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บัญชีรายชื่อคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน
ให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับชานาญการ และระดับชานาญการพิเศษ
ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แนบท้ายคาสั่ง อ.ก.พ. สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 12/2563 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
องค์ประกอบของคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล
1. ราชการบริหารส่วนกลาง ประกอบด้วย
(1) หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง
ประธานกรรมการ
(2) สาธารณสุขนิเทศก์ที่ได้รับมอบหมาย
กรรมการ
(3) ผู้ช่วยปลัดกระทรวงที่ได้รับมอบหมาย
กรรมการ
(4) หัวหน้าหน่วยงานที่มีตาแหน่งเสนอขอรับการคัดเลือก
กรรมการ
(5) ผู้อานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล
เลขานุการ
2. สานักงานสาธารณสุขจังหวัด ประกอบด้วย
(1) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
ประธานกรรมการ
(2) นายแพทย์ชานาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
กรรมการ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือรักษาการ หรือผู้ได้รับมอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
(3) นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
กรรมการ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือรักษาการ หรือผูไดรับมอบหมาย
ใหปฏิบัติหนาที่นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ดานสงเสริมพัฒนา)
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
(4) ผู้อานวยการโรงพยาบาลชุมชนที่นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมอบหมาย*
กรรมการ
(5) สาธารณสุขอาเภอที่นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมอบหมาย
กรรมการ
(6) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เลขานุการ
หมายเหตุ : *ยกเว้นจังหวัดสมุทรสาครกรรมการตาม (4)
ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมอบหมายข้าราชการ
ที่ดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าตาแหน่งที่จะคัดเลือก
3. โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ประกอบด้วย
(1) ผู้อานวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
ประธานกรรมการ
(2) รองผู้อานวยการฝ่ายการแพทย์ หรือผู้ได้รับมอบหมาย
กรรมการ
ให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อานวยการฝ่ายการแพทย์
(3) รองผู้อานวยการฝ่ายบริหาร หรือรักษาการ หรือผู้ได้รับมอบหมาย
กรรมการ
ให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อานวยการฝ่ายบริหาร
(4) หัวหน้าพยาบาล หรือรักษาการ หรือผู้ได้รับมอบหมาย
กรรมการ
ให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าพยาบาล
(5) หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
กรรมการ
(6) หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป
เลขานุการ
ทั้งนี้ องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ต้องครบและในวันประชุมองค์ประชุมต้องเกินกึ่งหนึ่ง
1. ผู้รักษาการต้องมีคาสั่งที่ผู้มีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 เป็นผู้สั่งแต่งตั้ง
2. ผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ต้องมีคาสั่งลงนามโดยหัวหน้าส่วนราชการ
(นพ.สสจ./ผอ.รพศ./รพท.)

หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้ง
ให้ดาํ รงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษลงมา
และเพือ่ ขอรับเงินประจําตําแหน่งระดับชํานาญการ

ตามหลักเกณฑ์ที่ อ.ก.พ. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
มีมติให้กําหนดและถือปฏิบัตใิ นหน่วยงานต่างๆ
ของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
3 กุมภาพันธ์ 2563

หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพือ่ แต่งตัง้ ให้ดาํ รงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษลงมา
และเพือ่ ขอรับเงินประจําตําแหน่งระดับชํานาญการ
การพิ จารณาคั ดเลื อ กบุ ค คลให้ พิ จารณาโดยคํานึ งถึงความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสมและประโยชน์
ที่ทางราชการจะได้รับตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้
1. ให้คัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับสูงขึ้นกว่าระดับตําแหน่งที่ผู้นั้นดํารงอยู่
ได้ไม่เกิน 1 ระดับ
2. คุ ณ สมบั ติ ข องบุ ค คล : ผู้ มี สิ ท ธิ์ ได้ รั บ การพิ จ ารณาคั ด เลื อ กต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว น
ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 ประกอบด้วย
2.1 มีคุ ณ สมบั ติตรงตามคุณ สมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐานกํ าหนด
ตําแหน่งหรือได้รับยกเว้นจาก ก.พ.แล้ว
2.2 มี คุณ สมบั ติในเรื่องเกี่ยวกับใบอนุญ าตประกอบวิชาชีพของสายงานต่างๆ และหรือคุณ วุฒิ
เพิ่มเติมครบถ้วนตามที่ ก.พ.กําหนดหรือได้รับยกเว้นจาก ก.พ.แล้ว
2.3 มี ร ะยะเวลาขั้ น ต่ํ า ในการดํ า รงตํ า แหน่ ง หรื อ เคยดํ า รงตํ า แหน่ ง ในสายงานที่ จ ะแต่ ง ตั้ ง
ตามคุณวุฒิของบุคคลและระดับตําแหน่งที่จะแต่งตั้ง ดังนี้
ระดับ

ชํานาญการ

คุณวุฒิ

ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
ปริญญาโท หรือเทียบเท่า
ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า

6 ปี
4 ปี
2 ปี

ชํานาญการ
พิเศษ
(รับเงินประจําตําแหน่ง)
ชํานาญการ

7 ปี
5 ปี
3 ปี

8 ปี
6 ปี
4 ปี

ทั้งนี้
(1) บุคคลดังกลาวจะตองไดดํารงตําแหนง/เคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้งมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป หากระยะเวลาการดํารงตําแหนงไมครบ 1 ป ใหนําระยะเวลาการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารง
ตําแหนงในสายงานอื่น ซึ่งมีลักษณะงานเชิงวิชาการ หรือวิชาชีพที่เกี่ยวของ หรือเกื้อกูลกับสายงานที่จะแตงตั้ง
หรือระยะเวลาการปฏิบัติหนาที่ในสายงานที่จะแตงตั้งมานับรวมเปนระยะเวลาดํารงตําแหนงในสายงาน
ที่จะแตงตั้งใหครบ 1 ป หรือ
(2) ได้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นสายงานที่ จ ะแต่ ง ตั้ ง มาแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า 1 ปี โดยจะต้ อ งมี คํ า สั่ ง
รักษาราชการแทน/รักษาการในตําแหน่ง หรือคําสั่งมอบหมายที่ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งดังกล่าวอย่างชัดเจน
รวมทั้งต้องมีการปฏิบัติงานจริงด้วย (ต้องระบุชื่อตําแหน่งเดียวกันกับตําแหน่งที่จะแต่งตั้ง)

สิ่งที่สงมาดวย 1

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษลงมา
และเพื่อขอรับเงินประจาตาแหน่งระดับชานาญการ
ก. กรณีการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับสูงขึ้น
ข้อ 1 คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน
อ.ก.พ. ส านั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข แต่ งตั้ งคณะกรรมการคั ด เลื อ กบุ ค คล
เพื่อทาหน้าที่พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชานาญการ และระดับชานาญการพิเศษ โดยกาหนดองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ตามเอกสารหมายเลข 1
ข้อ 2 การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้
2.1 กรณี การคั ดเลื อ กบุค คลเพื่ อแต่งตั้งให้ ดารงต าแหน่งที่ ก.พ. กาหนดเป็ นต าแหน่ ง
ที่ ป รั บ ระดั บ สู ง ขึ้ น ได้ จ ากระดั บ เริ่ ม ต้ น ของสายงาน (ต าแหน่ ง เลื่ อ นไหล) และมี ผู้ ค รอ งต าแหน่ ง อยู่ แ ล้ ว
ให้ ผู้ มี อ านาจสั่ งบรรจุ ต ามมาตรา 57 พิ จ ารณาคั ด เลื อ กตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ อ.ก.พ. ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกาหนด
2.2 กรณี ก ารคั ดเลื อกบุ ค คลเพื่ อ แต่งตั้ งให้ ด ารงตาแหน่ งที่ ไม่ ใช่ต าแหน่ งตามข้ อ 2.1
ให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่ อ.ก.พ. สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้งเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก
ข้อ 3 คุณสมบัติของบุคคลที่จะเข้ารับการคัดเลือกให้ประเมินผลงาน
3.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งตามที่กาหนดไว้ในหนังสื อส านักงาน
ก.พ.ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548
3.1.1 กรณี ก ารคั ด เลื อ กบุ ค คลเพื่ อ แต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง ที่ ก.พ. ก าหนด
เป็นตาแหน่งที่ปรับระดับสูงขึ้นได้จากระดับเริ่มต้นของสายงาน (ตาแหน่งเลื่อนไหล) ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน
ที่จะแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ขอรับการคัดเลือก
3.1.2 กรณี การคั ด เลื อ กบุ ค คลเพื่ อ แต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง ที่ ไ ม่ ใ ช่ ต าแหน่ ง
ตามข้ อ 3.1.1 (ตาแหน่ งนอกเลื่ อ นไหล) ต้อ งมี คุณ สมบั ติค รบถ้ วนที่ จะแต่ งตั้งให้ ด ารงตาแหน่ ง นั บ ถึงวัน ที่
ขอรับการคัดเลือก
3.2 การนับระยะเวลาขั้นต่าในการดารงตาแหน่งในสายงานที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลกับสายงาน
ที่ จ ะแต่ ง ตั้ งให้ ด ารงต าแหน่ ง ในระดั บ ที่ สู งขึ้ น กรณี ด ารงต าแหน่ งในสายงานที่ ข อรั บ การประเมิ น ไม่ ค รบ
ให้พิจารณาตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของข้าราชการแต่ละราย โดยมีแนวทางดังต่อไปนี้
3.2.1 คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่ อ.ก.พ. สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แต่งตั้งให้นั บ ระยะเวลาการดารงตาแหน่ งหรือเคยดารงตาแหน่งในสายงานอื่นที่อยู่ ในกลุ่มตาแหน่งเดียวกัน
ตามบั ญชี จั ดกลุ่ มต าแหน่ งที่ อ.ก.พ. ส านั กงานปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ขให้ ความเห็ นชอบจ านวน 27 กลุ่ ม
ตามเอกสารหมายเลข 2 เป็นระยะเวลาปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลได้
3.2.2 กรณี น อกเหนื อ จากข้ อ 3.2.1 รวมทั้ ง ถ้ า เป็ น พนั ก งานหรื อ ข้ า ราชการ
ตามกฎหมายอื่ น ให้ ห น่ ว ยงานส่ ง เรื่ อ งให้ ส านั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข เสนอ อ.ก.พ. ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณา
3.3 กรณีผู้ขอรับการประเมินผลงานปฏิบัติงานไม่ตรงตามตาแหน่งที่ขอคัดเลือก (อยู่คนละ
ส่วนราชการ) ให้ ส่ วนราชการที่ผู้ขอรับการประเมินปฏิบัติงานอยู่ส่ งเอกสารประกอบการพิจารณา ให้ ส่ วนราชการ
ต้ น สั งกั ด เป็ น ผู้ ที่ พิ จ ารณาประเมิ น บุ ค คลและผลงาน และให้ ส่ ว นราชการเจ้ าของต าแหน่ งที่ ข อคั ด เลื อ ก
นับระยะเวลาเกี่ยวข้องเกื้อกูล หรือกรณี ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่ อ.ก.พ. สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขอนุมัติไว้ให้
หน่ วยงานที่ เป็ นเจ้ าของต าแหน่ งให้ ความเห็ นชอบเกี่ ย วกั บ ต าแหน่ ง ที่ จ ะแต่ ง ตั้ ง แล้ ว ส่ ง เรื่ อ งให้ ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเสนอ อ.ก.พ. สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณา
ข้อ 4 คุณลักษณะ...

-2ข้อ 4 คุณลักษณะของบุคคล : ประเมินจากองค์ประกอบ ดังนี้
4.1 ความรับผิดชอบ
4.2 ความคิดริเริ่ม
4.3 การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ
4.4 ความประพฤติ
4.5 ความสามารถในการสื่อความหมาย
4.6 การพัฒนาตนเอง
4.7 การทํางานร่วมกับผู้อื่น
4.8 ความเสียสละ
(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 3)
ข้อ 5 ผลงานที่ใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือก ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
5.1 ผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง 3 ปี ระบุเฉพาะภารกิจหลัก/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
5.2 ผลงานที่จะส่งคัดเลือก
- ชื่อผลงาน
- เค้าโครงเรื่อง
- สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ตนเองปฏิบัติและรายชื่อผู้ร่วมจัดทําผลงาน (ถ้ามี)
5.3 สรุปข้อเสนอแนวคิด/วิธีการพร้อมระบุชื่อเรื่องที่จะพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน
ให้มี ประสิท ธิภาพมากขึ้นในตําแหน่งที่จะขอรับการประเมิ นผลงาน ทั้ งนี้ชื่อเรื่องต้องไม่ใช่ชื่อเรื่องเดียวกัน
กับผลงานที่ส่งประเมิน
ข้อ 6 เกณฑ์การประเมินบุคคล
ให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก ตามองค์ประกอบ 5 ข้อ ดังนี้
6.1 ความรู้ความสามารถ และความชํานาญในการปฏิบัติงาน ให้พิจารณาโดยคํานึงถึง
คุณ วุฒิการศึกษา ความรู้ความสามารถ ทักษะ และความชํานาญในการปฏิบัติงานด้านนั้น ซึ่งอาจพิจารณา
จากข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีของข้าราชการผู้นั้นในระยะเวลาที่ผ่านมา (20 คะแนน)
6.2 ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง ให้พิจารณาโดยคํานึงถึงระยะเวลาดํารงตําแหน่ง
ในสายงานที่จะแต่งตั้ง หรือสายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือระยะเวลาที่เคยปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลกับ
ตําแหน่งที่จะแต่งตั้ง (20 คะแนน)
6.3 การปฏิ บั ติ ต นเหมาะสมกั บ การเป็ น ข้ า ราชการ ให้ พิ จ ารณาโดยคํ า นึ ง ถึ ง
ความประพฤติ การรักษาวินัย ความขยันหมั่นเพียร ความอุตสาหะ การอุทิศเวลาให้กับราชการ (20 คะแนน)
6.4 ผลงานหรื อ ผลการปฏิ บั ติ งาน ให้ พิ จ ารณาโดยคํ า นึ งถึ งคุ ณ ภาพของผลงาน
หรือผลการปฏิบัติงาน ประโยชน์ของผลงานต่อราชการ วงการวิชาการ หรือวิชาชีพ (30 คะแนน)
6.5 เกณฑ์อื่นๆ เช่น ภาวะผู้นํา มนุษย์สัมพันธ์ ความเสียสละ (10 คะแนน)
วิธีการคั ดเลือกให้ พิ จารณาจากเอกสารใบสมัค ร ผลงาน ประวัติการรับราชการ อาจใช้วิธี
สัมภาษณ์ สอบข้อเขียน หรืออาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ
และความเหมาะสมของผู้ ส มั ค รตามที่ ได้ ป ระกาศไว้ ในประกาศรั บ สมั ค รก็ ได้ ทั้ ง นี้ ผู้ ได้ รั บ การคั ด เลื อ ก
จะต้องได้รับคะแนนรวมเฉลี่ยสูงสุด โดยได้คะแนนรวมเฉลี่ยไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60
ข้อ 7 ขั้นตอน...

-3ข้อ 7 ขั้นตอนและวิธีการดําเนินการคัดเลือกบุคคล
7.1 กรณีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่ ก.พ. กําหนดเป็นตําแหน่ง
ที่ ป รั บ ระดั บ สู ง ขึ้ น ได้ จ ากระดั บ เริ่ ม ต้ น ของสายงาน (ตํ า แหน่ ง เลื่ อ นไหล) และมี ผู้ ค รองตํ า แหน่ ง อยู่ แ ล้ ว
เช่ น ตํ า แหน่ ง พยาบาลวิ ช าชี พ ปฏิ บั ติ ก าร หรื อ ชํ า นาญการ ตํ า แหน่ ง นั ก วิ ช าการสาธารณสุ ข ปฏิ บั ติ ก าร
หรือชํานาญการ เป็นต้ น ให้ หน่วยงานการเจ้าหน้ าที่ข องสํ านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (กองบริห าร
ทรัพยากรบุคคล) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ดําเนินการ ดังนี้
7.1.1 สํารวจข้อมูลผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ในประกาศนี้
7.1.2 แจ้ ง ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาระดั บ กลุ่ ม /กอง/ศู น ย์ / จั ง หวั ด หรื อ เที ย บเท่ า
ของผู้นั้น ดําเนินการประเมินคุณลักษณะของบุคคลตามแบบฟอร์มที่กําหนด พร้อมทั้งเหตุผลในการประเมิน
คุณลักษณะดังกล่าว และส่งผลการประเมินให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่
7.1.3 แจ้งให้ผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวส่งเอกสารประกอบการคัดเลือกตามที่ อ.ก.พ.
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนด ได้แก่ ผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง 3 ปี ชื่อผลงานที่จะส่งประเมิน
พร้ อ มทั้ ง เค้ า โครงเรื่ อ งสั ด ส่ ว นของผลงานในส่ ว นที่ ต นเองปฏิ บั ติ แ ละรายชื่ อ ผู้ ร่ ว มจั ด ทํ า ผลงาน (ถ้ า มี )
และสรุ ป ข้ อ เสนอแนวความคิ ด /วิ ธี ก ารพร้ อ มระบุ ชื่ อ เรื่อ งที่ จ ะปรั บ ปรุงหรือ พั ฒ นางานให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ในตําแหน่งที่จะขอรับการประเมินผลงานภายในระยะเวลาที่กําหนด จํานวน 2 ชุด
7.1.4 รวบรวมข้อมู ลเอกสารประกอบการคั ดเลื อกของผู้ที่ส่ งมาทั้ งหมดเสนอ
ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน ตามหลักเกณฑ์
ที่ อ.ก.พ. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนด และให้ระบุเหตุผลในการพิจารณาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรด้วย
7.1.5 ประกาศรายชื่ อ ผู้ ได้ รั บ การคั ด เลื อ กตํ า แหน่ ง ละ 1 คน โดยประกาศ
อย่างเปิดเผย และกําหนดให้มีการทักท้วงได้ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้มีอํานาจลงนามประกาศ
7.1.6 แจ้งผู้ได้รับการคัดเลือกทราบและให้ส่งผลงานตามที่คณะกรรมการประเมิน
ผลงานกําหนด ภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ผู้มีอํานาจลงนามประกาศ
7.2 กรณีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่ไม่ใช่ตําแหน่งตามข้อ 7.1
ให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (กองบริหารทรัพยากรบุคคล) สํานักงาน
สาธารณสุ ข จั ง หวั ด โรงพยาบาลศู น ย์ โรงพยาบาลทั่ ว ไป ดํ า เนิ น การในขั้ น ตอนที่ 7.2.1 และ 7.2.4
และคณ ะกรรมการคั ด เลื อ กบุ คคล ดํ า เนิ น การใน ขั้ น ตอน ที่ 7.2.2 - 7.2.3 และ 7.2.5 - 7.2.8
โดยให้ดําเนินการ ดังนี้
7.2.1 กําหนดเวลาและรวบรวมข้อมูลตําแหน่ง และข้อมูลบุคคลที่มีคุณ สมบัติ
ตามที่กําหนดไว้ในประกาศนี้
7.2.2 คณะกรรมการคัดเลือกบุ คคลพิจารณาว่าจะคัดเลือกบุ คคลเพื่อย้าย โอน
บรรจุกลับ หรือเลื่อนระดับ แล้วเสนอผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 พิจารณาให้ความเห็นชอบ
7.2.3 ประกาศรับสมัคร จะต้องมีระยะเวลาในการรับสมัครไม่น้อยกว่า 7 วันทําการ
และติดประกาศในที่เปิดเผยให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันเปิดรับสมัครไม่น้อยกว่า 3 วันทําการ โดยต้องระบุหลักเกณฑ์
และวิธีการคัดเลือกไว้ในประกาศรับสมัครด้วย สําหรับเอกสารที่ต้องส่งในการสมัครเป็นไปตามเอกสารหมายเลข 4
7.2.4 รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ของตําแหน่งที่จะแต่งตั้งและของผู้สมัครรับการคัดเลือก
เสนอคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลพิจารณา
7.2.5 คณะกรรมการคั ดเลื อกบุ ค คล พิ จารณาความเหมาะสมผู้ที่ มี คุ ณ สมบั ติ
ตามเกณฑ์การคัดเลือกตามประกาศนี้ แล้วคัดเลือกให้เหลือผู้ที่มีความเหมาะสมตําแหน่งละ 1 คน
7.2.6 รายงาน...

-47.2.6 รายงานผลการพิจารณาคัดเลือก พร้อมทั้งระบุเหตุผลในการพิจารณาไว้
เป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
7.2.7 ประกาศรายชื่ อ ผู้ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กตํ า แหน่ ง ละ 1 คน โดยประกาศ
อย่างเปิดเผย และกําหนดให้มีการทักท้วงได้ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันประกาศ
7.2.8 แจ้งผู้ได้รับการคัดเลือกทราบ และให้ส่งผลงานตามที่คณะกรรมการประเมิน
ผลงานกําหนด นับจากวันประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ผู้มีอํานาจ
ลงนามประกาศ
ทั้ งนี้ การคั ด เลื อ กบุ ค คลตามข้ อ 7.1 และข้ อ 7.2 กรณี มี ผู้ ทั ก ท้ วงให้ ค ณะกรรมการ
คั ด เลื อ กบุ ค คลตรวจสอบข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น โดยเร็ ว หากพบว่า ข้ อ ทั ก ท้ ว งมี มู ล ให้ ร ายงานผู้ มี อํ า นาจสั่ งบรรจุ
ตามมาตรา 57 เพื่อดําเนินการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0707.3/ว 5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542
ต่อไป แต่ถ้าตรวจสอบแล้วมีหลักฐานว่าข้อทักท้วงนั้นเป็นการกลั่นแกล้งหรือไม่สุจริต ให้รายงานผู้มีอํานาจ
สั่งบรรจุตามมาตรา 57 ดําเนินการสอบสวนผู้ทักท้วงเพื่อหาข้อเท็จจริง แล้วดําเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไปด้วย
ข. กรณีการย้าย โอน หรือบรรจุกลับ
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อย้าย โอน หรือบรรจุกลับ
เพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม
1. กรณีการย้าย การโอน บรรจุกลับ ไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่ ก.พ.กําหนดเป็นตําแหน่ง
ที่ ป รับระดั บสู งขึ้น ได้ จากระดับเริ่ม ต้น ของสายงาน (ตําแหน่งเลื่อนไหล) (ตํ าแหน่ งว่าง) ให้ เสนอผู้มีอํานาจ
สั่ ง บรรจุ ต ามมาตรา 57 พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ งให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง โดยคํ า นึ ง ถึ ง ความรู้ ค วามสามารถของบุ ค คล
และประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ
2. กรณี การย้ าย การโอน บรรจุ กลั บ ไปแต่ งตั้ งให้ ดํ ารงตํ าแหน่ งที่ ไม่ ใช่ ตํ าแหน่ งตามข้ อ 1
(ตําแหน่งนอกเลื่อนไหล) (ตําแหน่งว่าง) ให้คณะกรรมการคัดเลือกที่ อ.ก.พ.สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้ง
พิจารณาวิธีการเพื่อเสนอผู้มีอํานาจสั่งบรรจุ ตามมาตรา 57 เห็นชอบ และให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคล
โดยคํ า นึ ง ถึ ง ความรู้ ค วามสามารถของบุ ค คลและประโยชน์ ที่ ท างราชการจะได้ รั บ แล้ ว เสนอผู้ มี อํ า นาจ
สั่งบรรจุตามมาตรา 57 พิจารณาอนุมัติและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งต่อไป
ค. กรณีการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
สถานี อนามั ยเฉลิ มพระเกี ยรติ (ระดั บชํ านาญการ/ชํ านาญการพิ เศษ) ให้ ใช้ ตามหลั กเกณฑ์ ที่ สํ านั กงานปลั ด
กระทรวงสาธารณสุข กําหนด
ง. การขอรับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในขณะที่ผู้อื่นยังดํารงอยู่ให้ดําเนินการได้
ดังกรณีต่อไปนี้
ข้ อ 1 กรณี ที่ ผู้ ดํารงตํ าแหน่ งอยู่เดิม จะต้อ งพ้ น จากราชการไปเพราะเกษี ยณอายุ ให้ ขอรับ
การคัดเลือกล่วงหน้าได้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนที่ผู้ดํารงตําแหน่งจะพ้นจากราชการ
ข้อ 2 กรณีที่ผู้ดํารงตําแหน่งอยู่เดิมขอลาออกจากราชการให้ขอรับการคัดเลือกได้ไม่ก่อนวันที่
ผู้มีอํานาจอนุญาตการลาออกได้อนุญาตให้ผู้ดํารงตําแหน่งนั้นลาออกจากราชการ
จ. กรณีการขอรับเงินประจําตําแหน่งสําหรับตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 18
ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 และที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548
อนึ่ ง ในช่ว งระยะเวลาเปลี่ ย นผ่า น กรณี ที่ จั ง หวั ด อยู่ ร ะหว่ า งดํ า เนิ น การคั ด เลื อ กบุ ค คล
เพื่อแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์เดิม ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์เดิมต่อไปจนแล้วเสร็จ

เอกสารหมายเลข 1
บัญชีรายชื่อคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้ดาํ รงตําแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ
ของหน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
องค์ประกอบของคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล
1. ราชการบริหารส่วนกลาง ประกอบด้วย
(1) หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง
ประธานกรรมการ
(2) สาธารณสุขนิเทศก์ที่ได้รับมอบหมาย
กรรมการ
(3) ผู้ช่วยปลัดกระทรวงที่ได้รับมอบหมาย
กรรมการ
(4) หัวหน้าหน่วยงานที่มีตําแหน่งเสนอขอรับการคัดเลือก
กรรมการ
(5) ผู้อํานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล
เลขานุการ
2. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ประกอบด้วย
ประธานกรรมการ
(1) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
(2) นายแพทย์ชํานาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
กรรมการ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือรักษาการ หรือผู้ได้รับมอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
(3) นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
กรรมการ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือรักษาการ หรือผู้ได้รับมอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าที่นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
(4) ผูอาํ นวยการโรงพยาบาลชุมชนทีน่ ายแพทยสาธารณสุขจังหวัดมอบหมาย*
กรรมการ
(5) สาธารณสุขอําเภอทีน่ ายแพทยสาธารณสุขจังหวัดมอบหมาย
กรรมการ
(6) หัวหนากลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เลขานุการ
หมายเหตุ : *ยกเวนจังหวัดสมุทรสาครกรรมการตาม (4)
ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมอบหมายข้าราชการ
ที่ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าตําแหน่งที่จะคัดเลือก
3. โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ประกอบด้วย
(1) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
ประธานกรรมการ
(2) รองผู้อํานวยการฝ่ายการแพทย์ หรือผู้ได้รับมอบหมาย
กรรมการ
ให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อํานวยการฝ่ายการแพทย์
(3) รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร หรือรักษาการ หรือผู้ได้รับมอบหมาย
กรรมการ
ให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร
(4) หัวหน้าพยาบาล หรือรักษาการ หรือผู้ได้รับมอบหมาย
กรรมการ
ให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าพยาบาล
(5) หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
กรรมการ
(6) หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป
เลขานุการ
ทั้งนี้ องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ต้องครบและในวันประชุมองค์ประชุมต้องเกินกึ่งหนึ่ง
1. ผู้รักษาการต้องมีคาํ สั่งที่ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 เป็นผูส้ ั่งแต่งตั้ง
2. ผู้ได้รบั มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ต้องมีคําสั่งลงนามโดยหัวหน้าส่วนราชการ
(นพ.สสจ./ผอ.รพศ./รพท.)

เอกสารหมายเลข 1
อํานาจหน้าที่คณะกรรมการคัดเลือกบุคคล
1. พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน ตําแหน่งละ 1 คน
2. พิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ ข องบุ ค คลในเรื่อ งระยะเวลาขั้ น ต่ํ าในการดํ ารงตํ าแหน่ งหรือ เคยดํ ารง
ตําแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้ง หรือสายงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลกับสายงานที่จะแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์
ที่ อ.ก.พ. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนด
3. รายงานผลการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กพร้ อ มทั้ งเหตุ ผ ลในการพิ จ ารณาต่ อ ผู้ มี อํ า นาจสั่ ง บรรจุ
ตามมาตรา 57 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหากมีปัญหาให้ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 เป็นผู้พิจารณาชี้ขาด
4. แจ้งผู้ได้รับคัดเลือกทราบและให้ส่งผลงานตามจํานวน และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประเมิน
ผลงานกําหนด
5. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกอย่างเปิดเผย เพื่อเปิดโอกาสให้มีการทักท้วงได้ภายใน 30 วัน
นับตั้งแต่วันประกาศ
6. กรณี มี ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ คุ ณ สมบั ติ ข องบุ ค คลในเรื่อ งระยะเวลาขั้ น ต่ํ าในการดํ ารงตํ า แหน่ ง
หรือเคยดํารงตําแหน่งตามข้อ 2 ให้ส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้พิจารณาชี้ขาด
7. อาจเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาได้

เอกสารหมายเลข 2
บัญชีการจัดกลุ่มเพื่อนับระยะเวลาเกี่ยวข้องหรือเกื้อกูล
ตามมติ อ.ก.พ.สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในการประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562
(ตามแนวทางหลักเกณฑหนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔8 และที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒)

กลุ่มที่ ดํารงตําแหน่ง/เคยดํารงตําแหน่ง
1

พยาบาลวิชาชีพ

ส่วนราชการทีป่ ฏิบตั งิ าน

ลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
โรงพยาบาลชุมชน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ
สํานักงานเขตสุขภาพ

หน้าที่พยาบาลวิชาชีพ ตามที่ ก.พ. กําหนด
หรือหน้าที่ตามที่ ก.พ. กําหนด ในตําแหน่ง
ที่จะนับเกื้อกูล

นับเกื้อกูลได้กบั ตําแหน่ง
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14

นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย
นักทรัพยากรบุคคล
นักประชาสัมพันธ์
นักวิชาการเผยแพร่
นักวิเทศสัมพันธ์
นักสังคมสงเคราะห์
นักจิตวิทยา
นักจิตวิทยาคลินิก
นักกิจกรรมบําบัด
แพทย์แผนไทย
นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
นักจัดการงานทั่วไป

นับระยะเวลาได้
เต็มเวลา

-2กลุ่มที่ ดํารงตําแหน่ง/เคยดํารงตําแหน่ง
2

3

ส่วนราชการทีป่ ฏิบตั งิ าน

เอกสารหมายเลข 2

ลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ

นักวิชาการสาธารณสุข

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

หน้าที่นักวิชาการสาธารณสุขตามที่ ก.พ.

2.1. มีคุณวุฒิและใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพตรงตามตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
2.2 กรณีเคยดํารงตําแหน่งและปฏิบัติงาน
ในตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 1 ปี
2.3 กรณีไม่เคยดํารงตําแหน่งต้องมีคําสั่ง
ให้ปฏิบัติงาน ในตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
โรงพยาบาลชุมชน
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ
สํานักงานเขตสุขภาพ
หน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)

กําหนด หรือหน้าที่ตามที่ ก.พ. กําหนด
ในตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

นักวิชาการสาธารณสุข

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
โรงพยาบาลชุมชน
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ
สํานักงานเขตสุขภาพ
หน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)

หน้าที่นักวิชาการสาธารณสุขตามที่ ก.พ.
กําหนด หรือหน้าที่ตามที่ ก.พ. กําหนด
ในตําแหน่งที่จะนับเกื้อกูล

นับเกื้อกูลได้กบั ตําแหน่ง

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14

นับระยะเวลาได้

พยาบาลวิชาชีพ

เต็มเวลา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย
นักทรัพยากรบุคคล
นักจิตวิทยา
นักสังคมสงเคราะห์
นักจิตวิทยาคลินิก
นักกิจกรรมบําบัด
นักกายอุปกรณ์
นักประชาสัมพันธ์
นักวิชาการเผยแพร่
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นักวิเทศสัมพันธ์
แพทย์แผนไทย
นักจัดการงานทั่วไป

เต็มเวลา

เอกสารหมายเลข 2

-3-

กลุ่มที่ ดํารงตําแหน่ง/เคยดํารงตําแหน่ง

ส่วนราชการทีป่ ฏิบตั งิ าน

ลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ

นับเกื้อกูลได้กบั ตําแหน่ง

นับระยะเวลาได้

4

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
สํานักงานเขตสุขภาพ
หน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)

หน้าที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนตามที่
ก.พ. กําหนด หรือหน้าที่ตามที่ ก.พ. กําหนด
ในตําแหน่งที่จะนับเกื้อกูล

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9

นักวิชาการสาธารณสุข
นักทรัพยากรบุคคล
นักจัดการงานทั่วไป
นักสังคมสงเคราะห์
นักประชาสัมพันธ์
นักวิชาการเผยแพร่
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นักวิเทศสัมพันธ์
นักวิชาการสถิติ

เต็มเวลา

5

นักทรัพยากรบุคคล

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
สํานักงานเขตสุขภาพ
หน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)

หน้าที่นักทรัพยากรบุคคลตามที่ ก.พ.
กําหนด หรือหน้าที่ตามที่ ก.พ. กําหนด
ในตําแหน่งที่จะนับเกื้อกูล

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิชาการสถิติ
นักวิเทศสัมพันธ์
นักวิชาการเผยแพร่
นักประชาสัมพันธ์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

เต็มเวลา

เอกสารหมายเลข 2
-4กลุ่มที่

ดํารงตําแหน่ง/เคยดํารงตําแหน่ง

ส่วนราชการทีป่ ฏิบตั งิ าน

ลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ

นับเกื้อกูลได้กบั ตําแหน่ง

นับระยะเวลาได้

6

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)
พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาลวิสัญญี)
(ได้รับใบประกาศนียบัตรวิสัญญีพยาบาล
ไม่น้อยกว่า 1 ปี)
พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาลห้องผ่าตัด)
พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาลห้องคลอด)
พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการตรวจและ
รักษาพยาบาลพิเศษ)
พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วย
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน)
พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยหนัก)

เพื่อประโยชน์ในการย้าย โอน
บรรจุกลับ ระหว่างตําแหน่งเดียวกัน
แต่คนละด้าน

เต็มเวลา

7

ทันตแพทย์
ทันตแพทย์ (ด้านทันตกรรม)
ทันตแพทย์ (ด้านทันตสาธารณสุข)

เพื่อประโยชน์ในการย้าย โอน
บรรจุกลับระหว่างตําแหน่งเดียวกัน
แต่คนละด้าน

เต็มเวลา

เอกสารหมายเลข 2

-5-

กลุ่มที่

ดํารงตําแหน่ง/เคยดํารงตําแหน่ง

ส่วนราชการทีป่ ฏิบตั งิ าน

ลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ

8

เภสัชกร
เภสัชกร (ด้านเภสัชกรรมคลินิก)
เภสัชกร (ด้านเภสัชกรรมการผลิต)
เภสัชกร (ด้านเภสัชสาธารณสุข)

9

นักวิชาการเงินและบัญชี

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
โรงพยาบาลชุมชน
สํานักงานเขตสุขภาพ
หน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)

หน้าที่นักวิชาการเงินและบัญชี
ตามที่ ก.พ. กําหนด หรือหน้าที่
ตามที่ ก.พ. กําหนด ในตําแหน่งที่
จะนับเกื้อกูล

10

นักวิชาการเผยแพร่

หน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)

นับเกื้อกูลได้กบั ตําแหน่ง

นับระยะเวลาได้

เพื่อประโยชน์ในการย้าย โอน
บรรจุกลับระหว่างตําแหน่ง
เดียวกันแต่คนละด้าน

เต็มเวลา

นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นักวิชาการพัสดุ
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการสถิติ
นักทรัพยากรบุคคล

เต็มเวลา

หน้าที่นักวิชาการเผยแพร่ตามที่ ก.พ. 10.1 นักประชาสัมพันธ์
กําหนด หรือหน้าที่ตามที่ ก.พ.
10.2 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
กําหนด ในตําแหน่งที่จะนับเกื้อกูล
10.3 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
10.4 นักทรัพยากรบุคคล
10.5 นักจัดการงานทั่วไป

เต็มเวลา

9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6

10.6 นักวิเทศสัมพันธ์

เอกสารหมายเลข 2

-6กลุ่มที่

ดํารงตําแหน่ง/เคยดํารงตําแหน่ง

ส่วนราชการทีป่ ฏิบตั งิ าน

ลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ

11

นักจิตวิทยา
โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตรงตาม โรงพยาบาลชุมชน
ตําแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก

หน้าที่นักจิตวิทยาตามที่ ก.พ.
กําหนด หรือหน้าที่ตามที่ ก.พ.
กําหนดในตําแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก

12

นักจัดการงานทั่วไป

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
โรงพยาบาลชุมชน
หน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)

หน้าที่นักจัดการงานทั่วไปตามที่ ก.พ.
กําหนดหรือหน้าที่ตามที่ ก.พ. กําหนด
ในตําแหน่งที่จะนับเกื้อกูล

13

ผู้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการที่มีคุณวุฒิ
ตรงตามตําแหน่งนิติกร และมีคําสั่งให้
ปฏิบัติงานในตําแหน่งนิติกรมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีคําสั่งแต่งตั้งให้
เป็นกรรมการสืบสวน สอบสวน

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
สํานักงานเขตสุขภาพ
หน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)

หน้าที่ในตําแหน่งที่ดํารง/เคยดํารง
ตามที่ ก.พ. กําหนด หรือหน้าที่ตามที่
ก.พ. กําหนดในตําแหน่งนิติกร

นับเกื้อกูลได้กบั ตําแหน่ง

12.1
12.2
12.3
12.4
12.5

นับระยะเวลาได้

นักจิตวิทยาคลินิก

เต็มเวลา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการสถิติ
นักวิเทศสัมพันธ์

เต็มเวลา

นิติกร

เต็มเวลา

เอกสารหมายเลข 2
-7กลุ่มที่

ดํารงตําแหน่ง/เคยดํารงตําแหน่ง

14

ผู้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการที่มีคุณวุฒิ
และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตรงตาม
ตําแหน่งเภสัชกร และมีคําสั่งให้ปฏิบัติงาน
ในตําแหน่งเภสัชกรมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

ส่วนราชการทีป่ ฏิบตั งิ าน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
โรงพยาบาลชุมชน
สํานักงานเขตสุขภาพ

ลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ
หน้าที่ในตําแหน่งที่ดํารง/เคยดํารง
ตามที่ ก.พ. กําหนด หรือหน้าที่ตามที่
ก.พ. กําหนดในตําแหน่งเภสัชกร

นับเกื้อกูลได้กบั ตําแหน่ง
เภสัชกร

นับระยะเวลาได้
เต็มเวลา

หน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)

หมายเหตุ
1. การจัดกลุ่มเพื่อนับระยะเวลาเกี่ยวข้องเกื้อกูลนี้ ใช้ในกรณีการย้าย โอน และบรรจุกลับ ผู้ที่ดํารงหรือเคยดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการในระดับเดียวกันกับตําแหน่งที่จะแต่งตั้ง
และกรณีการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับสูงขึ้น ตามแนวทางหนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ 1๕ กันยายน ๒๕๔๘
2. หากเป็นกรณีการเลื่อนระดับสูงขึ้น ต้องมีระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง หรือมีคําสั่งรักษาราชการแทน/รักษาการในตําแหน่ง หรือคําสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่ง
ที่ขอประเมินมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี รวมทั้งต้องมีการปฏิบัติงานจริงด้วย
3. ผู้ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ สามารถย้าย โอน และบรรจุกลับ ไปแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ กลุ่มที่ 6 และสามารถย้าย โอน และบรรจุกลับ
ในระหว่างกลุ่มที่ 6 ด้วยกัน รวมทั้งให้ย้าย ย้ายสับเปลี่ยนกลับไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเดิมและระดับเดิมได้ โดยไม่ต้องประเมินบุคคลและผลงาน
4. ผู้ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่ง ทันตแพทย์ สามารถย้าย โอน และบรรจุกลับ ไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ทันตแพทย์ กลุ่มที่ 7 และสามารถย้าย โอน และบรรจุกลับ
ในระหว่างกลุ่มที่ 7 ด้วยกัน รวมทั้งให้ย้าย ย้ายสับเปลี่ยนกลับไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเดิมและระดับเดิมได้ โดยไม่ต้องประเมินบุคคลและผลงาน
5. ผู้ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่ง เภสัชกร สามารถย้าย โอน และบรรจุกลับ ไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง เภสัชกร กลุ่มที่ 8 และสามารถย้าย โอน และบรรจุกลับ
ในระหว่างกลุ่มที่ 8 ด้วยกัน รวมทั้งให้ย้าย ย้ายสับเปลี่ยนกลับไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเดิมและระดับเดิมได้ โดยไม่ต้องประเมินบุคคลและผลงาน
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-8บัญชีการจัดกลุ่มเพื่อนับระยะเวลาเกี่ยวข้องหรือเกื้อกูล
ตามมติ อ.ก.พ.สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในการประชุมครัง้ ที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562
(ตามแนวทางหลักเกณฑ์หนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔8 และที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒)

กลุ่มที่

ดํารงตําแหน่ง/เคยดํารงตําแหน่ง

ส่วนราชการทีป่ ฏิบตั งิ าน

ลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ

1

เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
สถานีอนามัย

หน้าที่เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข
ตามที่ ก.พ. กําหนด หรือหน้าที่ตามที่ ก.พ.
กําหนด ในตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

2

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
โรงพยาบาลชุมชน
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
หน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)

หน้าที่ในตําแหน่งที่ดํารง/เคยดํารง
ตามที่ ก.พ.กําหนด หรือหน้าที่ตามที่ ก.พ.
กําหนดในตําแหน่งที่จะนับเกื้อกูล

3

เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
หน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)

หน้าที่เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี
ตามที่ ก.พ. กําหนด หรือหน้าที่ตามที่ ก.พ.
กําหนดในตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

4

เจ้าพนักงานสาธารณสุข
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
พยาบาลเทคนิค
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
โรงพยาบาลชุมชน
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ
หน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)

หน้าที่ในตําแหน่งที่ดํารง/เคยดํารง ตามที่
ก.พ. กําหนด หรือหน้าที่ตามที่ ก.พ. กําหนด
ในตําแหน่งที่จะนับเกื้อกูล

2.1
2.2
2.3

4.1
4.2
4.3

นับเกื้อกูลได้กบั ตําแหน่ง

นับระยะเวลาได้

นักวิชาการสาธารณสุข

เต็มเวลา

นักจัดการงานทั่วไป
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เต็มเวลา

นักวิชาการเงินและบัญชี

เต็มเวลา

นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
แพทย์แผนไทย

ไม่เกินครึ่งหนึ่ง

เอกสารหมายเลข 2

-9กลุ่มที่

ดํารงตําแหน่ง/เคยดํารงตําแหน่ง

ส่วนราชการทีป่ ฏิบตั งิ าน

ลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ

นับเกื้อกูลได้กบั ตําแหน่ง

นับระยะเวลาได้

5

เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานพัสดุ

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
โรงพยาบาลชุมชน
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
สํานักงานเขตสุขภาพ
หน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)

หน้าที่ในตําแหน่งที่ดํารง/เคยดํารง
ตามที่ ก.พ.กําหนด หรือหน้าที่ตามที่ ก.พ.
กําหนดในตําแหน่งที่จะนับเกื้อกูล

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

นักทรัพยากรบุคคล
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการพัสดุ

ไม่เกินครึ่งหนึ่ง

6

เจาพนักงานเวชสถิติ
เจาพนักงานสถิติ

โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
โรงพยาบาลชุมชน
หน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)

หน้าที่ในตําแหน่งที่ดํารง/เคยดํารง
ตามที่ ก.พ. กําหนด หรือหน้าที่ตามที่ ก.พ.
กําหนดในตําแหน่งที่จะนับเกื้อกูล

6.1
6.2

นักวิชาการสถิติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ไม่เกินครึ่งหนึ่ง

7

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
โรงพยาบาลชุมชน
หน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)

หน้าที่ในตําแหน่งที่ดํารง/เคยดํารง
ตามที่ ก.พ. กําหนด หรือหน้าที่ตามที่ ก.พ.
กําหนดในตําแหน่งที่จะนับเกื้อกูล

7.1
7.2
7.3
7.4

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นักวิชาการเผยแพร่
นักประชาสัมพันธ์
นักวิเทศสัมพันธ์

ไม่เกินครึ่งหนึ่ง

8

เจ้าพนักงานห้องสมุด

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
หน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)

หน้าที่เจ้าพนักงานห้องสมุดตามที่ ก.พ.
กําหนดหรือหน้าที่ตามที่ ก.พ. กําหนด
ในตําแหน่งบรรณารักษ์

บรรณารักษ์

ไม่เกินครึ่งหนึ่ง

9

โภชนากร

โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
โรงพยาบาลชุมชน

หน้าที่โภชนากรตามที่ ก.พ. กําหนด
หรือหน้าที่ตามที่ ก.พ. กําหนด ในตําแหน่ง
นักโภชนาการ

นักโภชนาการ

ไม่เกินครึ่งหนึ่ง
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กลุ่มที่

ดํารงตําแหน่ง/เคยดํารงตําแหน่ง

ส่วนราชการทีป่ ฏิบตั งิ าน

ลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ
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นับเกื้อกูลได้กบั ตําแหน่ง

นับระยะเวลาได้

10

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
โรงพยาบาลชุมชน

หน้าที่เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
ในตําแหน่งที่ดํารง/เคยดํารง ตามที่ ก.พ.
กําหนด หรือหน้าที่ตามที่ ก.พ. กําหนด
ในตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

ไม่เกินครึ่งหนึ่ง

11

เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู
เจ้าพนักงานอาชีวบําบัด

โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
โรงพยาบาลชุมชน

หน้าที่ในตําแหน่งที่ดํารง/เคยดํารง
ตามที่ ก.พ.กําหนด หรือหน้าที่ตามที่ ก.พ.
กําหนดในตําแหนงนักกิจกรรมบําบัด

นักกิจกรรมบําบัด

ไม่เกินครึ่งหนึ่ง

12

เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
หน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง)

หน้าที่เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุตามที่ ก.พ.
กําหนดหรือหน้าที่ตามที่ ก.พ. กําหนด
ในตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ

นักวิชาการพัสดุ

เต็มเวลา

13

ช่างกายอุปกรณ์

โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป

หน้าที่ช่างกายอุปกรณ์ตามที่ ก.พ. กําหนด
หรือหน้าที่ตามที่ ก.พ. กําหนด ในตําแหน่ง
นักกายอุปกรณ์

นักกายอุปกรณ์

ไม่เกินครึ่งหนึ่ง

หมายเหตุ
การจัดกลุ่มเพื่อนับระยะเวลาเกี่ยวข้องเกื้อกูลนี้ ใช้ในกรณีการย้าย โอน และบรรจุกลับ ผู้ที่ดํารงหรือเคยดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ในระดับเดียวกันกับตําแหน่งที่จะแต่งตั้ง
และกรณีการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับสูงขึ้น ตามแนวทางหนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ 1๕ กันยายน ๒๕๔๘
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เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน

ของ

..................................(ชื่อ/สกุล)....................................
ตําแหน่ง..........................ตําแหน่งเลขที่.........................
......................ส่วนราชการ........................

เพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง/เพื่อขอรับเงินประจําตําแหน่ง.....................................
ตําแหน่งเลขที่.........................ส่วนราชการ...............................................
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แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล
ชื่อ............................................................................................................................................................................
ขอรับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง/เพื่อขอรับเงินประจําตําแหน่ง.........................................................
ตอนที่ 1 รายการประเมิน

คะแนนเต็ม

คะแนนที่
ได้รับ

1. ความรับผิดชอบ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น
- เอาใจใส่ในการทํางานที่ได้รับมอบหมายและหรืองานที่เกี่ยวข้องอย่างมี
ประสิทธิภาพ
- ยอมรับผลงานของตนเองทั้งในด้านของความสําเร็จและความผิดพลาด
- พัฒนาและปรับปรุงงานในหน้าที่ให้ดียงิ่ ขึ้นและหรือแก้ไขปัญหาหรือ
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น เช่น งานใดที่สําเร็จและได้ผลดีแล้วก็พยายามปรับปรุง
ให้ดีขึ้นไปอีกเรื่อยๆ หรืองานที่พบว่ามีปัญหาหรือข้อผิดพลาดก็พยายาม
แก้ไขไม่ละเลยหรือปล่อยทิ้งไว้จนเกิดปัญหาเช่นนั้นซ้ําๆ อีก

15

..................

2. ความคิดริเริ่ม พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น
- คิดค้นระบบแนวทาง วิธีดําเนินการใหม่ๆ เพื่อประสิทธิผลของงาน
- แสดงความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะอย่างสมเหตุสมผลและสามารถปฏิบัติได้
- แสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพิม่ เติมอยู่เสมอโดยเฉพาะในสายวิชาชีพ/งานของตน
- ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข หรือดัดแปลงวิธีทํางานให้มีประสิทธิภาพและ
ก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา
- สนใจในงานที่ยุ่งยากซับซ้อน
- มีความไวต่อสถานการณ์หรือความฉับไวในการรับรู้สิ่งเร้าภายนอก

15

…………......….

3. การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น
- วิเคราะห์หาสาเหตุก่อนเสมอเมื่อประสบปัญหาใดๆ
- วิเคราะห์ลู่ทางแก้ปัญหา โดยมีทางเลือกปฏิบัติได้หลายวิธี
- เลือกทางปฏิบัติในการแก้ปัญหา ได้ถูกต้องเหมาะสม
- ใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจและแก้ปัญหา (ไม่ใช้ความรู้สึกของตนเอง)

15

………...………
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-2ตอนที่ 1 รายการประเมิน

คะแนนเต็ม

คะแนนที่
ได้รับ

4. ความประพฤติ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น
- รักษาวินัย และมีน้ําใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
- มีกิริยาวาจาสุภาพ อ่อนโยน
- มีความประพฤติส่วนตัวที่เหมาะสมและควบคุมอารมณ์ได้
- ปฏิบัติงานอยู่ในกรอบของข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ
พลเรือนและวิชาชีพของตน
- มีความซื่อสัตย์สุจริต
5. ความสามารถในการสื่อความหมาย พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น
- สื่อสารกับบุคคลต่างๆ เช่น ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ผู้รับบริการ
และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ดี โดยเข้าใจถูกต้องตรงกัน
- ถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการให้ผู้อื่นเข้าใจอย่างชัดเจน
โดยใช้ภาษาอย่างถูกต้องเหมาะสม
6. การพัฒนาตนเอง พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น
- ติดตาม ศึกษา ค้นคว้าความรู้ใหม่ หรือสิ่งที่เป็นความก้าวหน้าทางวิชาการ/
วิชาชีพอยู่เสมอ
- สนใจและปรับตนเองให้ก้าวทันวิทยาการใหม่ๆ ตลอดเวลา
- นําความรู้และวิทยาการใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. การทํางานร่วมกับผู้อื่น
- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานกับผู้อื่น
- เคารพในสิทธิของผู้อื่น
- มีมนุษยสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน
8. ความเสียสละ
- การอุทิศเวลาให้งาน
- สามารถช่วยเหลือหน่วยงานขององค์กรอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอก
องค์กรทั้งงาน โดยตรงและงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
- การไม่เกี่ยงงาน

15

...............

10

……………..

10

………….....

10

……………..

10

……………..

รวม

100
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-3ตอนที่ 2 สรุปความเห็นในการประเมิน
ความเห็นของผู้ประเมิน
( ) ผ่านการประเมิน (ได้คะแนนรวมไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60)
( ) ไม่ผ่านการประเมิน (ได้คะแนนรวมต่ํากว่าร้อยละ 60)
(ระบุเหตุผล).................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

(ลงชื่อผู้ประเมิน)..........................................
(.............................................)
(ตําแหน่ง)...................................................
วันที่...........เดือน.............................พ.ศ. ............
ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับ
(
) เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น
(
) มีความเห็นแตกต่างจากการประเมินข้างต้น ในแต่ละรายการ ดังนี้..................
..................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
..................................................................................................................................

(ลงชื่อผู้ประเมิน).......................................
(......................................)
(ตําแหน่ง).............................................
วันที่.........เดือน.......................พ.ศ. ........
หมายเหตุ กรณี ที่ ผู้บังคับบัญชาทั้ ง 2 ระดับเห็ นสมควรให้ ผ่านการประเมิ น ให้ นําเสนอผลงานเพื่อขอรับการคัดเลือกได้
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ตอนที่ 2 สรุปความเห็นในการประเมิน
ความเห็นของผูม้ ีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 (กรณีทคี่ วามเห็นของผู้บังคับบัญชาทั้ง 2 ระดับแตกต่างกัน)
(
.

(

) ผ่านการประเมิน (ระบุเหตุผล).......................................................................................
.............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………….……
) ไม่ผ่านการประเมิน (ระบุเหตุผล)...................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

(ลงชื่อผู้ประเมิน).....................................................
(.....................................................)
(ตําแหน่ง)..................................................
วันที่.............เดือน...................พ.ศ. ..........
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-5แบบเสนอผลการปฏิบตั งิ านเพื่อขอรับการคัดเลือก
ข้อมูลส่วนบุคคล
1. ชื่อ (ผู้ขอรับการคัดเลือก).....................................................................................................................................
2. ตําแหน่ง (ปัจจุบัน).............................................................................ตําแหน่งเลขที่............................................
ส่วนราชการ.........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ดํารงตําแหน่งนี้เมื่อ..............................................................................................................................................
อัตราเงินเดือนปัจจุบัน..........................................บาท
3. ขอรับการคัดเลือกเพื่อประเมินในตําแหน่ง/เพื่อขอรับเงินประจําตําแหน่ง...........................................................
ตําแหน่งเลขที่.......................ส่วนราชการ............................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
4. ประวัติส่วนตัว (จาก ก.พ. 7)
เกิดวันที่..................เดือน..................................................พ.ศ. ..............................................
อายุตัว.................................ปี...........................เดือน
อายุราชการ.........................ปี...........................เดือน
5. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิและวิชาเอก
(ปริญญา/ปริญญาบัตร)

ปีที่สําเร็จการศึกษา

สถาบัน

6. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) (ชื่อใบอนุญาต..................................................)
เลขทีใ่ บอนุญาต...................................วันออกใบอนุญาต..................................วันทีห่ มดอายุ..................................
7. ประวัติการรับราชการ (จากเริ่มรับราชการจนถึงปัจจุบัน แสดงเฉพาะที่ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับ
ที่สูงขึ้นแต่ละระดับและการเปลี่ยนแปลงในการดํารงตําแหน่งในสายงานต่างๆ)
วัน เดือน ปี

ตําแหน่ง

อัตราเงินเดือน

สังกัด

ระยะเวลา

หลักสูตร

หน่วยงานที่จัดอบรม

8. ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน
ปี
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-69. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน (เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับอะไรบ้างที่นอกเหนือจากข้อ 7 เช่น เป็นหัวหน้าโครงการ
หัวหน้างาน กรรมการ อนุกรรมการ วิทยากร อาจารย์พิเศษ เป็นต้น
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
10. ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา
10.1 ผลการปฏิบัติงานในช่วง 3 ปีที่ผา่ นมา
- สรุปผลการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(โดยสรุปเฉพาะบทบาทหน้าที่หลักและภารกิจสําคัญ)
.
10.2 ผลงานที่จะส่งประเมิน (จํานวนอย่างน้อย 1 เรื่อง)
- ชื่อผลงาน.............................................................................................................................................
- เค้าโครงเรื่องโดยย่อ
(สรุปเฉพาะสาระสําคัญ/ประเด็นของเรื่อง/ที่มา/สิ่งที่ศึกษาและผลที่ได้โดยสังเขป)
- สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ผู้ขอรับการคัดเลือกปฏิบัติ/รายชื่อผู้ร่วมจัดทําผลงาน (ถ้ามี)
(ระบุชื่อผู้ร่วมจัดทําพร้อมสัดส่วนที่ดําเนินการ)
.
10.3 ข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน/วิธีการเพื่อปรับปรุงงาน
สรุปข้อเสนอแนวคิด/วิธีการพร้อมระบุชื่อเรื่องที่จะพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ในตําแหน่งที่จะขอรับการประเมินผลงาน
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)(
วันที่ เดือน

(ผูข้ อรับการคัดเลือก)
)(ผู้ขอรับการคัดเลือก)
พ.ศ.
.
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-711. คํารับรองของผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน
ได้ตรวจสอบข้อความของ.................................................................................................................................
ที่เสนอขอรับการคัดเลือกแล้วเห็นว่าถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ

ต9e9
................................/

(ลงชื่อ)
.
(
))
ตําแหน่ง...................................................
………………/……………………/………………

12. คํารับรองของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับ

ต9e9
................................/

(ลงชื่อ)
.
(
))
ตําแหน่ง...................................................
………………/……………………/………………

-8-
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13. สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล
การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อประเมินแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง/เพื่อขอรับเงินประจําตําแหน่ง
................................ร ะ ดั บ .....................ชื่ อ ........................................................................
ตําแหน่ง................................ตําแหน่งเลขที่...........................ส่วนราชการ.................................................................
ขอเสนอผลงานเพื่อรับการคัดเลือกแต่งตั้งในตําแหน่ง/เพื่อขอรับเงินประจําตําแหน่ง.................................................
ตําแหน่งเลขที่............................. ส่วนราชการ............................................................................................................
1. คุณสมบัติของบุคคล
1.1 คุณวุฒกิ ารศึกษา
( ) ไม่ตรงแต่ ก.พ.ยกเว้นตามมาตรา 62
( ) ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.2 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถากําหนดไว) เลขทีใ่ บอนุญาต........................................
( ) ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
( ) ไม่ตรงตามที่กําหนด
1.3 ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง
( ) ครบตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
( ) ไม่ครบแต่จะครบในวันที่.......................
1.4 ระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้ง
(ให้รวมถึงการดํารงตําแหน่งในสายงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือเคยปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลด้วย)
( ) ครบตามที่ ก.พ. กําหนด ( ) ไม่ครบ/ส่งให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลพิจารณา
2. การประเมินคุณลักษณะของบุคคล
( ) ผ่านการประเมิน ( ) ไม่ผ่านการประเมินเหตุผล............................................................................
3. สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล
( ) อยู่ในหลักเกณฑ์ทจี่ ะดําเนินการต่อไปได้ ( ) ไม่อยูใ่ นหลักเกณฑ์เนื่องจาก......................................
( ) อยู่ในหลักเกณฑ์ทจี่ ะดําเนินการต่อไปได้แต่ต้องให้คณะกรรมการพิจารณาเรื่องระยะเวลาขั้นต่ําในการ
ดํารงตําแหน่ง

ลงชื่อ..............................................ผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่
(................................................ )
................/........../.................
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-914. ผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคล กรณีตําแหน่งเลื่อนไหล
ชื่อผูข้ อรับการคัดเลือก ....................................................................................................................................
( ) ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมิน
( ) ไม่ได้รับการคัดเลือก
ระบุเหตุผล...........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ)
(ผูม้ ีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57)
)(
)(ผู้ขอรับการคัดเลือก)
.............
………………/……………………/………………
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- 10 15. ผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคล กรณีนอกเหนือจากตําแหน่งเลื่อนไหลตามข้อ 14
ชื่อผูข้ อรับการคัดเลือก .....................................................................................................................................
( ) ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมิน
( ) ได้รับการคัดเลือกให้ย้าย/โอน/บรรจุกลับ โดยไม่ต้องส่งผลงานประเมิน
( ) ได้รับการคัดเลือกให้ย้าย/โอน/บรรจุกลับ โดยต้องส่งผลงานประเมิน
( ) ไม่ได้รับการคัดเลือก
ระบุเหตุผล...........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ)
)(

ประธานคณะกรรมการคัดเลือก
)(ผู้ขอรับกา

รคัดเลือก)
( ) เห็นชอบ
( ) มีความเห็นแตกต่าง เนื่องจาก.............................................................................................................
..................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ)
ผู้มอี ํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57
(
)(ผูข้ อรับการคัดเลือก)
............. ………………/……………………/……………

แบบฟอร์ มนี ้ใช้ เฉพาะกรณีที่
ขอนับระยะเวลาเกี่ยวข้ องเกื ้อกูล
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เอกสารประกอบการพิจารณาขอนับระยะเวลาการดํารงตําแหน่งในสายงานที่ขอเกื้อกูลกับตําแหน่งที่ขอประเมิน
ของ นาย/นาง/นางสาว.............................................................ตําแหน่ง....................................................ตําแหน่งเลขที่........................................
ส่วนราชการ (ระบุงาน/ฝ่าย/กลุ่ม)................................................................................
ประเมินเพื่อดํารงตําแหน่ง.......................................................................ตําแหน่งเลขที่.....................................ส่วนราชการ............................................

ชื่อ/ตําแหน่งปัจจุบัน/วุฒิ
ชื่อ................................
ตําแหน่ง............................
วุฒิ.....................................
เมื่อ ................................
ได้รับใบประกอบวิชาชีพ
(ถ้ามี)
เมื่อ.........................................

ช่วงเวลาดํารง
ตําแหน่งที่ขอ
เกื้อกูล
เป็นช่วง
ระยะเวลาการ
ดํารงตําแหน่งที่
ขอเกื้อกูล
ทั้งหมด

ตําแหน่ง/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ในตําแหน่งที่ขอเกื้อกูล

ระยะเวลาที่ขอ
เกื้อกูล

จํานวนผู้ร่วม
ดําเนินการ

เป็นการดํารงตําแหน่งที่ขอเกื้อกูล
แยกเป็นแต่ละระดับ

เป็นระยะเวลา
เฉพาะที่ดํารง
ตําแหน่งแต่ละ
ระดับ
........................
.......................

ผู้ที่ร่วม
ปฏิบัติงาน
ของแต่ละงาน
(ถ้าทําคน
เดียวให้ใช้ - )

ตําแหน่งที่ 1…….…ระดับ............
มีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้
.......................................................
.......................................................
.......................................................
ตําแหน่งที่ 2…….…ระดับ..............
มีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้
.......................................................
.......................................................
.......................................................
ฯลฯ

รวม

ระยะเวลาของ
แต่ละตําแหน่ง
แล้วจะต้องมี
ยอดรวมเท่ากับ
ช่องที่ 2

สัดส่วนที่ผู้ขอ
เกื้อกูลได้
ปฏิบัติงาน %

ตําแหน่ง/ลักษณะงาน
ของตําแหน่งที่ขอประเมิน

ผู้รับรอง
(เซ็นทุกหน้า)

เป็นลักษณะงานที่ไปดํารง
ตําแหน่งใหม่ โดยแยกเป็น
............................................
แต่ละระดับให้ตรงตาม
(...........................................)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ชื่อผู้ขอประเมิน
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
วัน/เดือน/ปี
............................................
(...........................................)
(ชื่อและตําแหน่ง)
ผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมดูแล
การปฏิบัติงาน
วัน/เดือน/ปี
............................................
(...........................................)
(ชื่อและตําแหน่ง)
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
1 ระดับ
วัน/เดือน/ปี
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ตัวอย่าง

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อ ..............(ย้าย โอน บรรจุกลับ หรือเลื่อนระดับ แล้วแต่กรณี)
ให้ดํารงตําแหน่ง..................................................
โรงพยาบาล........................... สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด............................
ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้ดํารงตําแหน่งประเภท
วิช าการ ระดับ ชํา นาญการ และระดับ ชํา นาญการพิเศษ ที่ อ.ก.พ. สํา นัก งานปลัด กระทรวงสาธารณสุข
แต่ง ตั้ง จะดําเนิน การคัด เลือ กข้า ราชการเพื่อ จะแต่งตั้ง ให้ดํา รงตําแหน่ง………….................... ส่วนราชการ
............................................................................................................................. ซึ่งเป็นตําแหน่งว่าง/ตําแหน่งที่จะว่าง
ในวันที่…….....................................................................
เพื ่อ ให้เป็น ไปตามหลัก เกณฑ์แ ละวิธีก ารที่ อ.ก.พ. สํา นัก งานปลัด กระทรวงสาธารณสุข
กําหนดไว้ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ก. ตําแหน่งทีร่ บั สมัคร
ตําแหน่ง……………………………………………ระดับ.................................. ตําแหน่งเลขที่……..............
ส่วนราชการ........................................................................................................................................................
ข. คุณสมบัตขิ องผู้มสี ทิ ธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
กรณีการย้าย โอน บรรจุกลับ หรือเลื่อนระดับ
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามมาตรฐานการกําหนดตําแหน่ง
2. ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
ค. กําหนดการและวิธกี ารรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัครและเอกสารต่างๆ ตามที่คณะกรรมการ
คัดเลือกบุคคลฯ กําหนด ที่ กลุม งานทรัพยากรบุคคล/กลุม งานบริหารทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาล……..............
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด............................................................ตั้งแต่วันที่……..............................................
ถึงวันที่…….................................................. ในวันและเวลาราชการ
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-2ง. เอกสารทีต่ อ้ งยื่นพร้อมใบสมัคร
1. เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน ต้นฉบับ จํานวน 1 ชุด
และสําเนา จํานวน 5 ชุด
2. สํ าเนามติ ก ารนั บ ระยะเวลาการดํ ารงตํ าแหน่ งในสายงานที่ ข อเกื้ อ กู ล ในตํ าแหน่ ง
ที่ขอประเมิน จํานวน 6 ฉบับ (กรณี ระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งในสายงาน
ที่จะแต่งตั้งไม่ครบ)
3. เอกสารอื่นๆ
จ. หลักเกณฑ์และวิธกี ารคัดเลือก
1. ผู้ สมั ครเข้ ารั บการคั ดเลื อกต้ องมี คุ ณ สมบั ติ ครบถ้ วนที่ จะแต่ งตั้ ง ให้ ดํ ารงตํ าแหน่ ง
นั บ ถึ ง วั น ที่ ปิ ด รั บ สมั ค ร กรณี ก ารคั ด เลื อ กเพื่ อ แต่ ง ตั้ ง ให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง เนื่ อ งจากผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง อยู่ เดิ ม
จะต้องพ้นจากราชการไปเพราะเกษียณอายุ นับถึงวันที่ 30 กันยายน
2. การพิ จ ารณาคั ด เลื อ กบุ ค คลจะพิ จ ารณาจากองค์ ป ระกอบและกํ า หนดคะแนน
ในแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้
2.1 ความรู้ ค วามสามารถและความชํ า นาญในการปฏิ บั ติ ง าน ให้ พิ จ ารณา
โดยคํ านึ งถึ งคุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา ความรู้ ค วามสามารถ ทั ก ษะ และความชํ านาญในการปฏิ บั ติ ง านด้ านนั้ น
ซึ่งอาจพิจารณาจากข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีของข้าราชการผู้นั้นในระยะเวลาที่ผ่านมา
(20 คะแนน)
2.2 ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง ให้พิจารณาโดยคํานึงถึงระยะเวลาดํารงตําแหน่ง
ในสายงานที่จะแต่งตั้ง หรือสายงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง หรือระยะเวลาที่เคยปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูล
กับตําแหน่งที่จะแต่งตั้ง (20 คะแนน)
2.3 การปฏิ บั ติ ต นเหมาะสมกั บ การเป็ น ข้ าราชการ ให้ พิ จ ารณาโดยคํ า นึ งถึ ง
ความประพฤติ การรักษาวินัย ความขยันหมั่นเพียร ความอุตสาหะ การอุทิศเวลาให้กับราชการ (20 คะแนน)
2.4 ผลงานหรือผลการปฏิบัติงาน ให้พิจารณาโดยคํานึงถึงคุณภาพของผลงาน
หรือผลการปฏิบัติงาน ประโยชน์ของผลงานต่อราชการ วงการวิชาการ หรือวิชาชีพ (30 คะแนน)
2.5 เกณฑ์อื่นๆ เช่น ภาวะผู้นํา มนุษย์สัมพันธ์ ความเสียสละ (10 คะแนน)
3. วิธีก ารคัด เลือ กให้พ ิจ ารณาจากเอกสารใบสมัค ร ผลงาน ประวัติการรับราชการ
อาจใช้ วิ ธี สั ม ภาษณ์ สอบข้ อ เขี ย น หรื อ อาจใช้ วิ ธี อื่ น ใดเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ให้ ได้ ข้ อ มู ล ที่ จ ะแสดงออกถึ งความรู้
ความสามารถ และความเหมาะสมของผู้ ส มั ค รตามที่ ได้ ป ระกาศไว้ ในประกาศรั บ สมั ค รก็ ได้ ทั้ ง นี้ ผู้ ได้ รั บ
การคัดเลือกจะต้องได้รับคะแนนรวมเฉลี่ยสูงสุด โดยได้คะแนนรวมเฉลี่ยไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60
ประกาศ ณ วันที่…................................... พ.ศ. …...............

(ลงชื่อ)………………………...…………………..
(…..................................................)
ประธานคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ

เอกสารหมายเลข 3

ตัวอย่าง (ตําแหน่งเลื่อนไหล)

ประกาศจังหวัด..............................................
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
ของโรงพยาบาล.......................... สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด............................
ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่ นร 1006/ว 7 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2552 ได้กําหนดแนวทาง
ดําเนินการเพื่อใช้ปฏิบัติในการแต่งตั้งข้าราชการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญ ญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ.2551 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ และระดับ
ชํานาญการพิ เศษ ให้ ดํ าเนิ น การตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิธีก ารที่ ก.พ. กํ าหนดไว้ต ามหนั งสื อ สํ านั ก งาน ก.พ.
ที่ นร 1006/ว 10 ลงวั น ที่ 15 กั น ยายน 2548 โดยมอบให้ อ.ก.พ. กรมและผู้ มี อํ า นาจสั่ ง บรรจุ
ตามมาตรา 57 ดําเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ. กรม
กําหนด นั้น
จังหวัด……………………………… ได้คัดเลือกข้าราชการที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง
ให้ดํารงตําแหน่งในระดับสูงขึ้น (ตําแหน่งเลื่อนไหล) จํานวน .......... ราย ดังนี้
ลําดับที่
1.

ชื่อ – สกุล
นาง ก

ตําแหน่งที่ได้รบั การคัดเลือก
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
(ด้านบริการทางวิชาการ)

ส่วนราชการ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด............
โรงพยาบาล..........................................
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
งานป้องกันควบคุมโรค
และระบาดวิทยา

ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้
ทั้ งนี้ ให้ ผู้ ที่ ได้ รั บ การคั ด เลื อ กฯ เพื่ อ เลื่ อ นระดั บ สู งขึ้ น จั ด ส่ ง ผลงานประเมิ น ตามจํ า นวน
และเงื่ อนไขที่ ค ณะกรรมการประเมิ น ผลงานกํ าหนด และตามหนั งสื อสํ านั กงานปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ข
ที่ สธ 0201.039/ว 327 ลงวั น ที่ 30 พฤษภาคม 2555 ภายใน 12 เดื อ น นั บ ตั้ งแต่ วั น ประกาศ
หากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไม่สามารถส่งผลงานได้ทันตามระยะเวลาที่กําหนดต้องขอรับการคัดเลือก (ชี้ตัว) ใหม่
อนึ่ง หากมีผู้ใดจะทักท้วงผลงานให้ทักท้วงได้ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันประกาศ
ประกาศ ณ วันที่ ....................................... พ.ศ. ......................
(ลงชื่อ) ..........................................
(..........................................)
ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57
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ตัวอย่าง
บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศจังหวัด........................................
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชํานาญการ (ตําแหน่งเลื่อนไหล) ของโรงพยาบาล........................... สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด...........................
ลําดับที่

ชื่อ - ชื่อสกุล

ส่วนราชการ/ตําแหน่งเดิม

ตําแหน่ง
เลขที่

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด.................
โรงพยาบาล...........................................
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
งานป้องกันควบคุมโรค
และระบาดวิทยา
1

นาง ก.

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ส่วนราชการ/ตําแหน่ง
ที่ได้รับการคัดเลือก

ตําแหน่ง
เลขที่

หมายเหตุ

1108

เลื่อนระดับ

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด...............
โรงพยาบาล.........................................
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
งานป้องกันควบคุมโรค
และระบาดวิทยา
1108

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
(ด้านบริการทางวิชาการ)

ชื่อผลงานส่งประเมิน “.....................................................................................................”
ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน “..........................................................................................”

...............%
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ตัวอย่าง (รับเงินประจําตําแหน่ง)

ประกาศจังหวัด..............................................
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลทีจ่ ะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจําตําแหน่ง
ของโรงพยาบาล................................. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด.................................
ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 7 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2552 ได้กําหนดแนวทาง
ดํ าเนิ นการเพื่ อใช้ ปฏิ บั ติ ในการแต่ งตั้ งข้ าราชการตามบทเฉพาะกาลแห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ระเบี ยบข้ าราชการ
พลเรือน พ.ศ.2551 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ และระดับ
ชํานาญการพิ เศษ ให้ ดํ าเนิ น การตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิธีก ารที่ ก.พ. กํ าหนดไว้ต ามหนั งสื อ สํานั ก งาน ก.พ.
ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 18 ลงวันที่
11 ธันวาคม 2551 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับเงินประจําตําแหน่งสําหรับตําแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับ ชํ านาญการ และระดั บ ทรงคุณ วุฒิ ที่ มีประสบการณ์ ทั กษะ และสมรรถนะ โดยมอบให้ อ.ก.พ. กรม
และผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 ดําเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ อ.ก.พ. กรมกําหนด นั้น
จังหวัด.................................... ได้คัดเลือกข้าราชการ ที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงิน
ประจําตําแหน่ง จํานวน .......... ราย ดังนี้
ลําดับที่
1.

ชื่อ – สกุล
น.ส. ข

ตําแหน่งที่ได้รบั การคัดเลือก
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
(ด้านการพยาบาลวิสัญญี)

ส่วนราชการ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด............
โรงพยาบาล......................................
กลุ่มการพยาบาล
กลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญี

ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้
ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกฯ จัดส่งผลงานตามจํานวนและเงื่อนไขที่คณะกรรมการประเมินผลงาน
กํ า หนด และตามหนั ง สื อ สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณ สุ ข ที่ สธ 0201.039/ว 327 ลงวั น ที่
30 พฤษภาคม 2555 ภายใน 12 เดื อ น นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ป ระกาศ หากผู้ ที่ ได้ รั บ การคั ด เลื อ กไม่ ส ามารถ
ส่งผลงานได้ทันตามระยะเวลาที่กําหนดต้องขอรับการคัดเลือก (ชี้ตัว) ใหม่ อนึ่ง หากมีผู้ใดจะทักท้วงผลงาน
ให้ทักท้วงได้ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันประกาศ
ประกาศ ณ วันที่ ....................................... พ.ศ. ......................
(ลงชื่อ) ..........................................
(..........................................)
ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57

เอกสารหมายเลข 3

ตัวอย่าง
บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศจังหวัด........................................................
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจําตําแหน่ง
ของโรงพยาบาล.............................................. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด.............................................
ลําดับที่

ชื่อ - ชื่อสกุล

ส่วนราชการ/ตําแหน่งเดิม

ตําแหน่ง
เลขที่

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด.................
โรงพยาบาล...........................................
กลุ่มการพยาบาล
กลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญี
1

น.ส. ข

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
(ดานการพยาบาลวิสัญญี)

ส่วนราชการ/ตําแหน่ง
ที่ได้รับการคัดเลือก

ตําแหน่ง
เลขที่

หมายเหตุ

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด...............
โรงพยาบาล.........................................
กลุ่มการพยาบาล
กลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญี
2345

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
(ด้านการพยาบาลวิสัญญี)

ชื่อผลงานส่งประเมิน “....................................................................................................”
ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน “.................................................................................................................................”

2345

เพื่อขอรับ
เงินประจํา
ตําแหน่ง
................%

เอกสารหมายเลข 3

ตัวอย่าง (ตําแหน่งนอกเลื่อนไหล)

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งระดับชํานาญการพิเศษ
ของโรงพยาบาล................................. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด.................................
ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่ นร 1006/ว 7 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2552 ได้กําหนดแนวทาง
ดําเนินการเพื่อใช้ปฏิบัติในการแต่งตั้งข้าราชการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. 2551 เรื่ อ ง การแต่ งตั้ งข้ าราชการให้ ดํ ารงตํ าแหน่ งประเภทวิช าการ ระดั บ ชํ านาญการและระดั บ
ชํ า นาญการพิ เศษ ให้ ดํ าเนิ น การตามหลั กเกณฑ์ และวิ ธี การที่ ก.พ. กํ าหนดไว้ ตามหนั งสื อสํ านั กงาน ก.พ.
ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 โดยมอบให้ อ.ก.พ. กรมและผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57
ดํ า เนิ น การคั ด เลื อ กบุ ค คลที่ จ ะเข้ ารั บ การประเมิ น ผลงานตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธีก ารที่ อ.ก.พ. สํ านั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนด นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดย อ.ก.พ. สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ได้ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งที่ ......................... เมื่อวันที่ ........................................... แล้ว
มี มติ คั ดเลื อกข้ าราชการเพื่ อแต่ งตั้ งให้ ดํ ารงตํ าแหน่ งระดั บชํ านาญการพิ เศษ ของโรงพยาบาล.................................
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด...........................................จํานวน ............. ราย ดังนี้
ลําดับที่
ชื่อ-สกุล
1.
นาย.ส

ตําแหน่งที่ได้รบั การคัดเลือก
นักวิชาการสาธารณสุข
ชํานาญการพิเศษ
(ด้านบริการทางวิชาการ)

ส่วนราชการ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด.................
โรงพยาบาล..........................................
กลุ่มงานประกันสุขภาพ

2.

นักวิชาการสาธารณสุข
ชํานาญการพิเศษ
(ด้านบริการทางวิชาการ)

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด...............
โรงพยาบาล........................................
กลุ่มงานสุขศึกษา

นาง.จ

ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
ทั้ งนี้ ให้ ผู้ ที่ ได้ รั บ การคั ด เลื อ กฯ เพื่ อ เลื่ อ นระดั บ สู งขึ้ น จั ด ส่ งผลงานประเมิ น ตามจํ า นวน
และเงื่ อ นไขที่ ค ณะกรรมการประเมิ น ผลงานกํ า หนด ตามหนั ง สื อ สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข
ที่ สธ 0201.039/ว 327 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 ภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันประกาศ หากผู้ท่ีได้รับ
การคัดเลือกไม่สามารถส่งผลงานได้ทันตามระยะเวลาที่กําหนดต้องขอรับการคัดเลือก (ชี้ตัว) ใหม่ ตามแนวทาง
ที่ ค ณะกรรมการคั ด เลื อ กบุ ค คลฯ กํ าหนด อนึ่ ง หากมี ผู้ ใดจะทั ก ท้ วงผลงานให้ ทั ก ท้ วงได้ ภายใน 30 วั น
นับตั้งแต่วันประกาศ
ประกาศ ณ วันที่ ....................................... พ.ศ. ......................
(ลงชื่อ) ..........................................
(..........................................)
ประธานคณะกรรมการคัดเลือกฯ

เอกสารหมายเลข 3
มติคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้ดํารงตําแหน่ง
ระดับชํานาญการพิเศษ ของโรงพยาบาล................................. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด.................................
ครั้งที่ ........................... เมื่อวันที่ ........................................................
ลําดับที่

ชื่อ – สกุล

ส่วนราชการ/ตําแหน่งเดิม

ตําแหน่ง
เลขที่

ส่วนราชการ/ตําแหน่ง
ที่ได้รับการคัดเลือก
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด...............
โรงพยาบาล.........................................
กลุ่มงานประกันสุขภาพ

ตําแหน่ง
เลขที่

หมายเหตุ

123818

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
(ด้านบริการทางวิชาการ)

166678

เลื่อนระดับ

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด...............
โรงพยาบาล.........................................
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
1

นาย.ส

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
(ด้านบริการทางวิชาการ)

ชื่อผลงานส่งประเมิน “....................................................................................................”
ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน “................................................................................................................................”
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด...............
โรงพยาบาล.........................................
กลุ่มงานสุขศึกษา
2

นาง จ.

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
(ด้านบริการทางวิชาการ)

............. %

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด...............
โรงพยาบาล.........................................
กลุ่มงานสุขศึกษา
1669

ชื่อผลงานส่งประเมิน “....................................................................................................”
ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน “.................................................................................................................................”

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
(ด้านบริการทางวิชาการ)

1234

เลื่อนระดับ

............. %

เอกสารหมายเลข 4

เอกสารที่ต้องส่งในการสมัคร
1. ใบสมัคร
2. เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน ต้นฉบับ จํานวน 1 ชุด
และสําเนา จํานวน 5 ชุด
3. สํ า เนามติ ก ารนั บ ระยะเวลาการดํ า รงตํ า แหน่ ง ในสายงานที่ ข อเกื้ อ กู ล ในตํ า แหน่ ง
ที่ขอประเมิน จํานวน 6 ฉบับ (กรณีระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งในสายงาน
ที่จะแต่งตั้งไม่ครบ)
4. เอกสารอื่ น ๆ ตามที่ ค ณะกรรมการคั ด เลื อ กบุ ค คลที่ จ ะเข้ า รั บ การประเมิ น ผลงาน
ให้ ดํ ารงตํ าแหน่ งระดั บ ชํ านาญการ และระดั บ ชํานาญการพิ เศษ ของสํานั ก งานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข
ทั้งหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป
ที่ อ.ก.พ. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้งเห็นสมควร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. กําหนด

เอกสารหมายเลข 4

ใบสมัคร
รูปถ่าย
1 x 1.5 นิ้ว

แบบใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง………………………………………………..
1. ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ…......................................................................ชื่อสกุล……..........................................................................
วัน เดือน ปีเกิด…...................................................อายุตัว…......................ปี อายุราชการ…..........................ปี
วันเกษียณอายุ…..................................................ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง….......................................................
ระดับ…...................................................ส่วนราชการ…...................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ตั้งแต่….....................................................................อัตราเงินเดือน..........................................................บาท
โทรศัพท์…..........................................................e-mail………………………………………..………………………………
2. การดํารงตําแหน่ง
ดํารงตําแหน่ง….........................................ระดับชํานาญการ (ระดับ 6 – 7) ตั้งแต่….....................................
ดํารงตําแหน่ง…........................................ระดับชํานาญการพิเศษ (ระดับ 8) ตั้งแต่…....................................
3. ความผิดทางวินัย เป็นผู้อยู่ระหว่าง
 ถูกสอบสวน….......................................................................เมื่อ…..................................................
 ถูกลงโทษ…..........................................................................เมื่อ….................................................
 ไม่มี.
4. วุฒิการศึกษา (โปรดแนบหลักฐาน)
 ปริญญาตรี…..........................................................สาขา…..............................................................
สถาบัน…................................................................จบการศึกษาเมื่อ…............................................
 ปริญญาโท…..........................................................สาขา…..............................................................
สถาบัน…...............................................................จบการศึกษาเมื่อ…............................................
 ปริญญาเอก…........................................................สาขา…..............................................................
สถาบัน…...............................................................จบการศึกษาเมื่อ..............…..............................
 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ………..........................................เลขที่…...............................................
วันออกใบอนุญาต…...............................................วันหมดอายุ…....................................................
5. ผลงานวิชาการที่จะส่งประเมิน/ที่เคยส่งประเมิน
เรื่อง…...............................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………
(ถ้าเป็นกรณีการย้าย โอน บรรจุกลับ ให้ระบุเรื่องที่เคยผ่านการประเมิน)
6. ข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน/ปรับปรุงงาน ที่จะส่งประเมิน
เรื่อง…………......................................................................................................................................................
…………………………………........................………………………………………………………………………………………………
(เฉพาะกรณีส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนระดับ ถ้าเป็นกรณีย้าย โอน บรรจุกลับ ไม่ต้องระบุ)

-2ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์มนี้ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ
หากตรวจสอบภายหลังแล้วพบว่าข้อความดังกล่าวเป็นเท็จ หรือไม่ถูกต้องจะถือว่าหมดสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก
และหากได้รับการพิจารณาคัดเลือกแล้วจะถือว่าเป็นโมฆะ
ลงชื่อ…...........................................ผู้ขอรับการคัดเลือก
(….................................................)
…......../…......../….......
7. คํารับรอง/ความเห็นของผู้บังคับบัญชาระดับต้น
…...........................................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ….............................................
(…............................................)
…......../…......../….......

สถานที่ติดต่อ
ที่อยู่ปัจจุบันสามารถติดต่อได้สะดวก
บ้านเลขที่…....................................ซอย/ตรอก…..............................ถนน….............................................
แขวง/ตําบล….....................................เขต/อําเภอ….............................จังหวัด….....................................
รหัสไปรษณีย…์ .......................โทรศัพท์บ้าน…................................โทรศัพท์มือถือ…...............................
โทรสาร…........................................e-mail……………………………………………………………………….………….

สิ่งที่สงมาดวย 2

ขั้ น ตอนและวิ ธี ก ารประเมิ น ผลงานเพื่ อ แต งตั้ งให ดํ า รงตํ า แหน ง ระดั บ ชํ า นาญการพิ เศษลงมา
และเพื่อขอรับเงินประจําตําแหนงระดับชํานาญการ
1. ผูที่ไดรับการคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่ อ.ก.พ.สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขแตงตั้ง และผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 เห็นชอบแลว หรือผูที่ไดรับการคัดเลือกจากผูมี
อํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 หรือผูวาราชการจังหวัดแลวแตกรณี ใหสงผลงานประเมินตามหัวขอเรื่องที่ได
เสนอไวในขั้นตอนการคัดเลือกบุคคล
2. ผลงานที่สงประเมินจะตองประกอบดวยผลงานที่เกิดจากงานในหนาที่ความรับผิดชอบ
และขอเสนอแนวความคิดเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน (จํานวน 6 ชุด) ดังนี้
2.1 ผลงานที่ เป น ผลการดํ าเนิ น งานที่ ผ านมาเป น ผลสํ าเร็ จ ของงานที่ เกิ ด จากการ
ปฏิบัติงานในตําแหนงหนาที่ความรับผิดชอบของผูนั้น ซึ่งอาจไมจําเปนตองมีการจัดทําผลงานขึ้นใหมเพื่อใช
ในการประเมินโดยเฉพาะ โดยใหนําเสนอในรูปแบบของการสรุป วิเคราะหถึงผลที่เกิดขึ้น แสดงถึงความรู
ความสามารถ และความชํานาญงานของบุคคล สามารถระบุผลสําเร็จของงานหรือประโยชนที่เกิดจากผลงาน
ดังกลาว หรือการนําผลงานไปใชเพื่อแกไขปญหางานหรือใชเสริมยุทธศาสตรของหนวยงาน โดยมิใชเปนเพียง
การรวบรวมผลงานยอนหลัง ซึ่งรูปแบบการนําเสนอใหใชรูปแบบการนําเสนอผลงานตามที่คณะกรรมการ
ประเมินผลงานกําหนด (รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย 3)
2.2 ขอเสนอแนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ควรเป นแนวคิ ดวิ สั ยทั ศน หรื อแผนงานที่ จะทํ าในอนาคต เพื่ อพั ฒ นางานในตํ าแหน งที่ จะได รั บการแต งตั้ ง
และสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของหนวยงาน รวมทั้งควรเปนแนวคิด หรือแผนงานที่สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง
และให มีการติดตามผลภายหลังการแตงตั้งแลวด วย ซึ่งรูป แบบการนําเสนอใหใชรูปแบบการเสนอผลงาน
ตามที่คณะกรรมการประเมินผลงานกําหนด (รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย 3)
3. ผลงานที่สงประเมินจะตองอยูในเงื่อนไข ดังนี้
3.1 เป น ผลงานที่ จั ดทํ าขึ้น ในระหวางที่ ดํ ารงตํ าแหน งในระดับ ที่ ต่ํากวาระดับ ที่จ ะ
ประเมิน 1 ระดับ เวนแตคณะกรรมการประเมินผลงานจะกําหนดเปนอยางอื่น แตอยางนอยจะตองมีผลงาน
ที่ต่ํากวา 1 ระดับอยูดวย
3.2 ไมใชผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธที่เปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อขอรับปริญญา
หรือประกาศนียบัตร หรือเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม
3.3 กรณี ที่ เป น ผลงานร ว มกั น ของบุ ค คลหลายคน จะตอ งแสดงให เห็ น วาผูเสนอ
ผลงานประเมินไดมีสวนรวมในการจัดทํา หรือผลิตผลงานในสวนใด หรือเปนสัดสวนเทาใด และมีคํารับรอง
จากผูมีสวนรวมในผลงานนั้น และจากผูบังคับบัญชาดวย
3.4 ผลงานที่นํามาใชประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นแลว
จะนํามาเสนอใหประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งในระดับที่สูงขึ้นอีกไมได
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3.5 แนวคิดเพื่อการพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตองเปน
แนวคิดที่จะพัฒนางานในตําแหนงที่จะไดรับการแตงตั้ง และมีการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของระยะเวลา
ของการดําเนินงานไวดวย
3.6 จํ า นวนผลงานและข อ เสนอแนวคิ ด เพื่ อ พั ฒ นางานให ส ง ตามจํ า นวนที่
คณะกรรมการประเมินผลงานในแตละสายงานจะกําหนด
4. ลักษณะของผลงาน
4.1 ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
4.1.1 ขอบเขตของผลงาน
เป น ผลการปฏิ บั ติ งานหรือ ผลสํ าเร็จ ของงานที่ เกิ ด จากงานในหน า ที่
ความรับ ผิ ด ชอบของตํ าแหน ง และแนวคิ ดหรือแผนงานที่ จ ะดําเนิ น การในอนาคต ที่ เป น การพั ฒ นางาน
ในตําแหนง ที่จะไดรับการแตงตั้ง
4.1.2 คุณภาพของผลงาน
มีคุณภาพของผลงานที่เชื่อถือได
4.1.3 ความยุงยากซับซอนของผลงาน
ใช ห ลั ก วิ ช าการเฉพาะทางในการปฏิ บั ติ ง านที่ มี ค วามยุ ง ยากมาก
จําเปนตองมีการตัดสินใจ หรือแกปญหาในงานที่ปฏิบัติดวยตนเองได
4.1.4 ประโยชนของผลงาน
เป น ประโยชน ต อทางราชการหรื อ ประชาชน หรือ ตอ ความกา วหน า
ทางราชการหรือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ สามารถชวยเสริมยุทธศาสตรของหนวยงานไดเปนอยางดี
4.1.5 ความรูความชํานาญงานและประสบการณ
มี ค วามรู ความชํ านาญงาน และประสบการณ ที่ ส ามารถปฏิ บั ติ งาน
ในความรับผิดชอบดวยตนเองได เปนที่ยอมรับในงานนั้น ๆ
4.2 ตําแหนงประเภทวิชาการ เพื่อขอรับเงินประจําตําแหนงระดับชํานาญการ
4.2.1 ขอบเขตของผลงาน
เปนผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงานที่เกิดจากงานในหนาที่
ความรับผิดชอบของตําแหนง และแนวคิดหรือแผนงานที่จะดําเนินการในอนาคต ที่เปนการพัฒนางานในตําแหนง
ที่จะไดรับการแตงตั้ง
4.2.2 คุณภาพของผลงาน
มีคุณภาพของผลงานดี
4.2.3 ความยุงยากซับซอนของผลงาน
ใชหลักวิชาการเฉพาะทางหรือหลักวิชาชีพเฉพาะดานในการปฏิบัติงาน
ที่มีความยุงยากเปนพิเศษ จําเปนตองมีการตัดสินใจ หรือแกปญหาในงานที่ปฏิบัติมาก
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4.2.4 ประโยชนของผลงาน
เปนประโยชนตอทางราชการ หรือประชาชน หรือประเทศชาติ หรือตอ
ความกาวหนาทางวิชาการ หรือในงานวิชาชีพในระดับสูง หรือการพัฒนาการปฏิบัติงานในระดับสูง
4.2.5 ความรูความชํานาญงานและประสบการณ
มีความรู ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมาก เปนที่ยอมรับ
ในระดับกองหรือวงการวิชาการหรือวิชาชีพดานนั้น ๆ
4.3 ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ
4.3.1 ขอบเขตของผลงาน
เปนผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงานที่เกิดจากงานในหนาที่
ความรับ ผิ ด ชอบของตํ าแหน ง และแนวคิดหรือแผนงานที่ จ ะดําเนิ น การในอนาคต ที่ เป น การพั ฒ นางาน
ในตําแหนงที่จะไดรับการแตงตั้ง
4.3.2 คุณภาพของงาน
มีคุณภาพของผลงานดีมาก
4.3.3 ความยุงยากซับซอนของผลงาน
ใชหลักวิชาการเฉพาะทางหรือหลักวิชาชีพเฉพาะดานในการปฏิบัติงาน
ที่มีความยุงยากมากเปนพิเศษ จําเปนตองมีการตัดสินใจ หรือแกปญหาในงานที่ปฏิบัติเปนประจํา
4.3.4 ประโยชนของผลงาน
เปนประโยชนตอทางราชการหรือประชาชน หรือประเทศชาติ หรือตอ
ความกาวหนาทางวิชาการ หรือในงานวิชาชีพในระดับสูงมาก หรือการพัฒนาการปฏิบัติงานในระดับสูงมาก
4.3.5 ความรูความชํานาญงานและประสบการณ
มีความรู ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมากเปนพิเศษ เปนที่
ยอมรับในระดับกองหรือระดับกรม หรือวงการวิชาการหรือวิชาชีพดานนั้น ๆ
5. หลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคลและผลงานของตําแหนงในแตละระดับและแตละ
สายงานของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย 3)

หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลงานเพื่อยาย โอน หรือบรรจุกลับ

1. กรณี ที่ ไม เคยดํ ารงตําแหนงและไม เคยผ านการประเมิ น บุ คคลและผลงานในตําแหน ง
ในระดับเดียวกันกับตําแหนงที่จะแตงตั้ง เมื่อผานการพิจารณาคัดเลือกบุคคลแลวใหสงผลงานเพื่อประเมิน
ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการประเมินผลงานกําหนด
2. กรณี ที่ผูดํารงตําแหน งหรือเคยดํารงตํ าแหน งในระดับ เดี ยวกัน กับตํ าแหน งที่จะแต งตั้ง
และจัดอยูในกลุมตําแหนงเดียวกันตามที่สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไดจัดกลุมไว โดยความเห็นชอบ
ของ ก.พ. เมื่อผานการพิจารณาคัดเลือกบุคคลแลว ใหแตงตั้งโดยไมตองมีการประเมินผลงาน
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3. กรณีการแตงตั้งผูดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในระดับเดียวกันกับตําแหนงที่จะ
แตงตั้ง แตไมไดจัดอยูในกลุมตําแหนงเดียวกัน หรือกรณีเปนพนักงานหรือขาราชการตามกฎหมายอื่นที่ ก.พ.
กําหนดในหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 30 กันยายน 2546 ซึ่งเปนผูดํารงตําแหนง
หรือเคยดํารงตําแหนงในระดับเดียวกันจากหนวยงานอื่นมาแลว ใหคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลพิจารณา
คั ด เลื อ กและประเมิ น บุ ค คล โดยพิ จ ารณาจากข อ มู ล บุ ค คลและผลงานหรื อ ผลการปฏิ บั ติ งานที่ ผ านมา
และพิจารณาจากลักษณะงานที่ปฏิบัติรวมทั้งประโยชนที่ทางราชการจะไดรับ โดยอาจไมตองจัดทําผลงานขึ้น
ใหม แตหากพิจารณาแลวเห็นวาควรจะตองใหจัดทํ าผลงานขึ้นใหม เพื่อที่จะแสดงถึงศักยภาพและความรู
ความสามารถของบุคคลนั้นก็อาจสั่งใหสงผลงานเพื่อประเมินตามหลักเกณฑการสง ผลงานเชนเดียวกับขอ 1

คุณสมบัติของบุคคลที่จะไดรับการแตงตั้ง

1. เปนผูผานการประเมินบุคคลและผลงาน ทั้งนี้ จะแตงตั้งไดไมกอนวันที่จังหวัด สํานักงาน
เขตสุขภาพ หรือกองบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไดรับผลงานที่มีเอกสาร
หลักฐานครบถวนสมบูรณ แลวแตกรณี
2. มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่กําหนดไวในมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง หรือไดรับยกเวนจาก ก.พ. แลว
3. มีคุณสมติในเรื่องเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของสายงานตาง ๆ และหรือคุณวุฒิ
เพิ่มเติมครบถวนตามที่ ก.พ.กําหนด หรือไดรับยกเวนจาก ก.พ.แลว
4. มีระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้งตาม
คุณวุฒิของบุคคลและระดับตําแหนงที่จะแตงตั้ง ดังนี้
ระดับ

ชํานาญการ

ขอรับเงิน
ประตําแหนง

ชํานาญการ
พิเศษ

6 ป
4 ป
2 ป

7 ป
5 ป
3 ป

8 ป
6 ป
4 ป

คุณวุฒิ
ปริญญาตรี หรือเทียบเทา
ปริญญาโท หรือเทียบเทา
ปริญญาเอก หรือเทียบเทา
ทั้งนี้

(1) บุคคลดังกลาวจะตองไดดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้งหรือไดปฏิบัติหนาที่ในสายงาน
ที่จะแตงตั้งมาแลวไมนอยกวา 1 ป
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(2) ในกรณีที่ระยะเวลาการดํารงตําแหนงตามขอ (1) ไมครบ 1 ป อาจพิจารณานําระยะเวลา
การดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานอื่นซึ่งมีลักษณะงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวของ
หรือเกื้อกูลกับ สายงานที่ จะแตงตั้ ง หรือระยะเวลาการปฏิบั ติห นาที่ในสายงานที่จะแตงตั้ง มานับ รวมเป น
ระยะเวลาดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้งใหครบ 1 ป ได โดยใหนับไดเฉพาะการดํารงตําแหนงหรือเคย
ดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่ในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3 หรือระดับ 4 หรือสายงานที่เทียบเทา กรณี
เปนขาราชการตามกฎหมายอื่น และขณะนําเวลาดังกลาวมานับผูนั้นตองมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงและขอกําหนดอื่นที่กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่จะแตงตั้ง
(3) การพิจารณานําระยะเวลาการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานอื่นซึ่งมี
ลักษณะงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูลมานับรวมเปนระยะเวลาขั้นต่ํา ในการดํารงตําแหนง
ในสายงานที่จะแตงตั้ง ใหพิจารณาระยะเวลาที่ไดปฏิบัติงานในชวงที่ผูนั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนง และขอกําหนดอื่นที่กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่จะแตงตั้งและดํารงตําแหนง
ไม ต่ํ า กว าระดั บ 3 หรื อเที ย บเท า โดยใหพิ จ ารณาตามลักษณะงานที่ ป ฏิ บัติ จ ริงของขาราชการแตล ะราย
และประโยชนที่ทางราชการจะไดรับและใหนับเปนระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้ง
ไดตามขอเท็จจริงตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ เวนแตการนับระยะเวลาการดํารงตําแหนงของสายงานที่เริ่มตน
จากระดับ 1 และ 2 หรือสายงานที่เทียบเทากรณีเปนขาราชการตามกฎหมายอื่น ใหนับไดไมเกินครึ่งหนึ่งของ
ระยะเวลาการปฏิบัติงานที่นํามานับ
(4) กรณีการนับ ระยะเวลาปฏิบัติห นาที่ ในตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้ง จะตองมีคําสั่ง
รักษาราชการแทน / รักษาการในตําแหนง หรือคําสั่งมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ดังกลาวอยางชัดเจน รวมทั้ง
ตองมีการปฏิบัติงานจริงดวย
(5) การพิจารณานับระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้ง ตามขอ
(2) – (4) ใหคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเปนผูพิจารณาตามหลักเกณฑที่ อ.ก.พ.สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขกําหนด
(6) กรณีการยาย โอน หรือบรรจุกลับ เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ตําแหนง
ระดับชํานาญการพิเศษลงมา ใหคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเปนผูพิจารณาคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาขั้นต่ํา
ในการดํารงตําแหนง หรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้งตามคุณวุฒิของบุคคลและระดับตําแหนง
ที่จะแตงตั้งตามความเหมาะสมและประโยชนที่ทางราชการจะไดรับ ทั้งนี้ หากไมเปนไปตามหลักเกณฑขางตน
ใหเสนอ อ.ก.พ.สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนผูพิจารณา อยางไรก็ตามตองคํานึงถึงกรณีการจะเลื่อน
บุคคลดังกลาวขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งบุคคลนั้นจะตองมีคุณสมบัติทุกประการครบถวน
ตามที่กําหนดดวย
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คณะกรรมการประเมินผลงาน มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละไมเกิน 2 ป โดยมีองคประกอบ ดังนี้
1. กรณีการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ
(1) ประธาน ใหแตงตั้งจาก
- ขาราชการหรือผูเคยเปนขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงตั้งแต
ระดับชํานาญการพิเศษ (ระดับ 8 เดิม) หรือเทียบเทาขึ้นไปในสายงานที่จะประเมินหรือในสายงานที่เกี่ยวของ
ตามที่สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไดจัดกลุมไว โดยความเห็นชอบของ ก.พ. หรือ
- ผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดานที่มีความชํานาญในสายงานนั้น ๆ ซึ่งไมเคยเปนขาราชการ
มากอน หรือ
- รองอธิบดี หรือผูอํานวยการสํานัก หรือผูอํานวยการกอง หรือหัวหนาสวนราชการ
ประจําจังหวัด ตั้งแตระดับชํานาญการพิเศษ (ระดับ 8 เดิม) หรือเทียบเทาขึ้นไป ที่กํากับดูแลสายงานที่จะ
ประเมิน
(2) กรรมการจํานวน 2-5 คน ใหแตงตั้งจาก
- ขาราชการหรือผูเคยเปนขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงตั้งแต
ระดับชํานาญการ (ระดับ 7 เดิม หรือไดรับเงินประจําตําแหนง ระดับชํานาญการ) หรือเทียบเทาขึ้นไปในสายงาน
ที่จะประเมิน หรือในสายงานที่ เกี่ย วข องตามที่ สํานักงานปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ขไดจัด กลุมไว โดยความ
เห็นชอบของ ก.พ. ซึ่งผูนั้นตองมีผลงานเปนที่ประจักษในความสามารถแลว หรือ
- ผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดานที่มีความชํานาญในสายงานนั้น ๆ ซึ่งไมเคยเปนขาราชการ
มากอน
ทั้งนี้ มีนักทรัพยากรบุคคลหรือผูปฏิบัติงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งดํารง
ตําแหนงประเภทวิชาการไมต่ํากวาระดับชํานาญการ เปนเลขานุการ
2. กรณีเพื่อขอรับเงินประจําตําแหนง ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ
(1) ประธาน ใหแตงตั้งจาก
- ขาราชการหรือผูเคยเปนขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงตั้งแต
ระดับเชี่ยวชาญ (ระดับ 9 เดิม) หรือเทียบเทาขึ้นไปในสายงานที่จะประเมินหรือในสายงานที่เกี่ยวของตามที่
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไดจัดกลุมไว โดยความเห็นชอบของ ก.พ. หรือ
- ผูทรงคุณวุฒิ เฉพาะดานที่มีความชํานาญในสายงานนั้ นซึ่งไมเคยเป นขาราชการ
มากอน หรือ
- รองอธิ บ ดี หรื อ ผู อํานวยการสํ านั กตั้ งแต ร ะดั บ เชี่ ย วชาญ (ระดั บ 9 เดิม ) หรื อ
เทียบเทาขึ้นไป ที่กํากับดูแลสายงานที่จะประเมิน
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(2) กรรมการ จํานวน 2-5 คน ใหแตงตั้งจาก
- ขาราชการหรือผูเคยเปนขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงตั้งแต
ระดับชํานาญการพิเศษ (ระดับ 8 เดิม) หรือเทียบเทาขึ้นไปในสายงานที่จะประเมินหรือในสายงานที่เกี่ยวของ
ตามที่สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไดจัดกลุมไว โดยความเห็นชอบของ ก.พ.ซึ่งผูนั้นตองมีผลงานเปนที่
ประจักษในความสามารถแลว หรือ
- ผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดานที่มีความชํานาญในสายงานนั้น ๆ ซึ่งไมเคยเปนขาราชการ
มากอน
ทั้งนี้ มีนักทรัพยากรบุคคลหรือผูปฏิบัติงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งดํารง
ตําแหนงประเภทวิชาการไมต่ํากวาระดับชํานาญการ เปนเลขานุการ
คณะกรรมการประเมินผลงาน มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
1. กําหนดเงื่อนไข ขอบเขต มาตรฐานของผลงานแตละสายงานและแตละระดับเพิ่มเติม
จากเงื่อนไขและลักษณะของผลงานตามที่เห็นสมควร เชน เปนผลงานที่จัดทําขึ้นในระหวางที่ดํารงตําแหนง
ในระดับที่ต่ํากวาระดับที่จะประเมิน 2 ระดับ เปนตน
2. กําหนดจํานวนของผลงานที่จะใหสงประเมิน ทั้งนี้ ตองเปนผลงานที่เปนผลการดําเนินงาน
ที่ผานมาจํานวนอยางนอย 1 เรื่อง และขอเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน/หรือปรับปรุงงานจํานวนอยางนอย
1 เรื่อง
3. กําหนดเกณฑการตัดสินคุณภาพของผลงานและพิจารณาประเมินคุณภาพของผลงาน
ทั้งนี้ อาจใชวิธีการสัมภาษณเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาก็ได
4. ตรวจสอบขอมูลกรณีมีผูทักทวงในเรื่องผลงานซ้ําซอนหรือการลอกเลียนผลงาน โดยให
ดําเนินการโดยเร็ว หากพบวาขอทักทวงมีมูลใหรายงานผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 เพื่ อดําเนินการ
ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0707.3/ว 5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 ตอไป แตถาตรวจสอบแลว
มีหลักฐานวาขอทักทวงนั้ นเปน การกลั่น แกลง หรือไม สุจริต ใหรายงานผูมีอํานาจสั่งบรรจุต ามมาตรา 57
ดําเนินการสอบสวนผูทักทวงเพื่อหาขอเท็จจริง แลวดําเนินการตามที่เห็นสมควรตอไป
5. วินิจฉัยกรณีมีปญหาเกี่ยวกับคุณภาพของผลงาน ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ประเมินผลงานถือเปนที่สุด
6. รายงานผลการประเมินผลงานตอผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 และในกรณีที่
ผลงานของผูนั้นไมผานการประเมินใหแจงผูขอรับการประเมินทราบดวย
7. หนาที่อื่น ๆ ตามที่ อ.ก.พ.สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมอบหมาย
***********************

สิ่งที่สงมาดวย 3

สรุป
หลักเกณฑการประเมินบุคคลและผลงาน
สาขาตางๆ

ของ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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ตําแหนงในสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่ตองประเมินตามหนังสือ สํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548
ตําแหนงที่มีเงินประจําตําแหนง
1. นายแพทยสาขาอายุรกรรม
2. นายแพทยสาขากุมารเวชกรรม
3. นายแพทยสาขาจักษุวิทยา
4. นายแพทยสาขาโสต นาสิก ลาริงซวิทยา
5. นายแพทยสาขารังสีวิทยา
6. นายแพทยสาขาสูติ-นรีเวชกรรม
7. นายแพทยสาขาพยาธิวิทยา
8. นายแพทยสาขาเวชกรรมฟนฟู
9. นายแพทยสาขาศัลยกรรม
10. นายแพทยสาขาวิสัญญีวิทยา
11. นายแพทยสาขาจิตเวช
12. นายแพทยสาขาเวชกรรมทั่วไป
13. นายแพทยดานเวชกรรมปองกัน
14. นายแพทยสาขาเวชศาสตรครอบครัว
15. นายแพทยสาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน
16. นายแพทยสาขานิติเวช
17. นายแพทยสาขาศัลยกรรมออรโธปดิกส
18. นักรังสีการแพทย
19. นักเทคนิคการแพทย
20. นักกายภาพบําบัด
21. ทันตแพทย
22. เภสัชกร
23. พยาบาลวิชาชีพ
24. นักวิชาการคอมพิวเตอร
25. แพทยแผนไทย
26. นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
27. นักเวชศาสตรการสื่อความหมาย
28. นักจิตวิทยาคลินิก
29. นักกิจกรรมบําบัด

ตําแหนงที่ไมมีเงินประจําตําแหนง
1. นักวิเคราะหนโยบายและแผน
2. นักทรัพยากรบุคคล
3. นักจัดการงานทั่วไป
4. นิติกร
5. นักวิชาการการเงินและบัญชี
6. นักวิชาการตรวจสอบภายใน
7. นักวิเทศสัมพันธ
8. บรรณารักษ
9. นักสังคมสงเคราะห
10. นักวิชาการสถิติ
11. นักวิชาการพัสดุ
12. นักประชาสัมพันธ
13. นักวิชาการเผยแพร
14. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
15. นักจิตวิทยา
16. นักวิชาการสาธารณสุข
17. นักวิทยาศาสตรการแพทย
18. นักโภชนาการ
19. ชางภาพการแพทย
20. นักวิชาการพยาบาล
21. นักกายอุปกรณ
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สรุปผลงานวิชาการที่ใชในการประเมินแตละสายงาน
ผลงานที่เสนอใหประเมิน

ตําแหนง / สายงาน
๑. นายแพทย

๑. ขอมูลสวนบุคคล (แบบประเมินผลงาน)

ระดับ
ชํานาญการ

ชํานาญการ
(รับเงิน)

ชํานาญการ
พิเศษ

-





-

-

-

หมายเหตุ

และผลการดําเนินงานที่ผานมา(ผลงานเดนเฉพาะตัว)
ตามขอ ๑
- ผลการปฏิบัติงานยอนหลัง

ไมตองเสนอผลการปฏิบัติงานยอนหลัง
๑.ระดับชํานาญการเพื่อขอรับเงินประจําตําแหนง
๑.๑ ใหสงสรุปผลการดําเนินงานที่ผานมา ๑๐ ขอ

๒. ผลการดําเนินงานที่ผานมา ที่เปนฉบับเต็ม
(Full paper) อยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
๒.๑ ผลงานวิจยั หรือ

-





ตามแบบฟอรมในแบบประเมินผลงานโดยระบุ

๒.๒ ผลงานวิเคราะห วิจารณ หรือ

-

๒.๓ กรณีศึกษา
๒.๔ เอกสารประกอบการสอนนักศึกษาแพทย

-







เนื้อหาใหละเอียดและชัดเจน
๑.๒ ไมสง Full paper

-



-

๒.ระดับชํานาญการพิเศษ

เทานั้น

๒.๑ ไมสง Full Paper (ฉบับเต็ม)
2.2 ใหสงเฉพาะเอกสารเผยแพร ทั้งนี้ หากมี
แกไข
กรรมการอาจขอดูฉบับเต็มไดภายใน 2 เดือน
* หากสงผลงานวิจยั ที่ทํารวมกับผูอื่น ตองมีสัดสวน
ในการดําเนินการ ๖๐% ขึ้นไป และหากมีสวนรวม
ไมถึง ๖๐% จะตองสงผลงานวิจัย ๒ เรื่อง ขึ้นไป
** สําหรับผลงานที่เปนวิเคราะหวิจารณ หรือกรณี
ศึกษาตองดําเนินการเพียงผูเดียว

๓. จํานวนผลงาน

-

ไมนอยกวา
๑ เรือ่ ง

ไมนอยกวา
๑ เรือ่ ง

๔. การเผยแพรผลงาน

-

-



๕. ขอเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน/ ปรับปรุงงาน

-





- ไดรับการเผยแพร โดยการลง Website ของ
หนวยงาน หรือ Website อื่นๆ ที่มีองคกรรองรับ
หรือนําเสนอในที่ประชุมวิชาการของหนวยงาน หรือ
เผยแพรรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่มีองคกรรองรับ

เงื่อนไข
๑. เมื่อผานการคัดเลือก (ชี้ตวั ) แลว ผูขอประเมินตองสงผลงานประเมินภายใน ๑๒ เดือน กรณีสงผลงานประเมินไมทันตามกําหนด ตองเสนอขอรับ
การคัดเลือกใหม (ชี้ตัว)
๒. หากคณะกรรมการประเมินผลงานใหปรับปรุงแกไขในสวนที่ไมเปนสาระสําคัญ ตองปรับปรุงแกไขเอกสารภายใน ๒ เดือน นับจากวันที่ผูขอประเมิน
ไดรับทราบการแจงแกไข
๓. หากคณะกรรมการประเมินผลงานใหปรับปรุงแกไขในสวนที่เปนสาระสําคัญ ตองปรับปรุงแกไข เอกสารภายใน ๖ เดือน นับจากวันที่ผขู อประเมิน
ไดรับทราบการแจงแกไข กรณีที่ปรับปรุงแกไขไมทันตามกําหนด ตองเสนอขอรับการคัดเลือกใหม (ชี้ตัว) และสงผลงานประเมินใหม
๔. กรณีไมผานการประเมิน ตองสงเอกสารขอรับการคัดเลือกใหม (ชี้ตัว) และสงผลงานประเมินใหม
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สรุปผลงานวิชาการที่ใชในการประเมินแตละสายงาน
ระดับ

ผลงานที่เสนอใหประเมิน

ชํานาญ
การ

ชํานาญการ
(รับเงิน)

ชํานาญการ
พิเศษ

หมายเหตุ

๑. ขอมูลสวนบุคคล (แบบประเมินผลงาน)
และผลการดําเนินงานที่ผานมา
(ผลงานเดนเฉพาะตัว) ตามขอ ๑







เฉพาะตําแหนงทันตแพทย ขอประเมินเฉพาะ
ระดับชํานาญการ (รับเงิน) และระดับชํานาญการ
พิเศษ

นักจิตวิทยาคลินิก

- ผลการปฏิบัติงานยอนหลัง







ตองเสนอผลการปฏิบัติงานยอนหลัง ๒ ป

นักเวชศาสตรการสื่อความหมาย

๒. ผลการดําเนินงานที่ผานมา(ผลงานเดน

๑.ระดับชํานาญการ

นักเทคโนโลยีหวั ใจและทรวงอก
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

เฉพาะตัว)ตามขอ ๑ ที่เปนฉบับเต็ม
(Full paper) อยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้

๑.๑ ใหสงสรุปผลการดําเนินงานที่ผานมา ๑๐ ขอ
ตามแบบฟอรมในแบบประเมินผลงาน โดยระบุ

ตําแหนง / สายงาน
๒. ทันตแพทย
นักเทคนิคการแพทย
นักจิตวิทยา

นักวิทยาศาสตรการแพทย
นักสังคมสงเคราะห
นักวิชาการเผยแพร
นักประชาสัมพันธ

๒.๑ ผลงานวิจยั หรือ
๒.๒ ผลงานวิเคราะห วิจารณ หรือ
๒.๓ กรณีศึกษา













เนื้อหาใหละเอียดและชัดเจน
๑.๒ ไมสง Full paper
๒.ระดับชํานาญการเพื่อขอรับเงินประจําตําแหนง
๒.๑ สง Full paper
ยกเวน ตําแหนงนักจิตวิทยาและนักจิตวิทยาคลินิก

(รวม ๑๑ ตําแหนง)

ใหสงสรุปผลการดําเนินงานที่ผานมา ๑๐ ขอ
(ตามขอ 1.1 และ 1.2)
๓.ระดับชํานาญการพิเศษ
๓.๑ หากไมสงผลงานเปนวิจัย ใหสงเปนวิเคราะห
วิจารณ หรือกรณีศึกษาแตตองสงอยางนอย ๒ เรื่อง
3.๑ สง Full paper
ยกเวน ตําแหนงนักจิตวิทยาและนักจิตวิทยาคลินิก
ใหสงเฉพาะเอกสารเผยแพร และสงสรุปผลการ
ดําเนินงานที่ผานมา ๑๐ ขอ (ตามขอ 1.1 และ 1.2)
๓. จํานวนผลงาน
๔. การเผยแพรผลงาน

๕. ขอเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน/
ปรับปรุงงาน
เงื่อนไข

๑ เรื่อง

๑ เรื่อง

๑ เรื่อง

-

-









- ไดรับการเผยแพร โดยการลง Website ของ
หนวยงาน หรือ Website อื่นๆ ที่มีองคกรรองรับ
หรือนําเสนอในที่ประชุมวิชาการของหนวยงาน หรือ
เผยแพรรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่มีองคกรรองรับ

๑. เมื่อผานการคัดเลือก (ชี้ตวั ) แลว กรณีตําแหนงเลื่อนไหล ผูขอประเมินตองสงผลงานประเมินภายใน ๑๒ เดือน กรณีตําแหนง
นอกเลื่อนไหลผูขอประเมินตองสงผลงานภายใน 6 เดือน กรณีสงผลงานประเมินไมทันตามกําหนด ตองเสนอขอรับการคัดเลือกใหม (ชี้ตัว)
๒. หากคณะกรรมการประเมินผลงานใหปรับปรุงแกไขในสวนที่ไมเปนสาระสําคัญ ตองปรับปรุงแกไขเอกสารภายใน ๒ เดือน นับจากวันที่
ผูขอประเมินไดรับทราบการแจงแกไข
๓. หากคณะกรรมการประเมินผลงานใหปรับปรุงแกไขในสวนที่เปนสาระสําคัญ ตองปรับปรุงแกไข เอกสารภายใน ๖ เดือน นับจากวันที่
ผูขอประเมินไดรับทราบการแจงแกไข กรณีที่ปรับปรุงแกไขไมทันตามกําหนด ตองเสนอขอรับการคัดเลือกใหม (ชี้ตัว) และสงผลงานประเมินใหม
๔. กรณีไมผานการประเมิน ตองสงเอกสารขอรับการคัดเลือกใหม (ชี้ตัว) และสงผลงานประเมินใหม

5
สรุปผลงานวิชาการที่ใชในการประเมินแตละสายงาน
ผลงานที่เสนอใหประเมิน

ตําแหนง / สายงาน
๓. พยาบาลวิชาชีพ

๑. ขอมูลสวนบุคคล (แบบประเมินผลงาน)

แพทยแผนไทย

และผลการดําเนินงานที่ผานมา(ผลงานเดนเฉพาะตัว)

นักวิเทศสัมพันธ

ตามขอ ๑
- ผลการปฏิบัติงานยอนหลัง

ระดับ
ชํานาญการ

ชํานาญการ
(รับเงิน)

ชํานาญการ
พิเศษ













(รวม ๓ ตําแหนง) ๒. ผลการดําเนินงานที่ผานมา (ผลงานเดนเฉพาะตัว)

หมายเหตุ

ตองเสนอผลการปฏิบัติงานยอนหลัง ๑ ป
๑.ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการ

ตามขอ ๑ ที่เปนฉบับเต็ม (Full paper) อยางใด

เพื่อขอรับเงินประจําตําแหนง

อยางหนึ่ง ดังนี้

๑.๑ ใหสงสรุปผลการดําเนินงานที่ผานมา ๑๐ ขอ

๒.๑ ผลงานวิจัย หรือ







ตามแบบฟอรมในแบบประเมินผลงาน โดยระบุ

๒.๒ ผลงานวิเคราะหวิจารณ หรือ
๒.๓ กรณีศึกษา










เนื้อหาใหละเอียดและชัดเจน
๑.๒ ไมสง Full paper
2.ระดับชํานาญการพิเศษ
2.๑ สง Full paper
2.๒ หากไมสงผลงานเปนวิจัย ใหสงเปนวิเคราะห
วิจารณ หรือกรณีศึกษา แตตองสงอยางนอย ๒ เรื่อง
2.๓ เฉพาะตําแหนงพยาบาลวิชาชีพใหสงผลงาน
เปนวิจัย หรือกรณีศึกษาที่ยุงยากซับซอน ๑ เรื่อง
(ศึกษา ๒ Case ขึ้นไป เปรียบเทียบ) หรือ
กรณีศึกษาที่ยุงยากซับซอน ๒ เรื่อง (๒ Case)
โดยสงเฉพาะเอกสารเผยแพร และสงสรุปผลการ ดําเนินงานที่ผานมา ๑๐ ขอ (ตามขอ 1.1 และ 1.2)

๓. จํานวนผลงาน
๔. การเผยแพรผลงาน

๑เรื่อง

๑ เรื่อง

๑ เรื่อง

-

-



- ไดรับการเผยแพร โดยการลง Website ของ
หนวยงาน หรือ Website อื่นๆ ที่มีองคกรรองรับ
หรือนําเสนอในที่ประชุมวิชาการของหนวยงาน หรือ
เผยแพรรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่มีองคกรรองรับ

๕. ขอเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน/ ปรับปรุงงาน







เงื่อนไข
๑. เมื่อผานการคัดเลือก (ชี้ตวั ) แลว กรณีตําแหนงเลื่อนไหล ผูขอประเมินตองสงผลงานประเมินภายใน ๑๒ เดือน กรณีตําแหนงนอกเลื่อนไหล
ผูขอประเมินตองสงผลงานภายใน 6 เดือน กรณีสงผลงานประเมินไมทันตามกําหนด ตองเสนอขอรับการคัดเลือกใหม (ชี้ตัว)
๒. หากคณะกรรมการประเมินผลงานใหปรับปรุงแกไขในสวนที่ไมเปนสาระสําคัญ ตองปรับปรุงแกไขเอกสารภายใน ๒ เดือน นับจากวันที่ผูขอ
ประเมิน ไดรับทราบการแจงแกไข
๓. หากคณะกรรมการประเมินผลงานใหปรับปรุงแกไขในสวนที่เปนสาระสําคัญ ตองปรับปรุงแกไข เอกสารภายใน ๖ เดือน นับจากวันที่ผขู อประเมิน
ไดรับทราบการแจงแกไข กรณีที่ปรับปรุงแกไขไมทันตามกําหนด ตองเสนอขอรับการคัดเลือกใหม (ชี้ตวั ) และสงผลงานประเมินใหม
๔. กรณีไมผานการประเมิน ตองสงเอกสารขอรับการคัดเลือกใหม (ชี้ตัว) และสงผลงานประเมินใหม

6
สรุปผลงานวิชาการที่ใชในการประเมินแตละสายงาน
ตําแหนง / สายงาน
๔. เภสัชกร

ระดับ

ผลงานที่เสนอใหประเมิน

ชํานาญการ

ชํานาญการ
(รับเงิน)

ชํานาญการ
พิเศษ

๑. ขอมูลสวนบุคคล (แบบประเมินผลงาน)







-

-

-

หมายเหตุ

นักรังสีการแพทย

และผลการดําเนินงานที่ผานมา(ผลงานเดน

นักวิชาการพยาบาล

เฉพาะตัว) ตามขอ ๑

นักกายภาพบําบัด

- ผลการปฏิบัติงานยอนหลัง

นักกิจกรรมบําบัด

๒. ผลการดําเนินงานที่ผานมา (ผลงานเดน

๑.ระดับชํานาญการ

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

เฉพาะตัว) ตามขอ ๑ ที่เปนฉบับเต็ม

๑.๑ ใหสงสรุปผลการดําเนินงานที่ผานมา ๑๐ ขอ

นักวิชาการสถิติ

(Full paper) อยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้

ตามแบบฟอรมในแบบประเมินผลงาน โดยระบุ

บรรณารักษ
นักวิชาการคอมพิวเตอร
นักจัดการงานทั่วไป

๒.๑ ผลงานวิจัย หรือ
๒.๒ ผลงานวิเคราะหวิจารณ หรือ
๒.๓ กรณีศึกษา













ไมตองเสนอผลการปฏิบัติงานยอนหลัง

เนื้อหาใหละเอียดและชัดเจน
๑.๒ ไมสง Full paper
๒.ระดับชํานาญการเพื่อขอรับเงินประจําตําแหนง

นักทรัพยากรบุคคล

๒.๑ สง Full paper ยกเวน ตําแหนงนักกิจกรรม

นักกายอุปกรณ

บําบัด ใหสงสรุปผลการดําเนินงานที่ผานมา ๑๐ ขอ

นักวิชาการสาธารณสุข

(ตามขอ 1.1 และ 1.2)

นักโภชนาการ
ชางภาพการแพทย

๓. ระดับชํานาญการพิเศษ

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

วิจารณ หรือกรณีศึกษา แตตองสงอยางนอย ๒ เรื่อง

นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการพัสดุ
นิติกร

๓.๒ สง Full paper

๓.๑ หากไมสงผลงานเปนวิจัย ใหสงเปนวิเคราะห

ยกเวน (1) ตําแหนงเภสัชกร หากสงเปนวิจัย
ใหสงเฉพาะเอกสารเผยแพร ไมสง Full paper
ทั้งนี้ หากมีแกไขกรรมการอาจขอดูฉบับเต็มได
ภายใน 2 เดือน หากสงเปนวิเคราะหวิจารณ หรือ

(รวม 19 ตําแหนง)

กรณีศึกษา จะตองสงอยางนอย ๒ เรื่อง โดยสง
เปน Full paper
(2) ตําแหนงนักวิชาการพยาบาล ใหสงเฉพาะ
เอกสารเผยแพร ทั้งนี้ หากมีแกไขกรรมการอาจ
ขอดูฉบับเต็มไดภายใน 2 เดือน
๓. จํานวนผลงาน
๔. การเผยแพรผลงาน

๑ เรื่อง

๑ เรื่อง

๑ เรื่อง

-

-



- ไดรับการเผยแพร โดยการลง Website ของ
หนวยงาน หรือ Website อื่นๆ ที่มีองคกรรองรับ
หรือนําเสนอในที่ประชุมวิชาการของหนวยงาน หรือ
เผยแพรรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่มีองคกรรองรับ

7
สรุปผลงานวิชาการที่ใชในการประเมินแตละสายงาน
ตําแหนง / สายงาน
๔. เภสัชกร

(ตอ)

ผลงานที่เสนอใหประเมิน
๕. ขอเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน/

นักรังสีการแพทย

ปรับปรุงงาน

นักวิชาการพยาบาล

เงื่อนไข

ระดับ
ชํานาญการ

ชํานาญการ
(รับเงิน)

ชํานาญการ
พิเศษ







หมายเหตุ

นักกายภาพบําบัด

๑. เมื่อผานการคัดเลือก (ชี้ตวั ) แลว กรณีตําแหนงเลื่อนไหล ผูขอประเมินตองสงผลงานประเมินภายใน ๑๒ เดือน กรณีตําแหนงนอกเลื่อนไหล

นักกิจกรรมบําบัด

ผูขอประเมินตองสงผลงานภายใน 6 เดือน กรณีสงผลงานประเมินไมทันตามกําหนด ตองเสนอขอรับการคัดเลือกใหม (ชี้ตัว)

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

๒. หากคณะกรรมการประเมินผลงานใหปรับปรุงแกไขในสวนที่ไมเปนสาระสําคัญ ตองปรับปรุงแกไขเอกสารภายใน ๒ เดือน นับจากวันที่

นักวิชาการสถิติ
บรรณารักษ
นักวิชาการคอมพิวเตอร
นักจัดการงานทั่วไป
นักทรัพยากรบุคคล
นักกายอุปกรณ
นักวิชาการสาธารณสุข
นักโภชนาการ
ชางภาพการแพทย
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการพัสดุ
นิติกร
(รวม 19 ตําแหนง)

ผูขอประเมิน ไดรับทราบการแจงแกไข
๓. หากคณะกรรมการประเมินผลงานใหปรับปรุงแกไขในสวนที่เปนสาระสําคัญ ตองปรับปรุงแกไข เอกสารภายใน ๖ เดือน นับจากวันที่
ผูขอประเมิน ไดรับทราบการแจงแกไข กรณีที่ปรับปรุงแกไขไมทันตามกําหนด ตองเสนอขอรับการคัดเลือกใหม (ชี้ตัว) และสงผลงานประเมินใหม
๔. กรณีไมผานการประเมิน ตองสงเอกสารขอรับการคัดเลือกใหม (ชี้ตัว) และสงผลงานประเมินใหม

สิ่งที่สงมาดวย 4

แนวทางการจัดทําผลงาน
เพื่อขอประเมินแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ประเภทวิชาการ ตําแหนงระดับชํานาญการพิเศษ ลงมา
(ตาม ว 10/2548)

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
3 กุมภาพันธ 2563

1

แบบฟอรม
การจัดทําผลงานวิชาการ

2

(ปก)

ผลงานวิชาการฉบับเต็ม (Full paper)

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

โดย
...................................(ชื่อผูจัดทํา)..................................

ตําแหนง...........................ตําแหนงเลขที่.............................
สวนราชการ....................................

3

คํานํา
……………………………………………………………….…………………………………………………….……………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..……..………………
………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..……..………………
………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..……..………………
………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..……..………………
………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..……..………………
………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..……..………………
………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………

ชื่อ…………………………………..
วัน/เดือน/ป……………………………..

4

สารบัญ
หัวขอ
................
................
................
................
................
................
................

เลขหนา
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............

5

(ปก)
แบบประเมินผลงาน
ของ

...................................(ชื่อผูจัดทํา)..................................
ตําแหนง...........................ตําแหนงเลขที่...........................
สวนราชการ....................................

ขอประเมินเพื่อแตงตั้ง / เพื่อขอรับเงินประจําตําแหนง
ตําแหนง...........................ตําแหนงเลขที่.............................
สวนราชการ....................................

6

สารบัญ
หัวขอ
................
................
................
................
................
................
................
................

เลขหนา
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............

7
ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล
1. ชื่อ (ผูขอรับการประเมิน)……………………………………………………………………………….……………………………
2. ตําแหนง (ปจจุบัน)……………………………………………………………………………………………………………………..
งาน/ฝาย/กลุม……………………………………………………………………………….………………………………..……………..
กอง/ศูนย/สวน/สํานัก……………………………………….…..……กรม……………………………….…..……………………….
ดํารงตําแหนงนี้วันที่……………..เดือน………………..………..พ.ศ…………………
อัตราเงินเดือนปจจุบัน……………บาท
3. ขอประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง / เพื่อขอรับเงินประจําตําแหนง..............................…………………
ดาน……………………..…………….ตําแหนงเลขที่………..….งาน/ฝาย/กลุม…………………………………………………..
กอง/ศูนย/สวน/สํานัก…………………………….……………กรม……………………………………………….…………………..
4. ประวัติสวนตัว (จาก ก.พ. 7)
เกิดวันที่……………….เดือน…………………………..……….พ.ศ…………………
อายุตัว………………………..…ป………….………..เดือน
อายุราชการ……………………ป………….………..เดือน
5. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิและวิชาเอก
(ประกาศนียบัตร)………………………
(ปริญญา)…………………………………
………………………………..………………
……….………………………………………

ปที่สําเร็จการศึกษา
……………………………
……………………………
……………………………
…………………………….

สถาบัน
……………………………
……………………………
……………………………
…………………………….

6. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถามี) (ชือ่ ใบอนุญาต……......………..…(พรอมแนบสําเนา) …..……….........…..
เลขที่ใบอนุญาต……………………....วันออกใบอนุญาต…………………..……….วันหมดอายุ………...…………………..
7. ประวัติรับราชการ (จากเริ่มรับราชการจนถึงปจจุบัน แสดงเฉพาะที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใน
ระดับสูงขึ้นแตละระดับ และการเปลี่ยนแปลงในการดํารงตําแหนงในสายงานตาง ๆ พรอมแนบสําเนา ก.พ. 7
วันเดือนป
…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………….
…………………………….

ตําแหนง
…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………….
…………………………….

อัตราเงินเดือน
…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………….
…………………………….

สังกัด
…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………….
…………………………….

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

ระยะเวลา
…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………….
…………………………….

หลักสูตร
…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………….
…………………………….

หนวยงานที่จัดอบรม
…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………….
…………………………….

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

9
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล (ต่อ)
11. ผลงานการปฏิบัติงานย้อนหลัง 2 ปี
ลาดับ
ที่

หมายเหตุ

ลักษณะงานด้าน
บริการ/ปฏิบัติ

หน่วย
นับ

ปริมาณงานด้านบริการ/ปฏิบัตกิ าร
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
......................
......................
กลุ่มงาน เฉพาะตัว กลุ่มงาน เฉพาะตัว

หมายเหตุ

1. แบบฟอร์มนี้ใช้เฉพาะตาแหน่งที่เกณฑ์สาขากาหนดให้เสนอผลการปฏิบตั ิงานย้อนหลัง
2. ผลการปฏิบัติ งานย้อนหลัง ให้เสนอผลงานที่ตรงกับหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่งที่จะได้รับการ
แต่งตั้ง โดยเสนอผลงานย้อนหลังถัดจากปีที่ส่งคาขอประเมิน เช่น กรณีกาหนดให้เสนอผลงานย้อนหลัง 2 ปี หากส่งคาขอ
ประเมินในปีงบประมาณ 2563 ผู้ขอประเมินต้องเสนอผลงานของปีงบประมาณ 2561 และ 2562 เป็นต้น กรณีที่ระหว่าง
ปีงบประมาณดังกล่าวได้รับอนุญาตให้ลาศึกษา ให้เว้นระยะเวลาที่ได้ลาศึกษา และให้เสนอผลงานของปีงบประมาณถัดไปแทน
เฉพาะตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพ แพทย์แผนไทย และนักวิเทศสัมพันธ์ ให้เสนอผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง 1 ปี

10
ตอนที่ 2 ผลงานที่เป็นผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
1. ชื่อผลงาน……………………………………………………………………………………………………….…………
2. ระยะเวลาที่ดาเนินการ……………………………………………………………………………………….………
3. ความรู้ทางวิชาการหรือแนวความคิดที่ใช้ในการดาเนินการ
1………………………………………………………………………………………………………………………………..…
2………………………………………………………………………………………………………..…………………………
3………………………………………………………………………………………………………………..…………………
4………………………………………………………………………………………..…………………………………………
4. สรุปสาระและขั้นตอนการดาเนินการ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..………………………………
……………………………………………………………………………………………………..………………………………
……………………………………………………………………………………………………..………………………………
……………………………………………………………………………………………………..………………………………
5. ผู้ร่วมดาเนินการ (ถ้ามี) 1………………………สัดส่วนของผลงาน………………….
2………………………สัดส่วนของผลงาน…………………
3………………………สัดส่วนของผลงาน…………………
6. ส่วนของงานที่ผู้เสนอเป็นผู้ปฏิบัติ (ระบุรายละเอียดของผลงานพร้อมทั้งสัดส่วนของผลงาน)
…………………………………………………………………………..…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..………………………
……………………………………………………………………………………………………..………………………………
7. ผลสาเร็จของงาน (เชิงปริมาณ / คุณภาพ) ………………………………….………………………………
……………………………………………………………………………………………………..………………………………
……………………………………………………………………………………………………..………………………………
……………………………………………………………………………………………………..………………………………
8. การนาไปใช้ประโยชน์…………………………………………………………………………………..…………….
……………………………………………………………………………………………………..………………………………
……………………………………………………………………………………………………..………………………………
……………………………………………………………………………………………………..………………………………
9. ความยุ่งยากในการดาเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค……………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………..………………………………
……………………………………………………………………………………………………..………………………………
……………………………………………………………………………………………………..………………………………

11
ตอนที่ 2 ผลงานที่เป็นผลการดาเนินงานที่ผ่านมา (ต่อ)
10. ข้อเสนอแนะ ………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………..………………………………
……………………………………………………………………………………………………..………………………………
……………………………………………………………………………………………………..………………………………
……………………………………………………………………………………………………..………………………………
ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ………………………………ผู้เสนอผลงาน
(……………….………………..)
……../………../……….
ขอรับรองว่าสัดส่วนหรือลักษณะงานในการดาเนินการของผู้เสนอข้างต้นถูกต้องตรงกับ
ความเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ……………………………..
(…………………………….)
ผู้ร่วมดาเนินการ
……../…………./……….

ลงชื่อ…………………………….
(………..………………….)
ผู้รว่ มดาเนินการ
………/………../…………

ได้ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ……………………………..
(…………………………….)
ตาแหน่ง.....................................
(ผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน)
……../…………./……….

ลงชื่อ…………………………….
(………..………………….)
ตาแหน่ง ..............................................
ผู้อานวยการสานัก/กองหรือเทียบเท่า
………/………../…………

12

แบบฟอร์ม
ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

13

(ปก)
ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

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

โดย
………………………………(ชื่อผู้จัดทา)…………………………..…………
ตาแหน่ง.......................................................ตาแหน่งเลขที่...................
ส่วนราชการ..................................................................................................................

ขอประเมินเพื่อแต่งตั้ง / เพื่อขอรับเงินประจาตาแหน่ง
ตาแหน่ง...................................ตาแหน่งเลขที่............................
ส่วนราชการ................................................................................................
....................................................................................................................

14
ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ของ…………………………………………
เพื่อประกอบการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง / เพื่อขอรับเงินประจาตาแหน่ง……………………………………
ตาแหน่งเลขที่…………………..
ส่วนราชการ…………………………………………………………………………………………………………………….……
เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………….……………
หลักการและเหตุผล……………………………………………………………….……………………………….
…………………………………………………………………………………………………….………………………………………
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
บทวิเคราะห์/แนวคิด/ข้อเสนอ…………………………………………..…………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….………………………………………
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
ผลที่คาดว่าจะได้รับ………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….………………………………………
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
ตัวชี้วัดความสาเร็จ…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….………………………………………
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………………………………

ลงชื่อ……………………………………… ผู้เสนอแนวคิด/วิธีการ
(……………………………………)
………../……………/…………..

15

คาอธิบายการเขียน
*การเสนอผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
* ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือ
ปรับปรุงงาน

16

ผลงานที่เสนอเพื่อขอประเมินแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อขอประเมินแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
จะต้องเสนอผลงานทั้ง 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ได้แก่ ผลงานที่เป็นผลการดาเนินงานที่ผ่านมา จานวน 1 เรื่อง
ส่วนที่ 2 ได้แก่ ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
จานวน 1 เรื่อง
ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องส่งผลงานที่เป็นผลการดาเนินงานที่ผ่านมา และข้อเสนอแนวคิด/
วิธีการ เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตามหัวข้อเรื่องที่ได้เสนอไว้ในขั้นตอนการ
คัดเลือกบุคคล
ส่วนที่ 1 : ผลงานที่เป็นผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
เป็นผลสาเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในตาแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้นั้น
ไม่จาเป็นต้องจัดทาขึ้นใหม่เพื่อใช้ในการประเมินโดยเฉพาะ ให้เสนอสาระสาคัญของผลงาน ขั้นตอนที่ได้ปฏิบัติ
ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน แนวคิดทางวิชาการ หรือข้อกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงานวิเคราะห์
ถึงผลที่เกิดขึ้นเพื่อแสดงถึงความรู้ ความสามารถและความชานาญงานของบุคคล ประโยชน์ที่เกิดจากผลงาน
ดังกล่าว หรือการนาผลงานไปใช้เพื่อแก้ไขปัญหาในงานที่ปฏิบัติหรือของหน่วยงาน หรือใช้เสริมยุทธศาสตร์
หน่วยงาน หรือเพื่อพัฒนางานปรับปรุงงาน แก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ส่วนที่ 2 : ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการ เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เป็นแนวคิด วิสัยทัศน์ หรือแผนงานที่จะทาในอนาคตเพื่อพัฒนางานในตาแหน่งที่จะได้รับ
การแต่งตั้ง และมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน รวมทั้งควรเป็นแนวคิดหรือแผนงานที่
สามารถนาไปปฏิบัติได้จริง และกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จได้
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คาอธิบายการเขียนผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
ประกอบด้วย
1. ชื่อผลงาน
ระบุชื่อผลงานที่จะนาเสนอ โดยผลงานดังกล่าวจะต้องเป็นผลสาเร็จของงานที่เกิดจาก
การปฏิบัติงานในตาแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ขอประเมิน
2. ระยะเวลาดาเนินการ
ระบุกิจกรรม ช่วงเวลา การดาเนินการ
3. ความรู้ทางวิชาการหรือแนวคิดที่ใช้ในการดาเนินงาน
ให้ระบุแนวความคิด ทฤษฎี องค์ความรู้ และข้อมูลต่าง ๆ ที่นามาใช้ในการดาเนินงาน
โดยสรุปให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับผลการดาเนินงาน เป็นต้น
4. สรุปสาระและขั้นตอนการดาเนินงาน
ระบุหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย สาระสาคัญและขั้นตอน หลักการ
ดาเนินการ ซึ่งอาจแสดงเป็นแผนผังการทางาน (Flowchart) หรือแผนภาพประกอบการอธิบายเพื่อให้เห็น
ภาพชัดเจนยิ่งขึ้น กรณีมีหลักฐานอ้างอิงให้แนบเอกสารประกอบ
5. ผู้ร่วมดาเนินการ (ถ้ามี)
ให้แสดงชื่อ-สกุล ตาแหน่ง สังกัดของผู้ร่วมดาเนินการในผลงาน และระบุสัดส่วนความ
รับผิดชอบของผลงานเป็นร้อยละของผู้ร่วมดาเนินการด้วยหากเป็นผลงานที่ปฏิบัติเองทั้งหมด 100% และ
ไม่มีผู้ร่วมดาเนินการ ไม่ต้องนาเสนอผู้ร่วมดาเนินการ
6. ส่วนของงานที่ผู้เสนอเป็นผู้ปฏิบัติ
ระบุ ร ายละเอีย ดของผลงานพร้อมทั้งสั ดส่ ว นของผลงานให้ ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ
ขั้นตอน กิจกรรมการดาเนินงาน และสัดส่วนของผลงานเป็นร้อยละที่ผู้เสนอผลงานเป็นผู้ปฏิบัติ
7. ผลส าเร็ จ ของงาน (เชิ งปริ มาณ/เชิ ง คุณ ภาพ) ให้ แ สดงผลส าเร็ จของงานทั้ งในเชิ ง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ คือ
7.1 ผลสาเร็จของงานเชิงปริมาณ คือผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงาน มีผลสาเร็จในเชิง
ปริมาณที่เกิดขึ้น มีปริมาณของผลงานเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย หรือ ข้อตกลงตามที่ได้กาหนด
7.2 ผลสาเร็จของงานเชิงคุณภาพ คือผลงานที่ได้แสดงให้เห็นถึงการตอบสนองแนวคิด
ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล กระทรวงและจังหวัดที่มีความเป็นไปได้ในการนาไปใช้ประโยชน์ เช่น การตอบสนอง

ความพึงพอใจของผู้รับบริการหรือผลตอบแทนที่ได้จากการดาเนินงาน เช่น การลดค่าใช้จ่าย การลดต้นทุน
การผลิต การลดเวลาการปฏิบัติงาน คุณภาพการบริการดีขึ้น เป็นต้น
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8. การนาไปใช้ประโยชน์
อธิบายการนาผลงานไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงแนวทางการดาเนินงานหากมีการนา
ผลงานไปใช้ในการพัฒนา ต่อยอด ปรับปรุงแนวทางการดาเนินงานในวงกว้างขึ้นจากเดิมที่เกิดเฉพาะจุด และ
ประยุกต์แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ให้อธิบายว่านาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร กับบุคคลเป้าหมายที่ไหน เกิดประโยชน์
ต่อผู้รับการบริการ และสังคมอย่างไร ให้นาเสนอด้วย อีกทั้งมีผลต่อการพัฒนางานทั้งทางตรงและทางอ้อม
อย่างไร
9. ความยุ่งยากในการดาเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค
อธิบายความยุ่งยากในการดาเนินงานตามที่ได้นาไปปฏิบัติจริงว่ามีความยุ่งยากอย่างไร
เช่น การตัดสินใจแก้ปัญหา การใช้หลักวิชาการ หรือทฤษฎีที่ใช้ในการปฏิบัติงาน การบูรณาการงาน และการ
ควบคุมปัจจัยที่เกี่ยวข้องว่ามีความยุ่งยากประการใด แต่ไม่ใช่ความยุ่งยากที่เป็นปัญหาอุปสรรคของการทางาน
เช่น ขาดแคลนอัตรากาลัง หรือขาดแคลนงบประมาณ อธิบายวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคของการดาเนินงาน
ที่เกิดขึ้น ระบุ ถึงสาเหตุของปั ญหาว่าเกิดจากสาเหตุใด มีปัจจัยอะไรมาเกี่ยวข้องบ้าง และอธิบายปัญหา
อุปสรรคอะไรที่ทาให้การปฏิบัติงานไม่ เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ ทั้งในระหว่างการดาเนินงาน และหลังจาก
สิ้นสุดการดาเนินงานแล้ว
10. ข้อเสนอแนะ
ผู้ขอประเมินมีข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขอย่างไร เพื่อมิให้ปัญหาเกิดขึ้นอีก และมี
ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนางาน/ปรับปรุงงานดังกล่าวอย่างไร เป็นการเสนอแนวทางเชิงสร้างสรรค์เป็นผลงาน
ที่เป็นรูปธรรม
เอกสารอ้างอิง/บรรณานุกรม
เอกสารอ้างอิง ระบุชื่อเอกสารที่ใช้ประกอบในการเขียนผลงานเพื่อให้ ผู้ อ่านทราบ
แหล่งที่มา ต้องให้สอดคล้องเนื้อหาในเอกสารบรรณานุกรม จะรวบรวมบัญชีรายชื่อหนังสือทั้งหมด ทั้งที่ได้
อ้างอิงและไม่ได้อ้างอิงในเรื่อง ซึ่งได้ศึกษาค้นคว้าประกอบการเขียนผลงาน
หลักฐานอ้างอิง (ถ้ามี)
หากผลงานมีลักษณะเฉพาะ เช่น แผ่นพับ หนังสือ ผู้เสนอผลงานอาจส่งผลงานจริง
ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการก็ได้
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รายละเอียดการเขียนข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ประกอบด้วย
1. ปก
2. คานา
3. เนื้อหา
4. อ้างอิง/บรรณานุกรม
5. ภาคผนวก
1. ปก
รายละเอียดตามแบบฟอร์ม
2. คานา
รายละเอียดตามแบบฟอร์ม
3. เนื้อหา ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้
1) เรื่อง
ระบุหัวข้อที่แสดงถึงแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้นในตาแหน่งที่ขอประเมิน
2) หลักการและเหตุผล
เป็นการอธิบายถึงเหตุผลความจาเป็น สาเหตุที่นาเสนอแนวความคิดหรือวิธีการเพื่อ
พัฒนางานหรือปรับปรุงงานมีเหตุจูงใจอย่างไร และจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไร
3) บทวิเคราะห์/แนวคิด/ข้อเสนอ
นาเสนอแนวคิดหรือวิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ควรเป็ นแนวคิด วิสัย ทัศน์ หรื อแผนงานที่จะทาในอนาคตเพื่อพัฒนางานในตาแหน่งที่จะได้รับการแต่งตั้ง
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน โดยผ่านการวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพทั่วไปถึงภาระหน้าที่
ในปัจจุบัน ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่จะประเมิน การนาข้อมูลจากผลการปฏิบัติงาน ผลงานวิจัย หรือ
ผลงานวิช าการ อื่น ๆ มาสนั บสนุ นแนวทางดังกล่าว และแสดงให้เห็ นว่าแนวความคิดหรือวิธีการพัฒนางาน
ดังกล่าว จะสามารถนาไปใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการทางานได้จริง
ระบุข้อเสนอในการปรับปรุงพัฒ นางาน โดยแสดง เห็นว่าข้อเสนอนั้นสามารถนาไป
ปฏิบัติไดอย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับสถานการณ์ และความเป็นจริง ทั้งนี้ข้อเสนอนั้นต้องสามารถระบุ
ช่วงเวลาที่จะนาไปปฏิบัติเห็นผลได้อย่างชัดเจน
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4) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระบุผลที่คาดหมาย หรือมุ่งหวังที่จะให้เกิดขึ้นจากการเสนอแนวคิด วิธีการหรือข้อเสนอเพื่อ
พัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งผลงานดังกล่าวอาจต้องแสดงได้ทั้งเชิงปริมาณ และ
เชิงคุณภาพ ตลอดจนช่วงเวลาที่คาดว่าผลงานดังกล่าวจะได้รับประโยชน์ต่อบุคคล เป้าหมาย และเกิดผลงาน
ที่สามารถวัดได้อย่างเป็นรูปธรรม
5) ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ให้แสดงกิจกรรมและระบุตัวชี้วัดที่สามารถนามาใช้วัดผลสาเร็จจากการเสนอแนวคิด วิธีการ
หรือข้อเสนอ เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงได้อย่างชัดเจน ถูกต้องและน่าเชื่อถือ สามารถตรวจสอบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งอาจมีการติดตามภายหลังการแต่งตั้งแล้ว
4. เอกสารอ้างอิง/บรรณานุกรม
รายละเอียดทานองเดียวกับการเขียนผลงานที่เป็นผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
5. หลักฐานอ้างอิง (ถ้ามี)
รายละเอียดทานองเดียวกับการเขียนผลงานที่เป็นผลการดาเนินงานที่ผ่านมา

**************************
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เอกสารส่งคาขอประเมินผลงาน
1. ตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ ประกอบด้วย
1.1 หนังสือนาส่งจากหน่วยงาน หรือหนังสือนาส่งจากจังหวัด
(ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้รักษาราชการแทน หรือปฏิบัติหน้าที่แทน
เป็นผู้ลงนาม กรณีส่งสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข)
1.2 สาเนาประกาศคัดเลือก (ชี้ตัว)
1.3 เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคล (ฉบับจริง หรือสาเนา)
1.4 แบบประเมินผลงาน + สรุปผลการดาเนินงานที่ผา่ นมา 10 หัวข้อ
(ลายเซ็นจริง 1 ชุด และสาเนา 4 ชุด)
1.5 ข้อเสนอแนวคิด ฯ (ลายเซ็นจริง 1 ชุด และสาเนา 4 ชุด)
1.6 ซีดี (บันทึกข้อมูลตามข้อ 1.4 – 1.6)
1.7 เอกสารหลักฐานมติคณะกรรมการคัดเลือกฯ ของจังหวัด/มติ อ.ก.พ.สป.
อนุมัติให้นับระยะเวลาเกื้อกูลกับตาแหน่งทีจ่ ะแต่งตั้ง (ถ้ามี)
2. ตาแหน่งประเภทวิชาการเพือ่ ขอรับเงินประจาตาแหน่ง ระดับชานาญการ ประกอบด้วย
1.1 หนังสือนาส่งจากจังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้รักษาราชการแทน
หรือปฏิบัติหน้าที่แทน เป็นผู้ลงนาม กรณีสง่ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
/ สานักงานเขตสุขภาพ)
1.2 สาเนาประกาศคัดเลือก (ชี้ตัว)
1.3 เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคล (ฉบับจริง หรือสาเนา)
1.4 แบบประเมินผลงาน (ลายเซ็นจริง 1 ชุด และสาเนา 4 ชุด)
1.5 ผลงานวิชาการ (ตามที่หลักเกณฑ์ฯ กาหนด)
1.6 ข้อเสนอแนวคิด ฯ (ลายเซ็นจริง 1 ชุด และสาเนา 4 ชุด)
1.7 ซีดี (บันทึกข้อมูลตามข้อ 1.4 – 1.6)
1.8 เอกสารหลักฐานมติคณะกรรมการคัดเลือกฯ ของจังหวัด/มติ อ.ก.พ.สป.
อนุมัติให้นับระยะเวลาเกื้อกูลกับตาแหน่งทีจ่ ะแต่งตั้ง (ถ้ามี)
3. ตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ ประกอบด้วย
1.1 หนังสือนาส่งจากจังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้รักษาราชการแทน
หรือปฏิบัติหน้าที่แทน เป็นผู้ลงนาม กรณีสง่ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
/ สานักงานเขตสุขภาพ)
1.2 สาเนาประกาศคัดเลือก (ชี้ตัว)
1.3 เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคล (ฉบับจริง หรือสาเนา)
1.4 แบบประเมินผลงาน (ลายเซ็นจริง 1 ชุด และสาเนา 4 ชุด)
1.5 ผลงานวิชาการ (ตามที่หลักเกณฑ์ฯ กาหนด)
1.6 ข้อเสนอแนวคิด ฯ (ลายเซ็นจริง 1 ชุด และสาเนา 4 ชุด)
1.7 เอกสารหลักฐานประกอบการเผยแพร่ผลงานวิชาการ
1.8 ซีดี (บันทึกข้อมูลตามข้อ 1.4 – 1.6)
1.9 เอกสารหลักฐานมติคณะกรรมการคัดเลือกฯ ของจังหวัด/มติ อ.ก.พ.สป.
อนุมัติให้นับระยะเวลาเกื้อกูลกับตาแหน่งทีจ่ ะแต่งตั้ง (ถ้ามี)
*********************************

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 5 ชุด
จานวน 5 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1
1
1
5
5
5
1

ฉบับ
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด

จานวน 1 ชุด

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1
1
1
5
5
5
5
1

ฉบับ
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด

จานวน 1 ชุด
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แบบฟอร์มสรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการประเมินผลงาน
ตาแหน่ง .....................................................
ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นาย / นาง / นางสาว................................................................................................
ตาแหน่ง.......................................................(ด้าน)..................................................ระดับ.................................
ส่วนราชการ............................................................................................................................. ...........................
...................................................................................................................................................................
1. ผลงานที่เป็นผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
เรื่อง 1 ............................................................................................................................. .............................
2 .......................................................................................................................................................
2. ข้อเสนอแนวคิด วิธีการ เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน
เรื่อง .....................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
( ) ผ่านการประเมิน
( ) ปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่ไม่เป็นสาระสาคัญ

( ) ไม่ผ่านการประเมิน
( ) ปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่เป็นสาระสาคัญ

(กรณีปรับปรุงแก้ไขหรือไม่ผ่านการประเมิน ให้ระบุประเด็นที่ต้องการให้แก้ไข / เพิ่มเติมไว้ด้วย)
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...................................................กรรมการ
...................................................กรรมการ
...................................................กรรมการ
...................................................กรรมการ
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รายงานมติของคณะกรรมการประเมินผลงาน
สาขา..........................................ตาแหน่ง......................................................
มติครั้งที่......................................เมื่อวันที่.....................................................
ลาดับ
ที่

ผู้ขอรับการพิจารณา

ส่วนราชการเดิม/ตาแหน่ง

ตาแหน่ง
เลขที่

ส่วนราชการ/ตาแหน่ง
ที่ขอแต่งตั้ง

ตาแหน่ง
เลขที่

ผลการพิจารณา
(วันที่ได้รับคาขอ)

ผ่านการประเมิน
วันที่..................................

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
- หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพือ่ แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชานาญการพิเศษลงมา และเพื่อขอรับเงินประจาตาแหน่งระดับชานาญการ
ได้ที่กลุ่มงานสร้างความต่อเนื่องทางการบริหาร กองบริหารทรัพยากรบุคคล
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โทร. 0 2590 1455
- ขั้นตอนและวิธีการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งระดับชานาญการพิเศษลงมา
และเพื่อขอรับเงินประจาตาแหน่งระดับชานาญการ
ได้ที่กลุ่มงานประเมินบุคคลและวิชาการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โทร. 0 2590 1343, 1347
โทร. 0 2590 1343, 1347

