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1. การคัดเลือกบุคคล 
1.1 กรณีการคัดเลือกบุคคลตามขอ 1.1.1 (ตามประกาศ อ.ก.พ. กรมฯ) ประกอบดวย 

(1) หนังสือนําสงจากหนวยงาน 
(2) เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคล ตามสิ่งท่ีสงมาดวย 1 จํานวน 1 ชุด 
(3) แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลเพ่ือขอนับระยะเวลาการดํารงตําแหนงในสายงานท่ีเก่ียวของ

หรือเก้ือกูลกับตําแหนงท่ีจะแตงต้ัง ตามสิ่งท่ีสงมาดวย 3 จํานวน 5 ชุด (ฉบับจริง 1 ชุด, สําเนา 4 ชุด) 
(เฉพาะกรณีท่ีระยะเวลาการดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงตั้งไมครบถวน) 

(4) สําเนาวุฒิการศึกษา (ใบปริญญาบัตร + ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)) 
(5) สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถามี) 

1.2 กรณีการคัดเลือกบุคคลตามขอ 1.1.2 และขอ 1.1.3 (ตามประกาศ อ.ก.พ. กรมฯ) ประกอบดวย 
(1) หนังสือนําสงจากหนวยงาน 
(2) เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคล ตามสิ่งที่สงมาดวย 2 จํานวนชุดตามประกาศรับสมัคร

คัดเลือกแตละครั้ง 
(3) แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลเพ่ือขอนับระยะเวลาการดํารงตําแหนงในสายงานท่ีเก่ียวของ

หรือเก้ือกูลกับตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง ตามสิ่งท่ีสงมาดวย 3 จํานวนชุดตามประกาศรับสมัครคัดเลือกแตละครั้ง 
(เฉพาะกรณีท่ีระยะเวลาการดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงตั้งไมครบถวน) 

(4) สําเนาวุฒิการศึกษา (ใบปริญญาบัตร + ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)) 
(5) สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถามี) 

2. การประเมินผลงาน ประกอบดวย 
(1) หนังสือนําสงจากหนวยงาน 
(2) เอกสารผลงานวิชาการ ดังนี้ 

- แบบประเมินบุคคลและผลงาน ตามสิ่งท่ีสงมาดวย 4 จํานวน 5 ชุด (ฉบับจริง 1 ชุด, สําเนา 4 ชุด) 
ยกเวนสายงานวิชาการสาธารณสุข ใหจัดสงจํานวน 6 ชุด (ฉบับจริง 1 ชุด, สําเนา 5 ชุด) 

- ผลงานวิชาการ โดยมีรูปแบบหนาปกผลงานตามสิ่งท่ีสงมาดวย 5 จํานวน 5 ชุด (ฉบับจริง 1 ชุด, 
สําเนา 4 ชุด) ยกเวนสายงานวิชาการสาธารณสุข ใหจัดสงจํานวน 6 ชุด (ฉบับจริง 1 ชุด, สําเนา 5 ชุด) 

- หลักฐานการเผยแพรผลงานท่ีตีพิมพเปนรูปเลม เชน วารสาร รายงานประจําป เอกสาร
ผลงานวิจัย/นวัตกรรมจากการประชุมวิชาการ ฯลฯ โดยใหจัดสงฉบับจริง จํานวน 5 ชุด (ถามี) 

หมายเหตุ  
1. ขอความสีแดงท่ีปรากฏในสิ่งท่ีสงมาดวยเปนคําอธิบาย ใหตัดออกและระบุเฉพาะขอมูลของผูขอรับ

การคัดเลือกบุคคลและประเมินผลงานตามขอเท็จจริง 
2. ใหจัดสง (ราง) เอกสารตามขอ 1.1 และขอ 2. ใหกลุมบริหารทรัพยากรบุคคลตรวจสอบกอนสง

เอกสารฉบับจริง โดยสามารถสงเอกสารไดท่ีงานคัดเลือกและประเมินบุคคล กลุมบริหารทรัพยากรบุคคล  
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ประกาศ อ.ก.พ. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ลงวันที่ 29 พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 

เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลและประเมินผลงาน  

เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ  

ระดับชํานาญการและชํานาญการพเิศษ  

ในสังกดักรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ 



 
 

ประกาศ อ.ก.พ.กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลและประเมินผลงาน เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ  

ระดับชํานาญการและชํานาญการพิเศษ ในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
___________________ 

 ตามประกาศ อ.ก.พ. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ลงวันท่ี 27 สิงหาคม พ.ศ.2561  
ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลท่ีจะเขารับการประเมินผลงานเพ่ือเลื่อนข้ึนแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 
1006/ว 10 ลงวันท่ี 15 กันยายน 2548 และประกาศ อ.ก.พ. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ลงวันท่ี 27 
สิงหาคม 2561 ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลท่ีจะเขารับการประเมินผลงานเพ่ือเลื่อนข้ึน
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรณีตําแหนงท่ี
จะวางเนื่องจากผูดํารงตําแหนงอยูเดิมจะตองพนจากราชการไปเพราะเกษียณอายุราชการ ตามหนังสือ
สํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1006/ว 5 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2561 โดยความเห็นชอบของ อ.ก.พ. กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ ในการประชุมครั้งท่ี 2/2561 เม่ือวันท่ี 9 กรกฎาคม 2561 นั้น 

 เพ่ือใหกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สามารถดําเนินการคัดเลือกบุคคลและประเมินผลงาน  
เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตางๆ สําหรับตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการและชํานาญการพิเศษ 
เปนไปดวยความเรียบรอย คลองตัว ตอเนื่อง มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน จึงอาศัยอํานาจ
ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1006/ว 10 ลงวันท่ี 15 กันยายน 2548, ท่ี นร 1006/ว 12 ลงวันท่ี 
11 ธันวาคม 2551, ท่ี นร 1006/ว 7 ลงวันท่ี 6 มีนาคม 2552, ท่ี นร 1006/ว 16 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 
2552, ท่ี นร 1006/ว 4 ลงวันท่ี 24 มีนาคม 2557 และท่ี นร 1006/ว 5 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2561 
ประกอบกับมติ อ.ก.พ. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในการประชุม ครั้งท่ี 1/2563 เม่ือวันท่ี 24 มีนาคม 
2563 จึงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลและประเมินผลงาน เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการและชํานาญการพิเศษ ในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ดังนี้ 

1. หลักเกณฑและวิธีการการคัดเลือกบุคคลท่ีจะเขารับการประเมินผลงานเพ่ือเลื่อนข้ึนแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน 

1.1 การคัดเลือกบุคคลท่ีจะเขารับการประเมินผลงาน แบงเปน 3 กรณี ดังนี้ 
1.1.1 กรณีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ี ก.พ. กําหนดเปนตําแหนง

ท่ีปรับระดับสูงข้ึนได ในลักษณะกรอบตําแหนงเปนตําแหนงระดับปฏิบัติการหรือชํานาญการ และตําแหนง
ระดับปฏิบัติการหรือชํานาญการหรือชํานาญการพิเศษ เชน ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ
หรือชํานาญการ ตําแหนงนายแพทย ระดับปฏิบัติการหรือชํานาญการหรือชํานาญการพิเศษ ฯลฯ ใหผูมีอํานาจ 
สั่งบรรจุตามมาตรา 57 เปนผูพิจารณาคัดเลือก โดยคํานึงถึงความรู ความสามารถ และความเหมาะสมของ
บุคคลท่ีจะเขารับการประเมินผลงานตามหลักเกณฑและวิธีการตามประกาศนี้ และระบุเหตุผลในการพิจารณา
ไวเปนลายลักษณอักษร 

1.2 กรณี... 
  

(สําเนา) 
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1.1.2 กรณีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีไมใชตําแหนงท่ีปรับ
ระดับสูงข้ึนไดจากระดับเริ่มตนของสายงาน ในลักษณะกรอบตําแหนงเปนตําแหนงระดับชํานาญการพิเศษ เชน 
นักวิชาการสาธารณสุข ระดับชํานาญการพิเศษ ฯลฯ ใหคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล ท่ี อ.ก.พ.กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพแตงตั้ง ทําหนาท่ีคัดเลือกบุคคลท่ีจะเขารับการประเมินผลงาน และใหพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ี
จะเขารับการประเมินผลงาน โดยคํานึงถึงความรู ความสามารถ และความเหมาะสม ตําแหนงละ 1 คน  
ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดไวตามประกาศนี้ พรอมระบุเหตุผลในการพิจารณาไวเปนลายลักษณอักษร 
แลวรายงานผลการคัดเลือกพรอมท้ังเหตุผลตอผูมีอํานาจบรรจุแตงตั้งตามมาตรา 57 แหงพระราชบัญญัติ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เพ่ือพิจารณาเห็นชอบผลการคัดเลือกบุคคลท่ีจะเขารับการประเมินผลงาน
เพ่ือเลื่อนข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
และรายงาน อ.ก.พ.กรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ เพ่ือทราบ 
 1.1.3 กรณีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับ
ชํานาญการพิเศษ ในตําแหนงท่ีจะวางเนื่องจากผูดํารงตําแหนงอยูเดิมจะตองพนจากราชการไปเพราะ
เกษียณอายุราชการ  ใหคัดเลือกบุคคลเปนการลวงหนาไดไมเกิน 6 เดือน นับถึงวันที่ 1 ตุลาคม  
ของปงบประมาณถัดไป ซ่ึงเปนวันท่ีตําแหนงจะวางเนื่องจากผูดํารงตําแหนงอยูเดิมนั้นจะพนจากราชการเพราะ
เกษียณอายุราชการ และใหรวมถึงกรณีท่ีผูนั้นตองพนจากราชการไปกอนเกษียณอายุราชการดวยเหตุอ่ืน  
ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1006/ว 5 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2561 และใหพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ี
จะเขารับการประเมินผลงาน โดยคํานึงถึงความรู ความสามารถ และความเหมาะสม ตําแหนงละ 1 คน  
ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดไวตามประกาศนี้ พรอมระบุเหตุผลในการพิจารณาไวเปนลายลักษณอักษร 
แลวรายงานผลการคัดเลือกพรอมท้ังเหตุผลตอผูมีอํานาจบรรจุแตงตั้งตามมาตรา 57 แหงพระราชบัญญัติ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เพ่ือพิจารณาเห็นชอบผลการคัดเลือกบุคคลท่ีจะเขารับการประเมินผลงาน
เพ่ือเลื่อนข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
และรายงาน อ.ก.พ.กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพ่ือทราบ 
 1.2 คุณสมบัติในการดํารงตําแหนงของผูท่ีจะขอรับการคัดเลือก  
 1.2.1 กรณีการคัดเลือกบุคคล ตามขอ 1.1.1 ผู ท่ีจะขอรับการคัดเลือก ตองเปน 
ผูมีคุณสมบัติในการดํารงตําแหนงท่ีจะแตงตั้งตามท่ี ก.พ. กําหนดไวโดยครบถวน หรือจะมีคุณสมบัติครบถวน 
ท่ีจะแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ภายในระยะเวลา 1 ป นับตั้งแตวันท่ียื่นคําขอรับการคัดเลือก 
 1.2.2 กรณีการคัดเลือกบุคคล ตามขอ 1.1.2 และขอ 1.1.3 ผูท่ีจะขอรับการคัดเลือก 
ตองเปนผูมีคุณสมบัติในการดํารงตําแหนงท่ีจะแตงตั้งตามท่ี ก.พ. กําหนดไวโดยครบถวน หรือจะมีคุณสมบัติ
ครบถวนท่ีจะแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ภายในระยะเวลา 1 ป นับตั้งแตวันท่ีปดรับสมัครคัดเลือก 
 1.2.3 กรณีท่ีระยะเวลาการดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงตั้ง ตามขอ 1.2.1 และ 
ขอ 1.2.2 ไมครบถวน สามารถนําระยะเวลาการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานอ่ืนซ่ึงมีลักษณะงาน
เชิงวิชาการหรือวิชาชีพท่ีเก่ียวของหรือเก้ือกูลมานับรวมเปนระยะเวลาข้ันต่ําในการดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะ
แตงตั้งได โดยตองผานการพิจารณานับระยะเวลาข้ันตํ่าในการดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงตั้ง 
จากคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลท่ีไดรับการแตงตั้งโดย อ.ก.พ. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ซ่ึงการพิจารณา
ใหเปนไปตามหลักเกณฑหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1006/ว 10 ลงวันท่ี 15 กันยายน 2548  
ท้ังนี้ การนับระยะเวลาการดํารงตําแหนงของสายงานท่ีเริ่มตนจากระดับ 1 และ 2 (ตําแหนงประเภทท่ัวไป) 
หรือสายงานท่ีเทียบเทากรณีเปนขาราชการตามกฎหมายอ่ืน ใหนับไดไมเกินครึ่งหนึ่งของระยะเวลา 
การปฏิบัติงานท่ีนํามานับ 

1.3 องคประกอบ... 
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 1.3 องคประกอบในการพิจารณาคัดเลือกบุคคล มี 2 องคประกอบ ดังนี้ 
    1.3.1 คุณลักษณะของบุคคล  (คะแนนรวม 100 คะแนน) 
 (1) สมรรถนะหลักของขาราชการ (75 คะแนน) 
  - การมุงผลสัมฤทธิ์ (15 คะแนน) 
  - การบริการท่ีดี (15 คะแนน) 
  - การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (15 คะแนน) 
  - การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม (15 คะแนน) 
  - การทํางานเปนทีม (15 คะแนน) 
  (2) สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง (25 คะแนน) 
 ท้ังนี้ ใหประเมินคุณลักษณะของบุคคลโดยผูบังคับบัญชาระดับกองหรือเทียบเทา 
ท้ัง 3 กรณี 

1.3.2 คุณสมบัติของบุคคล (คะแนนรวม 100 คะแนน) 
     (1) ความอาวุโสทางราชการ ไดแก ระยะเวลาการดํารงตําแหนง เงินเดือน  
อายุราชการ อายุตัว (20 คะแนน) 
     (2) ความรู ความสามารถในงานท่ีรับผิดชอบ (20 คะแนน) 
     (3) ประสบการณการทํางานในลักษณะงานทางวิชาการของตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง 
(20 คะแนน) 
     (4) ผลการปฏิบัติงานยอนหลัง 3 ป พรอมดวยผลงานท่ีจะสงเขารับการประเมิน 
สัดสวนของผลงานในสวนท่ีตนเองปฏิบัติตอผูรวมจัดทําผลงาน (20 คะแนน) 

  (5) วิสัยทัศน และขอเสนอแนวคิดในการพัฒนางานในตําแหนงท่ีจะไดรับการแตงตั้ง
(20 คะแนน) 

ท้ังนี้ การประเมินคุณสมบัติของบุคคล ใหประเมินโดยผูบังคับบัญชาระดับสํานัก/
กองหรือเทียบเทา สําหรับการคัดเลือกบุคคลตาม ขอ 1.1.1 และใหประเมินโดยคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล
ท่ีไดรับการแตงตั้งโดย อ.ก.พ. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สําหรับการคัดเลือกบุคคลตาม ขอ 1.1.2 และ
ขอ 1.1.3 

1.4 เกณฑการประเมินเพ่ือขอรับการคัดเลือกบุคคล 
1.4.1 กรณีการคัดเลือกบุคคลตามขอ 1.1.1 ผูขอรับการคัดเลือก จะตองผาน 

การประเมินในแตละองคประกอบ ตามขอ 1.3 โดยไดคะแนนในแตละองคประกอบ ไมนอยกวารอยละ 60 
 1.4.2 กรณีการคัดเลือกบุคคลตามขอ 1.1.2 และขอ 1.1.3 ผูขอรับการคัดเลือก
จะตองผานการประเมินตามลําดับ ดังนี้ 

1.4.2.1 ผานการประเมินตามองคประกอบคุณลักษณะของบุคคล ในขอ 1.3.1 
โดยไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 60  

1.4.2.2 เม่ือผานการประเมินตามองคประกอบคุณลักษณะ ในขอ 1.4.2.1 แลว 
จึงจะไดรับการประเมินตามองคประกอบคุณสมบัติของบุคคล ในขอ 1.3.2 จากคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล
ท่ีไดรับการแตงตั้งโดย อ.ก.พ. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 60  

1.4.2.3 กรณีผูขอรับการคัดเลือกผานการประเมินตามขอ 1.4.2.1 และขอ 1.4.2.2 
โดยไดคะแนนในแตละองคประกอบไมนอยกวารอยละ 60 มากกวา 1 ราย ตอ 1 ตําแหนง ผูท่ีจะไดรับ 
การคัดเลือกตองไดรับคะแนนรวมขององคประกอบคุณสมบัติของบุคคลสูงท่ีสุดเม่ือเทียบกับผูขอรับการคัดเลือก
ท้ังหมดในตําแหนงเดียวกัน โดยไมนําผลคะแนนจากองคประกอบคุณลักษณะของบุคคลมาพิจารณา 

1.5 ข้ันตอน... 
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 1.5 ข้ันตอนการดําเนินการคัดเลือกบุคคล 
 1.5.1 กรณีการคัดเลือกบุคคลตามขอ 1.1.1  

(1) ใหหนวยงานระดับกองหรือเทียบเทา ในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
สํารวจขอมูลผูท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1006/ว 10 ลงวันท่ี 15 
กันยายน 2548 และตามหลักเกณฑท่ี อ.ก.พ. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกําหนด 

(2) ใหหนวยงานแจงผูมีคุณสมบัติครบถวน จัดทําเอกสารประกอบการคัดเลือก
บุคคล จํานวน 1 ชุด พรอมท้ังแจงผูบังคับบัญชาระดับกองหรือเทียบเทา ดําเนินการประเมินคุณลักษณะของ
บุคคล และคุณสมบัติของบุคคล ใหครบถวนตามองคประกอบที่กําหนดไว ในขอ 1.3 รายละเอียดตาม 
สิ่งท่ีสงมาดวย 1 

(3) ใหหนวยงานจัดสงเอกสารประกอบการคัดเลือกของบุคคลท่ีมีความรู 
ความสามารถ เหมาะสมกับตําแหนงท่ีขอรับการคัดเลือก และผานการประเมินคุณลักษณะของบุคคลและ
คุณสมบัติของบุคคลตามเกณฑท่ีกําหนดในขอ 1.4.1 เรียบรอยแลว ไปยังกลุมบริหารทรัพยากรบุคคล  
พรอมดวยหนังสือนําสงเปนลายลักษณอักษร เพ่ือเสนอผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 เปนผูพิจารณา
คัดเลือกบุคคลท่ีจะเขารับการประเมินผลงานตามหลักเกณฑท่ี อ.ก.พ. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกําหนด 

(4) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกอยางเปดเผย 
เพ่ือเปดโอกาสใหมีการทักทวงไดภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันท่ีประกาศ 

(5) ใหหนวยงานแจงผูไดรับการคัดเลือกทราบและใหสงเอกสารผลงานวิชาการ 
ตามจํานวนและเงื่อนไขที่ ก.พ. และอ.ก.พ.กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และคณะกรรมการประเมิน 
ผลงานกําหนดไว ภายใน 6 เดือน นับตั้งแตวันท่ีประกาศผลการคัดเลือก ท้ังนี้ สําหรับผูท่ีไมสามารถสง
เอกสารผลงานวิชาการไดภายในกําหนดระยะเวลา 6 เดือน เนื่องจากมีเหตุผลสมควร สามารถขยายระยะเวลา
การสงเอกสารผลงานวิชาการไดอีกไมเกิน 3 เดือน นับถัดจากวันท่ีครบกําหนดระยะเวลา 6 เดือน โดยใหเสนอ
ผูมีอํานาจสั่งบรรจุแตงตั้งตามมาตรา 57 พิจารณาเปนกรณีเฉพาะราย 

(6) ผูไดรับการคัดเลือกตองเขาสูกระบวนการข้ันตอนการดําเนินการคัดเลือก
บุคคลใหมอีกครั้ง กรณีดังตอไปนี้ 

(6.1) ผูไดรับการคัดเลือก ไมสามารถจัดสงเอกสารผลงานวิชาการภายใน
กําหนดระยะเวลา 6 เดือน และไมสงคําขอขยายระยะเวลามาท่ีกลุมบริหารทรัพยากรบุคคล กอนครบกําหนด
ระยะเวลา 6 เดือน  

(6.2) ผูไดรับการคัดเลือก ขอขยายระยะเวลาการสงเอกสารผลงานวิชาการ
อีกไมเกิน 3 เดือน เรียบรอยแลว แตไมสามารถจัดสงเอกสารผลงานวิชาการตามกําหนดระยะเวลาท่ีขอขยาย
ระยะเวลาได  
 1.5.2 กรณีการคัดเลือกบุคคลตามขอ 1.1.2 และขอ 1.1.3  

(1) กรณีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลท่ีจะเขารับ
การประเมินผลงานเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสายงานตางๆ ใหกลุมบริหารทรัพยากรบุคคลดําเนินการ 
แจงเวียนประกาศในที่เปดเผยใหทราบลวงหนากอนวันเปดรับสมัครไมนอยกวา 3 วันทําการ โดยใหมี
ระยะเวลาในการรับสมัครไมนอยกวา 7 วันทําการ และตองระบุหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกไวในประกาศ
รับสมัครดวย  

(2) ใหหนวยงาน... 
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(2) ใหหนวยงานระดับกองหรือเทียบเทา ในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
แจงผูมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล และใหจัดทําเอกสาร
ประกอบการคัดเลือกบุคคล และใหผูบังคับบัญชาระดับกองหรือเทียบเทา ดําเนินการประเมินคุณลักษณะของ
บุคคลใหครบถวนตามองคประกอบท่ีกําหนดไว ในขอ 1.3.1 รายละเอียดตามสิ่งท่ีสงมาดวย 2 

(3) ใหหนวยงานจัดสงเอกสารประกอบการคัดเลือกของบุคคลท่ีมีความรู 
ความสามารถ เหมาะสมกับตําแหนงท่ีขอรับการคัดเลือก และผานการประเมินคุณลักษณะของบุคคล 
ตามเกณฑท่ีกําหนดในขอ 1.4.2.1 เรียบรอยแลว ไปยังกลุมบริหารทรัพยากรบุคคล ตามจํานวนและเง่ือนไข 
ท่ีระบุไวในประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล พรอมดวยหนังสือนําสงเปนลายลักษณอักษร เพ่ือเสนอ
คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลท่ีไดรับการแตงตั้งโดย อ.ก.พ. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พิจารณาคัดเลือก
บุคคลท่ีจะเขารับการประเมินผลงาน ตามหลักเกณฑท่ี อ.ก.พ. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกําหนด และ
รายงานตอผูมีอํานาจสั่งบรรจุแตงตั้งตามมาตรา 57 เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

(4) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกอยางเปดเผย 
เพ่ือเปดโอกาสใหมีการทักทวงไดภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันท่ีประกาศ 

(5) ใหหนวยงานแจงผูไดรับการคัดเลือกทราบและใหสงผลงานตามจํานวนและ
เงื่อนไขที่ ก.พ. และอ.ก.พ.กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และคณะกรรมการประเมินผลงานกําหนดไว 
ภายใน 6 เดือน นับตั้งแตวันท่ีประกาศผลการคัดเลือก ท้ังนี้ สําหรับผูท่ีไมสามารถสงผลงานไดภายในกําหนด
ระยะเวลา 6 เดือน เนื่องจากมีเหตุผลสมควร สามารถขยายระยะเวลาการสงผลงานไดอีกไมเกิน 3 เดือน  
นับถัดจากวันท่ีครบกําหนดระยะเวลา 6 เดือน โดยใหเสนอผู มีอํานาจสั่งบรรจุแตงตั้งตามมาตรา 57  
พิจารณาเปนกรณีเฉพาะราย 

(6) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จะดําเนินการคัดเลือกบุคคลใหมอีกครั้ง  
กรณีดังตอไปนี้ 

(6.1) ผูไดรับการคัดเลือก ไมสามารถจัดสงเอกสารผลงานวิชาการภายใน
กําหนดระยะเวลา 6 เดือน และไมสงคําขอขยายระยะเวลามาท่ีกลุมบริหารทรัพยากรบุคคล กอนครบกําหนด
ระยะเวลา 6 เดือน  

(6.2) ผูไดรับการคัดเลือก ขอขยายระยะเวลาการสงเอกสารผลงานวิชาการ
อีกไมเกิน 3 เดือน เรียบรอยแลว แตไมสามารถจัดสงเอกสารผลงานวิชาการตามกําหนดระยะเวลาท่ีขอขยาย
ระยะเวลาได  

1.5.3 ผูขอรับการคัดเลือก ท้ัง 3 กรณี ท่ีมีระยะเวลาการดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะ
แตงตั้งไมครบถวนตามท่ี ก.พ. กําหนด แตมีระยะเวลาการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานอ่ืน 
ซ่ึงมีลักษณะงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพท่ีเก่ียวของหรือเก้ือกูลกับสายงานท่ีจะแตงตั้ง ใหจัดทําเอกสาร 
แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลเพ่ือขอนับระยะเวลาการดํารงตําแหนงในสายงานท่ีเก่ียวของหรือเก้ือกูลกับ
ตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง รายละเอียดตามสิ่งท่ีสงมาดวย 3 เพ่ือเสนอคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลท่ีไดรับ 
การแตงตั้งโดย อ.ก.พ. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปนผูพิจารณานับระยะเวลาข้ันต่ําในการดํารงตําแหนงใน
สายงานท่ีจะแตงตั้ง ท้ังนี้ ใหจัดสงพรอมกับเอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคล 

1.6 หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคล ท่ีนอกเหนือจากท่ีกําหนดตามหลักเกณฑและ
วิธีการตามประกาศนี้ ใหถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1006/ว 10 ลงวันท่ี 15 กันยายน 2548 
และท่ีกําหนดเพ่ิมเติม 

2. หลักเกณฑ... 
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2. หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลงานเพ่ือเลื่อนข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน 
 2.1 การจัดสงเอกสารผลงานวิชาการ ใหหนวยงานแจงผูท่ีไดรับการคัดเลือกบุคคล จัดทํา
เอกสารผลงานวิชาการ ตามท่ีไดรับแจงเวียนประกาศผลการคัดเลือกบุคคลจากกลุมบริหารทรัพยากรบุคคล 
เพ่ือใหสามารถจัดสงเอกสารมายังกลุมบริหารทรัพยากรบุคคลไดภายในระยะเวลาและเง่ือนไขท่ีกําหนด 
ตามประกาศฉบับนี้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  2.1.1 แบบประเมินบุคคลและผลงาน ประกอบดวย 
 (1) แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล 
 (2) แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล (รวม 100 คะแนน) ซ่ึงมีองคประกอบ ดังนี้ 
  1. ความรับผิดชอบ   (15 คะแนน) 
  2. ความคิดริเริ่ม (10 คะแนน) 
  3. การแกไขปญหาและการตัดสินใจ (15 คะแนน) 
  4. ความประพฤติ   (15 คะแนน) 
  5. ความสามารถในการสื่อความหมาย (10 คะแนน) 
  6. การพัฒนาตนเอง (10 คะแนน) 
  7. การทํางานรวมกับผูอ่ืน (15 คะแนน) 
  8. ความเสียสละ (10 คะแนน) 
 (3) แบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงาน 
 (4) ขอเสนอแนวความคิด/ว ิธ ีการ เพื ่อพัฒนางานหรือปร ับปรุงงานใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
 (5) ภาคผนวก ไดแก หลักฐานการเผยแพรผลงาน สําเนาวุฒิการศึกษา ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ (ถามี) และเอกสารหลักฐานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
 ท้ังนี้ กรณีท่ีเปนผลงานรวมกันของบุคคลหลายคน จะตองแสดงใหเห็นวาผูขอรับ 
การประเมินไดมีสวนรวมในการจัดทํา หรือผลิตผลงานในสวนใด หรือเปนสัดสวนเทาใด และมีคํารับรองจาก 
ผูมีสวนรวมในผลงานนั้น และจากผูบังคับบัญชาดวย รายละเอียดตามสิ่งท่ีสงมาดวย 4 
 2.1.2 ผลงานวิชาการ ชื่อเรื่องตองถูกตองตรงกับประกาศผลการคัดเลือกบุคคล 
ทุกประการ ซ่ึงจะตองอยูในเง่ือนไข ดังนี้  
 (1) เปนผลงานท่ีจัดทําข้ึนในระหวางท่ีดํารงตําแหนงในระดับท่ีต่ํากวาระดับท่ีจะ
ประเมิน 1 ระดับ 
 (2) ไมใชผลงานวิจัย หรือวิทยานิพนธท่ีเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือขอรับ
ปริญญา หรือประกาศนียบัตร หรือเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม 

(3) ผลงานท่ีนํามาใชประเมินเพ่ือเลื่อนข้ึนแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับท่ี 
สูงข้ึนแลว จะนํามาเสนอใหประเมินเพ่ือเลื่อนข้ึนแตงตั้งในระดับท่ีสูงข้ึนอีกไมได 

(4) เง่ือนไขอ่ืนๆ ตามเกณฑสาขาตางๆ ของสํานักงาน ก.พ. และท่ีคณะกรรมการ
ประเมินผลงานในแตละสายงานกําหนด 

ท้ังนี้ รายละเอียดการจัดทําหนาปกผลงานวิชาการ ตามสิ่งท่ีสงมาดวย 5 
 
 

2.1.3 หลักฐาน... 
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2.1.3 หลักฐานการเผยแพรผลงานในเรื่องท่ีขอรับการประเมิน ท่ีมีลักษณะเปน 
การตีพิมพเผยแพรเปนรูปเลม (ถามี) เชน วารสาร รายงานประจําป เอกสารผลงานวิจัย/นวัตกรรมจาก 
การประชุมวิชาการ หรืออ่ืนๆ ท่ีมีลักษณะเดียวกัน 

2.2 สายงานท่ีตองมีการเผยแพรผลงาน ใหเปนไปตามเกณฑสาขาตางๆ ท่ี ก.พ. กําหนด ดังนี้ 
ลําดับ สายงาน หมายเหตุ 

1 นายแพทย (ดานสาธารณสุข) - 
2 นักวิชาการสาธารณสุข 1. ระดับชํานาญการ ใหเผยแพรระดับกอง 

2. ระดับชํานาญการพิเศษ ใหเผยแพรระดับกรม 
3 สถาปนิก เฉพาะกรณีเปนผลงานวิจัยและพัฒนา 
4 วิศวกรเครื่องกล - 
5 วิศวกรไฟฟา - 
6 วิศวกรไฟฟาสื่อสาร - 

ท้ังนี้ เง่ือนไขและรายละเอียดวิธีการเผยแพรอ่ืนๆ ใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการประเมิน 
ผลงานกําหนด 

2.3 เกณฑการพิจารณาผลงาน ใหเปนไปตามเกณฑสาขาตางๆ ท่ี ก.พ. กําหนด โดย 
ผลการพิจารณา แบงออกเปน 4 กรณี ดังนี้ 

 2.3.1 กรณีผานการประเมิน (โดยไมตองปรับปรุงแกไขเอกสารผลงานวิชาการ)  
 - ใหแตงตั้งไดไมกอนวันท่ีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือกลุมบริหาร

ทรัพยากรบุคคลไดรับเอกสารผลงานวิชาการ พรอมดวยหนังสือนําสงและเอกสารหลักฐานประกอบการขอ
ประเมินครบถวนสมบูรณ และไมกอนวันท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑท่ีกําหนด และไมกอนวันท่ี
เผยแพรผลงานอยางถูกตองตามเกณฑของสายงานท่ีกําหนด และไมกอนวันท่ีมีคําสั่งรักษาการในตําแหนง  
(การแตงตั้งไมกอนวันท่ีมีคําสั่งรักษาการในตําแหนง เฉพาะตําแหนงท่ีไมสามารถปรับระดับสูงข้ึนได) 
 2.3.2 กรณีตองแกไขเพ่ิมเติมในสวนท่ีไมเปนสาระสําคัญ 
  - ใหแกไขเพ่ิมเติมเอกสารตามมติของคณะกรรมการประเมินผลงาน โดยกําหนด
ระยะเวลาการแกไขเพ่ิมเติมไดไมเกิน 20 วันทําการ นับตั้งแตวันท่ีหนวยงานไดรับแจงผลการประเมินจาก 
กลุมบริหารทรัพยากรบุคคล และเม่ือผูขอรับการประเมินจัดสงเอกสารฉบับแกไขเพ่ิมเติมไดภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด และเอกสารฉบับแกไขเพ่ิมเติมนั้นผานการพิจารณาจากคณะกรรมการประเมินผลงานเรียบรอยแลว  
ใหแตงตั้งไดกรณีเดียวกับขอ 2.3.1 
  - หากผูขอรับการประเมินสงเอกสารฉบับแกไขเพ่ิมเติมเกินระยะเวลาท่ี
คณะกรรมการประเมินผลงานกําหนด ใหดําเนินการนําเขาท่ีประชุมเพ่ือใหคณะกรรมการพิจารณาอีกครั้ง  
โดยการแตงตั้งจะมีผลตั้งแตวันท่ีกลุมบริหารทรัพยากรบุคคลไดรับเอกสารฉบับแกไขเพ่ิมเติมครบถวนสมบูรณ 
แตมีเง่ือนไขวาตองอยูภายในระยะเวลาไมเกิน 6 เดือน หากเกินระยะเวลา 6 เดือน ผูขอรับการประเมินตอง
เขาสูกระบวนการข้ันตอนการดําเนินการคัดเลือกบุคคลใหมอีกครั้ง 

2.3.3 กรณีตองแกไขเพ่ิมเติมในสวนท่ีเปนสาระสําคัญ 
 - ใหแกไขเพ่ิมเติมเอกสารตามมติของคณะกรรมการประเมินผลงาน โดยกําหนด

ระยะเวลาการแกไขเพ่ิมเติมไดไมเกิน 6 เดือน นับตั้งแตวันท่ีหนวยงานไดรับแจงผลการประเมินจาก 
กลุมบริหารทรัพยากรบุคคล และเม่ือผูขอรับการประเมินจัดสงเอกสารฉบับแกไขเพ่ิมเติมไดภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด และคณะกรรมการประเมินผลงานมีมติใหเอกสารผลงานวิชาการฉบับแกไขเพ่ิมเติมผานการประเมิน 
                 เรียบรอยแลว... 





แบบประเมินเพ่ือคัดเลือกบุคคลท่ีจะเขารับการประเมินผลงาน 
เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการและชํานาญการพิเศษ 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
(เฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีปรับระดับสูงข้ึนได) 

 
ชื่อผูรับการประเมิน      ตําแหนงเลขท่ี    
ตําแหนงปจจุบัน      (ดาน       )   ระดับ    
สังกัด ..........................(ระบุ กลุม/ฝาย/ศูนย, กอง/กลุม, กรม ตามโครงสรางสวนราชการทางกฎหมาย)…..………….…... 

(ปฏิบัติราชการท่ี.........(ระบุ งาน/กลุม, กอง/กลุม/ศูนย, กรม ตามโครงสรางสวนราชการภายใน)..............................) 

เขารับการประเมินตําแหนง   (ดาน       )   ระดับ    
ตําแหนงเลขท่ี  สังกัด...(ระบุ กลุม/ฝาย/ศูนย, กอง/กลุม, กรม ตามโครงสรางสวนราชการทางกฎหมาย)…… 

(ปฏิบัติราชการท่ี.........(ระบุ งาน/กลุม, กอง/กลุม/ศูนย, กรม ตามโครงสรางสวนราชการภายใน)..............................) 

องคประกอบในการพิจารณาคัดเลือกบุคคล คะแนนเต็ม คะแนนท่ีไดรับ หมายเหตุ 
1. ประเมินคุณลักษณะของบุคคลโดยพิจารณาจาก 100   
 (1) สมรรถนะหลักของขาราชการ  
 - การมุงผลสัมฤทธิ์   
 - การบรกิารท่ีดี   
 - การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
 - การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม 
 - การทํางานเปนทีม 

(2) สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง 

75 
(15) 
(15) 
(15) 
(15) 
(15) 

25 

  

2. ประเมินคุณสมบัติบุคคลโดยพิจารณาจาก 100   
 (1) ความอาวุโสทางราชการ ไดแก ระยะเวลาการดํารง

ตําแหนง เงินเดือน อายุราชการ อายตุัว  

 (2) ความรู ความสามารถในงานท่ีรับผิดชอบ 

 (3) ประสบการณทํางานในลักษณะงานทางวิชาการของ     

      ตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง 

 (4) ผลการปฏิบัติงานยอนหลัง 3 ป พรอมดวย 

      ผลงานท่ีจะสงเขารับการประเมิน สัดสวนของผลงาน   

      ในสวนท่ีตนเองปฏิบัติตอผูรวมจัดทําผลงาน 

 (5) วิสัยทัศน  และขอเสนอแนวความคิดในการพัฒนางาน 
      ในตําแหนงท่ีจะไดรับการแตงตั้ง 

20 
 

20 

20 

 

20 

 

 

20 

  

รวม 200   
 
              ลงชื่อ     
        (    ) 
              ตําแหนง            
      (ผูอํานวยการกอง/กลุม/ศูนยตามโครงสรางสวนราชการภายใน) 
          วันท่ี     

กรณีตามขอ 1 

สิ่งท่ีสงมาดวย 1 
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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        
            
             
10. ขอเสนอแนะ          
            
            
  
   ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 
 
        ลงชื่อ     
             (    ) 
              ผูเสนอผลงาน 
        วันท่ี................................................ 
 
หมายเหตุ : คําอธิบายผลงานท่ีเปนผลการดําเนินงานท่ีผานมาตามเอกสารท่ีแนบทายนี้ 
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ขอรับรองวาสัดสวนหรือลักษณะงานในการดําเนินการของผูเสนอขางตนถูกตองตรงกับความเปนจริงทุก
ประการ 
 
 ลงชื่อ       ลงชื่อ     
          (              )            (               ) 
     ผูรวมดําเนินการ            ผูรวมดําเนินการ 

วันท่ี................................................    วันท่ี................................................ 
 

 ลงชื่อ       ลงชื่อ     
          (              )            (               ) 
     ผูรวมดําเนินการ            ผูรวมดําเนินการ 
 วันท่ี................................................          วันท่ี................................................ 
 
 ไดตรวจสอบแลวขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความเปนจริงทุกประการ 
 
 ลงชื่อ       ลงชื่อ     
          (              )            (               ) 
 ตําแหนง       ตําแหนง     
      วันท่ี................................................          วันท่ี................................................ 
     (ผูบังคับบัญชาท่ีควบคุมดูแลการดําเนินการ)                    (ผูอํานวยการกอง/กลุม/ศูนย/สํานักงาน/สถาบัน) 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ 1. หากผลงานมีลักษณะเฉพาะ เชน แผนพับ หนังสือ แถบบันทึกเสียง ฯลฯ ผูเสนอผลงาน 
      อาจสงผลงานจริงประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการก็ได 
  2. ชื่อผลงานท่ีเสนอเขารับการคัดเลือกตามขอ 1 จะตองตรงกับชื่อผลงานท่ีเสนอเขารับการ 
      ประเมิน (กรณีไดรับการคัดเลือก) 
  3. ผลงานท่ีเสนอเขารับการคัดเลือกจะตองเปนผลงานท่ีจัดทําข้ึนระหวางท่ีดํารงตําแหนงใน
      ระดับท่ีต่ํากวาระดับท่ีจะประเมิน 1 ระดับ 
  4. จํานวนผลงานท่ีเสนอเขารับการคัดเลือกใหสงไดไมเกิน 3 เรื่อง 
  5. สัดสวนของผูเสนอผลงาน จะตองไมนอยกวารอยละ 60 
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ขอเสนอแนวความคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
ของ.................................................................... 

เพ่ือประกอบการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ...................................................... ตําแหนงเลขท่ี..........................  

สังกัด ........................(ระบุ กลุม/ฝาย/ศูนย, กอง/กลุม, กรม ตามโครงสรางสวนราชการทางกฎหมาย)….…………………... 

(ปฏิบัติราชการท่ี..................(ระบุ งาน/กลุม, กอง/กลุม/ศูนย, กรม ตามโครงสรางสวนราชการภายใน).........................) 

 
เรื่อง ..................................................................................................................................................................... 

หลักการและเหตุผล ...........................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 

บทวิเคราะห / แนวความคิด / ขอเสนอ .......................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ ........................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ ............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
 
      
                                                               
                                                              ลงชื่อ ...................................................... 
             (....................................................) 
              ผูเสนอแนวคิด 
        วันท่ี......................................................  
           
หมายเหตุ : คําอธิบายขอเสนอแนวความคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 ตามเอกสารท่ีแนบทายนี้ 
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ผลการปฏิบัติงานยอนหลัง 3 ป 

ชื่อ – สกุล............................................................................ตําแหนง............................................................. 

ลําดับ
ท่ี 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
หนวย
นับ 

ปริมาณงาน 

หมาย
เหตุ 

ปงบประมาณ 
พ.ศ. ................ 

ปงบประมาณ 
พ.ศ. ................ 

ปงบประมาณ 
พ.ศ. ................ 

หนวย 
งาน 

เฉพาะ
ตัว 

หนวย 
งาน 

เฉพาะ 
ตัว 

หนวย 
งาน 

เฉพาะ 
ตัว 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 

 
หมายเหตุ  :   

1. ผลงานยอนหลัง 3 ป ใหเสนอผลงานท่ีตรงกับหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนงท่ีจะไดรับ 
การแตงตั้ง โดยเสนอผลงานยอนหลัง 3 ป ถัดจากปท่ีสงคําขอประเมิน เชน สงคําขอประเมินในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ผูขอประเมินตองเสนอผลงานของปงบประมาณ พ.ศ. 2560, 2561 และ 2562  

2. กรณีท่ีระหวางปดังกลาวไดรับอนุญาตใหลาศึกษา ใหเวนระยะเวลาท่ีไดลาศึกษา และใหเสนอ
ผลงานของปงบประมาณถัดไปแทน เชน ผูขอประเมินลาศึกษา ตั้งแตวันท่ี 1 เม.ย. 61 - 31 มี.ค. 62 
การเสนอผลงานใหเสนอผลงานของ ปงบประมาณ  2559 คือ 1 ต.ค. 58 - 30 ก.ย. 59  (1 ป) 
 ปงบประมาณ  2560 คือ 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60  (1 ป) 
 ปงบประมาณ  2561 คือ 1 ต.ค. 60 - 31 มี.ค. 61  (5 เดือน) 
 ปงบประมาณ  2562 คือ 1 เม.ย. 62 - 30 ก.ย. 62  (5 เดือน) 
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คํารับรองของผูขอรับการคัดเลือก 
ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 

      ลงชื่อ.......................................................... 
            (.........................................................)   
     ตําแหนง.................................................................................... 
 (ผูขอรับการคัดเลือก) 
      วันท่ี...............................................................  
 
คํารับรองของผูบังคับบัญชา (ผูอํานวยการระดับกองหรือเทียบเทาข้ึนไป) 
  ไดตรวจสอบผลงานของ         
ท่ีเสนอใหประเมินแลว เห็นวาถูกตองตรงตามความเปนจริงทุกประการ 
  ความเห็นอ่ืน ๆ (ถามี)         

 
ลงชื่อ.......................................................... 

            (.........................................................)   
 ตําแหนง...................................................................... 
 (ผูอํานวยการระดับกองหรือเทียบเทาข้ึนไป 
            ตามโครงสรางสวนราชการภายใน) 
      วันท่ี............................................................... 
 
คํารับรองของผูบังคับบัญชาของสวนราชการท่ีเคยดํารงตําแหนง (ถามี) 

 ไดตรวจสอบผลการปฏิบัติงานยอนหลังของ.................................................................... 
ท่ีไดเสนอใหประเมินในขณะท่ีปฏิบัติงานในตําแหนง.................................................................................. 
สังกัด........................................................................................................................................................... 
ในระหวางวันท่ี.......1..ตุลาคม.................................ถึงวันท่ี......................................................................... 
เห็นวาถูกตองตรงตามความเปนจริงทุกประการ 
ความเห็นอ่ืนๆ (ถามี)................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
 
 (ลงชื่อ)............................................................... 
                                                                        (.............................................................) 
 ตําแหนง...................................................................... 
 (ผูบังคับบัญชาระดับกองหรือเทียบเทาข้ึนไปของ 
 สวนราชการท่ีผูขอรับการประเมินเคยดํารงตําแหนงในปจจุบัน) 
                                                                    วนัท่ี............................................................. 
 
หมายเหตุ :  กรณีผูสมัครเขารับการคัดเลือกเก็บผลการปฏิบัติงานยอนหลัง 3 ปท่ีสวนราชการอ่ืน   
                จะตองใหผูบังคับบัญชาของสวนราชการนั้น ๆ เปนผูลงนามรับรองผลงาน 



   สิ่งท่ีสงมาดวย 2                                                                                                 
 
 
                                                ใบสมัครเขารับการคัดเลือก 

                                                                                               
เพ่ือเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง.....................................ระดับชํานาญการพิเศษ (ดาน...............................) 
ตําแหนงเลขท่ี.......................สังกัด......(ระบุ กลุม/ฝาย/ศูนย, กอง/กลุม, กรม ตามโครงสรางสวนราชการทางกฎหมาย)………... 
(ปฏิบัติราชการท่ี...................(ระบุ งาน/กลุม, กอง/กลุม/ศูนย, กรม ตามโครงสรางสวนราชการภายใน)............................) 

1. ขอมูลสวนบุคคล 
ชื่อ....................................................................................ชื่อสกุล......................................................................... 
วัน เดือน ปเกิด...................................... อายุตัว............... ป............ เดือน อายุราชการ............. ป……… เดือน 
วันเกษียณอายุ................................................. 
ปจจุบันดํารงตาํแหนง (ตาม จ.18) ........................................................................ระดับ.................................... 
สังกัด..........................(ระบุ กลุม/ฝาย/ศูนย, กอง/กลุม, กรม ตามโครงสรางสวนราชการทางกฎหมาย)………………….…… 

(ปฏิบัติราชการท่ี..............(ระบุ งาน/กลุม, กอง/กลุม/ศูนย, กรม ตามโครงสรางสวนราชการภายใน)................................) 
ตั้งแต.......................................................................อัตราเงินเดือนปจจุบัน...................................................บาท 
โทรศัพท............................................................e-mail…………………………………………………………………………….. 

2. การดํารงตําแหนง 
ดํารงตําแหนง...................................................ระดับชํานาญการ (ระดับ 6 / 7)  ตั้งแต..................................... 
ดํารงตําแหนง...................................................ระดับชํานาญการพิเศษ (ระดับ 8) ตั้งแต..................................... 

3. ความผิดทางวินัย เปนผูอยูระหวาง 
                    ถูกสอบสวน.......................................................................เม่ือ................................................ 
    ถูกลงโทษ..........................................................................เม่ือ................................................ 
             ไมมี 

4. วุฒิการศึกษา (โปรดแนบหลักฐาน) 
    ปริญญาตรี...............................................................สาขา....................................................... 
    สถาบัน....................................................................................เม่ือ พ.ศ.................................. 
    ปริญญาโท...............................................................สาขา....................................................... 
    สถาบัน....................................................................................เม่ือ พ.ศ.................................. 
    ปริญญาเอก.............................................................สาขา....................................................... 
    สถาบัน....................................................................................เม่ือ พ.ศ.................................. 
    ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ………………………........................................เลขท่ี.......................... 
    วันออกใบอนุญาต...............................................วันหมดอายุ................................................. 
      
 
 
                                                                                                                   

 

 
   รูปถาย 
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5.  ผลงานท่ีเปนผลการดําเนินงานท่ีผานมา (ผลงานวิชาการท่ีจะสงประเมิน) 
     1. .................................................................................................................................................................. 
     2. .................................................................................................................................................................. 
     3. .................................................................................................................................................................. 
 
6. ขอเสนอแนวความคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน   
    เรื่อง………..............................…………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
      
              ขาพเจาขอรับรองวาขอความท่ีแจงไวในแบบฟอรมนี้ถูกตองและเปนจริงทุกประการ หากตรวจสอบ
ภายหลังแลวพบวาขอความดังกลาวเปนเท็จ หรือไมถูกตองจะถือวาหมดสิทธิไดรับการคัดเลือกและหากไดรับ
การพิจารณาคัดเลือกแลวจะถือวาเปนโมฆะ 
 
 
     ลงชื่อ................................................ผูขอรับการคัดเลือก 
           (...............................................) 
                                            ตําแหนง............................................................. 
     วันท่ี......................................................... 
  
7. คํารับรอง/ความเห็นของผูบังคับบัญชาระดับตน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………     
      
 
 
                                                   ลงชื่อ................................................ 
           (...............................................) 
                                             ตําแหนง........................................................... 
 (ผูบังคับบัญชาระดับกองหรือเทียบเทา 
 ตามโครงสรางสวนราชการภายใน) 
 วันท่ี............................................................. 
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แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคลท่ีจะเขารับการคัดเลือกใหสงผลงานประเมิน 
เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ   

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
 

ตําแหนงท่ีสมัครเขารับการคัดเลือก......................................................(ดาน....................................)................... 
ตําแหนงเลขท่ี...................................สังกัด........................................................................................................... 
(ปฏิบัติราชการท่ี ................................................................................................................................................) 
ชื่อผูรับการประเมิน.............................................................................................................................................. 
ตําแหนง...........................................................(ดาน............................)............ ระดับ........................................    
สังกัด.................................................................................................................................................................... 
(ปฏิบัติราชการท่ี..................................................................................................................................................) 
 

องคประกอบในการพิจารณาคัดเลือกบุคคล คะแนนเต็ม คะแนนท่ีไดรับ 

ประเมินคุณลักษณะของบุคคล โดยพิจารณาจาก 

(1) สมรรถนะหลักของขาราชการ  
 - การมุงผลสัมฤทธิ์   
 - การบริการท่ีดี   
 - การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
 - การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม   
 - การทํางานเปนทีม 

(2) สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง 

 

75 
(15) 
(15) 
(15) 
(15) 
(15) 

25 

 

รวม 100  

 
 
 
 
 
            ลงชื่อ........................................................ ผูประเมิน 
                   (.....................................................) 
                                                                 (ผูบงัคับบัญชาระดับกองหรือเทียบเทา 
 ตามโครงสรางสวนราชการภายใน) 

 วันท่ี............................................................. 
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ผลงานท่ีเปนผลการดําเนินงานท่ีผานมา 
 

1. ชื่อผลงาน ................................................................................................................................................... 
2. ระยะเวลาท่ีดําเนินการ ............................................................................................................................... 
3. ความรูทางวิชาการหรือแนวความคิดท่ีใชในการดําเนินการ 

1. ................................................................................................................................................... 
2. ................................................................................................................................................... 
3. ................................................................................................................................................... 

4. สรุปสาระและข้ันตอนการดําเนินการ ........................................................................................................ 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
5. ผูรวมดําเนินการ (ถามี) 1. ........................................................... สัดสวนของผลงาน .................... 

    2. ........................................................... สัดสวนของผลงาน .................... 
    3. ........................................................... สัดสวนของผลงาน .................... 

6. สวนของงานท่ีผูเสนอเปนผูปฏิบัติ (ระบุรายละเอียดของผลงานพรอมท้ังสัดสวนของผลงาน) 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
7. ผลสําเร็จของงาน (เชิงปริมาณ / คุณภาพ)................................................................................................... 

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

.................................................................................................................................................................... 
8. การนําไปใชประโยชน .............................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
9. ความยุงยากในการดําเนินการ / ปญหา / อุปสรรค ..................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
10. ขอเสนอแนะ .............................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 

 ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 
      
     ลงชื่อ .............................................................. 
               (......................................................) 
       ผูเสนอผลงาน 
        วันท่ี............................................................. 

หมายเหตุ : คําอธิบายผลงานท่ีเปนผลการดําเนินงานท่ีผานมาตามเอกสารท่ีแนบทายน้ี 
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 ขอรับรองวาสัดสวนหรือลักษณะงานในการดําเนินการของผูเสนอขางตนถูกตองตรงกับความเปนจริง
ทุกประการ 

 
 ลงชื่อ .....................................................  ลงชื่อ ..................................................... 
        (...................................................)                     (......................................................) 
         ผูรวมดําเนินการ          ผูรวมดําเนินการ 
 วันท่ี........................................................  วันท่ี........................................................ 
 
 ลงชื่อ .....................................................  ลงชื่อ ..................................................... 
        (...................................................)                     (......................................................) 
         ผูรวมดําเนินการ          ผูรวมดําเนินการ 
 วันท่ี........................................................  วันท่ี........................................................ 
 

 ไดตรวจสอบแลวขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความเปนจริงทุกประการ 
 

 ลงชื่อ .....................................................  ลงชื่อ ..................................................... 
        (....................................................)                     (......................................................) 
 วันท่ี........................................................  วันท่ี........................................................ 

 (หัวหนากลุม/งาน)      (ผูอํานวยการกอง/กลุม/ศูนย 
 ตามโครงสรางสวนราชการภายใน) 
 
หมายเหตุ 1.  ชื่อผลงานท่ีเสนอเขารับการคัดเลือกตามขอ 1 จะตองตรงกับชื่อผลงานท่ีเสนอเขารับการ        
                   ประเมิน (กรณีไดรับการคัดเลือก) 
               2.  ผลงานท่ีเสนอเขารับการคัดเลือกจะตองเปนผลงานท่ีจัดทําข้ึนระหวางท่ีดํารงตําแหนงใน         
                    ระดับท่ีต่ํากวาระดับท่ีจะประเมิน 1 ระดับ 
               3.  จํานวนผลงานท่ีเสนอเขารับการคัดเลือกใหสงไดไมเกิน 3 เรื่อง 
               4.  สัดสวนของผูเสนอผลงาน จะตองไมนอยกวารอยละ 60 
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ขอเสนอแนวความคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
ของ นาย / นาง / นางสาว.................................................................... 

เพ่ือประกอบการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ............................................................(ดาน...................................)...
ตําแหนงเลขท่ี .......................... สังกัด................................................................................................................ 
(ปฏิบัติราชการท่ี.................................................................................................................................................) 
 
เรื่อง ..................................................................................................................................................................... 
 หลักการและเหตุผล ...............................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
 บทวิเคราะห / แนวความคิด / ขอเสนอ ............................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ ............................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
 ตัวชีว้ัดความสําเร็จ ................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
 
       
 
                                                               
                                                              ลงชื่อ ...................................................... 
             (....................................................) 
              ผูเสนอแนวคิด 
 วันท่ี..........................................................  
        
   
 
หมายเหตุ : คําอธิบายขอเสนอแนวความคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ตามเอกสารท่ีแนบทายนี้ 
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ผลการปฏิบัติงานยอนหลัง 3 ป 

ชื่อ – สกุล............................................................................ 

ตําแหนง......................................................................... 

ลําดับ
ท่ี 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
หนวย
นับ 

ปริมาณงาน 

หมาย
เหตุ 

ปงบประมาณ 
พ.ศ. .................... 

ปงบประมาณ 
พ.ศ. .................... 

ปงบประมาณ 
พ.ศ. .................... 

หนวย 
งาน 

เฉพาะ
ตัว 

หนวย 
งาน 

เฉพาะ 
ตัว 

หนวย 
งาน 

เฉพาะ 
ตัว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

 
หมายเหตุ  :   

1. ผลงานยอนหลัง 3 ป ใหเสนอผลงานท่ีตรงกับหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนงท่ีจะไดรับ 
การแตงตั้ง โดยเสนอผลงานยอนหลัง 3 ป ถัดจากปท่ีสงคําขอประเมิน เชน สงคําขอประเมินในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ผูขอประเมินตองเสนอผลงานของปงบประมาณ พ.ศ. 2560, 2561 และ 2562  

2. กรณีท่ีระหวางปดังกลาวไดรับอนุญาตใหลาศึกษา ใหเวนระยะเวลาท่ีไดลาศึกษา และใหเสนอ
ผลงานของปงบประมาณถัดไปแทน เชน ผูขอประเมินลาศึกษา ตั้งแตวันท่ี 1 เม.ย. 61 - 31 มี.ค. 62 
การเสนอผลงานใหเสนอผลงานของ ปงบประมาณ  2559 คือ 1 ต.ค. 58 - 30 ก.ย. 59  (1 ป) 
 ปงบประมาณ  2560 คือ 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60  (1 ป) 
 ปงบประมาณ  2561 คือ 1 ต.ค. 60 - 31 มี.ค. 61  (5 เดือน) 
 ปงบประมาณ  2562 คือ 1 เม.ย. 62 - 30 ก.ย. 62  (5 เดือน) 
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คํารับรองของผูสมัคร 
ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 
 
      ลงชื่อ..........................................................ผูสมัคร 
            (.........................................................)   
        ตําแหนง............................................................................ 
      วันท่ี..............................................................  
 
 
คํารับรองของผูบังคับบัญชา (ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาข้ึนไป) 
  ไดตรวจสอบผลงานของ.......................................................................................................... 
ท่ีเสนอใหประเมินแลว เห็นวาถูกตองตรงตามความเปนจริงทุกประการ 
  ความเห็นอ่ืน ๆ (ถามี).............................................................................................................. 

 
ลงชื่อ.......................................................... 

            (.........................................................)   
     ตําแหนง............................................................................ 
      วันท่ี..............................................................  
 
 
คํารับรองของผูบังคับบัญชาของสวนราชการท่ีเคยดํารงตําแหนง (ถามี) 

 ไดตรวจสอบผลการปฏิบัติงานยอนหลังของ.................................................................... 
ท่ีไดเสนอใหประเมินในขณะท่ีปฏิบัติงานในตําแหนง.................................................................................. 
สังกัด........................................................................................................................................................... 
ในระหวางวันท่ี.......1..ตุลาคม.................................ถึงวันท่ี......................................................................... 
เห็นวาถูกตองตรงตามความเปนจริงทุกประการ 
ความเห็นอ่ืนๆ (ถามี)................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
 
 (ลงชื่อ)............................................................... 
                                                                        (.............................................................) 
 ตําแหนง...................................................................... 
 (ผูบังคับบัญชาระดับกองหรือเทียบเทาข้ึนไปของ 
 สวนราชการท่ีผูขอรับการประเมินเคยดํารงตําแหนงในปจจุบัน) 
                                                                    วนัท่ี............................................................. 
 
 
 
หมายเหตุ :  กรณีผูสมัครเขารับการคัดเลือกเก็บผลการปฏิบัติงานยอนหลัง 3 ปท่ีสวนราชการอ่ืน   
                จะตองใหผูบังคับบัญชาของสวนราชการนั้น ๆ  เปนผูลงนามรับรองผลงาน 
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ขอมูลบุคคล

ระยะเวลาดํารง

ตําแหนงที่

เกี่ยวของหรือเกื้อกูล

ลักษณะงานที่ปฏิบัติในตําแหนงที่

เกี่ยวของหรือเกื้อกูลที่ขอใหพิจารณา

ระยะเวลาที่ขอ

เกื้อกูล
ลักษณะงานของตําแหนงที่จะแตงตั้ง

ผูรับรอง

(ลงนามทุกหนา)

ชื่อ............................................... ระบุชวงระยะเวลา ระบุตามลักษณะงานที่ปฏิบัติจริง โดยแยก ระบุระยะเวลาขณะ ระบุลักษณะงานของตําแหนงที่จะแตงตั้ง ............................................

การดํารงตําแหนงที่ เปนแตละสายงาน/ระดับ/สวนราชการ ดํารงตําแหนงแตละ ตามแบบบรรยายลักษณะงานของ (.........................................)

ตําแหนง...(ปจจุบัน)..................... ขอเกื้อกูลทั้งหมด (ตัวอยาง เชน สายงาน/ระดับ/ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ/ (ชื่อผูขอรับการพิจารณา)

1. ตําแหนง........................ระดับ................ สวนราชการ มาตรฐานกําหนดตําแหนง วันที่.....(วัน/เดือน/ป)......

วุฒิ.............................................. (ตัวอยาง เชน สังกัด........................................................... ใหสอดคลองกับ

สถาบัน....................................... วัน เดือน ป - มีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้ รายละเอียดที่ระบุไว *หมายเหตุ : ............................................

เมื่อ............................................. วัน เดือน ป .................................................................. ในคอลัมนที่ 3 ระบุลักษณะงานตามมาตรฐานกําหนด (.........................................)

รวมทั้งสิ้น.........ป .................................................................. ตําแหนงเฉพาะกรณีที่ไมมีรายละเอียด (ชื่อและตําแหนงของ

ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถาม)ี ..........เดือน.........วัน) .................................................................. *หมายเหตุ : ของตําแหนงที่จะแตงตั้งในแบบบรรยาย ผูบังคับบัญชาที่ควบคุม

(ระบุชื่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ) เมื่อรวมระยะเวลา ลักษณะงาน ดูแลการปฏิบัติงาน)

เลขที่............................................ 2. ตําแหนง........................ระดับ.......... ทั้งหมด ยอดรวม วันที่.....(วัน/เดือน/ป)......

เมื่อ............... หมดอายุ................. สังกัด........................................................... ตองเทากับคอลัมน

มีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้ ที่ 2 ............................................

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

.................................................................. (ชื่อและตําแหนงของ

.................................................................. ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับ)

วันที่.....(วัน/เดือน/ป)......

เพื่อดํารงตําแหนง....................................................................(ดาน......................................)......ตําแหนงเลขที่..............................

สังกัด.................(ระบุ กลุม/ฝาย/ศูนย, กอง/กลุม, กรม ตามโครงสรางสวนราชการทางกฎหมาย)............

(ปฏิบัติราชการที่...................(ระบุ งาน/กลุม, กอง/กลุม/ศูนย, กรม ตามโครงสรางสวนราชการภายใน (ถามี))..........)

แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลเพื่อขอนับระยะเวลาการดํารงตําแหนงในสายงานที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูลกับตําแหนงที่จะแตงตั้ง

ของ นาย/นาง/นางสาว.................................................................ตําแหนง....................................................(ดาน..........(ถามี)......................).....ตําแหนงเลขที่....................................

สังกัด.................(ระบุ กลุม/ฝาย/ศูนย, กอง/กลุม, กรม ตามโครงสรางสวนราชการทางกฎหมาย)............

(ปฏิบัติราชการที่...................(ระบุ งาน/กลุม, กอง/กลุม/ศูนย, กรม ตามโครงสรางสวนราชการภายใน (ถามี))..........)
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(จัดกลางทั้งหนากระดาษ) 

 

แบบประเมินบุคคลและผลงาน 
 

ของ 
 
 

นาย / นาง / นางสาว ................................................................................ 
ตําแหนง.............................(ดาน..............)...ตําแหนงเลขที่......................... 
สวนราชการ....(ระบุ กลุม/ฝาย/ศูนย, กอง/กลุม, กรม ตามโครงสรางสวนราชการทางกฎหมาย).............. 
(ปฏิบัติราชการที่......(ระบุ งาน/กลุม, กอง/กลุม/ศูนย, กรม ตามโครงสรางสวนราชการภายใน)..........) 
 
 
 

ขอประเมินเพ่ือแตงต้ัง 
 
 
 
 

ใหดํารงตําแหนง............................(ดาน..............)...ตําแหนงเลขที่............. 
สวนราชการ.......(ระบุ กลุม/ฝาย/ศูนย, กอง/กลุม, กรม ตามโครงสรางสวนราชการทางกฎหมาย)........... 
(ปฏิบัติราชการที่.......(ระบุ งาน/กลุม, กอง/กลุม/ศูนย, กรม ตามโครงสรางสวนราชการภายใน).........) 
 
 
  



 แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล 
ตอนที่  1    ขอมูลสวนบคุคล 

1. ชื่อ  (ผูขอรับการประเมิน).....................................................................................................................   
2. ตําแหนง (ปจจุบัน)...................................(ดาน................)...ตําแหนงเลขท่ี........................................... 
     สวนราชการ ..........(ระบุ กลุม/ฝาย/ศูนย, กอง/กลุม, กรม ตามโครงสรางสวนราชการทางกฎหมาย)………….... 
     (ปฏิบัติราชการท่ี........(ระบุ งาน/กลุม, กอง/กลุม/ศูนย, กรม ตามโครงสรางสวนราชการภายใน)......................) 
 ดํารงตําแหนงนี้วันท่ี.........................เดือน...................................................พ.ศ................................ 
     อัตราเงินเดือนปจจุบัน........................บาท อัตราเงินเดือนในปงบประมาณท่ีแลว.....................บาท 
3. ขอประเมินเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง................................(ดาน................)...ตําแหนงเลขท่ี............. 
     สวนราชการ ...........(ระบุ กลุม/ฝาย/ศูนย, กอง/กลุม, กรม ตามโครงสรางสวนราชการทางกฎหมาย)….……... 
     (ปฏิบัติราชการท่ี............(ระบุ งาน/กลุม, กอง/กลุม/ศูนย, กรม ตามโครงสรางสวนราชการภายใน)..................)  
4. ประวัติสวนตัว  (จาก ก.พ.7) 
     เกิดวันท่ี.............เดือน.........................พ.ศ.............. รวมอายุ..............ป...............เดือน...............วัน 
 (นับถึงวันท่ี.............เดือน......................พ.ศ.............)   
     อายุราชการ......ป.......เดือน.......วัน (วันท่ี......เดือน...........พ.ศ.......ถึงวันท่ี......เดือน...........พ.ศ.......) 
 หมายเหตุ : อายุตัวและอายุราชการนับถึงวันท่ียื่นคําขอประเมิน 
5.  ประวัติการศึกษา     
 

คุณวุฒิและวิชาเอก ปท่ีสําเร็จการศึกษา สถาบัน 
ระบุชื่อคุณวุฒิใหครบถวน ถูกตอง
ตามใบปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร/ 
ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) 

ระบุ เฉพาะ ป พ.ศ. 
ท่ีปรากฏในใบปริญญาบัตร/

ประกาศนียบัตร 

ระบุชื่อสถาบัน 
ใหตรงกับใบปริญญาบัตร/

ประกาศนียบัตร/ Transcript 
หมายเหตุ : แนบสําเนาใบปริญญาบตัร/ประกาศนียบัตร และ Transcript พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  
 ในภาคผนวกทายเลม 

6. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถามี)........(ระบุชื่อใบอนุญาต).......... เลขท่ีใบอนุญาต............................... 
      วันออกใบอนุญาต.....................................................วนัหมดอายุ.......................................................... 

หมายเหตุ : แนบสําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง ในภาคผนวกทายเลม 
7. ประวัติการรับราชการ (จากเริ่มรับราชการจนถึงปจจุบัน โดยแสดงรายละเอียดทุกรายการท่ีมี 

การเปลี่ยนแปลงตาม ก.พ. 7 เชน การเลื่อนระดับ โอน ยาย ลาออก บรรจุกลับ ฯลฯ เปนตน) 
วันเดือนป ตําแหนง อัตราเงินเดือน สังกัด 
(ตัวอยาง) 

1 ม.ค. 2556 
(ตัวอยาง) 

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
(ตัวอยาง) 
15,000 

(ตัวอยาง) 
กลุมพัฒนาวิชาการและเครือขาย 
กองสุข ศึกษา  กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 

1 ต.ค. 2562 
 
 

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
(ดานสงเสริมพัฒนา) 

 

20,000 
 

กลุมพัฒนาวิชาการและเครือขาย 
กองสุข ศึกษา  กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ (ปฏิบัติราชการท่ี
กลุมคุมครองผูบริโภคดานบริการ
สุขภาพ ศูนยสนับสนุนบริการ
สุขภาพท่ี 4) 
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ตอนที่  1  ขอมูลสวนบคุคล 
 
8. ประวัติการฝกอบรมและดูงาน 
 

ป ระยะเวลา หลักสูตร สถาบัน 
ระบุเฉพาะ ป พ.ศ. เชน 

 
2561 

 

ระบุวันท่ีอบรม และ
จํานวนวัน เชน 

1 มีนาคม – 3 มีนาคม 
(3 วัน) 

ระบุเฉพาะชื่อหลักสูตร/
วิชาท่ีฝกอบรมหรือดูงาน 

 

ระบุชื่อสถาบัน/หนวยงานท่ี
จัดอบรมหรือดูงาน 

*ไมใชสถานท่ีท่ีไปอบรม 
หรือดูงาน 

    

    

9. ประสบการณในการปฏิบัติงาน (เคยปฏิบัติงานเก่ียวกับอะไรบางท่ีนอกเหนือจากขอ 7 เชน 
     เปนหัวหนาโครงการ หัวหนางาน กรรมการ อนุกรรมการ วิทยากร อาจารยพิเศษ เปนตน) 
    ............................................................................................................................................................. 
    ............................................................................................................................................................. 
    ............................................................................................................................................................. 
    ............................................................................................................................................................. 
    ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความท่ีแจงไวในแบบฟอรมนี้ ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ 
 

                                                     (ลงชื่อ)........................................(ผูขอรับการประเมิน) 
                                    (.......................................) 

                                วันท่ี................................................ 
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 ตอนที่  2    การตรวจสอบคุณสมบัติของบคุคล 

1. คุณวุฒิการศึกษา 
       (    )  ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
       (    )  ไมตรง แต ก.พ. ยกเวนตามมาตรา 66 
2. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  (ถากําหนดไว) 

(ไดรับใบอนุญาต....(ถามีใหระบุชื่อใบอนุญาตและเลขท่ีใหชัดเจน)........................) 
        (    )  ตรงตามท่ีกําหนด   
 (    )  ไมตรงตามท่ีกําหนด 
 (    )  ไมตรงตามท่ีกําหนด แตไดรับการอนุมัติใหผอนผันคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงจาก ก.พ. 
3. ระยะเวลาการดํารงตําแหนง 
      (    )  ครบตามท่ีกําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
      (    )  ไมครบ แตจะครบกําหนดในวันท่ี.......................................................... 
4. ระยะเวลาข้ันต่ําในการดํารงตําแหนง หรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงตั้ง 
     (ใหรวมถึงการดํารงตําแหนงในสายงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือเคยปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือเก้ือกูลดวย) 
      (    )  ตรงตามท่ี ก.พ.กําหนด 
      (    )  ไมตรง 
 (    )  ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดเลือกเรียบรอยแลว 
 (    )  .............................................................................................. 
5. อัตราเงินเดือน (เปรียบเทียบกับอัตราเงินเดือนข้ันต่ําของตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง) 
      (    )  ต่ํากวาข้ันต่ําไมเกิน 2 อันดับ 
      (    )  เทากับข้ันต่ํา 
 (    )  สูงกวาข้ันต่ํา 
สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 
 (    )  อยูในหลักเกณฑท่ีจะดําเนินการตอไปได 

 (    )   อยูในหลักเกณฑท่ีจะดําเนินการตอไปได โดยผานการพิจารณาในเรื่องระยะเวลาข้ันต่ํา 
  ในการดํารงตําแหนง จากคณะกรรมการคัดเลือกเรียบรอยแลว 
      (    ) ไมอยูในหลักเกณฑ  (ระบุเหตุผล)............................................................................................ 
                 ................................................................................................................................................. 
 
 
                                                    (ลงชื่อ) ...............................................................(ผูตรวจสอบ) 
                                                                (......................................................) 
                                                ตําแหนง  ผูรับผิดชอบงานการเจาหนาท่ีของหนวยงาน 

                                                                วันท่ี ................................................. 
 
 
หมายเหตุ : ใหผูตรวจสอบเปนผูทําเครื่องหมายในการตรวจสอบคุณสมบัติแตละขอ 
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แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล 
 

ชื่อ ....................................................................................................................................................................... 
ขอประเมินเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ..................................................................(ดาน...................................) 
 

ตอนท่ี  1  รายการประเมิน 
 

คะแนนเต็ม คะแนนท่ีไดรับ 

1. ความรับผิดชอบ  พิจารณาจากพฤติกรรม  เชน 
 - เอาใจใสในการทํางานท่ีไดรับมอบหมายและหรืองานท่ีเก่ียวของ
อยางมีประสิทธิภาพ 
 - ยอมรับผลงานของตนเองท้ังในดานความสําเร็จและความผิดพลาด 
 - พัฒนาและปรับปรุงงานในหนาท่ีใหดียิ่งข้ึนและหรือแกไขปญหาหรือ
ขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน เชน งานใดท่ีสําเร็จและไดรับผลดีแลวก็พยายาม
ปรับปรุงใหดียิ่ ง ข้ึนไปอีกเรื่อยๆ หรืองานใดท่ีพบวามีปญหาหรือ
ขอผิดพลาดก็พยายามแกไขไมละเลยหรือปลอยท้ิงไว จนเกิดปญหา
เชนนั้นซํ้าๆ อีก 

2. ความคิดริเริ่ม  พิจารณาจากพฤติกรรม  เชน 
 - คิดคนระบบ แนวทาง วิธีดําเนินการใหมๆ เพ่ือประสิทธิผลของงาน 
 - แสดงความคิดเห็น ใหขอเสนอแนะอยางสมเหตุสมผล และสามารถ
ปฏิบัติได 
 - แสวงหาความรูใหมๆ เพ่ิมเติมอยูเสมอ โดยเฉพาะในสายวิชา/งาน
ของตน 
 - ตรวจสอบ ปรับปรุง แกไข หรือดัดแปลงวิธีทํางานใหมีประสิทธิภาพ
และกาวหนาอยูตลอดเวลา 
 - สนใจในงานท่ียุงยากซับซอน 
 - มีความไวตอสถานการณหรือความฉับไวในการรับรูสิ่งเราภายนอก 

3. การแกไขปญหาและการตัดสินใจ  พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 
 - วิเคราะหหาสาเหตุกอนเสมอเม่ือประสบปญหาใดๆ 
 - วิเคราะหลูทางแกปญหา โดยมีทางเลือกปฏิบัติไดหลายวิธี 
 - เลือกทางปฏิบัติในการแกไขปญหาไดถูกตองเหมาะสม 
 - ใชขอมูลประกอบในการตัดสินใจและแกปญหา (ไมใชความรูสึกของ
ตนเอง) 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

15 
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ตอนท่ี  1  รายการประเมิน 
 

คะแนนเต็ม คะแนนท่ีไดรับ 

4. ความประพฤต ิ พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 
 - รักษาวินัย 
 - ใหความรวมมือกับเพ่ือนรวมงาน 
 - ปฏิบัติงานอยูในกรอบของขอบังคับ จรรยาบรรณของขาราชการ 
พลเรือน 

5. ความสามารถในการส่ือความหมาย  พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 
 - สื่ อสาร กับบุคคลตางๆ เชน  ผูบั ง คับบัญชา เ พ่ือนรวมงาน  
ผูรับบริการ และผูท่ีเก่ียวของไดดี โดยเขาใจถูกตองตรงกัน 
 - ถายทอดและเผยแพรความรูทางวิชาการใหผู อ่ืนเขาใจไดอยาง
ชัดเจน โดยใชภาษาอยางถูกตองเหมาะสม 

6. การพัฒนาตนเอง  พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 
 - ติดตาม ศึกษา คนควาหาความรูใหมๆ หรือสิ่งท่ีเปนความกาวหนา
ทางวิชาการ/วิชาชีพอยูเสมอ 
 - สนใจและปรับตนเองใหกาวทันวิทยากรใหมๆ ตลอดเวลา 
 - นําความรูและวิทยาการใหมๆ มาประยุกตใชในการปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพ 

7. การทํางานรวมกับผูอ่ืน  พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 
 - ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
 - ใหความรวมมือในการปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืน 
 - เคารพในสิทธิของผูอ่ืน 
 - มีมนุษยสัมพันธในการปฏิบัติงาน 

8. ความเสียสละ  พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 
 - การอุทิศเวลาใหงาน 
 - สามารถชวยเหลือหนวยงานขององคกรอ่ืนๆ ท้ังภายในและภายนอก
องคกร ท้ังงานโดยตรงและงานท่ีเก่ียวของอ่ืนๆ 
 - การไมเก่ียงงาน 
 

15 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 
 

10 
 

 

รวม 100  
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ตอนท่ี  2  สรุปความเห็นในการประเมิน 

ความเห็นของผูประเมิน 

 (    )   ผานการประเมิน  (ไดคะแนนรวมไมต่ํากวารอยละ 60) 
 (    )   ไมผานการประเมิน  (ไดคะแนนรวมไมถึงรอยละ 60) 
  (ระบุเหตุผล) ............................................................................................................................ 
  ................................................................................................................................................. 
 

    (ลงชื่อ).....................................................(ผูประเมิน) 
       (......................................................) 

 ตําแหนง.....(หัวหนากลุม/งาน/ฝาย ตามโครงสรางสวนราชการภายใน)........ 
   วันท่ี....................................................... 

ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป  1  ระดับ 

 (    )   เห็นดวยกับการประเมินขางตน 
 (    )   มีความเห็นแตกตางจากการประเมินขางตน  ในแตละรายการ  ดังนี้ 
  ................................................................................................................................................... 
  ................................................................................................................................................... 
  ................................................................................................................................................... 
 

    (ลงชื่อ).....................................................(ผูประเมิน) 
 (......................................................) 
 ตําแหนง....(ผูอํานวยการกอง/กลุม/ศูนย ตามโครงสรางสวนราชการภายใน)............ 
 วันท่ี....................................................... 

 

ความเห็นของผูมีอํานาจตามมาตรา 57  (กรณีท่ีความเห็นของผูบังคับบัญชาท้ัง  2  ระดับแตกตางกัน) 
 (    ) ผานการประเมิน  (ระบุเหตุผล)........................................................................................... 
  ............................................................................................................................................... 
  ............................................................................................................................................... 
 (    ) ไมผานการประเมิน  (ระบุเหตุผล)....................................................................................... 
  ............................................................................................................................................... 
  ............................................................................................................................................... 

   

    (ลงชื่อ).....................................................(ผูประเมิน) 
 (......................................................) 
 ตําแหนง.............................................................. 
 วันท่ี....................................................... 
 
หมายเหตุ  กรณีท่ีผูบังคับบัญชาท้ัง 2 ระดับ เห็นสมควรใหผานการประเมินใหนําเสนอผลงานเพ่ือขอรับ 

การคัดเลือกได 
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แบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงาน 

 
ตอนที่  1   หนาที่ความรับผิดชอบ 

1. หนาท่ีความรับผิดชอบปจจุบัน 
     (ใหระบุหนาท่ีความรับผิดชอบตามแบบบรรยายลักษณะงานของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หรือ

ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง โดยการระบุตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง เฉพาะกรณีท่ียังไมมี
รายละเอียดของตําแหนงในแบบบรรยายลักษณะงานของกรม) 

      ............................................................................................................................................................... 
      ............................................................................................................................................................... 
      ............................................................................................................................................................... 
      ............................................................................................................................................................... 
      ............................................................................................................................................................... 
      ............................................................................................................................................................... 
      ............................................................................................................................................................... 
      ...............................................................................................................................................................      
     หนาท่ีความรับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมายเพ่ิมเติม (ถาไมมีใหตัดหัวขอนี้ออกได) 

 (ใหระบุเฉพาะกรณีท่ีหนาท่ีความรับผิดชอบตามแบบบรรยายลักษณะงานของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ/
มาตรฐานกําหนดตําแหนง ยังไมครอบคลุมหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีไดปฏิบัติตามขอเท็จจริง
.............................................................................................................................................................. 

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

2. หนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง  
     (ใหระบุหนาท่ีความรับผิดชอบตามแบบบรรยายลักษณะงานของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หรือ

ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง โดยการระบุตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง เฉพาะกรณีท่ียังไมมี
รายละเอียดของตําแหนงในแบบบรรยายลักษณะงานของกรม) 

  ............................................................................................................................................................... 
      ............................................................................................................................................................... 
      ............................................................................................................................................................... 
      ............................................................................................................................................................... 
      ............................................................................................................................................................... 
      ............................................................................................................................................................... 
      ............................................................................................................................................................... 
      ............................................................................................................................................................... 
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ตอนที่  2  ผลการปฏิบัตงิานและหรือผลสําเร็จของงาน 

1. ผลงานการปฏิบัติงานยอนหลัง  3  ป 
 

ลําดับท่ี ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ หนวย
นับ 

ปริมาณงาน หมาย
เหตุ ปงบประมาณ 

พ.ศ............... 
ปงบประมาณ 
พ.ศ............... 

ปงบประมาณ 
พ.ศ............... 

หนวยงาน เฉพาะตัว หนวยงาน เฉพาะตัว หนวยงาน เฉพาะตัว 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 
หมายเหตุ  :   

1. ผลงานยอนหลัง 3 ป ใหเสนอผลงานท่ีตรงกับหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนงท่ีจะไดรับ 
การแตงตั้ง โดยเสนอผลงานยอนหลัง 3 ป ถัดจากปท่ีสงคําขอประเมิน เชน สงคําขอประเมินในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ผูขอประเมินตองเสนอผลงานของปงบประมาณ พ.ศ. 2560, 2561 และ 2562  

2. กรณีท่ีระหวางปดังกลาวไดรับอนุญาตใหลาศึกษา ใหเวนระยะเวลาท่ีไดลาศึกษา และใหเสนอ
ผลงานของปงบประมาณถัดไปแทน เชน ผูขอประเมินลาศึกษา ตั้งแตวันท่ี 1 เม.ย. 61 - 31 มี.ค. 62 
การเสนอผลงานใหเสนอผลงานของ ปงบประมาณ  2559 คือ 1 ต.ค. 58 - 30 ก.ย. 59  (1 ป) 
 ปงบประมาณ  2560 คือ 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60  (1 ป) 
 ปงบประมาณ  2561 คือ 1 ต.ค. 60 - 31 มี.ค. 61  (5 เดือน) 
 ปงบประมาณ  2562 คือ 1 เม.ย. 62 - 30 ก.ย. 62  (5 เดือน) 
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ตอนที่ 2  ผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงาน 

2. ผลงานการสอนหรือฝกอบรม ยอนหลงั 3 ป 
 

ปงบประมาณ
พ.ศ. 

วิชาท่ีสอน 
หรือฝกอบรม 

ผูรับคําสอน 
หรือฝกอบรม 

จํานวน
คน 

จํานวน
ช่ัวโมง 

หมาย
เหตุ 

ระบุเฉพาะ 
พ.ศ. 

ระบุหัวขอท่ีสอน  ระบุกลุมบุคคลท่ีรับคําสอน    

 

 

     

 

 

     

 

 

     

  

 

    

3. ผลงานการใหคําปรึกษา ยอนหลัง  3  ป 
 

ปงบประมาณ
พ.ศ. 

เรื่องท่ีใหคําปรึกษา ผูรับคําปรึกษา 
จํานวน 

ครั้ง 
จํานวน 

คน 
หมาย 
เหตุ 

ระบุเฉพาะ 
พ.ศ. 

ระบุเรื่อง/ ปญหา ระบุกลุมบุคคลท่ีรับคําปรึกษา    
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ตอนท่ี 2 ผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงาน 
4.  สรุปผลการปฏิบัติงานหรือผลสําเร็จของงาน 
ลําดับท่ี 1 เรื่อง “........ระบุชือ่เรื่องใหถูกตองตรงกับประกาศคัดเลือกของผูขอรับการประเมิน....................” 
(กรณีมีเรื่องเดียวไมตองระบุลําดับ) 
ระยะเวลาดําเนินการ.......(ตัวอยาง เชน 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563  (1 ป))........................ 
สรุปผลการปฏิบัติงาน 
ก. ข้ันตอนในการดําเนินการ 
      .................................................................................................................................................................. 
      .................................................................................................................................................................. 
      .................................................................................................................................................................. 

ข. ลักษณะท่ีแสดงถึงความยุงยากของงาน 
      ................................................................................................................................................................. 
      .................................................................................................................................................................  
      ................................................................................................................................................................. 
 

จํานวนผูรวมดําเนินการ สัดสวนในการดําเนินการของ 
ผูขอประเมิน (%) 

รายละเอียดของผลงานเฉพาะสวนท่ี 
ผูขอประเมินปฏิบัติ 

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

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

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

การนําผลงานไปใชประโยชน/อางอิง 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 

การเผยแพรผลงาน 
จํานวนหนา 

(เนื้อหา/ภาคผนวก) 
วัน เดือน ป ท่ีเผยแพร แหลงเผยแพร 

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

ลําดับท่ี 2   (ถามี  แสดงรายละเอียดเชนเดียวกับขางตน) 
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ตอนที่  3  การรับรองผลงาน 
1. คํารับรองของผูขอรับการประเมิน 
      ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 
 
                                                              (ลงชื่อ).............(ผูขอรับการประเมิน)................. 
                                                                       (............................................................) 
                                                             ตําแหนง.............................................................. 
                                                                  วันท่ี.............................................................. 

2. คํารับรองของผูรวมจัดทําผลงาน 
     ขอรับรองวาสัดสวนหรือลักษณะงานในการดําเนินการจัดทําเอกสารผลงานทางวิชาการ  ถูกตอง 
    ตรงความเปนจริงทุกประการ ดังนี้ 
     ลําดับท่ี 1  เรื่อง  “..............................................................................” 
 (กรณีมีเรื่องเดียวไมตองระบุลําดับ) 
 
ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง สัดสวนความ

รับผิดชอบ คิดเปน% 
ลายเซ็นรับรองของ 
ผูรวมดําเนินการ 

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

 

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

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

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

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

      
    ลําดับท่ี 2  (ถามี แสดงรายละเอียดเชนเดียวกับขางตน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



-12- 

ตอนที่  3  การรับรองผลงาน 

3.  คํารับรองของผูบังคับบัญชา (ผูบังคับบัญชาท่ีควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน) 
    ไดตรวจสอบผลงานของ....................ระบุชื่อผูขอรับการประเมิน............................................................. 
     ท่ีเสนอใหประเมินแลว เห็นวาถูกตองตรงตามความเปนจริงทุกประการ 
     ความเห็นอ่ืน ๆ (ถามี) ............................................................................................................................. 
    .................................................................................................................................................................. 
 
                                                              (ลงชื่อ)............................................................... 
                                                                       (.............................................................) 
                                                             ตําแหนง................................................................. 

(หัวหนากลุม/งาน/ฝาย ตามโครงสรางสวนราชการภายใน) 
                                                                  วันท่ี.............................................................. 
 
4.  คํารับรองของผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป (ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาข้ึนไป) 
     ................................................................................................................................................................... 
   .................................................................................................................................................................. 
  
                                                         (ลงชื่อ)............................................................... 
                                                                       (.............................................................) 
                                ตําแหนง................................................................. 
      (ผูอํานวยการกอง/กลุม/ศูนย  
 ตามโครงสรางสวนราชการภายใน) 
                                                                  วันท่ี.............................................................. 
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ตอนที่ 4 การรับรองผลการปฏิบัตงิาน  
(เฉพาะกรณีท่ีผลการปฏิบัติงาน ยอนหลัง 3 ป ไมไดเกิดข้ึนในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ) 
1. คํารับรองของผูขอรับการประเมิน 

      ขอรับรองวาผลการปฏิบัติงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 
 
                                                                (ลงชือ่)............ (ผูขอรับการประเมิน)............... 
                                                                        (.............................................................) 
                                                               ตําแหนง.............................................................. 
                                                                    วนัท่ี............................................................. 

2. คํารับรองของผูบังคับบัญชาของสวนราชการท่ีเคยดํารงตําแหนง 
     ไดตรวจสอบผลการปฏิบัติงานยอนหลังของ................................................................................ 
 ท่ีไดเสนอใหประเมินในขณะท่ีปฏิบัติงานในตําแหนง................................................................... 
 สวนราชการ.................................................................................................................................. 
 ในระหวางวันท่ี..................................................ถึงวันท่ี................................................................ 
 เห็นวาถูกตองตรงตามความเปนจริงทุกประการ 
 ความเห็นอ่ืนๆ (ถามี)..................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................................... 
 
 (ลงชื่อ)............................................................... 
                                                                        (.............................................................) 
                                                           ตําแหนง.............................................................. 
 (ผูบังคับบัญชาระดับกองหรือเทียบเทาข้ึนไปของ 
 สวนราชการท่ีผูขอรับการประเมินเคยดํารงตําแหนงในปจจุบัน) 
                                                                    วนัท่ี............................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : กรณีท่ีผูขอรับการประเมินไมมีผลการปฏิบัติงานยอนหลัง 3 ป จากสวนราชการอ่ืน ใหตัดฟอรม

หนานี้ออกได 
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ขอเสนอแนวความคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

ของ.............ระบุชื่อผูขอรับการประเมิน.................. 
เพ่ือประกอบการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง.........................................(ดาน..............................) 

ตําแหนงเลขท่ี....................... 
สังกัด ................(ระบุ กลุม/ฝาย/ศูนย, กอง/กลุม, กรม ตามโครงสรางสวนราชการทางกฎหมาย)….........………... 
(ปฏิบัติราชการท่ี............(ระบุ งาน/กลุม, กอง/กลุม/ศูนย, กรม ตามโครงสรางสวนราชการภายใน).....................) 

 
เรื่อง..................(ระบุชื่อเรื่องใหถูกตองตรงกับประกาศคัดเลือกของผูขอรับการประเมิน).................................. 

หลักการและเหตุผล ......................................................................................................................................   
......................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................  

บทวิเคราะห/แนวความคิด/ขอเสนอ.............................................................................................................  
......................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................  

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ......................................................................................................................................   
......................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................  

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ ......................................................................................................................................   
......................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................  
 

    ลงชื่อ ....................................................  
                                              (...................................................) 
        ผูเสนอแนวคิด 
                                                                   วันท่ี....................................................... 
. 

 



ภาคผนวก 
 

- หลักฐานการเผยแพรผลงาน 
- วุฒิการศึกษา  (สําเนาใบปริญญาบัตร + ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) 
- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถามี) 
- เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือประกอบการพิจารณาประเมินผลงาน 

 

 



สิ่งที่สงมาดวย 5 
 
 

(จัดกลางทั้งหนากระดาษ) 
 

.....................(ชื่อผลงาน)........................ 
(ระบชุื่อผลงานใหถูกตองตรงกับประกาศคัดเลือกบุคคลทุกประการ) 

 
 
 
 
 

โดย 
 
 
 
 
 
 
 

นาย / นาง / นางสาว ............................................................................... 
สวนราชการ.........(ระบุ กลุม/ฝาย/ศูนย, กอง/กลุม, กรม ตามโครงสรางสวนราชการทางกฎหมาย)……. 
(ปฏิบัติราชการที่.........(ระบุ งาน/กลุม, กอง/กลุม/ศูนย, กรม ตามโครงสรางสวนราชการภายใน)…….) 

ป พ.ศ................... 
(ระบุป พ.ศ. ท่ีสงคําขอประเมิน) 



1 
 

คําอธิบายการจัดทําเอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลตามสิ่งที่สงมาดวย 1 และสิ่งที่สงมาดวย 2 
 

การเขียนผลการดําเนินงานท่ีผานมา 

1. ช่ือผลงาน (ตัวอักษรหนา ขนาด 16)  

 ระบุชื่อผลงานท่ีจะนําเสนอ โดยผลงานดังกลาวจะตองเปนผลสําเร็จของงานท่ีเกิดจาก 
การปฏิบัติงานในตําแหนงหนาท่ี ความรับผิดชอบของผูขอรับการประเมิน โดยในการตั้งชื่อเรื่องตองใชภาษา 
ท่ีอานเขาใจงาย ชัดเจน ไมใชภาษาพูด   
 
2. ระยะเวลาท่ีดําเนินการ (ตัวอักษรหนา ขนาด 16) 

 ระบุระยะเวลาตั้งแตวันท่ีเริ่มดําเนินการจนถึงวันท่ีสิ้นสุดโครงการ ท้ังนี้ ผลงานดังกลาวจะตอง
เปนผลการดําเนินการท่ีเสร็จสิ้นกอนวันสงเอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคล 
 
3. ความรูทางวิชาการหรือแนวคิดท่ีใชในการดําเนินการ (ตัวอักษรหนา ขนาด 16) 

  ใหระบุแนวคิด ทฤษฎี องคความรู และขอมูลตาง ๆ เชิงวิชาการท่ีนํามาใชในการดําเนินงาน   
ซ่ึงตองมีความสอดคลองและเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงาน  
 
4. สรุปสาระและข้ันตอนการดําเนินการ (ตัวอักษรหนา ขนาด 16) 

หลักการและเหตุผล (ตัวอักษรหนา ขนาด 16) 
กลาวถึงความเปนมา สถานการณ และความจําเปนของงานหรือกิจกรรมหรือโครงการท่ี

ดําเนินการ 
วัตถุประสงค (ตัวอักษรหนา ขนาด 16) 

  ใหระบุวัตถุประสงคของงาน หรือกิจกรรม หรือโครงการท่ีผูขอรับการประเมินดําเนินการ  
โดยเชื่อมโยงกับหลักการและเหตุผล ท้ังนี้ ทุกวัตถุประสงคตองมีคําตอบในผลสําเร็จของงาน 

ข้ันตอนการดําเนินการ (ตัวอักษรหนา ขนาด 16) 
ระบุข้ันตอนการดําเนินการของงานหรือโครงการ หรือข้ันตอนการศึกษาวิจัย 
 

5. ผูรวมดําเนินการ (ถามี) (ตัวอักษรหนา ขนาด 16) 

  ใหแสดงชื่อ – สกุล ตําแหนง ของผูรวมดําเนินการในผลงาน และระบุสัดสวนความรับผิดชอบ
ของผลงานเปนรอยละของผูรวมดําเนินการดวย กรณีท่ีดําเนินการเพียงผูเดียว ใหระบุวา “ผูขอรับการคัดเลือก
เปนผูดําเนินการ 100%” 
 
6. สวนของงานท่ีผูเสนอเปนผูปฏิบัติ (ตัวอักษรหนา ขนาด 16) 

  ใหระบุรายละเอียดเก่ียวกับข้ันตอน กิจกรรมการดําเนินงาน โดยละเอียด และสัดสวนของ
ผลงานท้ังหมด ท่ีผูขอรับการคัดเลือกเปนผูปฏิบัติ  
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7. ผลสําเร็จของงาน (ตัวอักษรหนา ขนาด 16) 

  ใหแสดงผลสําเร็จของงานท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีเกิดข้ึนตามข้ันตอนและสอดคลอง  
กับวัตถุประสงค เนนเฉพาะผลสําเร็จไมตองระบุวิธีการดําเนินงาน ดังนี้ 
  ผลสําเร็จของงานเชิงปริมาณ เปนผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาน มีผลสําเร็จในเชิงปริมาณ
ท่ีเกิดข้ึนตามข้ันตอนการดําเนินงาน  มีปริมาณของผลงานเม่ือเปรียบเทียบกับเปาหมาย หรือขอตกลงตามท่ีได
กําหนด 
  ผลสําเร็จของงานเชิงคุณภาพ เปนผลงานท่ีไดแสดงใหเห็นถึงการตอบสนองวัตถุประสงค  
รวมท้ังตอบสนองแนวคิด ยุทธศาสตรของรัฐบาล กระทรวงและกรม ท่ีมีความเปนไปไดในการนําไปใช
ประโยชนและมีขอมูลท่ีสามารถอางอิงได  

 
8. การนําไปใชประโยชน (ตัวอักษรหนา ขนาด 16) 

  อธิบายการนําผลงานไปใชประโยชนในการปรับปรุงแนวทางการดําเนินงาน หากมีการนํา
ผลงานไปใชในการพัฒนา ตอยอด ปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานในวงกวางข้ึนจากเดิมท่ีเกิดเฉพาะจุดและ
ประยุกตแกปญหาท่ีเกิดข้ึน ใหอธิบายวานําไปใชประโยชนไดอยางไร กับบุคคลเปาหมายท่ีไหน เกิดประโยชน
ตอประชาชน ผูรับบริการ และสังคมอยางไร อีกท้ังมีผลตอการพัฒนางานท้ังทางตรงและทางออมอยางไร 
 
9. ความยุงยากในการดําเนินการ/ปญหา/อุปสรรค (ตัวอักษรหนา ขนาด 16) 

ระบุความยุงยาก ซับซอนในการปฏิบัติงานของผลงานท่ีเปนผลการดําเนินงานท่ีผานมาวา 
มีความยุงยาก ซับซอนเพียงใด มีปญหาอุปสรรค ขอจํากัดในการปฏิบัติงานอยางไร เชน การตัดสินใจแกปญหา 
การใชหลักวิชาการ หรือทฤษฎีท่ีใชในการปฏิบัติงาน การบูรณาการงาน และการควบคุมปจจัยท่ีเก่ียวของวามี
ความยุงยากประการใด แตไมใชความยุงยากท่ีเปนปญหาอุปสรรคของการทํางาน เชน  ขาดแคลนอัตรากําลัง  
หรือขาดแคลนงบประมาณ  ใหวิเคราะหปญหาอุปสรรคของการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึน ระบุถึงสาเหตุของปญหา
วาเกิดจากสาเหตุใด มีปจจัยอะไรมาเก่ียวของบาง รวมถึงปญหาอุปสรรคอะไรท่ีทําใหการปฏิบัติงานไมเปนไป
ตามท่ีคาดหวังไว ท้ังในระหวางการดําเนินการ และหลังจากสิ้นสุดการดําเนินการแลว หากความยุงยากหรือ
ปญหาท่ีเกิดข้ึนยังไมไดรับการแกไข ใหเขียนไวในหัวขอขอเสนอแนะ 

10. ขอเสนอแนะ (ตัวอักษรหนา ขนาด 16) 

  ผูขอรับการคัดเลือก มีขอเสนอแนะเพ่ือการแกไขอยางไร เพ่ือไมใหปญหาเกิดข้ึนอีก ซ่ึงควร
สอดคลองกับความยุงยาก/ปญหา/อุปสรรค ท่ีดําเนินการ และมีขอเสนอแนะเพ่ือพัฒนางานของผลงานดังกลาว
อยางไร เปนการเสนอแนวทางเชิงสรางสรรค เกิดผลงานท่ีเปนรูปธรรม 
  



3 
 

การเขียนขอเสนอแนวคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

เรื่อง  (ตัวอักษรหนา ขนาด 16) 
 ระบุหัวขอท่ีแสดงถึงแนวคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน
ในตําแหนงท่ีขอรับการคัดเลือกใหเขารับการประเมินผลงาน 

หลักการและเหตุผล (ตัวอักษรหนา ขนาด 16) 
  เปนการอธิบายถึงเหตุผลความจําเปน สาเหตุท่ีนําเสนอแนวคิดหรือวิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือ
ปรับปรุงงาน มีเหตุจูงใจอยางไร และจะกอใหเกิดประโยชนอยางไร 

บทวิเคราะห/แนวคิด/ขอเสนอ (ตัวอักษรหนา ขนาด 16) 
  นําเสนอแนวคิดหรือวิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน                
ควรเปนแนวคิด วิสัยทัศนหรือแผนงานท่ีจะทําในอนาคตเพ่ือพัฒนางานในตําแหนงท่ีจะไดรับการแตงตั้ง 
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของหนวยงาน โดยผานการวิเคราะหสถานการณหรือสภาพท่ัวไป ถึงภาระหนาท่ี
ในปจจุบัน ควรนําขอมูลจากผลการปฏิบัติงาน ผลงานวิจัย หรือ ผลงานวิชาการอ่ืน ๆ มาสนับสนุนแนวทาง
ดังกลาว และแสดงใหเห็นวาแนวคิดหรือวิธีการพัฒนางานดังกลาว จะสามารถนําไปใชเ พ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพของการทํางานไดจริง  
  บทวิเคราะห (ตัวอักษรขนาด 16) 
  กลาวนําถึงทฤษฎี ความรูทางวิชาการ และสถานการณหรือขอมูลในพ้ืนท่ีท่ีเก่ียวของโดยใหมี
สาระสอดคลองกับแนวคิดท่ีเสนอ รวมถึงมีการวิเคราะห สถานการณ และปญหาของผูขอรับการคัดเลือก 
  แนวคิดในการพัฒนางาน (ตัวอักษรหนา ขนาด 16) 
  แนวคิดของผูเขียนสรุปจากทฤษฎีและผลการวิเคราะห 

ขอเสนอ (ตัวอักษรหนา ขนาด 16) 
  เปนขอเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน โดยแสดงใหเห็นวาขอเสนอนั้น สามารถนําไปใช
ปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม สอดคลองกับสถานการณ และความเปนจริงของพ้ืนท่ี ท้ังนี้ ขอเสนอนั้นตองระบุ
แนวทางและวิธีการ และควรระบุชวงเวลาท่ีจะนําไปปฏิบัติใหเห็นผลไดอยางชัดเจน (ขอเสนอตองสอดคลองกับ
แนวคิดของผูขอประเมินจากผลการวิเคราะห และเปนขอเสนอท่ีผูประเมินสามารถดําเนินการไดดวยตัวเอง 
สามารถติดตามผลภายหลังได) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ (ตัวอักษรหนา ขนาด 16) 
  ระบุผลท่ีคาดหมาย หรือมุงหวังท่ีจะใหเกิดข้ึนจากการเสนอแนวคิด วิธีการหรือขอเสนอเพ่ือ
พัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงผลงานดังกลาวตองแสดงไดท้ังเชิงปริมาณ และเชิง
คุณภาพ ตลอดจนชวงเวลาที่คาดวาผลงานดังกลาวจะเกิดประโยขนตอบุคคล เปาหมาย และเกิดผลงานท่ี
สามารถวัดไดอยางเปนรูปธรรม 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ (ตัวอักษรขนาด 16) 
  ใหระบุกิจกรรมและตัวชี้วัดท่ีสามารถนํามาใชวัดผลสําเร็จจากการเสนอแนวคิด วิธีการ หรือ
ขอเสนอเพ่ือพัฒนาหรือปรับปรุงไดอยางชัดเจน ถูกตอง และนาเชื่อถือ สามารถตรวจสอบไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ซ่ึงอาจมีการติดตามผลภายหลังการแตงตั้งแลว 
 


