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สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข     

ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี 11000 

                                                                       21    สิงหาคม  2551 

เร่ือง   หลักเกณฑและขั้นตอนการประเมินผลงานเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 
       ประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตําแหนง นายแพทย ระดับ 7 วช.-8 วช. 

เรียน   ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด 

อางถึง   1. หนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.039/ ว 140 
               ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2549 
           2. หนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.039/ ว 10 
               ลงวันที่ 24 มกราคม 2550 

ส่ิงที่สงมาดวย   1. หลักเกณฑและขั้นตอนการประเมินผลงานเพิ่มเติม(เฉพาะตําแหนง

นายแพทย ระดับ  7 วช.-8 วช.) 

                    2. แบบฟอรมแสดงความจํานงคประเมินผลงานตําแหนงนายแพทย ระดับ 7-8 

                      ตามหนังสือที่อางถึง 1และ 2 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไดแจงให

จังหวัดดําเนินการคัดเลือกบุคคลและประเมินผลงาน เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสําหรับ

ผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ (ตําแหนงประเภททั่วไป) และตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ 

ตําแหนงระดับ 8 ลงมา โดยตองดําเนินการตามหลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดในภาพรวม   

ของทุกสาขา ความละเอียดแจงแลว นั้น 

                      เนื่องจากเดิม การประเมินผลงานตําแหนงนายแพทย ระดับ 7 วช. ใหผูขอ

ประเมินเสนอผลงานบริการยอนหลัง 3 ป หลังไดรับวุฒิบัตร 2 ป 4 เดือน(ไมตองเสนอ

ผลงานวิชาการ) และ ระดับ 8 วช. ใหเสนอผลงานบริการยอนหลัง 3 ป หลังไดรับวุฒิบัตร    

3 ป และผลงานวิชาการ จํานวน 1-3 เร่ือง ตอมา ตามหนังสือที่อางถึง 1และ2 กําหนดให     

ผูขอประเมิน เสนอผลงานวิชาการเปนผลงานวิจัย หรือผลงานวิเคราะหวิจารณ หรือกรณีศึกษา 

อยางใดอยางหนึ่ง และขอเสนอแนวคิดในการพัฒนางาน โดยไมตองเสนอผลงานบริการ

ยอนหลัง 3 ป  และใหสงผลงานไดทันทีที่มีคุณสมบัติครบ และมีผลงานต่ํากวาระดับที่   

ขอประเมิน ไมเกิน 1 ระดับ ทําใหมีปญหาในทางปฏิบัติ  สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข     

                                                                          /จึงขอแจง.... 
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จึงขอแจงหลักเกณฑการประเมินเพิ่มเติมเฉพาะผูขอประเมิน เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง

นายแพทย ระดับ 7 วช.-8 วช. ดังรายละเอียดที่กําหนดในหลักเกณฑฯ ที่แนบมาพรอม

หนังสือนี้  

                      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจงใหผูเกี่ยวของทราบและถือปฏิบัติตอไปดวย

จะเปนพระคุณ 

                                                                 ขอแสดงความนับถือ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สํานักบริหารกลาง 
กลุมบริหารงานบุคคล 

โทร. 0 2590 1343, 0 2590 1347 
โทรสาร 0 2590 1424 
 
 

 



หลักเกณฑและขั้นตอนการประเมินผลงานเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพ

เฉพาะ (ตําแหนงระดับ 8 ลงมา (ปรับปรุงเพิ่มเติมเฉพาะสายงานแพทย) 
 ตามที่ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไดแจงใหจังหวัดดําเนินการคัดเลือก

บุคคลและประเมินผลงานเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง สําหรับผูปฏิบัติงานที่มี

ประสบการณ  (ตําแหนงประเภททั่วไป) และตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตําแหนง

ระดับ 8 ลงมา ตามหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ สธ 0201.039/ว10 

ลงวันที่ 24 มกราคม 2550 นั้น 
 เนื่องจากการประเมินผลงานตําแหนงนายแพทยระดับ 7วช.-8 วช. 

กําหนดใหผูขอประเมินสงผลงานเฉพาะผลงานวิจัย หรือผลงานวิเคราะหวิจารณ หรือ

กรณีศึกษาอยางใดอยางหนึ่ง และขอเสนอแนวคิดในการพัฒนางาน (โดยไมตองเสนอ

ผลงานบริการยอนหลัง 3 ป หลังจากไดรับวุฒิบัตร 2 ป 4 เดือน สําหรับ ระดับ 7 หรือ 

3 ป สําหรับ ระดับ 8) ใหสามารถสงผลงานไดทันทีที่มีคุณสมบัติครบ และมีผลงานต่ํา

กวาระดับที่ขอประเมินไมเกิน 1 ระดับ ซึ่งมีปญหาในทางปฏิบัติ กรณีที่แพทยไมมี

วุฒิบัตร หรืออนุมัติบัตร  หรือกรณีที่มีวุฒิบัตร หรืออนุมัติบัตรแตสงผลงานไมตรง

ตามวุฒิบัตร หรืออนุมัติบัตรที่ไดรับจะสงใหกรรมการสาขาใดพิจารณา 
 ดังนั้นเพื่อใหการดําเนินการเปนไปดวยความสะดวก  ถูกตอง  รวดเร็ว  

ตรงตามวัตถุประสงคของผูขอประเมิน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงกําหนด

หลักเกณฑเพิ่มเติมเฉพาะสายงานแพทย  ดังน้ี 

1. ใหแพทยที่จะสงผลงานประเมินกรอกแบบฟอรมเพิ่มเติม เพื่อระบุวาผลงาน

วิชาการที่เจาตัวทํานั้น เปนผลงานในสาขาใด เพื่อเจาหนาที่จะไดเสนอคณะกรรมการ

ประเมินในสาขานั้นๆ เปนผูพิจารณาประเมินผลงานดังกลาว  ตามแบบฟอรมที่แนบ

มาพรอมนี้ 
 2. กรณีที่เดิมกรรมการสาขาใดๆมีมติไมผานการประเมินผลงานวิชาการเรื่อง

ใด และระบุใหจัดทําผลงานวิชาการเร่ืองใหมหรือแกไขเรื่องเดิมนั้น ใหดําเนินการตาม

มติกรรมการ  กลาวคือ  จะสงผลงานเรื่องดังกลาวเขาสูการประเมินอีกไมได แมวาจะ

เปลี่ยนสาขาเปนสาขาอื่นก็ตาม เพราะถือวาดุลยพินิจของกรรมการ ไดพิจารณาผลงาน

มีคุณภาพไมถึงระดับตําแหนงที่ขอประเมินแลว 
 3. หลักเกณฑเพิ่มเติมนี้ ใหแพทยถือปฏิบัติ โดยใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแจงหนังสือเวียนใหทราบ 

 



                     แบบฟอรมแสดงความจํานงคประเมนิผลงานตําแหนงนายแพทย ระดับ 7 - 8 

 
ขาพเจา นาย นาง นางสาว...................................................ตําแหนงนายแพทยระดับ..........ดาน.......................

กลุมงาน..............................................................โรงพยาบาล..................................................................... 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด……………………………………………………………………………………………….. 
        O   มีวุฒบิัตร..................................................................... 
      O    มีหนังสืออนุมัติบตัร........................................................ 
      O   ไมมวีุฒิบตัร หรืออนุมัติบตัร 
ขอประเมินเพื่อแตงตั้งใหดาํรงตําแหนงนายแพทยระดับ............ดาน................................................................... 
กลุมงาน............................... โรงพยาบาล..................................สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด............................. 
โดยไดสงผลงานวิชาการ (ผลการดําเนินงานที่ผานมา) เร่ือง............................................................................... 

............................................................................................................................................................... 
ขอเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนา/ปรับปรุงงาน เร่ือง................................................................................................. 
และมีความประสงคใหสงผลงานเสนอคณะกรรมการประเมินผลงานพิจารณาในสาขา  
     O   ดานเวชกรรม สาขา......................................... 
     O   ดานเวชกรรมปองกัน 
     O   ดานเวชกรรม สาขาเวชกรรมทั่วไป 
 
                                                              ลงช่ือ..........................................ผูขอประเมิน 
                                                                                                         (........................................) 
                                                                        ตาํแหนง................................................ 
                                                                            วันที่........................................... 
 
หมายเหตุ  การประเมินผลงานตําแหนง นายแพทยระดับ 7-8 มี 13 สาขา ดังนี้ 
               1.ดานเวชกรรม สาขาเวชกรรมทั่วไป 
               2.ดานเวชกรรมปองกัน 
               3.ดานเวชกรรม สาขาสูต-ินรีเวชกรรม 
               4.ดานเวชกรรม สาขาศลัยกรรม 
               5.ดานเวชกรรม สาขาอายุรกรรม 
               6.ดานเวชกรรม สาขากุมารเวชกรรม 
               7.ดานเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา 
              8.ดานเวชกรรม สาขาโสต นาสกิ ลาริงซ 
              9.ดานเวชกรรม สาขาจิตเวช 
            10.ดานเวชกรรม สาขาเวชกรรมฟนฟู 
            11.ดานเวชกรรม สาขาวิสัญญีวทิยา 
            12.ดานเวชกรรม สาขารังสีวิทยา 
            13.ดานเวชกรรม สาขาพยาธิวิทยา 
 




