฑการตัดสินคุณภาพของผลงานและพิจารณาประเมินคุณภาพของผลงาน 
ทั้งนี้ อาจใชวิธีการสัมภาษณเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาก็ได 

4.  ตรวจสอบขอมูลกรณีมีผูทักทวงในเรื่องผลงานซ้ําซอนหรือการลอกเลียนผลงาน โดย
ใหดําเนินการโดยเร็ว หากพบวาขอทักทวงมีมูลใหรายงานผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 52 เพื่อ
ดําเนินการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0707.3/ว 5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 ตอไป แตถาตรวจสอบ
แลวมีหลักฐานวาขอทักทวงนั้นเปนการกลั่นแกลงหรือไมสุจริตใหรายงานผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 
52 ดําเนินการสอบสวนผูทักทวงเพื่อหาขอเท็จจริง แลวดําเนินการตามที่เห็นสมควรตอไป 

5. วินิจฉัยกรณีมีปญหาเกี่ยวกับคุณภาพของผลงาน ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ประเมินผลงานถือเปนที่สุด 

6.  รายงานผลการประเมินผลงานตอผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 52 และในกรณีที่
ผลงานของผูนั้นไมผานการประเมินใหแจงผูขอรับการประเมินทราบดวย 

7.  หนาที่อ่ืน ๆ ตามที่ อ.ก.พ.สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมอบหมาย 
*********************** 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
กรกฎาคม  2549 

 
 

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม  เกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใน
ระดับสูงขึ้น  การยาย  โอน  หรือบรรจุกลับเขารับราชการ  ไดที่กลุมงานประเมินบุคคลและวิชาการ  
กลุมบริหารงานบุคคล   สํานักบริหารกลาง   สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
โทร. 0-25901343 ,0 2590 1347 



 
 

สรุป 
หลักเกณฑการประเมินบุคคลและผลงาน 

สาขาตาง ๆ 
 
 
 
 
 
 

ของ 
 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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ตําแหนงในสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ท่ีตองประเมินตามหนงัสือ สํานักงาน ก.พ.ท่ี นร 1006/ว10 ลงวันท่ี 15 กันยายน 2548 

 
ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ (วช) ตําแหนงประเภททั่วไป (ว) 

1.  นายแพทยสาขาอายุรกรรม 
2.  นายแพทยสาขากุมารเวชกรรม 
3.  นายแพทยสาขาจักษุวิทยา 
4.  นายแพทยสาขาโสต นาสิก ลาริงซวิทยา 
5.  นายแพทยสาขารังสีวิทยา 
6.  นายแพทยสาขาสูติ-นรีเวชกรรม 
7.  นายแพทยสาขาพยาธิวิทยา 
8.  นายแพทยสาขาเวชกรรมฟนฟ ู
9.  นายแพทยสาขาศัลยกรรม,ศัลยกรรมออรโธปดิกส 
10. นายแพทยสาขาวิสัญญีวิทยา 
11. นายแพทยสาขาจิตเวช 
12. นายแพทยสาขาเวชกรรมทั่วไป 
13. นายแพทยดานเวชกรรมปองกัน 
14. นักรังสีการแพทย 
15. นักเทคนิคการแพทย 
16. นักกายภาพบําบัด 
17. ทันตแพทย 
18. เภสัชกร 
19. พยาบาลวชิาชีพ 
20. นักวิชาการคอมพิวเตอร 

1.  เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน 
2.  บุคลากร 
3.  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
4.  นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
5.  นิติกร 
6.  นักวิชาการการเงินและบญัชี 
7.  เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน 
8.  วิทยาจารย 
9.  เจาหนาทีว่ิเทศสัมพันธ 
10. บรรณารักษ 
11. นักสังคมสงเคราะห 
12. นักสถิติ 
13. นักประชาสัมพันธ 
14. นักวิชาการศึกษา 
15. นักวิชาการศึกษาพิเศษ 
16. นักวิชาการเผยแพร 
17. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
18. นักจิตวิทยา 
19. นักวิชาการสาธารณสุข 
20. นักวิทยาศาสตรการแพทย 
21. นักโภชนาการ 
22. ชางภาพการแพทย 
23. นักอาชีวบาํบัด 
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หลักเกณฑการประเมินบุคคลและผลงานสาขาแพทยศาสตร 

ตําแหนง นายแพทย 
รายการ ระดับ 7 ระดับ 8 

1. คุณวุฒิการศกึษา 1. ปริญญาทางแพทยศาสตร (เทียบเทาปริญญาโท) หรือ 
      ปริญญาทางการแพทยจากตางประเทศ  ซ่ึงเทียบเทาและ ก.พ. รับรอง 
 2. ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชพีสาขาเวชกรรมจากแพทยสภา 
 3.  ไดรับวุฒิบตัร/อนุมัตบิัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชพีเวชกรรม 
      (ประกาศนียบตัรแพทยเฉพาะทาง)  ของแพทยสภา 
2. ระยะเวลาการดาํรงตําแหนง  
    ( ตามที่ ก.พ. กําหนด ) 

ระดับ 6 = 2  ป 
หรือ 

ระดับ 7 = 1  ป 
หรือ 

     ระดับ 5+6 = 4 ป ระดับ 6+7 = 3 ป 
3. ระยะเวลาขั้นต่าํในการดํารงตําแหนง /   
    เคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้ง   
    3.1 ปริญญาโทหรือเทียบเทา 5  ป 6  ป 
    3.2 ปริญญาเอกหรือเทียบเทา  3  ป 4  ป 
4. ผลงานที่เสนอใหประเมิน 

4.1 ผลงานยอนหลัง 3 ป 
- ผลงานบริการ/ปฏิบัติการ 
- ผลงานสอนและฝกอบรม 
- ผลงานใหคําปรึกษาแนะนํา 

4.2 ผลการดาํเนินงานที่ผานมาซึ่งเปนผลงานที่
จัดทําขึ้นในขณะดํารงตําแหนงต่ํากวาระดบั
ที่ขอประเมิน 1 ระดับ  จํานวน 1 เรื่อง 

4.3 ขอเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน/ 
ปรับปรุงงานจํานวน 1 เรื่อง 

 
 

 
- 
- 

 
 
 

 

 

                                      
                                      
                                          
                                                        และ/หรือ 

                 
              * 

 
 

            
 

5.  การเสนอผลงานบริการ/ปฏิบตัิการ - ใหแสดงผลงานหลังไดรับวุฒิบัตร  
2 ป 4 เดือน ทุกสาขา (ยกเวนสาขากุมาร
เวชกรรมและสาขาเวชกรรมทั่วไป 

-       ใหแสดงผลงานหลังไดรับ 
อนุมัติบัตร 4 ป ทุกสาขา (ยกเวนสาขา
กุมารเวชกรรมและสาขาเวชกรรมทั่วไป) 

- ใหแสดงผลงานหลังไดรับวุฒิบัตร 3 ป  
ทุกสาขา (ยกเวนสาขากุมารเวชกรรมและสาขา
เวชกรรมทั่วไป) 

- ใหแสดงผลงานหลังไดรับอนุมัติบัตร 5 ป  
ทุกสาขา (ยกเวนสาขากุมารเวชกรรมและ 
สาขาเวชกรรมทั่วไป) 

6.  การลงพิมพเผยแพรในวารสารการแพทยและ 
สาธารณสุขที่คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิยอมรับ 

-         
 

หมายเหตุ     
*  ผลงานตามขอ 4.2 ตองเปนผูเขียนชื่อแรกหรือมีสวนรวมที่มีบทบาทสําคัญ 
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หลักเกณฑการประเมินบุคคลและผลงานสาขาสาธารณสุขศาสตรและวทิยาศาสตรการแพทย   

ตําแหนงนักเทคนคิการแพทย  นักกายภาพบาํบดั  และนักรังสีการแพทย 

 

รายการ ระดับ 6 ระดับ 7 ระดับ 8 
1. คุณวุฒิการศกึษา ตําแหนงนักเทคนคิการแพทย 
 1. ปริญญาตรี  หรือเทียบไดไมต่าํกวานี้ทางวิทยาศาสตรการแพทย  ดานวิทยาศาสตรการแพทย 

     เนนทางเทคนคิการแพทย  และไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย 
 2. ปริญญาโท  หรือเทียบไดไมต่าํกวานี้ทางวิทยาศาสตรการแพทย  ดานวิทยาศาสตรการแพทยเนนทาง 
     เทคนิคการแพทย  และไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศลิปะสาขาเทคนิคการแพทย 
 3. ปริญญาเอก  หรือเทียบไดไมต่าํกวานีท้างวิทยาศาสตรการแพทย  ดานวิทยาศาสตรการแพทยเนน

ทางเทคนิคการแพทย  และไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย 
 ตําแหนงนักกายภาพบําบัด 
 1. ปริญญาตรี  หรือเทียบไดไมต่าํกวานี้ทางกายภาพบําบดั  และไดรับใบอนุญาตประกอบโรคศลิปะ 
     สาขากายภาพบาํบัด 
 2. ปริญญาโท  หรือเทียบไดไมต่าํกวานี้ทางกายภาพบําบดั  และไดรับใบอนุญาตประกอบโรคศลิปะ 
     สาขากายภาพบาํบัด 
  
 ตําแหนงนักรังสีการแพทย 
 1. ปริญญาตรี  หรือเทียบไดไมต่าํกวานี้ทางรังสีเทคนิค 
 2. ปริญญาโท  หรือเทียบไดไมต่าํกวานี้ทางรังสีเทคนิค  ฟสิกสการแพทย  ชีวะฟสิกส 
 3.  ปริญญาเอก  ทางรังสีเทคนิค  ฟสิกสการแพทย 
  
2. ระยะเวลาการดาํรงตําแหนง 
    ( ตามที่ ก.พ. กําหนด )  

ระดับ 5 = 2  ป 
หรือ 

ระดับ 6 = 2  ป 
หรือ 

ระดับ 7 = 1  ป 
หรือ 

     ระดับ 4+5 = 4 ป ระดับ 5+6 = 4 ป ระดับ 6+7 = 3 ป 
    
3. ระยะเวลาขั้นต่าํในการดํารงตําแหนง /    
    เคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้ง    
    3.1 ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 6  ป 7  ป 8  ป 
    3.2 ปริญญาโทหรือเทียบเทา 4  ป 5  ป 6  ป 
    3.3 ปริญญาเอกหรือเทียบเทา  2  ป 3  ป 4  ป 
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                                                    หลักเกณฑการประเมินบุคคลและผลงานสายงานสาธารณสุขศาสตรและวิทยาศาสตรการแพทย   

                                                                    ตําแหนงนักเทคนิคการแพทย  นักกายภาพบาํบัด  และนักรังสีการแพทย 

รายการ ระดับ 6 ระดับ 7 ระดับ 8 
4. ผลงานที่เสนอใหประเมิน    

4.1 ผลงานยอนหลัง 3 ป 
- ผลงานบริการ/ปฏิบัติการ 
- ผลงานสอน/ฝกอบรม 
- ผลงานใหคําปรึกษา 

 
 

- 
- 
 

 
                      
                           และ/หรือ 

                      
      

 
 
 
 

 

    4.2 ผลการดําเนินงานที่ผานมาซึ่งเปนผลงาน   * 
        ที่จัดทาํขึ้นขณะดํารงตําแหนงต่ํากวาระดับที ่
         ขอประเมิน 1 ระดับ จาํนวน 1 เรื่อง 

   

    4.3 ขอเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน/ปรับปรุงงาน 
จํานวน 1 เรื่อง 

 
 

 
 

 
 

5. การเผยแพรผลงาน - เผยแพรในโรงพยาบาลหรอืใน
หนวยงานระดบัจงัหวัด 

วารสารทางวทิยาศาสตร
การแพทยหรือการสาธารณสุข
หรือพิมพเผยแพรในระดับ
ทองถิน่/หรือเทียบเทา 

          

 
*  ผลงานตามขอ 4.2 ตองมีเอกสารฉบับสมบูรณและเปนผูเขียนช่ือแรกหรือมีสวนรวมที่มีบทบาทสําคัญ 
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หลักเกณฑการประเมินบุคคลและผลงานสาขาทนัตแพทยศาสตร 

ตําแหนง ทันตแพทย 
รายการ ระดับ 7 ระดับ 8 

1.  คุณวุฒิการศึกษา 1. ปริญญาทางทันตแพทยศาสตร 
      หมายเหตุ  ผูขอประเมินระดบั 8 ที่บรรจุเขารับราชการ ตั้งแตป พ.ศ. 2539  
      เปนตนไป ตองมีวุฒิการศึกษาเพิ่มเติมระดับประกาศนียบตัรบัณฑติหรือเทียบเทา 
2.  ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชพีทันตกรรม หรือ ใบอนุญาตประกอบวชิาชพีสาขา 

ทันตกรรมชัน้หนึง่ 
2. ระยะเวลาการดาํรงตําแหนง  
   ( ตามที ่ก.พ. กําหนด ) 

ระดับ 6 = 2  ป 
หรือ 

ระดับ 7 = 1  ป 
หรือ 

     ระดับ 5+6 = 4 ป ระดับ 6+7 = 3 ป 
   
3. ระยะเวลาขั้นต่าํในการดํารงตําแหนง /   
    เคยดํารงตําแหนงในสายงานทันตแพทย   
    3.1 ปริญญาโทหรือเทียบเทา 5  ป 6  ป 
    3.2 ปริญญาเอกหรือเทียบเทา 3  ป 4  ป 
4. ผลงานที่เสนอใหประเมิน   
    4.1 ผลงานยอนหลัง 3 ป 

- ผลงานบริการ/ปฏิบัติการ 
- ผลงานการสอนและฝกอบรม 

 
 

- 

 
 
 

 
    4.2 เอกสารประกอบการสอน  

(ทันตแพทยดานการสอน)  
 

 
 

 
4.3 ผลการดําเนินงานที่ผานมาซึ่งเปนผลงาน

ที่จัดทาํขึ้นขณะดาํรงตําแหนงต่ํากวา
ระดับที่ขอประเมนิ 1 ระดบั จํานวน 1 
เรื่อง 

 
 

* 
 

    4.4  ขอเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน/
ปรับปรุงงานจํานวน 1 เรื่อง 

 
 

                           
 

 
 หมายเหต ุ * เปนผูเขียนชื่อแรกหรือมีสวนรวมที่มีบทบาทสําคัญ 
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หลักเกณฑการประเมินบุคคลและผลงานสาขาเภสัชศาสตร 

ตําแหนงเภสัชกร 
รายการ ระดับ 6 ระดับ 7 ระดับ 8 

1. คุณวุฒิการศกึษา 1.   ปริญญาตรทีางเภสัชศาสตร 
 

 2.  ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชพีเภสัชกรรม  
 3.  ขอประเมินระดับ 8 ตองมีวุฒิการศึกษาเพิ่มเติมไมต่ํากวาระดับประกาศนียบตัรบัณฑติหรือ

เทียบเทา (สําหรับเภสัชกรที่บรรจุเขารับราชการตั้งแต ป 2540 เปนตนไป)     
2. ระยะเวลาการดาํรงตําแหนง  
   ( ตามที ่ก.พ. กําหนด ) 

ระดับ 5 = 2  ป 
หรือ 

ระดับ 6 = 2  ป 
หรือ 

ระดับ 7 = 1  ป 
หรือ 

 
 

     ระดับ 4+5 = 4 ป ระดับ 5+6 = 4 ป ระดับ 6+7 = 3 ป  
    
3. ระยะเวลาขั้นต่าํในการดํารงตําแหนง /    

 

    เคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้ง     
    3.1 ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 6  ป 7  ป 8  ป  
    3.2 ปริญญาโทหรือเทียบเทา 4  ป 5  ป 6  ป  
    3.3 ปริญญาเอกหรือเทียบเทา  2  ป 3  ป 4  ป  
    
4. ผลงานที่เสนอใหประเมิน    

 

    4.1 ผลงานยอนหลัง 3 ป     
         การสอนหรอืการฝกอบรม * * *  
    4.2 เอกสารประกอบการสอน (เภสัชกร 

ดานการสอน)  
    

4.3 ผลการดําเนินงานที่ผานมาซึ่งเปน 
ผลงานที่จัดทาํขึ้นขณะดํารงตําแหนง 
ต่ํากวาระดับที่ขอประเมิน 1 ระดับ  

1 เร่ือง 1 เร่ือง 2 เร่ือง**  

4.4  ขอเสนอแนวคิด/วิธีการเพือ่พฒันางาน/
ปรับปรุงงาน จํานวน 1 เรื่อง        

                                               

   
หมายเหต ุ        ผลงานที่บังคับตองม ี

 *    ผลงานที่ไมบังคับแตอาจเสนอใหพิจารณาเพิ่มเติมได 
 ** ผลงานตามขอ 4.3 ตองเปนผูเขียนชื่อแรกหรือมีสวนรวมที่มบีทบาทสําคัญ 
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หลักเกณฑการประเมินบุคคลและผลงานสาขาพยาบาลศาสตร 
ตําแหนงพยาบาลวิชาชพี 

รายการ ระดับ 6 ระดับ 7 ระดับ 8 
1. คุณวุฒิการศกึษา 1. ปริญญาตรี หรือ  เทียบไดไมต่ํากวานีท้างการพยาบาล 

 

 2. ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชพีสาขาพยาบาล หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ 
     ชั้นหนึ่ง 

 
 

       
2. ระยะเวลาการดาํรงตําแหนง  
   ( ตามที ่ก.พ. กําหนด ) 

ระดับ 5  = 2  ป 
หรือ 

ระดับ 6 = 2  ป 
หรือ 

ระดับ 7 = 1  ป 
หรือ 

 
 

     ระดับ 4+5 = 4 ป ระดับ 5+6 = 4 ป ระดับ 6+7 = 3 ป  
    
3. ระยะเวลาขั้นต่าํในการดํารงตําแหนง /    
    เคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้ง     
    3.1 ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 6  ป 7  ป 8  ป  
    3.2 ปริญญาโทหรือเทียบเทา 4  ป 5  ป 6  ป  
    3.3 ปริญญาเอกหรือเทียบเทา  2  ป 3  ป 4  ป  
    
4. ผลงานที่เสนอใหประเมิน    
    4.1 ผลงานยอนหลัง 3 ป     
    4.2  ผลงานการดําเนินการที่ผานมา      
           ซ่ึงเปนผลงานที่จัดทําขึ้นขณะดํารง 

ตําแหนงต่ํากวาระดับที่ขอประเมิน 1 
ระดับ จํานวน 1 เรื่อง 

    

    4.3  ขอเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนา
งาน/ปรับปรุงงาน จํานวน  1  เรื่อง 
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หลักเกณฑการประเมินบุคคลและผลงานสาขาการบรหิาร  

ตําแหนงเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน  บุคลากร  เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป  และนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

รายการ ระดับ 6 ระดับ 7 ระดับ 8 
1. คุณวุฒิการศกึษา ตําแหนงเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 
 1. ปริญญาตรี หรือ  เทียบไดไมต่ํากวานีท้างสังคมศาสตร 
 2. ปริญญาโท หรือ  เทียบไดไมต่ํากวานีท้างการวางแผนการบริหาร วจิัยสังคมศาสตร  
 รัฐศาสตร  เศรษฐศาสตร 
 3. ปริญญาเอกทางการวางแผนการบริหาร  เศรษฐศาสตร  วิจัยสังคมศาสตร 
  
 ตําแหนงบคุลากร 
 1. ปริญญาตร ีหรือ  เทียบไดไมต่ํากวานีทุ้กสาขาวิชาที่  ก.พ.  รับรอง 
 2. ปริญญาโท หรือ  เทียบไดไมต่ํากวานีท้างการบรหิาร 
  
 ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
 1. ปริญญาตรี หรือ  เทียบไดไมต่ํากวานี ้
 2. ปริญญาโท หรือ  เทียบไดไมต่ํากวานีท้างการบรหิาร 
  
 ตําแหนงนักพฒันาทรัพยากรบุคคล 
 1. ปริญญาตรี หรือ  เทียบไดไมต่ํากวานี ้
 2. ปริญญาโท หรือ  เทียบไดไมต่าํกวานี้ทางสังคมศาสตรดานบริหารและการจัดการเนนทางการพัฒนา 
     ทรัพยากรมนษุย  ดานวชิาการอื่น  ๆเนนทางจิตวิทยา ทางการศึกษาดานจิตวทิยาการศกึษา ดานพัฒนา 
     หลักสูตรและวดัผล ดานโสตทศันศึกษาและเทคโนโลยีการศึกษา 
 3. ปริญญาเอก ทางสังคมศาสตรดานบริหารและการจัดการเนนทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย   
     ดานวชิาการอืน่  ๆเนนทางจติวทิยา ทางการศึกษาดานจติวิทยาการศึกษา ดานพฒันาหลกัสูตรและวดัผล 
     ดานโสตทศันศกึษาและเทคโนโลยีการศึกษา 
2. ระยะเวลาการดาํรงตําแหนง  ระดับ 5 = 2  ป 

หรือ 
ระดับ 6 = 2  ป 

หรือ 
ระดับ 7 = 1  ป 

หรือ 
    ( ตามที่ ก.พ. กําหนด ) ระดับ 4+5 = 4 ป ระดับ 5+6 = 4 ป ระดับ 6+7 = 3 ป 
    
3. ระยะเวลาขั้นต่าํในการดํารงตําแหนง 
/    เคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะ
แตงตั้ง 

   

    3.1 ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 6  ป 7  ป 8  ป 
    3.2 ปริญญาโทหรือเทียบเทา 4  ป 5  ป 6  ป 
    3.3 ปริญญาเอกหรือเทียบเทา  2  ป 3  ป 4  ป 
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หลักเกณฑการประเมินบุคคลและผลงานสาขาการบรหิาร  

ตําแหนงเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน  บุคลากร  เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป  และนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

รายการ ระดับ 6 ระดับ 7 ระดับ 8 
4. ผลงานที่เสนอใหประเมิน    
    4.1   ผลการดาํเนินงานที่ผานมา    
            ซ่ึงเปนผลงานที่จัดทําขึ้นขณะดํารง

ตําแหนงระดบัที่ขอประเมิน 1 ระดบั 
   

            จํานวน 1 เรื่อง    
    4.2 ขอเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน
ปรับปรุงงาน จํานวน 1 เรื่อง 
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หลักเกณฑการประเมินบุคคลและผลงานสาขากฎหมาย   

ตําแหนงนิติกร 

 

รายการ ระดับ 6 ระดับ 7 ระดับ 8 
1. คุณวุฒิการศกึษา 1. ปริญญาตรี หรือ  เทียบไดไมต่ํากวานีท้างกฎหมาย 
 2.  ปริญญาโท  หรือ  เทียบไดไมต่ํากวานีท้างกฎหมาย 
 3.  ปริญญาเอกทางกฎหมาย 
  
2. ระยะเวลาการดาํรงตําแหนง  
    ( ตามที่ ก.พ. กําหนด ) 

ระดับ 5 = 2  ป 
หรือ 

ระดับ 6 = 2  ป 
หรือ 

ระดับ 7 = 1  ป 
หรือ 

 ระดับ 4+5 = 4 ป ระดับ 5+6 = 4 ป ระดับ 6+7 = 3 ป 
    
3. ระยะเวลาขั้นต่าํในการดํารงตําแหนง /    
    เคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้ง    
    3.1 ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 6  ป 7  ป 8  ป 
    3.2 ปริญญาโทหรือเทียบเทา 4  ป 5  ป 6  ป 
    3.3 ปริญญาเอกหรือเทียบเทา  2  ป 3  ป 4  ป 
    
4. ผลงานที่เสนอใหประเมิน    
   4.1  ผลการปฏบิัติงานซึ่งเปนผลงานที ่    
          จัดทําขึ้นขณะดํารงตําแหนงต่ํากวา    
          ระดับที่ขอประเมิน 1 ระดับ    
          จํานวน 2  เรื่อง      
    4.2 ขอเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนา

งาน/ปรับปรุงงาน จํานวน 1 เรื่อง 
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หลักเกณฑการประเมินบุคคลและผลงานสาขาการเงินและบัญช ี

ตําแหนงนักวชิาการเงินและบัญช ี และ ตําแหนงเจาหนาที่ตรวจสอบภายใน 

 

รายการ ระดับ 6 ระดับ 7 ระดับ 8 
 ตําแหนงนักวิชกาการเงินและบัญชี 
1. คุณวุฒิการศกึษา 1. ปริญญาตรี หรือ  เทียบไดไมต่ํากวานีท้างบัญช ีพาณิชยศาสตร เศรษฐศาสตร ซ่ึงไดศึกษา

วิชาบัญชีมา 
     ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 2.  ปริญญาโท  หรือ  เทียบไดไมต่ํากวานีท้างบัญช ีพาณิชยศาสตร 
 3.  ปริญญาเอกทางบัญชี 
  
 ตําแหนงเจาหนาที่ตรวจสอบภายใน 
 1. ปริญญาตรี หรือ  เทียบไดไมต่ํากวานีท้างบัญช ีพาณิชยศาสตร 
 2. ปริญญาโท  หรือ  เทียบไดไมต่ํากวานีท้างบัญช ี
2. ระยะเวลาการดาํรงตําแหนง  
   ( ตามที ่ก.พ. กําหนด ) 

ระดับ 5 = 2  ป 
หรือ 

ระดับ 6 = 2  ป 
หรือ 

ระดับ 7 = 1  ป 
หรือ 

     ระดับ 4+5 = 4 ป ระดับ 5+6 = 4 ป ระดับ 6+7 = 3 ป 
    
3. ระยะเวลาขั้นต่าํในการดํารงตําแหนง /    
    เคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะ 
    แตงตั้ง 

   

    3.1 ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 6  ป 7  ป 8  ป 
    3.2 ปริญญาโทหรือเทียบเทา 4  ป 5  ป 6  ป 
    3.3 ปริญญาเอกหรือเทียบเทา  2  ป 3  ป 4  ป 
    
4. ผลงานที่เสนอใหประเมิน    
   4.1  ผลการดําเนินงานที่ผานมาซึ่งเปน     
          ต่ํากวาระดบัที่ขอประเมิน 1 ระดับ    
          จํานวน  1 เรื่อง    
    4.2 ขอเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน/ 

ปรับปรุงงาน จํานวน 1 เรื่อง 
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หลักเกณฑการประเมินบุคคลและผลงานสาขาการศึกษา ศิลปศาสตร และสังคมศาสตรอ่ืน ๆ  
ตําแหนงวิทยาจารย และพยาบาลวิชาชีพ (ดานการสอน) 

รายการ ระดับ 6 ระดับ 7 ระดับ 8 
1.  คุณวุฒิการศึกษา ตําแหนงวิทยาจารย 

1.  ปริญญาตรีในสาขาวิชาที่ใชสอนในหลักสูตรการศึกษา หรือฝกอบรมตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
2.  ปริญญาโท หรือ เทียบไดไมตํ่ากวานี้ในสาขาวิชาที่ใชสอนในหลักสูตรการศึกษาหรือฝกอบรม
ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
3.  ปริญญาเอก หรือ เทียบไดไมตํ่ากวานี้ในสาขาวิชาที่ใชสอน 
ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ (ดานการสอน) 
1.  วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบไดไมตํ่ากวานี้ทางการพยาบาล 
2.  ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภช้ันหนึ่ง 

2. ระยะเวลาการดํารงตําแหนง 
   (ตามที่ ก.พ. กําหนด) 
 

ระดับ 5 = 2 ป 
หรือ 

ระดับ 4+5 = 4 ป 

ระดับ 6 = 2 ป 
หรือ 

ระดับ 5+6 = 4 ป 

ระดับ 7 = 1 ป 
หรือ 

ระดับ 6+7 = 3 ป 
3.  ระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารง
ตําแหนง/เคยดํารงตําแหนงใน 
สายงานที่จะแตงต้ัง 
3.1  ปริญญาตรี หรือ เทียบเทา 
3.2  ปริญญาโท หรือ เทียบเทา 
3.3  ปริญญาเอก หรือ เทียบเทา 

 
 
 

6 ป 
4 ป 
2 ป 

 
 
 

7  ป 
5  ป 
3  ป 

 
 
 

8 ป 
6 ป 
4 ป 

 
4. ผลงานที่เสนอใหประเมิน 
4.1  ผลงานยอนหลัง 3 ป 
4.2  เอกสารประกอบการสอน 
4.3  ผลการดําเนินงานที่ผานมา 
ซึ่งเปนผลงานที่จัดทําขึ้นในขณะ
ดํารงตําแหนงตํ่ากวาระดับที่ขอ
ประเมิน 1 ระดับ จํานวน 1 เรื่อง 
4.4  ขอเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อ   
   พัฒนางาน/ปรับปรุงงาน 
    จํานวน 1 เรื่อง 
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หลักเกณฑการประเมินบุคคลและผลงานสาขาการศึกษา ศิลปศาสตร และสังคมศาสตรอ่ืน ๆ  

ตําแหนงเจาหนาที่วิเทศสัมพันธ 
 

รายการ ระดับ 6 ระดับ 7 ระดับ 8 
1.  คุณวุฒิการศึกษา 1.  ปริญญาตรี หรือ เทียบไดไมตํ่ากวานี้ทางสังคมศาสตร 

2.  ปริญญาโท หรือ เทียบไดไมตํ่ากวานี้ทางการบริหาร กฎหมาย รัฐศาสตร เศรษฐศาสตร 
การศึกษา พาณิชยศาสตร คณิตศาสตร สถิติ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สังคมสงเคราะห
ศาสตร วารสารศาสตร จิตวิทยา มนุษยศาสตร อักษรศาสตร ศิลปศาสตร 

2. ระยะเวลาการดํารงตําแหนง 
   (ตามที่ ก.พ. กําหนด) 
 

ระดับ 5 = 2 ป 
หรือ 

ระดับ 4+5 = 4 ป 

ระดับ 6 = 2 ป 
หรือ 

ระดับ 5+6 = 4 ป 

ระดับ 7 = 1 ป 
หรือ 

ระดับ 6+7 = 3 ป 
3.  ระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารง
ตําแหนง/เคยดํารงตําแหนงใน 
สายงานที่จะแตงต้ัง 
3.1  ปริญญาตรี หรือ เทียบเทา 
3.2  ปริญญาโท หรือ เทียบเทา 
3.3  ปริญญาเอก หรือ เทียบเทา 

 
 
 

6 ป 
4 ป 
2 ป 

 
 
 

7  ป 
5  ป 
3  ป 

 
 
 

8 ป 
6 ป 
4 ป 

 
4. ผลงานที่เสนอใหประเมิน 
4.1  ผลการดําเนินงานที่ผานมาซึ่ง
เปนผลงานที่จัดทําขึ้นขณะดํารง
ตําแหนงตํ่ากวาระดับที่ขอประเมิน 1 
ระดับ จํานวน 1 เรื่อง 
4.2  ขอเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อ
พัฒนางาน/ปรับปรุงงาน 
จํานวน 1 เรื่อง 
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หลักเกณฑการประเมินบุคคลและผลงานสาขาการศึกษา ศิลปศาสตร และสังคมศาสตรอ่ืน ๆ  
ตําแหนงบรรณารักษ 

 
รายการ ระดับ 6 ระดับ 7 ระดับ 8 

1.  คุณวุฒิการศึกษา 1.  ปริญญาตรี หรือ เทียบไดไมตํ่ากวานี้ทางบรรณารักษศาสตร สารนิเทศศาสตร 
2.  ปริญญาโท หรือ เทียบไดไมตํ่ากวานี้ทางบรรณารักษศาสตร 
3.  ปริญญาเอกทางบรรณารักษศาสตร 

2. ระยะเวลาการดํารงตําแหนง 
   (ตามที่ ก.พ. กําหนด) 
 

ระดับ 5 = 2 ป 
หรือ 

ระดับ 4+5 = 4 ป 

ระดับ 6 = 2 ป 
หรือ 

ระดับ 5+6 = 4 ป 

ระดับ 7 = 1 ป 
หรือ 

ระดับ 6+7 = 3 ป 
3.  ระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารง
ตําแหนง/เคยดํารงตําแหนงใน 
สายงานที่จะแตงต้ัง 
3.1  ปริญญาตรี หรือ เทียบเทา 
3.2  ปริญญาโท หรือ เทียบเทา 
3.3  ปริญญาเอก หรือ เทียบเทา 

 
 
 

6 ป 
4 ป 
2 ป 

 
 
 

7  ป 
5  ป 
3  ป 

 
 
 

8 ป 
6 ป 
4 ป 

 
4. ผลงานที่เสนอใหประเมิน 
4.1  ผลการดําเนินงานที่ผานมา
ซึ่งเปนผลงานที่จัดทําขึ้นขณะ
ดํารงตําแหนงตํ่ากวาระดับที่ขอ
ประเมิน 1 ระดับ จํานวน 1 เรื่อง 
4.2  ขอเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อ
พัฒนางาน/ปรับปรุงงาน 
จํานวน 1 เรื่อง 
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หลักเกณฑการประเมินบุคคลและผลงานสาขาการศึกษา ศิลปศาสตร และสังคมศาสตรอ่ืน ๆ 
ตําแหนงนักสังคมสงเคราะห นักสถิติ นักประชาสัมพันธ นักวิชาการศึกษา นักวิชาการศึกษาพิเศษ 

นักวิชาการเผยแพร นักวิชาการคอมพิวเตอร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา นักจิตวิทยา 
รายการ ระดับ 6 ระดับ 7 ระดับ 8 

ตําแหนงนักสังคมสงเคราะห 
ปริญญาตรี หรือ เทียบไดไมตํ่ากวานี้ทางสังคมสงเคราะหศาสตร สังคมวิทยา จิตวิทยา 
ปริญญาโท หรือ เทียบไดไมตํ่ากวานี้ทางสังคมสงเคราะหศาสตร สังคมวิทยา จิตวิทยา 
ปริญญาเอกทางสังคมสงเคราะหศาสตร 
ตําแหนงนักสถิติ 
ปริญญาตรี ซึ่งมีการศึกษาวิชาสถิติไมตํ่ากวา 6 หนวยกิต หรือปริญญาตรีทางภูมิศาสตร 
หรือคณิตศาสตรที่มีการศึกษาวิชาสถิติไมตํ่ากวา 3 หนวยกิต 
ปริญญาโท ซึ่งมีการศึกษาวิชาสถิติไมตํ่ากวา 6 หนวยกิต หรือปริญญาโททางภูมิศาสตร 
หรือที่มีการศึกษาวิชาสถิติไมตํ่ากวา 3 หนวยกิต 
ตําแหนงนักประชาสัมพันธ 
ปริญญาตรี ทางสังคมศาสตร 
ปริญญาโท หรือเทียบไดไมตํ่ากวานี้ทางการประชาสัมพันธ จิตวิทยา วารสารศาสตร  
นิเทศศาสตร สื่อสารมวลชน การปกครอง 
ตําแหนงนักวิชาการศึกษา 
ปริญญาตรี หรือ เทียบไดไมตํ่ากวานี้ 
ปริญญาโท หรือ เทียบไดไมตํ่ากวานี้ทางบริหาร กฎหมาย รัฐศาสตร เศรษฐศาสตร การศึกษา 
พาณิชศาสตร คณิตศาสตร สถิติ สังคมศาสตร และมานุษยวิทยา สังคมสงเคราะห นิเทศศาสตร 
วารสารศาสตร สื่อสารมวลชน จิตวิทยา มนุษยศาสตร อักษรศาสตร ศิลปศาสตร 
ปริญญาเอก ทางการศึกษา จิตวิทยา สังคมวิทยา 
ตําแหนงนักวิชาการศึกษาพิเศษ 
ปริญญาตรี หรือ เทียบไดไมตํ่ากวานี้ทางการศึกษา 
ปริญญาโท หรือ เทียบไดไมตํ่ากวานี้ทางการศึกษา ความผิดปกติทางการพูดและการไดยิน  
จิตวิทยา 

1.  คุณวุฒิการศึกษา 

ตําแหนงนักวิชาการเผยแพร 
ปริญญาตรี หรือ เทียบไดไมตํ่ากวานี้ทางนิเทศศาสตร สื่อสารมวลชน วารสารศาสตร  
การศึกษา 
ปริญญาโท หรือ เทียบไดไมตํ่ากวานี้ทางนิเทศศาสตร สื่อสารมวลชน วารสารศาสตร  
การศึกษา 
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รายการ ระดับ 6 ระดับ 7 ระดับ 8 

1. คุณวุฒิการศึกษา (ตอ) 
 

ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร 
1.  ปริญญาตรี หรือ เทียบไดไมตํ่ากวานี้ทางคอมพิวเตอร 
2.  ปริญญาโท หรือ เทียบไดไมตํ่ากวานี้ทางคอมพิวเตอร 
3.  ปริญญาเอก ทางคอมพิวเตอร 
ตําแหนงนักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
1.  ปริญญาตรี หรือ เทียบไดไมตํ่ากวานี้ทางการศึกษา โสตทัศนศึกษา นิเทศศาสตร  
      วารสารศาสตร สื่อสารมวลชน เวชนิทัศน 
2.   ปริญญาโท หรือ เทียบไดไมตํ่ากวานี้ทางการศึกษา โสตทัศนศึกษา นิเทศศาสตร  
       วารสารศาสตร สื่อสารมวลชน 
ตําแหนงนักจิตวิทยา 
1.   ปริญญาตรี หรือเทียบไดไมตํ่ากวานี้ทางจิตวิทยา 
2.   ปริญญาโท หรือเทียบไดไมตํ่ากวานี้ทางจิตวิทยา 
3.   ปริญญาเอกทางจิตวิทยา 

2.  ระยะเวลาการดํารงตําแหนง  
     (ตามที่ ก.พ.กําหนด) 

ระดับ 5 = 2 ป 
หรือ 

ระดับ 4 + 5 = 4 ป 

ระดับ 6 = 2 ป 
หรือ 

ระดับ 5 + 6 = 4 ป 

ระดับ 7 = 1 ป 
หรือ 

ระดับ 6 + 7 = 3 ป 
3.  ระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารง
ตําแหนง/เคยดํารงตําแหนงใน 
สายงานที่จะแตงต้ัง 
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 
ปริญญาโทหรือเทียบเทา 
ปริญญาเอกหรือเทียบเทา 

 
 
 

6 ป 
4 ป 
2 ป 

 
 
 

7 ป 
5 ป 
3 ป 

 
 
 

8 ป 
6 ป 
4 ป 

    4.  ผลงานที่เสนอใหประเมิน 
4.1  ผลการดําเนินงานที่ผานมา 
      ซึ่งเปนผลงานที่จัดทําขึ้น 
      ขณะ ดํารงตําแหนงตํ่ากวา 
      ระดับที่ขอประเมิน 1 ระดับ 
     จํานวน 1 เรื่อง 
4.2  ขอเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อ 
       พัฒนางาน/ปรับปรุงงาน  
        จํานวน 1 เรื่อง 
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หลักเกณฑการประเมินบุคคลและผลงานสาขาสาธารณสขุศาสตรและวทิยาศาสตรการแพทย   

ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุข  นักวิทยาศาสตรการแพทย  นักโภชนาการ  ชางภาพการแพทย  และนักอาชีวบําบัด 
รายการ ระดับ 6 ระดับ 7 ระดับ 8 

1. คุณวุฒิการศึกษา ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุข 
 1. ปริญญาตรี  หรือ  เทียบไดไมต่ํากวานีท้างสาธารณสุขศาสตร  สุขศึกษา  วทิยาศาสตรการแพทยดาน

สาธารณสุขศาสตรและอนามัย  วิศวกรรมศาสตรเนนทางวศิวกรรมสขุาภิบาล  วิศวกรรมสิ่งแวดลอม         
การพยาบาล  ชีววทิยา  จุลชีววทิยา  กีฏวิทยา  เทคนิคการแพทย  เวชศาสตรการกีฬา  วิทยาศาสตรการกีฬา  

 2. ปริญญาทางแพทยศาสตร ทนัตแพทยศาสตร 
 3. ปริญญาโท หรือ  เทียบไดไมต่ํากวานีท้างสาธารณสุขศาสตร  สุขศึกษา วิทยาศาสตรการแพทยดาน

สาธารณสุขศาสตรและอนามัย  วิศวกรรมศาสตรเนนวิศวกรรมสุขาภิบาล  วศิวกรรมสิง่แวดลอม  การพยาบาล 
เวชศาสตรเขตรอน  ชีววิทยา  จุลชวีวิทยา  กีฎวทิยา   เวชศาสตรการกฬีา วทิยาศาสตรการกีฬา  

 4. ปริญญาเอก    หรือเทียบเทาไดไมต่ํากวานีท้างสาธารณสุขศาสตร   สุขศึกษา  วิทยาศาสตรการแพทยดาน
สาธารณสุขศาสตร และอนามัย วิศวกรรมศาสตรเนนวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดลอม   การพยาบาล 
เวชศาสตรเขตรอน  ชีววิทยา จุลชีววิทยา  กีฎวิทยา เทคนิคการแพทย เวชศาสตรการกีฬา วิทยาศาสตรการกีฬา  

 ตําแหนงนักวิทยาศาสตรการแพทย 
 1. ปริญญาตรี หรือ  เทียบไดไมต่ํากวานีท้างเทคนิคการแพทย  เคมี  วทิยาศาสตรการแพทย  วทิยาศาสตร     

การอาหาร  วทิยาศาสตรทั่วไป  พฤกษาศาสตร  ชีววทิยา  ชวีเคมี  จุลชวีวิทยา  ฟสิกส  ฟสิกสการแพทย  
เภสัชศาสตร  สัตววิทยา  วิทยาศาสตรสาขากีฏวิทยา  วิทยาศาสตรสาขาชีววทิยา  วทิยาศาสตรสาขาการจัดการ
ศัตรูพืช  การเกษตร  วิทยาศาสตรที่ใชในการเกษตร  คณิตศาสตร  ฟสิกส  รังสี  อาชีวอนามัย วิศวกรรม
สุขาภิบาล  รังสีเทคนิค 

 2. ปริญญาตรี หรือ  เทียบไดไมต่ํากวานีท้างเภสัชศาสตร  ที่มีหลักสูตรกําหนดระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา5  ป  
ตอจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศกึษาตอนปลาย 

 3. ปริญญาโท/ปริญญาเอก  รายละเอียดตามมาตรฐานกําหนดตาํแหนงเกี่ยวกับคุณสมบตัิเฉพาะตาํแหนง 
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                หลักเกณฑการประเมินบุคคลและผลงานสาขาสาธารณสุขศาสตรและวิทยาศาสตรการแพทย   
   ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุข  นักวิทยาศาสตรการแพทย  นักโภชนาการ  ชางภาพการแพทย  และนักอาชีวบําบัด 

รายการ ระดับ 6 ระดับ 7 ระดับ 8 
1.  คุณวุฒิการศึกษา ตําแหนงนักโภชนาการ 
 1. ปริญญาตรี หรือ  เทียบไดไมต่ํากวานีท้างโภชนวทิยา  วทิยาศาสตรการอาหาร   

เภสัชศาสตร คหกรรมศาสตร 
 2. ปริญญาตรี หรือ  เทียบไดไมต่ํากวานีท้างเภสัชศาสตร  ที่มีหลักสูตรกําหนด

ระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา5  ป  ตอจากวฒุิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 3. ปริญญาโท หรือ  เทียบไดไมต่ํากวานีท้างโภชนวทิยา  วทิยาศาสตรการอาหาร   

เภสัชศาสตร คหกรรมศาสตร   
 ตําแหนงชางภาพการแพทย 
 1. ปริญญาตรี หรือ  เทียบไดไมต่ํากวานีท้างวิทยาศาสตรการแพทย  ดานเวชนทิัศน   
 2. ปริญญาโท หรือ  เทียบไดไมต่ํากวานีท้างวิทยาศาสตรการแพทย  ดานเวชนทิัศน   
 ตําแหนงนักอาชีวบําบัด 
 1. ปริญญาตรี หรือ  เทียบไดไมต่ํากวานีท้างการเกษตร  คหกรรมศาสตร   

อาชีวบําบัด   
 2. ปริญญาโท หรือ  เทียบไดไมต่ํากวานีท้างการเกษตร  คหกรรมศาสตร   

อาชีวบําบัด   
 3. ปริญญาเอก ทางอาชีวบําบดั 
  
2. ระยะเวลาการดาํรงตําแหนง  ระดับ 5 = 2  ป ระดับ 6 = 2  ป ระดับ 7 = 1  ป 
    ( ตามที่ ก.พ. กําหนด ) หรือ หรือ หรือ 
 ระดับ 4+5 = 4 ป ระดับ 5+6 = 4 ป ระดับ 6+7 = 3 

ป 
    
3. ระยะเวลาขั้นต่าํในการดํารงตําแหนง /    
    เคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้ง    
    3.1 ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 6  ป 7  ป 8  ป 
    3.2 ปริญญาโทหรือเทียบเทา 4  ป 5  ป 6  ป 
    3.3 ปริญญาเอกหรือเทียบเทา  2  ป 3  ป 4  ป 
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                  หลักเกณฑการประเมินบุคคลและผลงานสาขาสาธารณสุขศาสตรและวิทยาศาสตรการแพทย   
ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุข  นักวิทยาศาสตรการแพทย  นักโภชนาการ  ชางภาพการแพทย  และนักอาชีวบําบัด 

รายการ ระดับ 6 ระดับ 7 ระดับ 8 
4. ผลงานที่เสนอใหประเมิน    
    4.1 ผลงานยอนหลัง 3 ป    
        -  ผลงานบรกิาร/ปฏิบัติการ                    
        -  ผลงานการสอนหรือฝกอบรม -                         และ/หรือ  
       -   ผลงานการใหคําปรึกษาแนะนํา -                   
    4.2  ผลการดําเนินงานที่ผานมาซึ่งเปน    
          ผลงานที่จดัทําขึ้นขณะดํารงตาํแหนง 

ต่ํากวาระดับที่ขอประเมิน 1 ระดับ    จํานวน 
1 เรื่อง 

   

   4.3  ขอเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน/ 
ปรับปรุงงาน จํานวน 1 เรื่อง 

   

5. การเผยแพรผลงาน - เผยแพรในโรงพยาบาลหรอื 
ในหนวยงานระดบัจังหวัด 

วารสารทาง
วิทยาศาสตร 

       การแพทยหรือ
การสาธารณสุข
หรือนําเสนอใน
การประชุมทาง    
วิชาการของ
หนวยงานระดบั
เขต 

    
 



 

 
 

 
แนวทางการจัดทําผลงานเพื่อขอประเมิน 

แตงตั้งใหดํารงตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ  
(ตําแหนงประเภททั่วไป) และตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ

ตําแหนงระดับ 8 ลงมา (ตาม ว10/2548) 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
กรกฎาคม  2549 
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คํานํา 

  ตามหนังสือสํานักงาน  ก.พ. ที่  นร  1006/ ว 10  ลงวันที่  15  กันยายน  2548  ไดกําหนด
หลักเกณฑในการประเมินบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ (ตําแหนง
ประเภททั่วไป)  และตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ  ตั้งแตระดับ  8  ลงมาโดยยกเลิกหลักเกณฑเดิมที่เคย
ปฏิบัติอยู  และ อ.ก.พ.สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดหลักเกณฑการประเมินบุคคลใหม 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหการประเมินบุคคลเปนไปอยางเปนระบบ  โปรงใส  เปนธรรม สามารถคัดเลือก 
ผูที่มีความรู  ความสามารถ  ความชํานาญงาน  เหมาะสมกับตําแหนงที่จะไดรับแตงตั้ง  ซ่ึงจะสงผลใหการ
ทํางานมีประสิทธิภาพเกิดประโยชนตอหนวยงานและระบบราชการ นั้น 
  เนื่องจาก  การจัดทําผลงานเพื่อขอประเมินตามหลักเกณฑใหมนี้มีความแตกตาง 
จากการจัดทําผลงานที่ผานมา  กลุมบริหารงานบุคคล  สํานักบริหารกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
จึงไดจัดทําแนวทางนี้ขึ้นโดยมีเจตนาใหบุคคลที่ผานการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิในการสงผลงานไดศึกษา
และใชเปนแนวทางในการจัดทําผลงานวิชาการตอไป 
 

กลุมบริหารงานบุคคล 
สํานักบริหารกลาง 
กรกฎาคม  2549 
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แบบฟอรม 

     การจัดทําผลการดําเนินงานที่ผานมา 
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(ปก) 
ผลการดําเนินงานที่ผานมา 

 
 
 

   เรื่อง 
................................(ชื่อเรื่อง)..................................... 

 
 

โดย 
...................................(ชือ่ผูจัดทํา).................................. 

 
 
 
 

ขอประเมินเพื่อแตงตั้ง 
ตําแหนง...........................ตําแหนงเลขที่............................. 

สวนราชการ.................................... 
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คํานํา 

 ……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 
      ช่ือ………………………………….. 

      เดือน/ป…………………………….. 
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สารบัญ 

 
หัวขอ         เลขหนา 
................        ............... 
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ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล 
1. ช่ือ (ผูขอรับการประเมิน)……………………………………………………………………………… 
2. ตําแหนง (ปจจุบัน)…………………………………………………………………………………….. 

งาน/ฝาย/กลุม………………………………………………………………………………………….. 
กอง/ศูนย/สวน/สํานัก………………………………………กรม……………………………………. 
ดํารงตําแหนงนี้วันที…่………..เดือน……………………..พ.ศ……………………………………… 
อัตราเงินเดือนปจจุบัน……………บาท  

3. ขอประเมินเพือ่แตงตั้งใหดํารงตําแหนง…………………ดาน…………….ตําแหนงเลขที่………….. 
งาน/ฝาย/กลุม…………………………………………………………………………………………. 
กอง/ศูนย/สวน/สํานัก………………………………… ……กรม……………………………………. 

4. ประวัติสวนตวั (จาก ก.พ. 7) 
                  เกดิวันที…่……เดือน…………………….พ.ศ……………………. 
                  อายุตัว……………………ป…………………..เดือน 
                  อายุราชการ……………………ป…………………..เดือน 
5.  ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒแิละวิชาเอก ปที่สําเร็จการศึกษา สถาบัน 
(ประกาศนยีบตัร)……………………… 
(ปริญญา)………………………………
…………………………………………
………………………………………… 

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

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

6.  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถามี) (ช่ือใบอนุญาต…………………(พรอมแนบสําเนา)…………………….. 
     วันออกใบอนุญาต………………………………………….วันหมดอาย…ุ…………………………………. 
7.  ประวัติรับราชการ (จากเริ่มรับราชการจนถึงปจจุบัน แสดงเฉพาะทีไ่ดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับสูง   

ขึ้นแตละระดบั และการเปลีย่นแปลงในการดํารงตําแหนงในสายงานตาง ๆ พรอมแนบสําเนา ก.พ. 7 
วันเดือนป ตําแหนง อัตราเงินเดือน สังกัด 

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

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

……………………
…………………… 
……………………. 

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

ป ระยะเวลา หลักสูตร สถาบัน 
………………… 
………………… 
………………… 

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

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

………………………
……………………… 
………………………. 

9.  ประสบการณในการปฏิบัติงาน (เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับอะไรบางทีน่อกเหนือจากขอ 7 เชน เปน
หัวหนาโครงการ หัวหนางาน กรรมการ อนุกรรมการ วทิยากร อาจารยพิเศษ เปนตน) 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
10.  หนาที่ความรับผิดชอบปจจุบัน……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-9- 
 

11.  ผลงานการปฏิบัตงิานยอนหลัง 3 ป 
ปริมาณงานดานบริการ/ปฏิบัติการ 

ปงบประมาณ 
………………. 

ปงบประมาณ 
………………… 

ปงบประมาณ 
……………… 

 
ลําดับ
ที่ 

 
ลักษณะงานดาน
บริการ/ปฏิบัติการ 

 
หนวย 
นับ 

กลุม 
งาน 

เฉพาะตวั กลุม
งาน 

เฉพาะตวั กลุม
งาน 

เฉพาะตวั 

หมาย
เหต ุ

          

 
 
 
หมายเหตุ   1.  แบบฟอรมนี้ใชเฉพาะตําแหนงที่เกณฑสาขากําหนดใหเสนอผลงานยอนหลัง 3 ป 

   2.  ผลงานยอนหลัง 3 ป ใหเสนอผลงานที่ตรงกับหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงที่จะไดรับการ 
แตงต้ัง โดยเสนอผลงานยอนหลัง 3 ป ถัดจากปที่สงคําขอประเมิน เชนสงคําขอประเมินในปงบประมาณ 2549  
ผูขอประเมินตองเสนอผลงานของปงบประมาณ 2546 2547 และ 2548 เปนตน กรณีที่ระหวางปดังกลาวไดรับอนุญาตใหลาศึกษา 
ใหเวนระยะเวลาที่ไดลาศึกษา และใหเสนอผลงานของปงบประมาณถัดไปแทน  
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ตอนที่ 2 ผลงานที่เปนผลการดําเนินงานทีผ่านมา 

 
1. ช่ือผลงาน…………………………………………………………………………… 
2. ระยะเวลาที่ดําเนินการ………………………………………………………………… 
3. ความรูทางวิชาการหรือแนวความคิดที่ใชในการดําเนนิการ 

1……………………………………………………………………………………… 
2……………………………………………………………………………………… 
3……………………………………………………………………………………… 
4……………………………………………………………………………………… 

4.  สรุปสาระและขั้นตอนการดําเนินการ………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 5.   ผูรวมดําเนนิการ (ถามี) 1………………………สัดสวนของผลงาน…………………. 
                                                         2………………………สัดสวนของผลงาน………………… 
                                                         3………………………สัดสวนของผลงาน………………… 
 6.  สวนของงานที่ผูเสนอเปนผูปฏิบัติ (ระบุรายละเอียดของผลงานพรอมทัง้สัดสวนของผลงาน) 

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

 7. ผลสําเร็จของงาน(เชิงปริมาณ/คุณภาพ)……………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………….. 
               …………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………….. 
 8.  การนําไปใชประโยชน………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………… 

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

              9. ความยุงยากในการดําเนินการ/ปญหา/อุปสรรค………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………….……… 



 10.  ขอเสนอแนะ………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………………... 
 …………………………………………………………………………………………… 
  ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 
      ลงชื่อ………………………………ผูเสนอผลงาน 
              (……………………………..) 
                     ……../………../………. 
  ขอรับรองวาสัดสวนหรือลักษณะงานในการดําเนินการของผูเสนอขางตนถูกตองตรงกับ 
              ความเปนจริงทุกประการ 
 ลงชื่อ……………………………..  ลงชื่อ……………………………. 
          (…………………………….)  (…………………………….) 
  ผูรวมดําเนินการ           ผูรวมดําเนินการ 
  ……../…………./……….  ………/………../………… 
  
 ไดตรวจสอบแลวขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความเปนจริงทุกประการ 
 ลงชื่อ……………………………..  ลงชื่อ…………………………….. 
          (…………………………….)                   (……………………………..) 
 ตําแหนง………………………….        ผูอํานวยการสํานัก/กองหรือเทียบเทา…...…………… 
           ………/…………./……….                   ………/…………/………….. 
 (ผูบังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน) 
 
                หมายเหตุ  หากผลงานมีลักษณะเฉพาะเชน แผนพับ หนังสือ แถบบันทึกเสียง ฯลฯ ผูเสนอผลงานอาจสง 

ผลงานจริงประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการก็ได 
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แบบฟอรม 
ขอเสนอแนวคดิ/วิธีการ 

เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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(ปก) 

 
ขอเสนอแนวคดิ/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรงุงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
 
 

เรื่อง 
………………………………(ชื่อเรื่อง)……………………………… 

 
 
 

โดย 
………………………………(ชื่อผูจัดทํา)……………………………… 

 
 
 
 

ขอประเมินเพื่อแตงตั้ง 
ตําแหนง...................................ตําแหนงเลขที.่........................... 

สวนราชการ.................................................................. 
..................................................................................... 
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ขอเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธภิาพมากขึน้ 

ของ……………………………… 
เพื่อประกอบการแตงตั้งใหดาํรงตําแหนง………………………ตําแหนงเลขที…่…….. 
สวนราชการ……………………………………………………………………………… 
เร่ือง………………………………………………………………………………………… 
 หลักการและเหตุผล……………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 บทวิเคราะห/แนวคิด/ขอเสนอ……………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 ผลที่คาดวาจะไดรับ…………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
 ตัวช้ีวดัความสาํเร็จ……………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
   ลงชื่อ………………………………………       ผูเสนอแนวคิด/วิธีการ 
             (……………………………………) 

                                                                  ………../……………/………….. 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําอธิบายการเขียน 
*การเสนอผลการดําเนินงานที่ผานมา 

*  ขอเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือ
ปรับปรุงงาน 
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ผลงานที่เสนอเพื่อขอประเมินแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 
  ผูที่ไดรับการคัดเลือกใหสงผลงานเพื่อขอประเมินแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น
จะตองเสนอผลงานทั้ง 2 สวน คือ 
สวนที่ 1 ไดแก  ผลงานที่เปนผลการดําเนินงานที่ผานมา จํานวน 1 เร่ือง 
สวนที่ 2 ไดแก  ขอเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  จํานวน  1 เร่ือง 
  ทั้งนี้ ผูที่ไดรับการคัดเลือกจะตองสงผลงานที่เปนผลการดําเนินงานที่ผานมา และขอเสนอ
แนวคิด/วิธีการ เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตามหัวขอเร่ืองที่ไดเสนอไวใน
ขั้นตอนการคัดเลือกบุคคล 
 
สวนท่ี 1 : ผลงานที่เปนผลการดําเนินงานที่ผานมา 
  เปนผลสําเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในตําแหนงหนาที่ความรับผิดชอบของผูนั้น
ไมจําเปนตองจัดทําขึ้นใหมเพื่อใชในการประเมินโดยเฉพาะ  ใหเสนอสาระสําคัญของ 
ผลงาน ขั้นตอนที่ไดปฏิบัติความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน แนวคิดทางวิชาการ หรือขอกฎหมาย
ที่ใชในการปฏิบัติงาน วิเคราะหถึงผลที่เกิดขึ้นเพื่อแสดงถึงความรู ความสามารถและความชํานาญงานของ
บุคคล ประโยชนที่เกิดจากผลงานดังกลาว หรือการนําผลงานไปใชเพื่อแกไขปญหาในงานที่ปฏิบัติหรือของ
หนวยงาน หรือใชเสริมยุทธศาสตรหนวยงาน หรือเพื่อพัฒนางานปรับปรุงงาน แกไขปญหาอุปสรรคที่
เกิดขึ้น หรือขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
 
สวนท่ี 2 : ขอเสนอแนวคิด/วิธีการ เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  เปนแนวคิด วิสัยทัศน หรือแผนงานที่จะทําในอนาคตเพื่อพัฒนางานในตําแหนงที่จะไดรับ
การแตงตั้ง และมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของหนวยงาน รวมทั้งควรเปนแนวคิดหรือแผนงานที่
สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง และกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จได 
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คําอธิบายการเขียนผลการดําเนินงานที่ผานมา 

ประกอบดวย 
1.  ปก 
2.  คํานํา 
3.  สารบัญ 
4.  เนื้อหาผลงาน 
5.  อางอิง/บรรณานุกรม 
6.  ภาคผนวก 

 
1.  ปก 

1.1  ปกนอก 
1.1.1ช่ือผลการดําเนินงานทีผ่านมา 
เชน 

 
     การพยาบาล 
    ……………………………….. 
    ……………………………….. 

1.1.2 ช่ือผูจัดทํา 
เชน 

 
              โดย 
   (คํานําหนานาม) ช่ือ…………………สกุล……………… 
   

1.1.3  ตําแหนงและสวนราชการที่ขอประเมิน 
เชน 

    ตําแหนง......................ตําแหนงเลขที่................ 
     กลุมการพยาบาล 
    โรงพยาบาล………………………… 
     พ.ศ. ที่จัดทําเอกสาร 
 

1.2 ปกใน ระบุขอความและรูปแบบเหมือนปกนอก (ถามี) 



-18- 
 
2.  คํานํา 

กล า ว ถึ ง ค ว า ม เ ป น ม า โ ด ย ย อ ถึ ง ส า เ ห ตุ ที่ ทํ า ร า ย ง า นผลก า ร ดํ า เ นิ น ง า นที่ 
ผานมาประโยชนที่คาดวาจะไดรับ และขอบคุณผูใหความชวยเหลือ (ถามี) 
3.  สารบัญ ระบุเลขหนาใหตรงกับหัวขอเร่ือง 
4.  เนื้อหาผลงาน 

ประกอบดวยรายละเอียด ดังนี้ 
1.  ช่ือผลงาน 
ระบุช่ือผลงานที่จะนําเสนอ โดยผลงานดังกลาวจะตองเปนผลสําเร็จของงานที่เกิดจากการ

ปฏิบัติงานในตําแหนงหนาที่ความรับผิดชอบของผูขอประเมิน 
2.  ระยะเวลาดําเนินการ 
ระบุกิจกรรม ชวงเวลา การดําเนินการ 
3.  ความรูทางวิชาการหรือแนวคิดที่ใชในการดําเนินงาน 
ใหระบุแนวความคิด ทฤษฎี องคความรู และขอมูลตาง ๆ ที่นํามาใชในการดําเนินงาน  

โดยสรุปใหมีความสอดคลองและเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงาน เปนตน 
4. สรุปสาระและขั้นตอนการดําเนินงาน 
ระบุหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค เปาหมาย สาระสําคัญและขั้นตอน หลักการ

ดําเนินการ ซ่ึงอาจแสดงเปนแผนผังการทํางาน (Flowchart) หรือแผนภาพประกอบการอธิบายเพื่อใหเห็น
ภาพชัดเจนยิ่งขึ้น กรณีมีหลักฐานอางอิงใหแนบเอกสารประกอบ 

5.  ผูรวมดําเนินการ (ถามี) 
ใหแสดงชื่อ-สกุล ตําแหนง สังกัดของผูรวมดําเนินการในผลงาน และระบุสัดสวนความ

รับผิดชอบของผลงานเปนรอยละของผูรวมดําเนินการดวย 
หากเปนผลงานที่ปฏิบัติเองทั้งหมด 100% และไมมีผูรวมดําเนินการ ไมตองนําเสนอผูรวม

ดําเนินการ 
6.  สวนของงานที่ผูเสนอเปนผูปฏิบัติ  
ระบุรายละเอียดของผลงานพรอมทั้งสัดสวนของผลงานใหระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ

ขั้นตอน กิจกรรมการดําเนินงาน และสัดสวนของผลงานเปนรอยละที่ผูเสนอผลงานเปนผูปฏิบัติ 
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7.  ผลสําเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)ใหแสดงผลสําเร็จของงานทั้งในเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ คือ 
  7.1  ผลสําเร็จของงานเชิงปริมาณ คือผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงาน มีผลสําเร็จในเชิง
ปริมาณที่เกิดขึ้น มีปริมาณของผลงานเมื่อเปรียบเทียบกับเปาหมาย หรือ ขอตกลงตามที่ไดกําหนด 

7.2  ผลสําเร็จของงานเชิงคุณภาพ คือผลงานที่ไดแสดงใหเห็นถึงการตอบสนอง 
แนวคิด ยุทธศาสตรของรัฐบาล กระทรวงและจังหวัดที่มีความเปนไปไดในการนําไปใชประโยชน เชน  
การตอบสนองความพึงพอใจของผูรับบริการหรือผลตอบแทนที่ไดจากการดําเนินงาน เชน การลดคาใชจาย 
การลดตนทุนการผลิต การลดเวลาการปฏิบัติงาน คุณภาพการบริการดีขึ้น เปนตน 
   8.  การนําไปใชประโยชน 

อธิบายการนําผลงานไปใชประโยชนในการปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานหากมีการนํา
ผลงานไปใชในการพัฒนา ตอยอด ปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานในวงกวางขึ้น จากเดิมที่เกิดเฉพาะจุด
และประยุกตแกปญหาที่เกิดขึ้น ใหอธิบายวานําไปใชประโยชนไดอยางไร กับบุคคลเปาหมายที่ไหน  
เกิดประโยชนตอผูรับการบริการ และสังคมอยางไร ใหนําเสนอดวย อีกทั้งมีผลตอการพัฒนางานทั้งทางตรง
และทางออมอยางไร 

9.  ความยุงยากในการดําเนินการ/ปญหา/อุปสรรค 
อธิบายความยุงยากในการดําเนินงานตามที่ไดนําไปปฏิบัติจริงวามีความยุงยากอยางไร เชน 

การตัดสินใจแกปญหา การใชหลักวิชาการ หรือทฤษฎีที่ใชในการปฏิบัติงาน การบูรณาการงาน และการ
ควบคุมปจจัยที่เกี่ยวของวามีความยุงยากประการใด แตไมใชความยุงยากที่เปนปญหาอุปสรรคของการ
ทํางาน เชน ขาดแคลนอัตรากําลัง หรือขาดแคลนงบประมาณ 

อธิบายวิเคราะหปญหาอุปสรรคของการดําเนินงานที่เกิดขึ้น ระบุถึงสาเหตุของปญหาวา
เกิดจากสาเหตุใด มีปจจัยอะไรมาเกี่ยวของบาง และอธิบายปญหาอุปสรรคอะไรที่ทําใหการปฏิบัติงานไม
เปนไปตามที่คาดหวังไว ทั้งในระหวางการดําเนินงาน และหลังจากสิ้นสุดการดําเนินงานแลว 

10.  ขอเสนอแนะ 
ผูขอประเมินมีขอเสนอแนะเพื่อการแกไขอยางไร เพื่อมิใหปญหาเกิดขึ้นอีก และมี

ขอเสนอแนะเพื่อพัฒนางาน/ปรับปรุงงานดังกลาวอยางไร เปนการเสนอแนวทางเชิงสรางสรรคเปนผลงาน
ที่เปนรูปธรรม 
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4.  เอกสารอางอิง/บรรณานุกรม 
เอกสารอางอิง ระบุช่ือเอกสารที่ใชประกอบในการเขียนผลงานเพื่อใหผูอานทราบแหลงที่มา ตอง

ใหสอดคลองเนื้อหาในเอกสารบรรณานุกรม จะรวบรวมบัญชีรายชื่อหนังสือทั้งหมด ทั้งที่ไดอางอิงและ
ไมไดอางอิงในเรื่อง ซ่ึงไดศึกษาคนควาประกอบการเขียนผลงาน 

5.  หลักฐานอางอิง (ถามี) 
 หากผลงานมีลักษณะเฉพาะ เชน แผนพับ หนังสือ ผูเสนอผลงานอาจสงผลงานจริงประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมการก็ได 
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รายละเอียดการเขียนขอเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหม ี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 
ประกอบดวย 

1.  ปก 
2.  คํานํา 
3.  เนื้อหา 
4.  อางอิง/บรรณานุกรม 
5.  ภาคผนวก 

1.  ปก 
รายละเอียดทํานองเดียวกับการเขียนผลงานที่เปนผลการดําเนินงานที่ผานมา 
2.  คํานํา 
รายละเอียดทํานองเดียวกับการเขียนผลงานที่เปนผลการดําเนินงานที่ผานมา 
3.  เนื้อหา ประกอบดวยรายละเอียด ดังนี้ 

1)  เร่ือง 
ระบุหัวขอที่แสดงถึงแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นใน

ตําแหนงที่ขอประเมิน 
2)  หลักการและเหตุผล 
เปนการอธิบายถึงเหตุผลความจําเปน สาเหตุที่นําเสนอแนวความคิดหรือวิธีการเพื่อพัฒนางานหรือ

ปรับปรุงงานมีเหตุจูงใจอยางไร และจะกอใหเกิดประโยชนอยางไร 
3)  บทวิเคราะห/แนวคิด/ขอเสนอ 
นําเสนอแนวคิดหรือวิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นควรเปน

แนวคิด วิสัยทัศนหรือแผนงานที่จะทําในอนาคตเพื่อพัฒนางานในตําแหนงที่จะไดรับการแตงตั้ง สอดคลอง
กับแผนยุทธศาสตรของหนวยงาน โดยผานการวิเคราะหสถานการณหรือสภาพทั่วไปถึงภาระหนาที่ใน
ปจจุบัน ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่จะประเมิน การนําขอมูลจากผลการปฏิบัติงาน ผลงานวิจัย หรือ 
ผลงานวิชาการอื่น ๆ มาสนับสนุนแนวทางดังกลาว และแสดงใหเห็นวาแนวความคิดหรือวิธีการพัฒนางาน
ดังกลาว จะสามารถนําไปใชเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการทํางานไดจริง 

ระบุขอเสนอในการปรับปรุงพัฒนางาน โดยแสดงใหเห็นวาขอเสนอนั้นสามารถนําไปปฏิบัติได
อยางเปนรูปธรรม สอดคลองกับสถานการณ และความเปนจริง ทั้งนี้ขอเสนอนั้นตองสามารถระบุชวงเวลา
ที่จะนําไปปฏิบัติเห็นผลไดอยางชัดเจน 
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4)  ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ระบุผลที่คาดหมาย หรือมุงหวังที่จะใหเกิดขึ้นจากการเสนอแนวคิด วิธีการหรือขอเสนอเพื่อพัฒนา

งานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซ่ึงผลงานดังกลาวอาจตองแสดงไดทั้งเชิงปริมาณ และเชิง
คุณภาพ ตลอดจนชวงเวลาที่คาดวาผลงานดังกลาวจะไดรับประโยชนตอบุคคล เปาหมาย และเกิดผลงานที่
สามารถวัดไดอยางเปนรูปธรรม 

5)  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
ใหแสดงกิจกรรมและระบุตัวช้ีวัดที่สามารถนํามาใชวัดผลสําเร็จจากการเสนอแนวคิด วิธีการ หรือ

ขอเสนอ เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงไดอยางชัดเจน ถูกตองและนาเชื่อถือ สามารถตรวจสอบไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึงอาจมีการติดตามภายหลังการแตงตั้งแลว 
4.  เอกสารอางอิง/บรรณานุกรม 
รายละเอียดทํานองเดียวกับการเขียนผลงานที่เปนผลการดําเนินงานที่ผานมา 
5.  หลักฐานอางอิง (ถามี) 
รายละเอียดทํานองเดียวกับการเขียนผลงานที่เปนผลการดําเนินงานที่ผานมา 
 
 

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


