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แบบประเมินศักยภาพบุคคล 
(กรณีการรับเงินประจ าต าแหน่งส าหรับต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ)

ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ของ

ชื่อ-นามสกุล ........................................................
ต าแหน่ง/ระดับ.....................................................ต าแหน่งเลขที่.......................

ส่วนราชการ........................................................................

ขอประเมินบุคคลเพื่อขอรับเงินประจ าต าแหน่ง

ต าแหน่ง/ระดับ.....................................................ต าแหน่งเลขที่.......................
ส่วนราชการ........................................................................

สิ่งท่ีส่งมาด้วย  1 



แบบประเมินศักยภาพ 
(กรณีการรับเงินประจ าต าแหน่งส าหรับต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ)

ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลเบื้องต้นของผู้รับการประเมิน 
๑.  ชื่อ-นามสกุล………………………………………………………………………………..……………………………………………………… 
๒.  ต าแหน่ง(ปัจจุบัน) …………………………………………………………………… ต าแหน่งเลขท่ี …………………………………… 
 งาน/ฝ่าย/กลุ่ม …………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
 กอง/ศูนย์/ส านัก ……………………………………………………………………………………………………………………………….… 
 ด ารงต าแหน่งปัจจุบันเมื่อ……………………………………………อัตราเงินเดือนปัจจุบัน ……………………………………..… 
๓. ขอประเมินเพ่ือขอรับเงินประจ าต าแหน่งเลขท่ี …….................................…………………………...… 

งาน/ฝ่าย/กลุ่ม ………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
 กอง/ศูนย์/ส านัก ………………………………………………………  กรม ……………………………………………………………..… 
๔. ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในสายงานที่ขอรับเงินประจ าต าแหน่ง………………ปี…………เดือน 
๕. ประวัติส่วนตัว (จาก ก.พ. ๗) 

เกิดวันที่ …………………………………… เดือน …………………………………… พ.ศ. ………………… 
อายุราชการ …………… ปี ………… เดือน 

6. ประวัติการศึกษา (ให้ระบุวุฒิทุกวุฒิที่ได้รับตั้งแต่แรกบรรจุ)
คุณวุฒิและวิชาเอก ปีที่ส าเร็จการศึกษา สถาบัน 
(ปริญญา/ปริญญาบัตร)
………………………..……… ……………….…………………  ………….......….……………… 
………………………..……… ……………….…………………  ………….......….……………… 
………………………..……… ……………….…………………  ………….......….……………… 

7. ประวัติการรับราชการ
วัน เดือน ปี    ต าแหน่ง   อัตราเงินเดือน        สังกัด 

   (ตั้งแต่วันที่-วันที่) 
…………………… …………………… …………………… ……………………
…………………… …………………… …………………… …………………… 
…………………… …………………… …………………… …………………… 
…………………… …………………… …………………… …………………… 
…………………… …………………… …………………… …………………… 



 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลเบื้องต้นของผู้รับการประเมิน (ต่อ) 
๘. หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งที่ด ารงอยู่ หรือที่ได้รับมอบหมาย ณ ปัจจุบัน ………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
9. คุณลักษณะท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานในต าแหน่งดังกล่าว 
    9.1 ความรู้ (ระบุความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้เพ่ือปฏิบัติงานในต าแหน่ง) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
    9.2 ความสามารถ (ระบุความสามารถที่จ าเป็นต้องใช้เพ่ือปฏิบัติงานในต าแหน่ง) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
    9.3 ทักษะความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ที่จ าเป็น 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
     9.4 คุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 

  ขอรับรองว่าข้อรับรองว่าข้อความท่ีแจ้งไว้ในแบบฟอร์มนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 

 

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

     (...........................................................) 
    ต าแหน่ง ............................................................... 
    วันที่..............เดือน ............................พ.ศ. ................ 
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ส่วนที่ 2 การประเมินศักยภาพบุคคล (ส าหรับผู้บังคับบัญชา) คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน 
ก. การประเมินของผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมก ากับดูแลการปฏิบัติงาน 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ 
๑. ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
 มีความรู้ความช านาญ ความสามารถในงานที่ปฏิบัติ โดยพิจารณา
จากประสิทธิภาพ ประสิทธิผลจากการปฏิบัติงาน สามารถแก้ไข
ปรับปรุงงานให้บรรลุผลส าเร็จได้เป็นอย่างดี และการพัฒนาปรับปรุง
งานที่ปฏิบัติให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 

30  

2. คุณภาพของงาน 
    พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 
โดยค านึงถึงความส าเร็จในเวลาที่ก าหนด ความถูกต้องแม่นย า ความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของงาน 

25  

3. ความรับผิดชอบ 
    พิจารณาจากความตั้งใจ ความเต็มในและความมุ่งมั่นที่จะท างาน  
ที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จและเป็นผลดีแก่ทางราชการ มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่  ตลอดทั้งไม่ละเลยต่องานและพร้อมที่จะ
รับผิดชอบต่อผลของงานที่เกิดขึ้น  

25  

4. ความประพฤติและความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับเพื่อน
ร่วมงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 พิจารณาจากความเอาใจใส่ ในหน้าที่  กระตือรือร้นในการ
ปฏิบัติงาน อุทิศเวลาให้กับทางราชการ มีความขยันหมั่นเพียร
ตลอดจนความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ยอมรับฟัง ความ
คิดเห็นของผู้อื่น และ ยอมรับในความสามารถของผู้ร่วมงานทุกระดับ  

20  

รวมคะแนน 100  
หมายเหตุ   ผู้ที่ผ่านการประเมินจะต้องได้รับการพิจารณาให้ “ผ่าน” จากผู้บังคับบัญชาผู้มีหน้าที่ประเมินศักยภาพ 
โดยจะต้องได้รับคะแนนในแต่ละองค์ประกอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และได้คะแนนรวมทุกองค์ประกอบไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60                                     
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(ลงชื่อ).........................................................(ผู้บังคับบัญชาที่ก ากับดูแล) 

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

ต าแหน่ง................................................................. 

วันที่............เดือน.............................พ.ศ........................ 

 



ข. การประเมินของผู้บังคับบัญชาทีเ่หนือขึ้นไป 1 ระดับ 

   (     )   เห็นด้วย 

   (     )  ไม่เห็นด้วย 

    เนื่องจาก…………………………………………………………………………….....................…………………….…………………….. 
   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..    
 
 
                                        (ลงชื่อ) .................................................ผู้บังคับบัญชาทีเ่หนือขึ้นไป 
            (..................................................) 
           ต าแหน่ง ...................................................... 
         วันที่ ..................เดือน ..................พ.ศ................... 
  
 
 
 
 
 

 
 

หมายเหตุ   กรณีข้าราชการที่มาปฏิบัติราชการ  ให้ผู้บังคับบัญชาที่ก ากับดูแลผู้ที่มาปฏิบัติราชการและ      
ผู้บังคับบัญชาที่เหนือขึ้นไป ด าเนินการประเมินศักยภาพของข้าราชการผู้นั้น และส่งผลการประเมิน             
ให้ส่วนราชการต้นสังกัดด าเนินการจัดท าค าสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจ าต าแหน่งต่อไป 
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-ตัวอย่าง- 

แบบค าสั่งให้ได้รับเงินประจ าต าแหน่ง 

(กรณีที่ประเมินรับเงินประจ าต าแหน่ง ข้อ 1.1 ของ ว 6/2565) 
 

 

 

 

ค าสั่งจังหวัด.................... 
ที่........../.................. 

เรื่อง  ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจ าต าแหน่ง 
 

   

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 50 วรรคสาม วรรคสี่ และมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจ า
ต าแหน่ง พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งของ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 6 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2565  
(หนั งสือส านักงาน ก.พ. ที่ เกี่ยวข้อง) ประกอบกับค าสั่ งกระทรวงสาธารณสุข ที่  .............../.............  
ลงวันที่..................... เรื่อง มอบอ านาจให้ผู้ว่ าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
(ด้านการบริหารงานบุคคล) จึงให้ข้าราชการได้รับเงินประจ าต าแหน่งในต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง จ านวน............ราย  
ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้ 

สั่ง ณ วันที่............................................................  
 
 
 

 
                (ลงชื่อผู้สั่ง).................................... 

                              (.....................................) 
                                                         (ต าแหน่ง).....................................             
 

 



บัญชีรายละเอียดให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจ าต าแหน่ง  แนบท้ายค าสั่งจังหวัด.............ที่........./...........ลงวันที่................. 

ล าดับ 
ที่ 

ชื่อ-นามสกุล วุฒิ/สาขา 

ต าแหน่งและส่วนราชการ 
ให้ได้รับเงิน

ประจ า
ต าแหน่ง 

ตั้งแต่วันที่ หมายเหต ุ
สังกัด/ต าแหน่ง 

ต าแหน่ง
ประเภท 

ระดับ 
ต าแหน่ง
เลขที่ 

เงิน
ประจ า

ต าแหน่ง 

ด ารงต าแหน่งและระดับ
ปัจจุบันเม่ือ 

 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
นาย/นาง/
นางสาว..... 

 
 
 
 

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชพีการพยาบาลและ 
การผดุงครรภ์ ชั้นหน่ึง 

 

ส านักงานสาธารณสุข.... 
โรงพยาบาล............ 
กลุ่มงานการพยาบาล 
งานการพยาบาล....... 
พยาบาลวิชาชีพ 
(ด้านการพยาบาล) 

 
 
 
 
วิชาการ 

 
 
 
 
ช านาญ
การ 

 
 
 
 

160 

 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
พยาบาลวิชาชีพ 
ระดับช านาญการ 
1 สิงหาคม 2562 

 
 
 

 
3,500 

 
 
 
 
19 พ.ค. 2565 

 

 
หมายเหตุ  1. ผู้มีหน้าท่ีประเมินศักยภาพ มีมติผ่านการประเมินเมือ่วันท่ี 19 พฤษภาคม 2565 
              2. ให้ได้รับเงินประจ าต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ อัตรา 3,500 บาท ตั้งแต่วันท่ี 19 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป  
                  ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิได้รับเงินประจ าต าแหน่งดังกล่าวต้องเปน็ไปตามที่ก าหนดไว้ในกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจ าต าแหน่ง พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 
            

 

ตัวอย่าง บัญชีรายละเอียดให้ข้าราชการได้รับเงินประจ าต าแหน่ง 

(กรณีที่ประเมินรับเงินประจ าต าแหน่ง ข้อ 1.1 ของ ว 6/2565) 
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-ตัวอย่าง- 

แบบค าสั่งเลื่อนข้าราชการ และให้ได้รับเงินประจ าต าแหน่ง 
(กรณีผ่านการประเมินฯ เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการ  

ในสายงานที่มีสิทธิได้รับเงินประจ าต าแหน่ง) 
 

 

 

คส. 4.1 

ค าสั่งจังหวัด.................... 
ที่........../.................. 

เรื่อง  เลื่อนข้าราชการ 
 

   

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 57 และมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ  
พลเรือนสามัญ พ.ศ. 2551 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2551  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม กฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญต าแหน่งประเภทวิชาการในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ. 2564  
หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 14 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564 (หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ที่ 0203/ว 255 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2524 ที่ สร 0203/ว 38 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2526 และหนังสือ
ส านักงาน ก.พ. ที่  สร 0711/ว 9 ลงวันที่  22 สิงหาคม 2523 ) (หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ เกี่ยวข้อง)  
ค าสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่.............../............. ลงวันที่............................ เรื่อง มอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการจั งหวัด
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ด้านการบริหารงานบุคคล) จึงให้เลื่อนข้าราชการ จ านวน..........ราย  
ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้ 

   สั่ง ณ วันที่............................................................  
 
 

 
               (ลงชื่อผู้สั่ง).................................... 

                              (.....................................) 
                                                         (ต าแหน่ง).....................................         

ข้อควรระวัง  1. ต้องมีคุณสมบัติตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่จะเล่ือน หรือที่ได้รับการยกเว้นจาก ก.พ. 
                2. วันที่ได้เลื่อนต าแหน่งตอ้งไม่ก่อนวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วน หากเล่ือนย้อนหลังต้องเป็นไปตามหนังสือส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี ที่ 0203/ว 255 
                    ลงวันที่ 27 พฤศจกิายน 2524 ที ่สร 0203/ว 38 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2526 และหนังสือส านักงาน ก.พ. ที ่สร 0711/ว 9 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2523 
                3. ไม่สามารถออกค าสั่งเล่ือนล่วงหน้าได้ เว้นแตก่รณีตามมติคณะรัฐมนตรี เช่น การเลื่อนขึ้นแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งที่ผู้ครองต าแหน่งเดิมจะพ้นจากราชการ 
                    ด้วยเหตุเกษยีณอาย ุ(ว ครม. ว 48/2530) เป็นต้น 



 

 

  คส. 4.1 

บัญชีรายละเอียดเลื่อนข้าราชการ แนบท้ายค าสั่งจังหวัด.............ที่........./...........ลงวันที.่................  

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อ/นามสกุล วุฒิ/สาขา/สถานศึกษา 

ต าแหน่งและส่วนราชการเดิม 
ด ารงต าแหน่ง

ในระดับ
ปัจจุบันเมื่อ 

ต าแหน่งและส่วนราชการท่ีแต่งตั้ง 

ตั้งแต่วันท่ี สังกัด/ต าแหน่ง ต าแหน่ง
ประเภท 
ระดับ 

ต าแหน่ง
เลขท่ี 

เงินเดือน สังกัด/
ต าแหน่ง 

ต าแหน่งประเภท 
ระดับ 

ต าแหน่ง
เลขท่ี 

เงินเดือน 

   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด................. 
โรงพยาบาล........................................... 
กลุ่มงานการพยาบาล 
งานการพยาบาลผู้ป่วย.......................... 

  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด................. 
โรงพยาบาล......................................... 
กลุ่มงานการพยาบาล 
งานการพยาบาลผู้ป่วย........................... 

  

1 
 
 
 
 
 

นาย/นาง/
นางสาว..... 

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและ 
การผดุงครรภ์ ชั้นหน่ึง 

 

พยาบาลวิชาชีพ 
 

วิชาการ 
ปฏิบัติการ 

160 xx,xxx 2 ต.ค. 2559 
 

พยาบาลวิชาชีพ 
(ด้านการพยาบาล) 
 

วิชาการ 
ช านาญการ 

160 xx,xxx 6 ตุลาคม 
2565 

หมายเหตุ   - ให้ได้รับเงินเดือนทางต าแหน่งท่ีได้รับแต่งตั้ง 
    - ส่วนราชการ (เช่น สสจ./รพศ./รพท.) ได้รับค าขอประเมินท่ีมีเอกสารหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์ เมื่อวันท่ี 6 ตุลาคม 2565 และผ่านการประเมินในการประชุมครั้งท่ี 1/2565  
                 เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2565 
               - ให้ได้รับเงินประจ าต าแหน่งในอัตราเดือนละ 3,500 บาท ตั้งแต่วันท่ี 6 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจ าต าแหน่ง พ.ศ. 2551  
                 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือส านักงาน ก.พ. ท่ี นร 1006/ว 6 ลงวันท่ี 10 มีนาคม 2565 
 
 
 

 

ตัวอย่าง แบบค าสั่งเลื่อนข้าราชการ และให้ได้รับเงินประจ าต าแหน่ง 
(กรณีผ่านการประเมินฯ เพ่ือเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการ ในสายงานที่มีสิทธิได้รับเงินประจ าต าแหน่ง) 

 




