
เอกสารประกอบการคดัเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน 

ของ 

..................................(ช่ือ/สกุล).................................... 
ตําแหน่ง..........................ตําแหน่งเลขที่......................... 

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

เพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง/เพื่อขอรับเงินประจําตําแหน่ง..................................... 
ตําแหน่งเลขที่.........................ส่วนราชการ............................................... 
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แบบประเมนิคุณลักษณะของบุคคล 
ช่ือ............................................................................................................................................................................ 
ขอรับการคัดเลือกเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง/เพ่ือขอรับเงินประจําตําแหน่ง......................................................... 

ตอนที่ 1 รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่
ได้รับ 

1. ความรับผิดชอบ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น
- เอาใจใสใ่นการทํางานที่ได้รับมอบหมายและหรืองานที่เก่ียวข้องอย่างมี

      ประสิทธิภาพ 
    - ยอมรับผลงานของตนเองทั้งในด้านของความสําเร็จและความผิดพลาด 
    - พัฒนาและปรับปรุงงานในหน้าที่ให้ดีย่ิงข้ึนและหรือแก้ไขปัญหาหรือ 
      ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น เช่น งานใดที่สําเร็จและได้ผลดีแล้วก็พยายามปรับปรุง  
      ให้ดีขึ้นไปอีกเรื่อยๆ หรืองานที่พบว่ามีปัญหาหรือข้อผดิพลาดก็พยายาม 
      แก้ไขไมล่ะเลยหรือปล่อยทิ้งไว้จนเกิดปัญหาเช่นน้ันซ้ําๆ อีก 

2. ความคิดริเร่ิม พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น
- คิดค้นระบบแนวทาง วิธีดําเนินการใหม่ๆ เพ่ือประสทิธิผลของงาน
- แสดงความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะอย่างสมเหตุสมผลและสามารถปฏิบัติได้
- แสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพ่ิมเติมอยู่เสมอโดยเฉพาะในสายวิชาชีพ/งานของตน
- ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข หรือดัดแปลงวิธีทํางานให้มีประสิทธิภาพและ

      ก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา 
    - สนใจในงานที่ยุ่งยากซับซ้อน 
    - มีความไวต่อสถานการณ์หรือความฉับไวในการรับรู้สิ่งเร้าภายนอก 

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

15 

15 

15 

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

…………......….

………...………
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ตอนที่ 1 รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่
ได้รับ 

4. ความประพฤติ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น
- รักษาวินัย และมีนํ้าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่
- มีกิริยาวาจาสุภาพ อ่อนโยน
- มีความประพฤติส่วนตัวที่เหมาะสมและควบคุมอารมณ์ได้
- ปฏิบัติงานอยู่ในกรอบของข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ

      พลเรือนและวิชาชีพของตน 
    - มีความซื่อสัตย์สุจริต 
5. ความสามารถในการสื่อความหมาย พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น

- สื่อสารกับบุคคลต่างๆ เช่น ผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน ผู้รับบริการ
      และผู้ที่เก่ียวข้องได้ดี โดยเข้าใจถูกต้องตรงกัน 
    - ถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการให้ผู้อ่ืนเข้าใจอย่างชัดเจน  
       โดยใช้ภาษาอย่างถูกต้องเหมาะสม 
6. การพัฒนาตนเอง พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น

- ติดตาม ศึกษา ค้นคว้าความรู้ใหม่ หรือสิ่งที่เป็นความก้าวหน้าทางวิชาการ/
      วิชาชีพอยู่เสมอ 
    - สนใจและปรับตนเองให้ก้าวทันวิทยาการใหม่ๆ ตลอดเวลา 
    - นําความรู้และวิทยาการใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
      ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7. การทํางานร่วมกับผู้อ่ืน

- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน
- ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานกับผู้อ่ืน
- เคารพในสิทธิของผู้อ่ืน
- มีมนุษยสมัพันธ์ในการปฏิบัติงาน

8. ความเสียสละ
- การอุทิศเวลาให้งาน
- สามารถช่วยเหลือหน่วยงานขององค์กรอ่ืนๆ ทั้งภายในและภายนอก

      องค์กรทั้งงาน โดยตรงและงานที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ 
    - การไม่เก่ียงงาน  
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รวม 100
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ตอนที่ 2  สรปุความเห็นในการประเมิน 

ความเห็นของผู้ประเมิน 
     (      ) ผ่านการประเมิน (ได้คะแนนรวมไมตํ่่ากว่าร้อยละ 60) 
     (      ) ไม่ผ่านการประเมิน (ได้คะแนนรวมตํ่ากว่าร้อยละ 60) 
            (ระบุเหตุผล).................................................................................................
        .............................................................................................................................................
        .............................................................................................................................................
        .............................................................................................................................................
        ..............................................................................................................................................
        ..............................................................................................................................................
        ..............................................................................................................................................

               (ลงช่ือผู้ประเมิน).......................................... 
      (.............................................) 

(ตําแหน่ง)................................................... 
วันที่...........เดือน.............................พ.ศ. ............ 

ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไป 1 ระดับ 
    (       ) เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น 
    (       ) มีความเห็นแตกต่างจากการประเมินข้างต้น ในแต่ละรายการ ดังน้ี.................. 

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

                 (ลงช่ือผู้ประเมิน)....................................... 
    (......................................) 

          (ตําแหน่ง)............................................. 
วันที่.........เดือน.......................พ.ศ. ........ 

   หมายเหตุ กรณีที่ผู้บังคับบัญชาทั้ง 2 ระดับเห็นสมควรให้ผ่านการประเมิน ให้นําเสนอผลงานเพ่ือขอรับการคัดเลือกได้ 
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ตอนที่ 2 สรปุความเหน็ในการประเมิน 

ความเห็นของผูม้ีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 (กรณีทีค่วามเห็นของผู้บังคับบัญชาทั้ง 2 ระดับแตกต่างกัน) 

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

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

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

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

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

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

                (ลงช่ือผู้ประเมิน)..................................................... 
             (.....................................................)            

                 (ตําแหน่ง).................................................. 
                 วันที่.............เดือน...................พ.ศ. ..........
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แบบเสนอผลการปฏบิตังิานเพื่อขอรบัการคดัเลือก 
ข้อมูลส่วนบคุคล 
1. ช่ือ (ผู้ขอรับการคัดเลือก).....................................................................................................................................
2. ตําแหน่ง (ปัจจุบัน).............................................................................ตําแหน่งเลขที่............................................

 ส่วนราชการ......................................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................................................. 
 ดํารงตําแหน่งน้ีเมื่อ.............................................................................................................................................. 
 อัตราเงินเดือนปัจจุบัน..........................................บาท 

3. ขอรับการคดัเลือกเพ่ือประเมินในตําแหน่ง/เพ่ือขอรับเงินประจําตําแหน่ง...........................................................
 ตําแหน่งเลขที่.......................ส่วนราชการ............................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................................................................. 

4. ประวัติส่วนตัว (จาก ก.พ. 7)
 เกิดวันที่..................เดือน..................................................พ.ศ. .............................................. 
 อายุตัว.................................ปี...........................เดือน 
 อายุราชการ.........................ปี...........................เดือน 

5. ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิและวิชาเอก ปีที่สําเร็จการศึกษา สถาบัน 
(ปริญญา/ปริญญาบัตร)

6. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) (ช่ือใบอนุญาต..................................................)
    เลขทีใ่บอนญุาต..................................................................................................... 

7. ประวัติการรับราชการ (จากเริ่มรับราชการจนถึงปัจจุบัน แสดงเฉพาะที่ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในระดับ
ที่สูงขึ้นแต่ละระดับและการเปลี่ยนแปลงในการดํารงตําแหน่งในสายงานต่างๆ)

วัน  เดือน  ปี ตําแหน่ง อัตราเงินเดือน สังกัด 

8. ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน

ปี ระยะเวลา หลักสูตร หน่วยงานที่จัดอบรม 
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9. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน (เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับอะไรบ้างที่นอกเหนือจากข้อ 7 เช่น เป็นหัวหน้าโครงการ
หัวหน้างาน กรรมการ อนุกรรมการ วิทยากร อาจารย์พิเศษ เป็นต้น
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 

10. ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา
10.1 ผลการปฏิบัติงานในช่วง 3 ปีที่ผา่นมา

              - สรุปผลการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก/ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
                (โดยสรุปเฉพาะบทบาทหน้าท่ีหลักและภารกิจสําคัญ) . 

      10.2 ผลงานที่จะส่งประเมิน (จํานวนอย่างน้อย 1 เร่ือง) 
              - ช่ือผลงาน............................................................................................................................................. 
              - เค้าโครงเร่ืองโดยย่อ  
                (สรุปเฉพาะสาระสําคัญ/ประเด็นของเร่ือง/ที่มา/สิ่งที่ศึกษาและผลที่ได้โดยสังเขป)
              - สดัส่วนของผลงานในส่วนที่ผู้ขอรับการคัดเลือกปฏิบัติ/รายช่ือผู้ร่วมจัดทําผลงาน (ถ้าม)ี 
                (ระบุช่ือผู้ร่วมจัดทําพร้อมสัดส่วนที่ดําเนินการ) . 

      10.3 ข้อเสนอแนวคิดเพ่ือพัฒนางาน/วิธีการเพ่ือปรับปรุงงาน 
              สรปุข้อเสนอแนวคิด/วิธีการพร้อมระบุช่ือเร่ืองที่จะพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
              ในตําแหน่งที่จะขอรับการประเมินผลงาน 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

(ลงช่ือ)                  (ผูข้อรบัการคัดเลือก) 
(ลงช่ือ)(                  )(ผู้ขอรับการคัดเลือก) 
วันที่      เดือน                 พ.ศ.        .       
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11. คํารับรองของผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน

      ได้ตรวจสอบข้อความของ................................................................................................................................. 
      ที่เสนอขอรับการคัดเลือกแล้วเห็นว่าถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ 

(ลงช่ือ) . 
( )) 

ต9e9 ตําแหน่ง................................................... 
................................/     ………………/……………………/……………… 

12. คํารับรองของผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไป 1 ระดับ

(ลงช่ือ) . 
( )) 

ต9e9                               ตําแหน่ง................................................... 
................................/   ………………/……………………/……………… 
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13.  สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 

            การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพ่ือประเมินแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง/เพ่ือขอรับเงินประจําตําแหน่ง
. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .ระ ดั บ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ช่ื อ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . . . . . 
ตําแหน่ง................................ตําแหน่งเลขที่...........................ส่วนราชการ................................................................. 
ขอเสนอผลงานเพ่ือรับการคัดเลือกแต่งต้ังในตําแหน่ง/เพ่ือขอรับเงินประจําตําแหน่ง................................................. 
ตําแหน่งเลขที่............................. ส่วนราชการ............................................................................................................ 
1. คุณสมบัติของบุคคล 
   1.1 คุณวุฒิการศึกษา 
         (    ) ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง                 (    )  ไม่ตรงแต่ ก.พ.ยกเว้นตามมาตรา 62 
   1.2 ใบอนญุาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ากําหนดไว้) 
         (    ) ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง                 (    )  ไม่ตรงตามที่กําหนด 
   1.3 ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง 
         (    ) ครบตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง       (    )  ไมค่รบแต่จะครบในวันที่....................... 
   1.4  ระยะเวลาขั้นตํ่าในการดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งในสายงานที่จะแต่งต้ัง 
          (ให้รวมถึงการดํารงตําแหน่งในสายงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือเคยปฏิบัติงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือเก้ือกูลด้วย) 
              (    )  ครบตามที่ ก.พ. กําหนด  (    ) ไม่ครบ/ส่งให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลพิจารณา   
2. การประเมินคุณลักษณะของบุคคล 
    (    )  ผ่านการประเมิน      (    )  ไม่ผ่านการประเมินเหตุผล............................................................................ 

3. สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 
    (    )  อยู่ในหลักเกณฑ์ทีจ่ะดําเนินการต่อไปได้      (    ) ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์เน่ืองจาก...................................... 
    (    )  อยู่ในหลักเกณฑ์ทีจ่ะดําเนินการต่อไปได้แต่ต้องให้คณะกรรมการพิจารณาเรื่องระยะเวลาขั้นตํ่าในการ 
            ดํารงตําแหน่ง      
 
 
 

ลงช่ือ..............................................ผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ 
                        (................................................ ) 
                ................/........../................. 
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14. ผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคล กรณีตําแหน่งเลื่อนไหล

      ช่ือผูข้อรับการคัดเลือก .................................................................................................................................... 
      (      ) ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมิน 
      (      ) ไมไ่ด้รับการคัดเลือก 

               ระบุเหตุผล........................................................................................................................................... 
      ......................................................................................................................................................................... 

(ลงช่ือ)                  (ผูม้ีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57) 
                 )(                  )(ผู้ขอรับการคัดเลือก) 

.............       ………………/……………………/……………… 
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15. ผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคล กรณนีอกเหนือจากตําแหน่งเลื่อนไหลตามข้อ 14  
 

      ช่ือผูข้อรับการคัดเลือก ..................................................................................................................................... 
      (     ) ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมิน 
      (     ) ได้รับการคัดเลือกให้ย้าย/โอน/บรรจุกลับ โดยไม่ต้องส่งผลงานประเมิน 
      (     ) ได้รับการคัดเลือกให้ย้าย/โอน/บรรจุกลับ โดยต้องส่งผลงานประเมิน 
      (     ) ไมไ่ด้รับการคัดเลือก 
 
               ระบุเหตุผล........................................................................................................................................... 
      ......................................................................................................................................................................... 
 
 
 

(ลงช่ือ)                                        ประธานคณะกรรมการคัดเลือก 
                                                       ) (                                      )(ผู้ขอรับกา 
 
 
 
รคัดเลือก) 
      (     ) เหน็ชอบ 
      (     ) มีความเห็นแตกต่าง เน่ืองจาก............................................................................................................. 
           ..................................................................................................................................................................   
 
 
 

(ลงช่ือ)                                        ผู้มอํีานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 
                                                     (                                       )(ผูข้อรับการคัดเลือก) 

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

เอกสารหมายเลข 3 



เอกสารประกอบการพิจารณาขอนับระยะเวลาการดํารงตําแหน่งในสายงานที่ขอเกื้อกูลกับตําแหน่งที่ขอประเมิน 
ของ นาย/นาง/นางสาว.............................................................ตําแหน่ง....................................................ตําแหน่งเลขที่........................................ 

ส่วนราชการ (ระบุงาน/ฝ่าย/กลุ่ม)................................................................................ 
ประเมินเพื่อดํารงตําแหน่ง.......................................................................ตําแหน่งเลขที่.....................................ส่วนราชการ............................................ 

 

ชื่อ/ตําแหน่งปัจจุบัน/วุฒิ 
ช่วงเวลาดํารง
ตําแหน่งที่ขอ

เกื้อกูล 

ตําแหน่ง/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ในตําแหน่งที่ขอเกื้อกูล 

ระยะเวลาที่ขอ
เกื้อกูล 

จํานวนผู้ร่วม
ดําเนินการ 

สัดส่วนที่ผู้ขอ
เกื้อกูลได้

ปฏิบัติงาน % 

ตําแหน่ง/ลักษณะงาน 
ของตําแหน่งที่ขอประเมิน 

ผู้รับรอง 
(เซ็นทุกหน้า) 

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

เป็นช่วง
ระยะเวลาการ
ดํารงตําแหน่งที่
ขอเกื้อกูล
ทั้งหมด  
 
 

เป็นการดํารงตําแหน่งที่ขอเกื้อกูล
แยกเป็นแต่ละระดับ 
 
ตําแหน่งที่ 1…….…ระดับ............ 
มีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้ 
....................................................... 
....................................................... 
....................................................... 
 
ตําแหน่งที่ 2…….…ระดับ.............. 
มีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้ 
....................................................... 
....................................................... 
....................................................... 
 

ฯลฯ 
 
 
 

เป็นระยะเวลา
เฉพาะที่ดํารง
ตําแหน่งแต่ละ
ระดับ 
........................ 
....................... 
 
รวม
ระยะเวลาของ
แต่ละตําแหน่ง
แล้วจะต้องมี
ยอดรวมเท่ากับ
ช่องที่ 2 

ผู้ที่ร่วม
ปฏิบัติงาน
ของแต่ละงาน 
(ถ้าทําคน
เดียวให้ใช้ - ) 

 เป็นลักษณะงานที่ไปดํารง
ตําแหน่งใหม่ โดยแยกเป็น 
แต่ละระดับให้ตรงตาม 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 

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

(...........................................) 
ชื่อผู้ขอประเมิน 
วัน/เดือน/ปี 

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

(...........................................) 
(ชื่อและตําแหน่ง) 

ผู้บังคับบญัชาที่ควบคุมดูแล
การปฏิบัติงาน 
วัน/เดือน/ปี 

 
 

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

(ชื่อและตําแหน่ง) 
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป  

1 ระดับ 
วัน/เดือน/ปี 

 

 

แบบฟอร์มนีใ้ช้เฉพาะกรณีที่ 
ขอนบัระยะเวลาเกี่ยวข้องเกือ้กลู 
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ตัวอย่าง 

ประกาศคณะกรรมการคัดเลอืกบุคคลฯ 
เร่ือง  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพ่ือ ..............(ย้าย โอน บรรจุกลับ หรอืเลื่อนระดับ แล้วแต่กรณี)   

ให้ดํารงตําแหน่ง.................................................. 
โรงพยาบาล...........................  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด............................ 

ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้ดํารงตําแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ ที่ อ.ก.พ. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แต่งตั้งจะดําเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อจะแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง…………....................  ส่วนราชการ
.............................................................................................................................  ซึ่งเป็นตําแหน่งว่าง/ตําแหน่งท่ีจะว่าง 
ในวันที่……..................................................................... 

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่ อ.ก.พ. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กําหนดไว้ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ก. ตําแหนง่ทีร่บัสมัคร 
ตําแหน่ง……………………………………………ระดับ.................................. ตําแหน่งเลขที่……..............

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

ข. คณุสมบตัขิองผู้มีสทิธสิมัครเขา้รบัการคดัเลือก 
กรณีการย้าย โอน บรรจุกลับ หรือเลื่อนระดับ 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามมาตรฐานการกําหนดตําแหน่ง
2. ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ

และลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 

ค. กาํหนดการและวิธกีารรบัสมัคร 
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกย่ืนใบสมัครและเอกสารต่างๆ ตามที่คณะกรรมการ

คัดเลือกบุคคลฯ กําหนด ท่ี กลุมงานทรัพยากรบุคคล/กลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาล…….............. 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด............................................................ต้ังแต่วันที่……..............................................
ถึงวันที่……..................................................  ในวันและเวลาราชการ  
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ง. เอกสารทีต่อ้งย่ืนพร้อมใบสมัคร 
1. เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน ต้นฉบับ จํานวน 1 ชุด

และสําเนา จํานวน 5 ชุด 
2. สําเนามติการนับระยะเวลาการดํารงตําแหน่งในสายงานที่ขอเก้ือกูลในตําแหน่ง

ที่ขอประเมิน จํานวน 6 ฉบับ (กรณีระยะเวลาข้ันตํ่าในการดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งในสายงาน 
ที่จะแต่งต้ังไม่ครบ) 

3. เอกสารอ่ืนๆ

จ. หลักเกณฑ์และวิธกีารคดัเลือก 
1. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะแต่งต้ัง ให้ดํารงตําแหน่ง

นับถึงวันที่ ปิดรับสมัคร กรณีการคัดเลือกเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งเน่ืองจากผู้ ดํารงตําแหน่งอยู่เดิม 
จะต้องพ้นจากราชการไปเพราะเกษียณอายุ นับถึงวันที่ 30 กันยายน 

2. การพิจารณาคัดเลือกบุคคลจะพิจารณาจากองค์ประกอบและกําหนดคะแนน
ในแต่ละองค์ประกอบ ดังน้ี 

2.1 ความรู้ความสามารถและความชํานาญในการปฏิบัติงาน ให้พิจารณา 
โดยคํานึงถึงคุณวุฒิการศึกษา ความรู้ความสามารถ ทักษะ และความชํานาญในการปฏิบัติงานด้านน้ัน  
ซึ่งอาจพิจารณาจากข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีของข้าราชการผู้น้ันในระยะเวลาที่ผ่านมา  
(20 คะแนน) 

2.2 ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง  ให้พิจารณาโดยคํานึงถึงระยะเวลาดํารงตําแหน่ง 
ในสายงานที่จะแต่งตั้ง หรือสายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือระยะเวลาที่เคยปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูล 
กับตําแหน่งที่จะแต่งต้ัง  (20 คะแนน) 

2.3 การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ ให้พิจารณาโดยคํานึงถึง 
ความประพฤติ การรักษาวินัย ความขยันหมั่นเพียร ความอุตสาหะ การอุทิศเวลาให้กับราชการ (20 คะแนน) 

2.4 ผลงานหรือผลการปฏิบัติงาน ให้พิจารณาโดยคํานึงถึงคุณภาพของผลงาน 
หรือผลการปฏิบัติงาน ประโยชน์ของผลงานต่อราชการ วงการวิชาการ หรือวิชาชีพ (30 คะแนน) 

2.5 เกณฑ์อ่ืนๆ เช่น ภาวะผู้นํา มนุษย์สัมพันธ์ ความเสียสละ (10 คะแนน) 
3. วิธีการคัดเลือกให้พิจารณาจากเอกสารใบสมัคร ผลงาน ประวัติการรับราชการ

อาจใช้วิธีสัมภาษณ์  สอบข้อเขียน หรืออาจใช้วิธีอ่ืนใดเพ่ิมเติมเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่จะแสดงออกถึงความรู้  
ความสามารถ และความเหมาะสมของผู้สมัครตามที่ได้ประกาศไว้ในประกาศรับสมัครก็ได้ ทั้งน้ี ผู้ได้รับ 
การคัดเลือกจะต้องได้รับคะแนนรวมเฉลี่ยสูงสุด โดยได้คะแนนรวมเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 

ประกาศ ณ วันที่…...................................  พ.ศ. …............... 

(ลงช่ือ)………………………...………………….. 
     (…..................................................) 
ประธานคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ 
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ประกาศจังหวัด.............................................. 
เร่ือง  ผลการคดัเลือกบุคคลเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ  

  ของโรงพยาบาล.......................... สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด............................ 

ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่ นร 1006/ว 7 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2552 ได้กําหนดแนวทาง
ดําเนินการเพ่ือใช้ปฏิบัติในการแต่งต้ังข้าราชการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ 
พลเรือน พ.ศ.2551 เร่ืองการแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ และระดับ
ชํานาญการพิเศษ ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กําหนดไว้ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. 
ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 โดยมอบให้ อ .ก .พ . กรมและผู้มี อํานาจสั่งบรรจุ 
ตามมาตรา 57 ดําเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ. กรม
กําหนด น้ัน 

จังหวัด……………………………… ได้คัดเลือกข้าราชการท่ีจะเข้ารับการประเมินผลงานเพ่ือแต่งต้ัง
ให้ดํารงตําแหน่งในระดับสูงข้ึน (ตําแหน่งเลื่อนไหล) จํานวน .......... ราย ดังน้ี 

ลําดบัที ่ ชื่อ – สกุล ตําแหน่งที่ได้รบัการคดัเลือก  ส่วนราชการ 

1. นาง ก นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
(ด้านบริการทางวิชาการ) 

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

 ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับน้ี 

ทั้ งน้ี ให้ผู้ที่ ได้รับการคัดเลือกฯ เพ่ือเลื่อนระดับสูงข้ึน จัดส่งผลงานประเมินตามจํานวน 
และเง่ือนไขที่คณะกรรมการประเมินผลงานกําหนด และตามหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ที่ สธ 0201.039/ว 327 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 ภายใน 12 เดือน นับต้ังแต่วันประกาศ  
หากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไม่สามารถส่งผลงานได้ทันตามระยะเวลาที่กําหนดต้องขอรับการคัดเลือก (ช้ีตัว) ใหม่ 
อน่ึง หากมีผู้ใดจะทักท้วงผลงานให้ทักท้วงได้ ภายใน 30 วัน นับต้ังแต่วันประกาศ 

ประกาศ  ณ  วันที่  ....................................... พ.ศ. ......................         

           (ลงช่ือ) .......................................... 
      (..........................................) 

           ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57    

  ตัวอย่าง (ตําแหน่งเลื่อนไหล) 
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ตัวอย่าง 

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศจังหวัด........................................ 
   เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลท่ีจะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ  

ระดับชํานาญการ (ตําแหน่งเลื่อนไหล) ของโรงพยาบาล........................... สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด........................... 

 ลําดบัท่ี ช่ือ - ช่ือสกลุ ส่วนราชการ/ตาํแหน่งเดิม ตําแหน่ง 
เลขท่ี 

ส่วนราชการ/ตาํแหน่ง  
ท่ีได้รับการคัดเลือก 

ตําแหน่ง 
เลขท่ี 

หมายเหต ุ

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

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

1 นาง ก. นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 1108 นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
(ด้านบริการทางวิชาการ) 

1108 เล่ือนระดับ 

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

 ...............% 
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ตัวอย่าง (รับเงินประจาํตําแหน่ง)

ประกาศจังหวัด.............................................. 
เร่ือง ผลการคดัเลือกบุคคลทีจ่ะเข้ารับการประเมินผลงานเพ่ือขอรับเงินประจําตําแหน่ง 

     ของโรงพยาบาล................................. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด................................. 

ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 7 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2552 ได้กําหนดแนวทาง
ดําเนินการเพ่ือใช้ปฏิบัติในการแต่งต้ังข้าราชการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญั ติระเบียบข้าราชการ 
พลเรือน พ.ศ.2551 เร่ือง การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ และระดับ 
ชํานาญการพิเศษ ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กําหนดไว้ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. 
ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 18 ลงวันที่  
11 ธันวาคม 2551 เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการรับเงินประจําตําแหน่งสําหรับตําแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการ และระดับทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ ทักษะ และสมรรถนะ โดยมอบให้ อ.ก.พ. กรม 
และผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 ดําเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ อ.ก.พ. กรมกําหนด น้ัน 

จังหวัด.................................... ได้คัดเลือกข้าราชการ ที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพ่ือขอรับเงิน
ประจําตําแหน่ง จํานวน .......... ราย ดังน้ี  

ลําดบัที ่ ชื่อ – สกุล ตําแหน่งที่ได้รบัการคดัเลือก ส่วนราชการ 

1. น.ส. ข พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
(ด้านการพยาบาลวิสัญญ)ี 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด............ 
โรงพยาบาล...................................... 
กลุ่มการพยาบาล 
กลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญ ี

ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

ทั้งน้ี ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกฯ จัดส่งผลงานตามจํานวนและเง่ือนไขที่คณะกรรมการประเมินผลงาน 
กําหนด  และตามหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ที่  สธ 0201.039/ว 327 ลงวันที่  
30 พฤษภาคม 2555 ภายใน 12 เดือน นับต้ังแต่วันที่ประกาศ หากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไม่สามารถ 
ส่งผลงานได้ทันตามระยะเวลาที่กําหนดต้องขอรับการคัดเลือก (ช้ีตัว) ใหม่ อน่ึง หากมีผู้ใดจะทักท้วงผลงาน 
ให้ทักท้วงได้ ภายใน 30 วัน นับต้ังแต่วันประกาศ 

ประกาศ  ณ  วันที่  ....................................... พ.ศ. ......................               

           (ลงช่ือ) .......................................... 
      (..........................................) 

           ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57    
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ตัวอย่าง 

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศจังหวัด........................................................ 
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลท่ีจะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจําตําแหน่ง  

ของโรงพยาบาล.............................................. สํานกังานสาธารณสขุจังหวัด............................................. 

ลําดบัท่ี ช่ือ - ช่ือสกลุ ส่วนราชการ/ตาํแหน่งเดิม ตําแหน่ง 
เลขท่ี 

ส่วนราชการ/ตาํแหน่ง  
ท่ีได้รับการคัดเลือก 

ตําแหน่ง 
เลขท่ี 

หมายเหต ุ

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

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

1 น.ส. ข พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 2345 พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
(ด้านการพยาบาลวิสัญญี) 

2345 เพ่ือขอรับ
เงินประจํา
ตําแหน่ง 

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

 ................% 
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 ตัวอย่าง (ตําแหน่งนอกเลื่อนไหล) 

ประกาศคณะกรรมการคัดเลอืกบุคคลฯ 
เร่ือง ผลการคดัเลือกบุคคลเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งระดับชํานาญการพิเศษ 

ของโรงพยาบาล................................. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด................................. 

 ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่ นร 1006/ว 7 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2552 ได้กําหนดแนวทาง
ดําเนินการเพ่ือใช้ปฏิบัติในการแต่งต้ังข้าราชการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  
พ.ศ. 2551 เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการและระดับ 
ชํานาญการพิเศษ ให้ ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  ก.พ. กําหนดไว้ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.  
ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 โดยมอบให้ อ.ก.พ. กรมและผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 
ดําเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ. สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนด น้ัน   

บัดน้ี คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ ซึ่งได้รับการแต่งต้ังโดย อ.ก.พ. สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ได้ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งที่ ......................... เมื่อวันที่ ........................................... แล้ว 
มีมติคัดเลือกข้าราชการเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งระดับชํานาญการพิเศษ ของโรงพยาบาล................................. 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด...........................................จํานวน ............. ราย ดังน้ี 

ลําดบัที่            ชื่อ-สกลุ          ตําแหนง่ที่ได้รบัการคดัเลือก ส่วนราชการ 
1. นาย.ส             นักวิชาการสาธารณสุข            สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด................. 

ชํานาญการพิเศษ โรงพยาบาล.......................................... 
(ด้านบริการทางวิชาการ)            กลุ่มงานประกันสุขภาพ  

2. นาง.จ             นักวิชาการสาธารณสุข            สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด............... 
ชํานาญการพิเศษ โรงพยาบาล........................................ 
(ด้านบริการทางวิชาการ)            กลุ่มงานสุขศึกษา 

ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศน้ี 

ทั้งน้ี ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ เพ่ือเลื่อนระดับสูงขึ้น จัดส่งผลงานประเมินตามจํานวน 
และเง่ือนไขที่คณะกรรมการประเมินผลงานกําหนด ตามหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ที่ สธ 0201.039/ว 327 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 ภายใน 6 เดือน นับต้ังแต่วันประกาศ หากผู้ที่ได้รับ
การคัดเลือกไม่สามารถส่งผลงานได้ทันตามระยะเวลาที่กําหนดต้องขอรับการคัดเลือก (ช้ีตัว) ใหม่ ตามแนวทาง
ที่คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ กําหนด อน่ึง หากมีผู้ใดจะทักท้วงผลงานให้ทักท้วงได้ ภายใน 30 วัน  
นับต้ังแต่วันประกาศ 

  ประกาศ  ณ  วันที่  ....................................... พ.ศ. ......................        

           (ลงช่ือ) .......................................... 
      (..........................................) 

ประธานคณะกรรมการคัดเลือกฯ 
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มติคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลท่ีจะเข้ารับการประเมินผลงานให้ดํารงตําแหน่ง 
ระดับชํานาญการพิเศษ ของโรงพยาบาล................................. สํานกังานสาธารณสขุจังหวัด................................. 

ครั้งท่ี ........................... เม่ือวันที่ ........................................................ 

ลําดับที่ 
ชื่อ – สกุล ส่วนราชการ/ตําแหน่งเดิม 

ตําแหน่ง
เลขท่ี 

ส่วนราชการ/ตําแหน่ง 
ที่ได้รับการคัดเลือก 

ตําแหน่ง
เลขท่ี 

หมายเหตุ 

1 นาย.ส 

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

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
(ด้านบริการทางวิชาการ) 

123818 

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

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
(ด้านบริการทางวิชาการ) 

166678 เล่ือนระดับ 

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

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

2 นาง จ. 

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

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
(ด้านบริการทางวิชาการ) 

1669 

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

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
(ด้านบริการทางวิชาการ) 

1234 เล่ือนระดับ 

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

............. %
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เอกสารหมายเลข 4 

เอกสารที่ต้องส่งในการสมัคร 
1. ใบสมัคร
2. เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน ต้นฉบับ จํานวน 1 ชุด

และสําเนา จํานวน 5 ชุด  
3. สําเนามติการนับระยะเวลาการดํารงตําแหน่งในสายงานที่ขอเก้ือกูลในตําแหน่ง

ที่ขอประเมิน จํานวน 6 ฉบับ (กรณีระยะเวลาขั้นตํ่าในการดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งในสายงาน 
ที่จะแต่งต้ังไม่ครบ) 

4. เอกสารอ่ืนๆ  ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน
ให้ดํารงตําแหน่งระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ ของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ทั้งหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป  
ที่ อ.ก.พ. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแต่งต้ังเห็นสมควร ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. กําหนด 



เอกสารหมายเลข 4 
ใบสมคัร 

แบบใบสมคัรเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง……………………………………………….. 
1. ข้อมูลส่วนบุคคล
    ช่ือ…......................................................................ช่ือสกุล…….......................................................................... 

วัน เดือน ปีเกิด…...................................................อายุตัว…......................ปี อายุราชการ…..........................ปี 
วันเกษียณอายุ…..................................................ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง…....................................................... 
ระดับ…...................................................ส่วนราชการ…................................................................................... 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ต้ังแต่….....................................................................อัตราเงินเดือน..........................................................บาท 
โทรศัพท…์..........................................................e-mail………………………………………..……………………………… 

2. การดํารงตําแหน่ง
ดํารงตําแหน่ง….........................................ระดับชํานาญการ (ระดับ 6 – 7) ต้ังแต่…..................................... 
ดํารงตําแหน่ง…........................................ระดับชํานาญการพิเศษ (ระดับ 8) ต้ังแต่….................................... 

3. ความผิดทางวินัย เป็นผู้อยู่ระหว่าง
 ถูกสอบสวน….......................................................................เมื่อ…..................................................
 ถูกลงโทษ…..........................................................................เมื่อ….................................................
 ไม่มี.

4. วุฒิการศึกษา (โปรดแนบหลักฐาน)
 ปริญญาตร…ี..........................................................สาขา…..............................................................

สถาบัน…................................................................จบการศึกษาเมื่อ…............................................ 
 ปริญญาโท…..........................................................สาขา…..............................................................

สถาบัน…...............................................................จบการศึกษาเมื่อ…............................................ 
 ปริญญาเอก…........................................................สาขา…..............................................................

สถาบัน…...............................................................จบการศึกษาเมื่อ..............….............................. 
 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ………..........................................เลขที่…...............................................

วันออกใบอนุญาต…...............................................วันหมดอายุ….................................................... 
5. ผลงานวิชาการที่จะส่งประเมิน/ที่เคยส่งประเมิน

เร่ือง…............................................................................................................................................................... 
 …………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………

(ถ้าเป็นกรณีการย้าย โอน บรรจุกลับ  ให้ระบุเร่ืองที่เคยผ่านการประเมิน) 

6. ข้อเสนอแนวคิดเพ่ือพัฒนางาน/ปรับปรุงงาน ที่จะส่งประเมิน
    เร่ือง…………...................................................................................................................................................... 
 …………………………………........................……………………………………………………………………………………………… 
    (เฉพาะกรณีส่งผลงานเพ่ือประเมินเลื่อนระดับ  ถ้าเป็นกรณีย้าย โอน บรรจุกลับ ไม่ต้องระบุ) 

รูปถ่าย 
1 x 1.5 นิ้ว 
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 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความท่ีแจ้งไว้ในแบบฟอร์มน้ีถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ   
หากตรวจสอบภายหลังแล้วพบว่าข้อความดังกล่าวเป็นเท็จ หรือไม่ถูกต้องจะถือว่าหมดสิทธ์ิได้รับการคัดเลือก 
และหากได้รับการพิจารณาคัดเลือกแล้วจะถือว่าเป็นโมฆะ 

ลงช่ือ…...........................................ผู้ขอรับการคัดเลือก 
             (….................................................) 

      …......../…......../…....... 

7. คํารับรอง/ความเห็นของผู้บังคับบัญชาระดับต้น

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

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

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

  ลงช่ือ…............................................. 
      (…............................................) 
           …......../…......../…....... 

สถานที่ติดต่อ 

ที่อยู่ปัจจุบันสามารถติดต่อได้สะดวก 
บ้านเลขท่ี…....................................ซอย/ตรอก…..............................ถนน…............................................. 
แขวง/ตําบล….....................................เขต/อําเภอ….............................จังหวัด…..................................... 
รหัสไปรษณีย์….......................โทรศัพท์บ้าน…................................โทรศพัท์มือถือ…............................... 
โทรสาร…........................................e-mail……………………………………………………………………….…………. 
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ขั้นตอนและวิธีการประเมินผลงานเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญการพิเศษลงมา 

และเพ่ือขอรับเงินประจําตําแหนงระดับชํานาญการ 

1. ผูท่ีไดรับการคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลท่ี อ.ก.พ.สํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุขแตงตั้ง และผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 เห็นชอบแลว หรือผูท่ีไดรับการคัดเลือกจากผูมี

อํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 หรือผูวาราชการจังหวัดแลวแตกรณี ใหสงผลงานประเมินตามหัวขอเรื่องท่ีได

เสนอไวในข้ันตอนการคัดเลือกบุคคล 

2. ผลงานท่ีสงประเมินจะตองประกอบดวยผลงานท่ีเกิดจากงานในหนาท่ีความรับผิดชอบ

และขอเสนอแนวความคิดเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน (จํานวน 6 ชุด) ดังนี้ 

 2.1 ผลงานท่ีเปนผลการดําเนินงานท่ีผานมาเปนผลสําเร็จของงานท่ีเกิดจากการ

ปฏิบัติงานในตําแหนงหนาท่ีความรับผิดชอบของผูนั้น ซ่ึงอาจไมจําเปนตองมีการจัดทําผลงานข้ึนใหมเพ่ือใช  

ในการประเมินโดยเฉพาะ โดยใหนําเสนอในรูปแบบของการสรุป วิเคราะหถึงผลท่ีเกิดข้ึน แสดงถึงความรู 

ความสามารถ และความชํานาญงานของบุคคล สามารถระบุผลสําเร็จของงานหรือประโยชนท่ีเกิดจากผลงาน

ดังกลาว หรือการนําผลงานไปใชเพ่ือแกไขปญหางานหรือใชเสริมยุทธศาสตรของหนวยงาน โดยมิใชเปนเพียง

การรวบรวมผลงานยอนหลัง ซ่ึงรูปแบบการนําเสนอใหใชรูปแบบการนําเสนอผลงานตามท่ีคณะกรรมการ

ประเมินผลงานกําหนด (รายละเอียดตามสิ่งท่ีสงมาดวย 3) 

2.2 ขอเสนอแนวคิด วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน

ควรเปนแนวคิดวิสัยทัศน หรือแผนงานท่ีจะทําในอนาคต เพ่ือพัฒนางานในตําแหนงท่ีจะไดรับการแตงตั้ง 

และสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของหนวยงาน รวมท้ังควรเปนแนวคิด หรือแผนงานท่ีสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง

และใหมีการติดตามผลภายหลังการแตงตั้งแลวดวย ซ่ึงรูปแบบการนําเสนอใหใชรูปแบบการเสนอผลงาน

ตามท่ีคณะกรรมการประเมินผลงานกําหนด (รายละเอียดตามสิ่งท่ีสงมาดวย 3) 

3. ผลงานท่ีสงประเมินจะตองอยูในเง่ือนไข ดังนี้

3.1 เปนผลงานท่ีจัดทําข้ึนในระหวางท่ีดํารงตําแหนงในระดับท่ีต่ํากวาระดับท่ีจะ

ประเมิน 1 ระดับ เวนแตคณะกรรมการประเมินผลงานจะกําหนดเปนอยางอ่ืน แตอยางนอยจะตองมีผลงาน  

ท่ีต่ํากวา  1 ระดับอยูดวย 

3.2 ไมใชผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธท่ีเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือขอรับปริญญา 

 หรือประกาศนียบัตร หรือเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม 

3.3 กรณีท่ีเปนผลงานรวมกันของบุคคลหลายคน จะตองแสดงใหเห็นวาผูเสนอ

ผลงานประเมินไดมีสวนรวมในการจัดทํา หรือผลิตผลงานในสวนใด หรือเปนสัดสวนเทาใด และมีคํารับรอง

จากผูมีสวนรวมในผลงานนั้น และจากผูบังคับบัญชาดวย 

3.4 ผลงานท่ีนํามาใชประเมินเพ่ือเลื่อนข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึนแลว 

จะนํามาเสนอใหประเมินเพ่ือเลื่อนข้ึนแตงตั้งในระดับท่ีสูงข้ึนอีกไมได 
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3.5 แนวคิดเพ่ือการพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน ตองเปน

แนวคิดท่ีจะพัฒนางานในตําแหนงท่ีจะไดรับการแตงตั้ง และมีการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของระยะเวลา

ของการดําเนินงานไวดวย 

3.6 จํ านวนผลงานและขอเสนอแนวคิดเพ่ือพัฒนางานใหส งตามจํานวน ท่ี

คณะกรรมการประเมินผลงานในแตละสายงานจะกําหนด 

4. ลักษณะของผลงาน

4.1 ตําแหนงประเภทวิชาการ  ระดับชํานาญการ 

   4.1.1  ขอบเขตของผลงาน 

   เปนผลการปฏิบัติงานหรือผลสําเร็จของงานท่ีเกิดจากงานในหนาท่ี  

ความรับผิดชอบของตําแหนง และแนวคิดหรือแผนงานท่ีจะดําเนินการในอนาคต ท่ีเปนการพัฒนางาน        

ในตําแหนง ท่ีจะไดรับการแตงตั้ง 

4.1.2  คุณภาพของผลงาน 

  มีคุณภาพของผลงานท่ีเชื่อถือได 

4.1.3  ความยุงยากซับซอนของผลงาน 

 ใชหลักวิชาการเฉพาะทางในการปฏิบั ติ งานท่ี มีความยุ งยากมาก

จําเปนตองมีการตัดสินใจ หรือแกปญหาในงานท่ีปฏิบัติดวยตนเองได 

4.1.4  ประโยชนของผลงาน 

   เปนประโยชนตอทางราชการหรือประชาชน หรือตอความกาวหนา   

ทางราชการหรือการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ สามารถชวยเสริมยุทธศาสตรของหนวยงานไดเปนอยางดี 

4.1.5  ความรูความชํานาญงานและประสบการณ 

   มีความรู ความชํานาญงาน และประสบการณท่ีสามารถปฏิบัติงาน      

ในความรับผิดชอบดวยตนเองได เปนท่ียอมรับในงานนั้น ๆ 

4.2 ตําแหนงประเภทวิชาการ  เพ่ือขอรับเงินประจําตําแหนงระดับชํานาญการ 

4.2.1  ขอบเขตของผลงาน 

   เปนผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงานท่ีเกิดจากงานในหนาท่ี

ความรับผิดชอบของตําแหนง และแนวคิดหรือแผนงานท่ีจะดําเนินการในอนาคต ท่ีเปนการพัฒนางานในตําแหนง

ท่ีจะไดรับการแตงตั้ง 

4.2.2  คุณภาพของผลงาน 

   มีคุณภาพของผลงานดี 

4.2.3  ความยุงยากซับซอนของผลงาน 

ใชหลักวิชาการเฉพาะทางหรือหลักวิชาชีพเฉพาะดานในการปฏิบัติงาน 

ท่ีมีความยุงยากเปนพิเศษ จําเปนตองมีการตัดสินใจ หรือแกปญหาในงานท่ีปฏิบัติมาก 
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4.2.4  ประโยชนของผลงาน 

เปนประโยชนตอทางราชการ หรือประชาชน หรือประเทศชาติ หรือตอ

ความกาวหนาทางวิชาการ หรือในงานวิชาชีพในระดับสูง หรือการพัฒนาการปฏิบัติงานในระดับสูง 

4.2.5  ความรูความชํานาญงานและประสบการณ 

มีความรู ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมาก เปนท่ียอมรับ     

ในระดับกองหรือวงการวิชาการหรือวิชาชีพดานนั้น ๆ 

4.3  ตําแหนงประเภทวิชาการ  ระดับชํานาญการพิเศษ 

4.3.1  ขอบเขตของผลงาน 

   เปนผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงานท่ีเกิดจากงานในหนาท่ี

ความรับผิดชอบของตําแหนง และแนวคิดหรือแผนงานท่ีจะดําเนินการในอนาคต ท่ีเปนการพัฒนางาน        

ในตําแหนงท่ีจะไดรับการแตงตั้ง 

4.3.2  คุณภาพของงาน 

 มีคุณภาพของผลงานดีมาก 

4.3.3  ความยุงยากซับซอนของผลงาน 

 ใชหลักวิชาการเฉพาะทางหรือหลักวิชาชีพเฉพาะดานในการปฏิบัติงาน

ท่ีมีความยุงยากมากเปนพิเศษ จําเปนตองมีการตัดสินใจ หรือแกปญหาในงานท่ีปฏิบัติเปนประจํา 

4.3.4  ประโยชนของผลงาน 

   เปนประโยชนตอทางราชการหรือประชาชน หรือประเทศชาติ หรือตอ 

ความกาวหนาทางวิชาการ หรือในงานวิชาชีพในระดับสูงมาก หรือการพัฒนาการปฏิบัติงานในระดับสูงมาก 

4.3.5  ความรูความชํานาญงานและประสบการณ 

 มีความรู ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมากเปนพิเศษ เปนท่ี

ยอมรับในระดับกองหรือระดบักรม หรือวงการวิชาการหรือวิชาชีพดานนั้น ๆ 

5. หลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคลและผลงานของตําแหนงในแตละระดับและแตละ

สายงานของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (รายละเอียดตามสิ่งท่ีสงมาดวย 3) 

หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลงานเพ่ือยาย โอน หรือบรรจุกลับ 

1. กรณีท่ีไมเคยดํารงตําแหนงและไมเคยผานการประเมินบุคคลและผลงานในตําแหนง

ในระดับเดียวกันกับตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง  เม่ือผานการพิจารณาคัดเลือกบุคคลแลวใหสงผลงานเพ่ือประเมิน

ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการประเมินผลงานกําหนด 

2. กรณีท่ีผูดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในระดับเดียวกันกับตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง

และจัดอยูในกลุมตําแหนงเดียวกันตามท่ีสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไดจัดกลุมไว  โดยความเห็นชอบ

ของ ก.พ. เม่ือผานการพิจารณาคัดเลือกบุคคลแลว ใหแตงตั้งโดยไมตองมีการประเมินผลงาน 



4 

3. กรณีการแตงตั้งผูดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในระดับเดียวกันกับตําแหนงท่ีจะ

แตงตั้ง แตไมไดจัดอยูในกลุมตําแหนงเดียวกัน หรือกรณีเปนพนักงานหรือขาราชการตามกฎหมายอ่ืนท่ี ก.พ. 

กําหนดในหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1006/ว 10  ลงวันท่ี 30 กันยายน 2546 ซ่ึงเปนผูดํารงตําแหนง 

หรือเคยดํารงตําแหนงในระดับเดียวกันจากหนวยงานอ่ืนมาแลว ใหคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลพิจารณา

คัดเลือกและประเมินบุคคล โดยพิจารณาจากขอมูลบุคคลและผลงานหรือผลการปฏิบัติงานท่ีผานมา       

และพิจารณาจากลักษณะงานท่ีปฏิบัติรวมท้ังประโยชนท่ีทางราชการจะไดรับ  โดยอาจไมตองจัดทําผลงานข้ึน

ใหม แตหากพิจารณาแลวเห็นวาควรจะตองใหจัดทําผลงานข้ึนใหม เพ่ือท่ีจะแสดงถึงศักยภาพและความรู

ความสามารถของบุคคลนั้นก็อาจสั่งใหสงผลงานเพ่ือประเมินตามหลักเกณฑการสง ผลงานเชนเดียวกับขอ 1 

คุณสมบัติของบุคคลท่ีจะไดรับการแตงต้ัง 
1. เปนผูผานการประเมินบุคคลและผลงาน ท้ังนี ้จะแตงตั้งไดไมกอนวันท่ีจังหวัด  สํานักงาน

เขตสุขภาพ หรือกองบริหารทรัพยากรบุคคล  สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ไดรับผลงานท่ีมีเอกสาร

หลักฐานครบถวนสมบูรณ แลวแตกรณี 

2. มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามท่ีกําหนดไวในมาตรฐานกําหนด

ตําแหนง หรือไดรับยกเวนจาก ก.พ. แลว 

3. มีคุณสมติในเรื่องเก่ียวกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของสายงานตาง ๆ และหรือคุณวุฒิ

เพ่ิมเติมครบถวนตามท่ี ก.พ.กําหนด หรือไดรับยกเวนจาก ก.พ.แลว 

4. มีระยะเวลาข้ันต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงตั้งตาม

คุณวุฒิของบุคคลและระดับตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง ดังนี้ 

ระดับ ชํานาญการ ขอรับเงิน         

ประตําแหนง 

ชํานาญการ

พิเศษ คุณวุฒิ 

          ปริญญาตรี   หรือเทียบเทา 6 ป 7 ป 8 ป 

          ปริญญาโท   หรือเทียบเทา 4 ป 5 ป 6 ป 

          ปริญญาเอก  หรือเทียบเทา 2 ป 3 ป 4 ป 

ท้ังนี้ 
(1) บุคคลดังกลาวจะตองไดดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงตั้งหรือไดปฏิบัติหนาท่ีในสายงาน

ท่ีจะแตงตั้งมาแลวไมนอยกวา 1 ป 



ส่ิงท่ีสงมาดวย 4 

แนวทางการจัดทําผลงาน 

เพ่ือขอประเมินแตงต้ังใหดํารงตําแหนง 

ประเภทวิชาการ ตําแหนงระดับชํานาญการพิเศษ ลงมา 

 (ตาม ว 10/2548) 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

3 กุมภาพันธ  2563 
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แบบฟอรม 
การจัดทําผลงานวชิาการ 
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(ปก) 

ผลงานวิชาการฉบับเตม็  (Full paper) 
 

 

 

 

เร่ือง 

................................(ช่ือเร่ือง)..................................... 

 

 

 

 

 

โดย 

 

...................................(ช่ือผูจัดทํา).................................. 

 

 

 

 

ตําแหนง...........................ตําแหนงเลขที่............................. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ชื่อ………………………………….. 

วัน/เดือน/ป…………………………….. 



4 
 
 

สารบัญ 
 
 
  หัวขอ        เลขหนา 
        ................        ............... 

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

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

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

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

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

        ................        ............... 
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(ปก) 

แบบประเมินผลงาน 

ของ 

 

 

 

 

 

...................................(ช่ือผูจัดทํา).................................. 

ตําแหนง...........................ตําแหนงเลขที่........................... 

สวนราชการ.................................... 

 

 

 

 

 

 

ขอประเมินเพ่ือแตงตั้ง / เพ่ือขอรับเงินประจําตําแหนง 

ตําแหนง...........................ตําแหนงเลขที่............................. 

สวนราชการ.................................... 
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สารบัญ 
 
 
  หัวขอ        เลขหนา 
        ................        ............... 

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

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

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

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

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

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

        ................        ............... 
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ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล 

1. ชื่อ (ผูขอรับการประเมิน)……………………………………………………………………………….……………………………
2. ตําแหนง (ปจจุบัน)……………………………………………………………………………………………………………………..
งาน/ฝาย/กลุม……………………………………………………………………………….………………………………..…………….. 
กอง/ศูนย/สวน/สํานัก……………………………………….…..……กรม……………………………….…..………………………. 
ดํารงตําแหนงนี้วันท่ี……………..เดือน………………..………..พ.ศ………………… 
อัตราเงินเดือนปจจุบัน……………บาท 
3. ขอประเมินเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง / เพ่ือขอรับเงินประจําตําแหนง..............................…………………
ดาน……………………..…………….ตําแหนงเลขท่ี………..….งาน/ฝาย/กลุม………………………………………………….. 
กอง/ศูนย/สวน/สํานัก…………………………….……………กรม……………………………………………….………………….. 
4. ประวัติสวนตัว (จาก ก.พ. 7)
เกิดวันท่ี……………….เดือน…………………………..……….พ.ศ………………… 
อายุตัว………………………..…ป………….………..เดือน 
อายุราชการ……………………ป………….………..เดือน 

5. ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิและวิชาเอก ปท่ีสําเร็จการศึกษา สถาบัน 

(ประกาศนียบัตร)……………………… 
(ปริญญา)………………………………… 
………………………………..……………… 
……….……………………………………… 

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

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

6. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถามี) (ชื่อใบอนุญาต……………..………(พรอมแนบสําเนา)…………..…………..
วันออกใบอนุญาต……………………………………………..……….วันหมดอายุ…………………………...………………….. 
7. ประวัติรับราชการ (จากเริ่มรบัราชการจนถึงปจจุบัน แสดงเฉพาะท่ีไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใน
ระดับสูงข้ึนแตละระดับ และการเปลี่ยนแปลงในการดํารงตําแหนงในสายงานตาง ๆ พรอมแนบสําเนา ก.พ. 7 

วันเดือนป ตําแหนง อัตราเงินเดือน สังกัด 

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

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

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

………………………….. 
………………………….. 
………………………….. 
……………………………. 
……………………………. 
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ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล (ตอ) 

8. ประวัติการฝกอบรมและดูงาน

ป ระยะเวลา หลักสูตร หนวยงานท่ีจัดอบรม 

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

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

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

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

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

10. หนาท่ีความรับผิดชอบปจจุบัน……………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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11. ผลงานการปฏิบัติงานยอนหลัง  2  ป

ลําดับ
ที่ 

ลักษณะงานดาน            
บริการ/ปฏิบัต ิ

หนวย
นับ 

ปริมาณงานดานบริการ/ปฏิบัตกิาร หมายเหตุ 

ปงบประมาณ 
...................... 

ปงบประมาณ 
...................... 

กลุมงาน เฉพาะตัว กลุมงาน เฉพาะตัว 

หมายเหต ุ     1. แบบฟอรมน้ีใชเฉพาะตําแหนงท่ีเกณฑสาขากําหนดใหเสนอผลการปฏิบัติงานยอนหลัง 

2. ผลการปฏิบัติงานยอนหลัง ใหเสนอผลงานท่ีตรงกับหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนงท่ีจะไดรับการ

แตงตั้ง โดยเสนอผลงานยอนหลังถัดจากปท่ีสงคําขอประเมิน เชน กรณีกําหนดใหเสนอผลงานยอนหลัง 2 ป หากสงคําขอ

ประเมินในปงบประมาณ 2563 ผูขอประเมินตองเสนอผลงานของปงบประมาณ 2561 และ 2562 เปนตน กรณีท่ีระหวาง

ปงบประมาณดังกลาวไดรับอนุญาตใหลาศึกษา ใหเวนระยะเวลาท่ีไดลาศึกษา และใหเสนอผลงานของปงบประมาณถัดไปแทน 
เฉพาะตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ  แพทยแผนไทย  และนักวิเทศสัมพันธ  ใหเสนอผลการปฏิบัติงานยอนหลัง 1 ป 
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ตอนท่ี 2 ผลงานท่ีเปนผลการดําเนินงานท่ีผานมา 

1. ชื่อผลงาน……………………………………………………………………………………………………….…………
2. ระยะเวลาท่ีดําเนินการ……………………………………………………………………………………….………
3. ความรูทางวิชาการหรือแนวความคิดท่ีใชในการดําเนินการ
1………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
2………………………………………………………………………………………………………..………………………… 
3………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
4………………………………………………………………………………………..………………………………………… 
4. สรุปสาระและข้ันตอนการดําเนินการ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
……………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
……………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
……………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
5. ผูรวมดําเนินการ (ถามี)   1………………………สัดสวนของผลงาน………………….

  2………………………สัดสวนของผลงาน………………… 
  3………………………สัดสวนของผลงาน………………… 

6. สวนของงานท่ีผูเสนอเปนผูปฏิบัติ (ระบุรายละเอียดของผลงานพรอมท้ังสัดสวนของผลงาน)
…………………………………………………………………………..………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
……………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
7. ผลสําเร็จของงาน  (เชิงปริมาณ / คุณภาพ) ………………………………….………………………………
……………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
……………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
……………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
8. การนําไปใชประโยชน…………………………………………………………………………………..…………….
……………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
……………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
……………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
9. ความยุงยากในการดําเนินการ/ปญหา/อุปสรรค……………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
……………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
……………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
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10. ขอเสนอแนะ ………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
……………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
……………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
……………………………………………………………………………………………………..……………………………… 

    ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 

 ลงชื่อ………………………………ผูเสนอผลงาน 
    (……………….………………..) 

        ……../………../………. 

       ขอรับรองวาสัดสวนหรือลักษณะงานในการดําเนินการของผูเสนอขางตนถูกตองตรงกับ 
ความเปนจริงทุกประการ 

ลงชื่อ……………………………..  ลงชื่อ……………………………. 
     (…………………………….)  (………..………………….) 
        ผูรวมดําเนินการ           ผูรวมดําเนินการ 
     ……../…………./……….   ………/………../………… 

     ไดตรวจสอบแลวขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความเปนจริงทุกประการ 

ลงชื่อ……………………………..  ลงชื่อ……………………………. 
     (…………………………….)       (………..………………….) 
ตําแหนง.....................................   ตําแหนง  .............................................. 
(ผูบังคับบัญชาท่ีควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน)        ผูอํานวยการสํานัก/กองหรือเทียบเทา          

     ……../…………./……….  ………/………../………… 
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แบบฟอรม 

ขอเสนอแนวคิด/วิธีการ 

เพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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(ปก) 

ขอเสนอแนวคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

เรื่อง 

……………………………….……………(ช่ือเรื่อง)………………..…………………………… 

   โดย 

………………………………(ช่ือผูจัดทํา)…………………………..………… 

ตําแหนง.......................................................ตําแหนงเลขท่ี................... 

สวนราชการ.................................................................................................................. 

ขอประเมินเพ่ือแตงตั้ง / เพ่ือขอรับเงินประจําตําแหนง 

ตําแหนง...................................ตําแหนงเลขท่ี............................ 

สวนราชการ................................................................................................ 

.................................................................................................................... 
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ขอเสนอแนวคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
ของ………………………………………… 

เพ่ือประกอบการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง / เพ่ือขอรับเงินประจําตําแหนง……………………………………  
 ตําแหนงเลขท่ี………………….. 
สวนราชการ…………………………………………………………………………………………………………………….…… 
เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

 หลักการและเหตุผล……………………………………………………………….………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 
……………………………………………………………………………………….…………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 

บทวิเคราะห/แนวคิด/ขอเสนอ…………………………………………..……………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 
……………………………………………………………………………………….…………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ……………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 
……………………………………………………………………………………….…………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 
……………………………………………………………………………………….…………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 

ลงชื่อ……………………………………… ผูเสนอแนวคิด/วิธีการ 
 (……………………………………) 
 ………../……………/………….. 
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คําอธิบายการเขียน 
*การเสนอผลการดําเนินงานท่ีผานมา

* ขอเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือ
ปรับปรุงงาน
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ผลงานท่ีเสนอเพ่ือขอประเมินแตงต้ังใหดํารงตําแหนง 

ผูท่ีไดรับการคัดเลือกใหสงผลงานเพ่ือขอประเมินแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน 

จะตองเสนอผลงานท้ัง 2 สวน คือ 

สวนท่ี   1   ไดแก  ผลงานท่ีเปนผลการดําเนินงานท่ีผานมา จํานวน 1 เรื่อง 

สวนท่ี   2   ไดแก  ขอเสนอแนวคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

   จํานวน 1 เรื่อง 

    ท้ังนี้ ผูท่ีไดรับการคัดเลือกจะตองสงผลงานท่ีเปนผลการดําเนินงานท่ีผานมา และขอเสนอแนวคิด/

วิธีการ เพ่ือพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน ตามหัวขอเรื่องท่ีไดเสนอไวในข้ันตอนการ

คัดเลือกบุคคล 

สวนท่ี 1 : ผลงานท่ีเปนผลการดําเนินงานท่ีผานมา 

เปนผลสําเร็จของงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานในตําแหนงหนาท่ีความรับผิดชอบของผูนั้น 

ไมจําเปนตองจัดทําข้ึนใหมเพ่ือใชในการประเมินโดยเฉพาะ ใหเสนอสาระสําคัญของผลงาน ข้ันตอนท่ีไดปฏิบัติ

ความรูความสามารถท่ีใชในการปฏิบัติงาน แนวคิดทางวิชาการ หรือขอกฎหมายท่ีใชในการปฏิบัติงานวิเคราะห

ถึงผลท่ีเกิดข้ึนเพ่ือแสดงถึงความรู ความสามารถและความชํานาญงานของบุคคล ประโยชนท่ีเกิดจากผลงาน

ดังกลาว หรือการนําผลงานไปใชเพ่ือแกไขปญหาในงานท่ีปฏิบัติหรือของหนวยงาน หรือใชเสริมยุทธศาสตร

หนวยงาน หรือเพ่ือพัฒนางานปรับปรุงงาน แกไขปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน หรือขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

สวนท่ี 2 : ขอเสนอแนวคิด/วิธีการ เพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

เปนแนวคิด วิสัยทัศน หรือแผนงานท่ีจะทําในอนาคตเพ่ือพัฒนางานในตําแหนงท่ีจะไดรับ 

การแตงตั้ง และมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของหนวยงาน รวมท้ังควรเปนแนวคิดหรือแผนงานท่ี

สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง และกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จได 
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คําอธิบายการเขียนผลการดําเนินงานท่ีผานมา 

ประกอบดวย 

1. ช่ือผลงาน

ระบุชื่อผลงานท่ีจะนําเสนอ โดยผลงานดังกลาวจะตองเปนผลสําเร็จของงานท่ีเกิดจาก

การปฏิบัติงานในตําแหนงหนาท่ีความรับผิดชอบของผูขอประเมิน 

2. ระยะเวลาดําเนินการ

ระบุกิจกรรม ชวงเวลา การดําเนินการ

3. ความรูทางวิชาการหรือแนวคิดท่ีใชในการดําเนินงาน

ใหระบุแนวความคิด ทฤษฎ ีองคความรู และขอมูลตาง ๆ ท่ีนํามาใชในการดําเนินงาน

โดยสรุปใหมีความสอดคลองและเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงาน เปนตน 

4. สรุปสาระและข้ันตอนการดําเนินงาน

ระบุหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค เปาหมาย สาระสําคัญและข้ันตอน หลักการ

ดําเนินการ ซ่ึงอาจแสดงเปนแผนผังการทํางาน (Flowchart) หรือแผนภาพประกอบการอธิบายเพ่ือใหเห็น 

ภาพชัดเจนยิ่งข้ึน กรณีมีหลักฐานอางอิงใหแนบเอกสารประกอบ 

5. ผูรวมดําเนินการ (ถามี)

ใหแสดงชื่อ-สกุล ตําแหนง สังกัดของผูรวมดําเนินการในผลงาน และระบุสัดสวนความ

รับผิดชอบของผลงานเปนรอยละของผูรวมดําเนินการดวยหากเปนผลงานท่ีปฏิบัติเองท้ังหมด  100%  และ

ไมมีผูรวมดําเนินการ ไมตองนําเสนอผูรวมดําเนินการ 

6. สวนของงานท่ีผูเสนอเปนผูปฏิบัติ

ระบุรายละเอียดของผลงานพรอมท้ังสัดสวนของผลงานใหระบุรายละเอียดเก่ียวกับ

ข้ันตอน กิจกรรมการดําเนินงาน และสัดสวนของผลงานเปนรอยละท่ีผูเสนอผลงานเปนผูปฏิบัติ 

7. ผลสําเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) ใหแสดงผลสําเร็จของงานท้ังในเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพ คือ 

7.1 ผลสําเร็จของงานเชิงปริมาณ คือผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาน มีผลสําเร็จในเชิง 

ปริมาณท่ีเกิดข้ึน มีปริมาณของผลงานเม่ือเปรียบเทียบกับเปาหมาย หรือ ขอตกลงตามท่ีไดกําหนด 

7.2 ผลสําเร็จของงานเชิงคุณภาพ คือผลงานท่ีไดแสดงใหเห็นถึงการตอบสนองแนวคิด 

ยุทธศาสตรของรัฐบาล กระทรวงและจังหวัดท่ีมีความเปนไปไดในการนําไปใชประโยชน เชน การตอบสนอง

ความพึงพอใจของผูรับบริการหรือผลตอบแทนท่ีไดจากการดําเนินงาน เชน การลดคาใชจาย การลดตนทุน

การผลิต การลดเวลาการปฏิบัติงาน คุณภาพการบริการดีข้ึน เปนตน 
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8. การนําไปใชประโยชน

อธิบายการนําผลงานไปใชประโยชนในการปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานหากมีการนํา

ผลงานไปใชในการพัฒนา ตอยอด ปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานในวงกวางข้ึนจากเดิมท่ีเกิดเฉพาะจุด และ

ประยุกตแกปญหาท่ีเกิดข้ึน ใหอธิบายวานําไปใชประโยชนไดอยางไร กับบุคคลเปาหมายท่ีไหน เกิดประโยชน

ตอผูรับการบริการ และสังคมอยางไร ใหนําเสนอดวย อีกท้ังมีผลตอการพัฒนางานท้ังทางตรงและทางออม

อยางไร 

9. ความยุงยากในการดําเนินการ/ปญหา/อุปสรรค

อธิบายความยุงยากในการดําเนินงานตามท่ีไดนําไปปฏิบัติจริงวามีความยุงยากอยางไร

เชน  การตัดสินใจแกปญหา การใชหลักวิชาการ หรือทฤษฎีท่ีใชในการปฏิบัติงาน การบูรณาการงาน และการ 

ควบคุมปจจัยท่ีเก่ียวของวามีความยุงยากประการใด แตไมใชความยุงยากท่ีเปนปญหาอุปสรรคของการทํางาน 

เชน ขาดแคลนอัตรากําลัง หรือขาดแคลนงบประมาณ  อธิบายวิเคราะหปญหาอุปสรรคของการดําเนินงาน   

ท่ีเกิดข้ึน ระบุถึงสาเหตุของปญหาวาเกิดจากสาเหตุใด มีปจจัยอะไรมาเก่ียวของบาง และอธิบายปญหา

อุปสรรคอะไรท่ีทําใหการปฏิบัติงานไม  เปนไปตามท่ีคาดหวังไว ท้ังในระหวางการดําเนินงาน และหลังจาก

สิ้นสุดการดําเนินงานแลว 

10. ขอเสนอแนะ

ผูขอประเมินมีขอเสนอแนะเพ่ือการแกไขอยางไร  เพ่ือมิใหปญหาเกิดข้ึนอีก  และมี

ขอเสนอแนะเพ่ือพัฒนางาน/ปรับปรุงงานดังกลาวอยางไร เปนการเสนอแนวทางเชิงสรางสรรคเปนผลงาน 

ท่ีเปนรูปธรรม 

เอกสารอางอิง/บรรณานุกรม 

      เอกสารอางอิง ระบุชื่อเอกสารท่ีใชประกอบในการเขียนผลงานเพ่ือใหผูอานทราบ

แหลงท่ีมา ตองใหสอดคลองเนื้อหาในเอกสารบรรณานุกรม จะรวบรวมบัญชีรายชื่อหนังสือท้ังหมด ท้ังท่ีได

อางอิงและไมไดอางอิงในเรื่อง ซ่ึงไดศึกษาคนควาประกอบการเขียนผลงาน 

หลักฐานอางอิง (ถามี) 

หากผลงานมีลักษณะเฉพาะ เชน แผนพับ หนังสือ ผูเสนอผลงานอาจสงผลงานจริง

ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการก็ได 
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รายละเอียดการเขียนขอเสนอแนวคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน                

ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ประกอบดวย 

1. ปก

2. คํานํา

3. เนื้อหา

4. อางอิง/บรรณานุกรม

5. ภาคผนวก

1. ปก

รายละเอียดตามแบบฟอรม

2. คํานํา

รายละเอียดตามแบบฟอรม

3. เนื้อหา  ประกอบดวยรายละเอียด ดังนี้

1) เรื่อง

    ระบุหัวขอท่ีแสดงถึงแนวคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพ

มากข้ึนในตําแหนงท่ีขอประเมิน 

2) หลักการและเหตุผล

     เปนการอธิบายถึงเหตุผลความจําเปน   สาเหตุท่ีนําเสนอแนวความคิดหรือวิธีการเพ่ือ

พัฒนางานหรือปรับปรุงงานมีเหตุจูงใจอยางไร และจะกอใหเกิดประโยชนอยางไร 

3) บทวิเคราะห/แนวคิด/ขอเสนอ

นําเสนอแนวคิดหรือวิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ควรเปนแนวคิด วิสัยทัศนหรือแผนงานท่ีจะทําในอนาคตเพ่ือพัฒนางานในตําแหนงท่ีจะไดรับการแตงตั้ง 

สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของหนวยงาน โดยผานการวิเคราะหสถานการณหรือสภาพท่ัวไปถึงภาระหนาท่ี 

ในปจจุบัน ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงท่ีจะประเมิน การนําขอมูลจากผลการปฏิบัติงาน ผลงานวิจัย หรือ

ผลงานวิชาการ อ่ืน ๆ มาสนับสนุนแนวทางดังกลาว และแสดงใหเห็นวาแนวความคิดหรือวิธีการพัฒนางาน

ดังกลาว จะสามารถนําไปใชเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพของการทํางานไดจริง  

  ระบุขอเสนอในการปรับปรุงพัฒนางาน โดยแสดง เห็นวาขอเสนอนั้นสามารถนําไป

ปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม สอดคลองกับสถานการณ และความเปนจริง  ท้ังนี้ขอเสนอนั้นตองสามารถระบุ

ชวงเวลาท่ีจะนําไปปฏิบัติเห็นผลไดอยางชัดเจน 
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4) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

ระบุผลท่ีคาดหมาย หรือมุงหวังท่ีจะใหเกิดข้ึนจากการเสนอแนวคิด วิธีการหรือขอเสนอเพ่ือ

พัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงผลงานดังกลาวอาจตองแสดงไดท้ังเชิงปริมาณ และ

เชิงคุณภาพ ตลอดจนชวงเวลาท่ีคาดวาผลงานดังกลาวจะไดรับประโยชนตอบุคคล เปาหมาย และเกิดผลงาน

ท่ีสามารถวัดไดอยางเปนรูปธรรม 

5) ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ใหแสดงกิจกรรมและระบุตัวชี้วัดท่ีสามารถนํามาใชวัดผลสําเร็จจากการเสนอแนวคิด วิธีการ

หรือขอเสนอ เพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงไดอยางชัดเจน ถูกตองและนาเชื่อถือ สามารถตรวจสอบไดอยางมี 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึงอาจมีการติดตามภายหลังการแตงตั้งแลว 

4. เอกสารอางอิง/บรรณานกุรม

รายละเอียดทํานองเดียวกับการเขียนผลงานท่ีเปนผลการดําเนินงานท่ีผานมา

5. หลักฐานอางอิง (ถามี)

รายละเอียดทํานองเดียวกับการเขียนผลงานท่ีเปนผลการดําเนินงานท่ีผานมา

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




