
ที่ สธ 0201.039/ว  157            สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
           ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี 11000

13       กรกฎาคม  2552

เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง พยาบาลวิชาชีพ 
         ระดับชํานาญการ - ชํานาญการพิเศษ (ปรับปรุงเพิ่มเติม)

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

สิ่งที่สงมาดวย  ลักษณะงานที่เกื้อกูลกันของตําแหนง พยาบาลวิชาชีพ  จํานวน  1  ฉบับ

ตามหนังสือที่อางถึง 1  สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไดแจงหลักเกณฑ
และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง สําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ 
(ตําแหนงประเภททั่วไป) และตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับ 8 ลงมา พรอมทั้งได
กําหนดขั้นตอนการประเมินผลงานวิชาการของแตละสายงาน ตามหนังสือที่อางถึง 2 
ความละเอียดแจงแลว  นั้น

เนื่องจาก สายงานพยาบาลวิชาชีพ เปนสายงานที่มีตําแหนงจํานวนมาก 
มีความสลับซับซอน ทําใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติมีการรองเรียนและฟองรองจํานวนมาก 
เปนเหตุใหตองยกเลิกคําสั่งแตงตั้งอยูบอยครั้ง การใชดุลยพินิจกระทําโดยยากลําบาก ดังนั้น 
เพื่อใหการคัดเลือกบุคคลและการประเมินผลงานสายงานดังกลาวเปนไปในทิศทางเดียวกัน
และมีความชัดเจนในทางปฏิบัติ อ.ก.พ.สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงมีมติใหปรับปรุง
หลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง พยาบาลวิชาชีพ ระดับ     
ชํานาญการ - ชํานาญการพิเศษ เพิ่มเติม โดยใหสวนราชการตางๆ ถือปฏิบัติเปนแนวทาง
เดียวกันทุกจังหวัดและทุกเขต ดังนี้

1.  การคัดเลือกบุคคล   ใหดําเนินการตามหลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดไว
ในหนังสือที่อางถึง 1-2 และหลักเกณฑที่ปรับปรุงเพิ่มเติม  ดังนี้

/1.1 ใหกําหนด...
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1.1 ใหกําหนดตําแหนงระดับชํานาญการพิเศษไวที่เดิมตามภาระงาน
1.2 การคัดเลือกบุคคล เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญการพิเศษ

ในหนวยงานใด  ตองแตงตั้งจากผูมีผลงานตรงในสาขานั้น หรือเกี่ยวของเกื้อกูลตาม
หลักเกณฑที่กําหนดแนบทายหนังสือฉบับนี้

1.3 หนวยงานอาจวางแผนกําลังคนลวงหนา 1 ป เพื่อเตรียมไป
ปฏิบัติงานในหนวยงานที่มีตําแหนงระดับชํานาญการพิเศษที่จะวาง (กรณีเกษียณอายุ  หรือคาดวา
จะไดรับการกําหนดตําแหนงเพิ่มขึ้น)

1.4 กรณีตําแหนงวางกะทันหัน เชน ยาย โอน ลาออก และถึงแกกรรม 
หากไมมีบุคคลที่มีผลงานตรงหรือมีผลงานตรงแตคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล เห็นวา       
ยังไมเหมาะสม ผูบังคับบัญชาอาจพิจารณาคนที่ไมมีผลงานเกื้อกูลมาปฏิบัติงานไปพลางกอน 
เพื่อใหเกิดประสบการณและมีผลงานในตําแหนงที่จะแตงตั้งครบถวนตามหลักเกณฑ

2.  การประเมินผลงานวิชาการ ใหดําเนินการตามหลักเกณฑ และวิธีการ 
ตามหนังสือที่อางถึง 1-2 และหลักเกณฑที่ปรับปรุงเพิ่มเติม  ดังนี้

     2.1 กําหนดใหเสนอผลการปฏิบัติงานยอนหลังที่ตรงกับตําแหนงที่จะ
แตงตั้งหรือผลงานที่เกี่ยวของเกื้อกูลกัน (ตามหลักเกณฑที่แนบ) อยางนอย 1 ป ซึ่งตองเปน
ผลงานของปงบประมาณ กอนสงคําขอประเมิน กรณีที่ลาศึกษาตอ ใหเสนอผลงานของ
ปงบประมาณกอนนั้นแทน (หากผลงานยอนหลัง 1 ป ไมตรงสาขาหรือไมเขาเกณฑเกี่ยวของ
เกื้อกูลกันก็ถือวาไมเขาหลักเกณฑ)

     2.2 ผลงานวิชาการที่เสนอ ตองเปนผลงานที่ตรงกับตําแหนงที่จะแตงตั้ง
โดยเปนไปตามขอกําหนดดังนี้

2.2.1 ขอประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับชํานาญการ 
(ระดับ 6 ว เดิม)   

       - ใหเสนอเปนการสรุปผลงานที่เปนผลการดําเนินงานที่ผานมา จํานวน 1 เรื่อง และ
       - ขอเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น จํานวน 1 เรื่อง
          2.2.2 ขอประเมินระดับชํานาญการเพื่อขอรับเงินประจําตําแหนง (ระดับ 7 วช. เดิม)   
       - ใหเสนอผลงานวิชาการเปนผลงานวิจัย หรือ กรณีศึกษา (1 เรื่อง 1 Case) และ
       - ขอเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น จํานวน 1 เรื่อง
          2.2.3 ขอประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับชํานาญการ

พิเศษ (ระดับ 8 วช. เดิม)       
/ใหเสนอผลงาน...
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       - ใหเสนอผลงานวิชาการเปนผลงานวิจัย หรือ กรณีศึกษาที่ยุงยากซับซอน 
1 เรื่อง  (ตองศึกษา 2 รายขึ้นไปเปรียบเทียบกัน) หรือ กรณีศึกษาที่ยุงยากซับซอน 2 เรื่อง 
(2 Case) โดยใหเผยแพรผลงานวิชาการดวยวิธีนําเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ หรือ
ลงวารสารระดับจังหวัด หรือ โรงพยาบาลศูนย / โรงพยาบาลทั่วไป อยางนอย 1 เรื่อง และ

        - ขอเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น จํานวน 1 เรื่อง

     2.3 หากผลงานไมผานการประเมิน ใหแกไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
ประเมินผลงานกําหนด หากดําเนินการไมทัน ใหขอรับการคัดเลือก (ชี้ตัว) ใหม

              2.4 ลักษณะงานที่เกื้อกูลกันของตําแหนงพยาบาลวิชาชีพที่เปนคุณสมบัติ
ของผูขอประเมิน ในกรณีที่ไมไดปฏิบัติงานตรงกับสาขาที่ขอประเมินตองปฏิบัติงานในหนวยงาน
ที่เกี่ยวของเกื้อกูล ตามสิ่งที่สงมาดวย อยางนอย 1 ปตอเนื่องกัน กอนปงบประมาณที่สงคําขอ
ประเมิน (ยกเวน กรณีตําแหนงวางกะทันหัน เชน ยาย โอน ลาออก และถึงแกกรรม หากไมมีบุคคล
ที่มีผลงานตรงหรือมีผลงานตรง แตคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล เห็นวายังไมเหมาะสม 
ผูบังคับบัญชาอาจพิจารณาคนที่ไมมีผลงานเกื้อกูลมาปฏิบัติงานไปพลางกอนเพ่ือใหมีผลงานใน
ตําแหนงที่จะแตงตั้งครบถวน)
                   2.5 การประเมินผลงานของเขตใหลงรับเอกสารคําขอประเมินที่หนวยงาน
ของเลขานุการคณะกรรมการประเมินผลงานระดับเขตเพียงแหงเดียว และใหมีผลในการแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงไดไมกอนวันที่เลขานุการคณะกรรมการประเมินผลงานระดับเขต ไดรับเอกสาร
หลักฐานครบถวนสมบูรณสามารถนําไปประกอบการพิจารณาไดทันที โดยไมตองแกไขในสวนที่เปน
สาระสําคัญของผลงานและไมกอนวันที่ผูนั้นมีคุณสมบัติครบถวน ซึ่งหลักเกณฑและวิธีการ
ที่กลาวขางตน ใหมีผลใชบังคับสําหรับผูที่สงผลงานประเมินตั้งแตวันที่ 15 กรกฎาคม 2552  เปนตนไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจงใหผูเกี่ยวของทราบ และถือปฏิบัติตอไปดวย  
จะเปนพระคุณ

  ขอแสดงความนับถือ

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

             Doc./เกณฑพยาบาลวิชาชีพใหมลาสุด...
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ื้ ั ลักษณะงานที่เกอกูลกน ของตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ

ลําดับ งาน/กลมงาน ทขอประเมินหรือขอแตงตั้ง งานทปฏ จรงสามารถนํามาเกอกูลกบงานที่ขอประเมินหรือขอแตงตั้งได

1 งานรักษาพยาบาลชุมชน กลมงานเวชกรรมสังคม กลุมงานอาชวเวชกรรม

2 กลมงานอาชวเวชกรรม งานรักษาพยาบาลชุมชน กลมงานเวชกรรมสังคม

3 กลมงานจิตเวช -

4 งานปองกันและควบคุมการติดเชอในโรงพยาบาล งานผูปวยใน

5 งานหองคลอด งานผูปวยในหลังคลอด และ ANC

6 งานวิสญญีพยาบาล -

7 งานหองผาตด งานว ญญพยาบาล และงานผ วยอ เหตและฉกเฉน

8 งานผปวยนอก ทุกงานนามาเกื้อกูลได

9 งานผปวยอุบตเหตและฉกเฉน งานผ วยใน, งานหองผาต , งานหองผปวยหนัก และงานวิสญญีพยาบาล

10 งานหองผปวยหนัก งานผ วยใน, งานผ วยอ เหตและฉกเฉน และงานวิสญญีพยาบาล

11 งานผปวยใน ทุกงานนามาเกื้อกูลได  ยกเวน กลมงานอาชวเวชกรรม และกลมงานเวชกรรมสังคม

AMARA/เกื้อกูล พวช.
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