
 

ประกาศ อ.ก.พ.กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
เรื่อง  หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการประเมินบุคคลและผลงาน เพ่ือการยาย การโอนขาราชการ 

ไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการและระดับชํานาญการพิเศษ   
ในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

______________________ 

 ตามท่ี กฎ ก.พ. วาดวยการยาย การโอน หรือการเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญไปแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญตําแหนงประเภทวิชาการ ในหรือตางกระทรวงหรือกรม พ.ศ. 2564 
และตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1006/ว 14 ลงวันท่ี 11 สิงหาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ
และเง่ือนไขการยาย การโอน หรือการเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ 
ประกอบกับหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1006/ว 28 ลงวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง แกไขและ
ซักซอมหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการยาย การโอน หรือการเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญเพ่ือแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ประเภทวิชาการ และประเภทอํานวยการ กําหนดให อ.ก.พ. กรม กําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการประเมินบุคคลและผลงาน เพ่ือการยาย การโอนขาราชการไปแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ กรณีตาง ๆ ในสายงานเดียวกัน
หรือในตางสายงานและเปนสายงานท่ีไมไดจัดอยูในกลุมตําแหนงเดียวกันกับสายงานในตําแหนงท่ีผูนั้นดํารงอยู
หรือเคยดํารงอยู ในระดับเดียวกัน นั้น 

เพ่ือใหการประเมินบุคคลและผลงาน เพ่ือการยาย การโอนขาราชการไปแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ และชํานาญการพิเศษ ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปนไป
ดวยความเรียบรอย คลองตัว มีประสิทธิภาพ ถูกตอง เปนธรรม และเกิดประโยชนตอสวนราชการใน 
การบริหารอัตราวาง อ.ก.พ. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในการประชุมครั้งท่ี 1/2565 ลงวันท่ี 1 มีนาคม 2565 
จึงมีมติใหกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการประเมินบุคคลและผลงาน เพ่ือการยาย การโอนไปแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ ในสังกัดกรมสนับสนุน 
บริการสุขภาพ ดังนี้ 

1. หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการประเมินบุคคลและผลงานเพ่ือการยายไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการและระดับชํานาญการพิเศษ 

1.1 การประเมินบุคคลและผลงาน เพ่ือการยายไปแตงต้ังใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ
และระดับชํานาญการพิเศษ ท่ีตองดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขตามประกาศนี้ 
แบงเปน 3 กรณี ดังนี้ 

1.1.1 กรณีการยายขาราชการพลเรือนสามัญผูดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ไปแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ในสายงานเดียวกันหรือในตางสายงาน และเปนสายงานท่ีไมไดจัดอยูใน 
กลุมตําแหนงเดียวกันกับสายงานในตําแหนงท่ีผูนั้นดํารงอยูหรือเคยดํารงอยูในระดับเดียวกัน ตามขอ 8 (3) 
ประกอบกับขอ 25 ของกฎ ก.พ.ฯ  

 
 

1.1.2 กรณี... 
  

(สําเนา) (ราง) 
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1.1.2 กรณีการยายขาราชการพลเรือนสามัญผูดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ซ่ึงเคย
ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการมากอน มาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ในระดับท่ีไมสูงกวาระดับท่ี 
ผูนั้นเคยดํารงอยูเดิมในตําแหนงประเภทวิชาการ ในสายงานเดียวกันหรือในตางสายงาน ซ่ึงเปนสายงานท่ีไมได
จัดอยูในกลุมตําแหนงเดียวกันกับสายงานในตําแหนงท่ีผูนั้นเคยดํารงอยู ตามขอ 10 วรรคแรก ประกอบ 
ขอ 24 และขอ 25 ของกฎ ก.พ.ฯ 

1.1.3 กรณีการยายขาราชการพลเรือนสามัญผูดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการ หรือ
ประเภทบริหาร ซ่ึงเคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาการมากอน มาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ  
ในระดับท่ีไมสูงกวาระดับท่ีผูนั้นเคยดํารงอยูเดิมในตําแหนงประเภทวิชาการ ในสายงานเดียวกันหรือในตางสายงาน
และเปนสายงานท่ีไมไดจัดอยูในกลุมตําแหนงเดียวกันกับสายงานในตําแหนงท่ีผูนั้นเคยดํารงอยู ตามขอ 12 (1)  
ประกอบขอ 24 และขอ 25 ของกฎ ก.พ.ฯ 

ท้ังนี้ การยายไปแตงต้ังใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการในระดับท่ีตํ่ากวาเดิม ตามกรณี
ขอ 1.1.1 – 1.1.3 ไมวาจะเปนสายงานเดียวกันหรือตางสายงาน ตามขอ 9 ประกอบขอ 8 (3) ของกฎ ก.พ.ฯ 
โดยอนุโลม จะกระทําไดตอเม่ือไดรับความยินยอมจากขาราชการพลเรือนสามัญผูนั้น 

1.2 คุณสมบัติของบุคคลท่ีจะเขารับการประเมินบุคคลและผลงาน 
 ผูขอประเมินตองมีคุณสมบัติครบถวนในวันท่ียื่นคําขอประเมินหรือวันท่ีปดรับสมัคร

ขาราชการเขารับการประเมินแลวแตกรณี ดังนี้ 
(1) มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีจะแตงตั้งตามมาตรฐาน

กําหนดตําแหนง 
(2) มีคุณสมบัติในเรื่องเก่ียวกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของสายงานตางๆ คุณวุฒ ิ

หรือการอบรมหลักสูตร เพ่ิมเติมครบถวนตามท่ี ก.พ. กําหนดในแตละสายงานตามหลักเกณฑการเลื่อนระดับ
ตําแหนงประเภทวิชาการ 

(3) มีระยะเวลาในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงตั้งตาม
คุณวุฒิของบุคคล สําหรับการยายไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญการและระดับชาํนาญการพิเศษ  
ไมนอยกวา 3 ป 

(3.1) การนับระยะเวลาเก้ือกูล 
 ในกรณีท่ีระยะเวลาในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานท่ี
จะแตงตั้งตามคุณวุฒิของบุคคลตาม ขอ (3) ไมมีหรือมีแตไมครบ ก็อาจพิจารณานําระยะเวลาการดํารง
ตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานอ่ืนของตําแหนงประเภทท่ัวไป ประเภทวิชาการ ประเภทอํานวยการ 
ประเภทบริหาร หรือตําแหนงอยางอ่ืนตามท่ี ก.พ. กําหนดมานับเปนระยะเวลาท่ีเก่ียวของหรือเก้ือกูลกันได 
ดังนี้ 
  (3.1.1) การนับระยะเวลาท่ีเก่ียวของหรือเก้ือกูล ใหพิจารณาจากลักษณะงาน
ท่ีปฏิบัติงานอยูจริงตามขอเท็จจริงและคํานึงถึงประโยชนท่ีทางราชการจะไดรับ โดยชวงระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน
ท่ีจะนํามานับนั้น ตองเปนชวงระยะเวลาท่ีผูนั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง
ในสวนของคุณวุฒิและคุณสมบัติอ่ืนท่ีไมใชในสวนของระยะเวลาการดํารงตําแหนงในประเภทและระดับ
ตําแหนง มีแนวทางการพิจารณา ดังนี้ 
  (3.1.1.1) ในกรณีท่ีเปนการนับระยะเวลาการดํารงตําแหนงหรือเคย
ดํารงตําแหนงในสายงานของตําแหนงประเภทวิชาการ ประเภทอํานวยการ ประเภทบริหาร หรือตําแหนง 
อยางอ่ืนท่ีเทียบเทาตามท่ี ก.พ. กําหนด ใหพิจารณานับระยะเวลาการปฏิบัติงานตามขอเท็จจริงของลักษณะงาน
ท่ีปฏิบัติงานอยูจริง 

(3.1.1.2) ในกรณี... 
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  (3.1.1.2) ในกรณีท่ีเปนการนับระยะเวลาการดํารงตําแหนงหรือเคย
ดํารงตําแหนงในสายงานของตําแหนงประเภทท่ัวไป หรือตําแหนงอยางอ่ืนท่ีเทียบเทาตามท่ี ก.พ. กําหนด  
ใหพิจารณานับระยะเวลาการปฏิบัติงานตามขอเท็จจริงของลักษณะงานท่ีปฏิบัติงานอยูจริง โดยใหนับไดไมเกิน
ครึ่งหนึ่งของระยะเวลาการปฏิบัติงานท่ีนํามานับ 
  (3.1.2) กรณีท่ีมีปญหาเก่ียวกับการพิจารณาระยะเวลาในการดํารงตําแหนง
หรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงตั้ง หรือระยะเวลาการดํารงตําแหนงในสายงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือ
เก้ือกูลสําหรับตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ ใหคณะกรรมการ
ประเมินบุคคลและผลงานท่ี อ.ก.พ. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แตงตั้ง เปนผูพิจารณา 

(3.2) คุณสมบัติเก่ียวกับระยะเวลาข้ันต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารง
ตําแหนงในสายงานท่ีแตงตั้งตามคุณวุฒิของบุคคล และระดับตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง อยางอ่ืน ตามความเหมาะสม
และประโยชนท่ีทางราชการจะไดรับ ตามท่ี อ.ก.พ. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กําหนดเพ่ิมเติม 
 (4) คุณสมบัติเพ่ิมเติมท่ีจําเปนกับตําแหนงท่ีจะแตงตั้งตามท่ี อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. 
กระทรวง โดยความเห็นชอบจาก ก.พ. กําหนด 

1.3 รูปแบบและวิธีการยื่นคําขอประเมิน 
 ใหผูขอประเมินจัดทําเอกสารประกอบการประเมินบุคคลและผลงาน โดยอยางนอยใหมี

รายละเอียดการนําเสนอ ดังนี้ 
(1) แบบประเมินบุคคล ประกอบดวย 

(1.1) ขอมูลบุคคล ไดแก คุณสมบัติของบุคคล ประวัติการศึกษา ประวัติการรับ
ราชการ ประวัติการฝกอบรมดูงาน ประสบการณในการทํางาน ผลการปฏิบัติราชการ ประวัติทางวินัย
ระยะเวลาการดํารงตําแหนงท่ีเก่ียวของหรือเก้ือกูลกับตําแหนงท่ีจะขอประเมิน ลักษณะงานท่ีปฏิบัติในตําแหนง
ท่ีเก่ียวของหรือเก้ือกูลกับตําแหนงท่ีขอประเมิน ซ่ึงตองผานการรับรองจากผูบังคับบัญชาท่ีกํากับดูแล และ
ผูบังคับบัญชาระดับกองหรือเทียบเทาข้ึนไปของหนวยงานตนสังกัด 

(1.2) การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล สําหรับผูรับผิดชอบงานการเจาหนาท่ี
ของหนวยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพท่ีจะรับยาย 

(1.3) ความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของผูขอประเมินท่ีจําเปนตอ
การปฏิบัติงานในตําแหนงท่ีขอประเมิน 

(1.4) ความเห็นของผูบังคับบัญชาระดับกองหรือเทียบเทาของหนวยงานในสังกัด
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพท่ีจะรับยาย 

(2) แบบประเมินผลงาน ประกอบดวย 
(2.1) แบบแสดงรายละเอียดผลงานที่ผานมา ไดแก ชื่อผลงาน ระยะเวลา 

การดําเนินการ สรุปสาระสําคัญของผลงาน วัตถุประสงค ข้ันตอนการดําเนินการ ความรูความสามารถท่ีใชใน
การปฏิบัติงาน ผลสําเร็จของงาน การนําไปใชประโยชน ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ ขอเสนอแนะ 

(2.2) คํารับรองจากผูบังคับบัญชาท่ีกํากับดูแลการปฏิบัติงาน และผูบังคับบัญชา
ระดับกองหรือเทียบเทาข้ึนไป 

(2.3) ความเห็นของผูบังคับบัญชาระดับกองหรือเทียบเทาของหนวยงานในสังกัด
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพท่ีจะรับยาย 

 
(3) ภาคผนวก... 
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(3) ภาคผนวก ประกอบดวย 
 (3.1) หนังสือรับรองลักษณะงานท่ีปฏิบัติในตําแหนงท่ีขอนับระยะเวลาเก้ือกูล 
 (3.2) ลักษณะงานของตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง เชน มาตรฐานกําหนดตําแหนง  

แบบบรรยายลักษณะงานของตําแหนง ตามระดับตําแหนงที่จะแตงตั้ง หรือรายละเอียดลักษณะงานของ
ตําแหนงท่ีจะแตงตั้งท่ีหนวยงานเห็นสมควร 

 (3.2) สําเนาวุฒิการศึกษา (ใบปริญญาบัตร + ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)) 
 (3.3) สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถามี) 
 (3.4) สําเนา ก.พ. 7 
 (3.5) เอกสารหลักฐานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ (ถามี) 

1.4 หลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคล 
(1) องคประกอบในการพิจารณาประเมินบุคคล มี 2 องคประกอบ ดังนี้ 

องคประกอบในการพิจารณาประเมินบุคคล น้ําหนักคะแนน 
1) ขอมูลบุคคล ไดแก คุณสมบัติของบุคคล ประวัติการศึกษา ประวัติการรับราชการ 

ประวัติการฝกอบรมดูงาน ประสบการณในการทํางาน ผลการปฏิบัติราชการ 
และประวัติทางวินัย 

60 

2) ความรู ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานท่ีสอดคลอง
เหมาะสมกับตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง  

40 

รวม 100 

 (2) วิธีการในการประเมินบุคคล 
  ใหคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานท่ี อ.ก.พ. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพแตงตั้ง 
ดําเนินการประเมินบุคคลจากองคประกอบในการพิจารณาประเมินบุคคลขอ 1.4 (1) ตามแบบประเมินบุคคล 
(เอกสารหมายเลข 1) ท่ีกําหนดไวในหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขตามประกาศนี้ ซ่ึงอาจใชวิธีการสัมภาษณ 
หรือวิธีการอยางอ่ืน วิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีตามท่ีคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานเห็นสมควร 
เพ่ือประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติมได 
 (3) เกณฑการตัดสินในการประเมินบุคคล 

 ผูขอประเมินจะตองผานการประเมินบุคคลตามขอ 1.4 (1) โดยไดคะแนนในแตละ
องคประกอบไมนอยกวารอยละ 60 และไดคะแนนรวมทุกองคประกอบไมนอยกวารอยละ 60 จึงถือวาเปน 
ผูผานการประเมินบุคคล และสามารถเขารับการประเมินผลงานตอไปได  

(4) การตรวจสอบการประเมินบุคคล 
 ในการประเมินบุคคลหากไดตรวจสอบ หรือมีผูทักทวงและไดตรวจสอบแลวพบวา 
ขาราชการผูขอประเมินผูใดแจงขอมูลอันเปนเท็จ ใหดําเนินการรายงานผลการตรวจสอบตอผูมีอํานาจสั่งบรรจุ
ตามมาตรา 57 ทราบ เพ่ือดําเนินการระงับ หรือยกเลิกการประเมิน พรอมกับพิจารณาดําเนินการทางวินัยแก 
ผูนั้นและผูท่ีเก่ียวของตามควรแกกรณีตอไป แตถาตรวจสอบแลวพบวา ผูทักทวงมีเจตนากลั่นแกลงหรือ 
มีเจตนาแจงขอความอันเปนเท็จ ใหรายงานตอผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 เพ่ือดําเนินการทางวินัยกับ 
ผูทักทวงตอไป 

(5) การวินิจฉัยปญหา ตลอดจนปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเ ก่ียวของกับการประเมินบุคคล  
ใหเสนอ อ.ก.พ. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปนผูพิจารณา 

1.5 หลักเกณฑ... 
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1.5 หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลงาน 
(1) วิธีการในการประเมินผลงาน 

ใหคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานท่ี อ.ก.พ. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพแตงตั้ง 
ดําเนินการประเมินผลงานของขาราชการผูขอประเมินท่ีผานการประเมินบุคคลแลว โดยใหพิจารณาจากผลงาน 
ท่ีผานมา ซ่ึงเปนการสรุปสาระสําคัญ ข้ันตอน ความรูความสามารถท่ีใชในการปฏิบัติงาน ท่ีเพียงพอท่ีจะแสดง
ใหเห็นวาเปนผูมีความรูความสามารถ ประสบการณท่ีจะปฏิบัติในตําแหนงท่ีจะยายได ตามแบบประเมินผลงาน 
(เอกสารหมายเลข 2) ท่ีกําหนดไวในหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขตามประกาศนี้ หรือคณะกรรมการประเมิน
บุคคลและผลงาน อาจกําหนดใหสงรายละเอียดของผลงานดังกลาวเพ่ือประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติมก็ได  

(2) เกณฑการตัดสินในการประเมินผลงาน 
 (2.1) ผูขอประเมินจะตองผานการประเมินผลงานตามขอ 1.5 (1) โดยไดคะแนน

ไมนอยกวารอยละ 60  
 (2.2) กรณีผูขอประเมินผานการประเมินตามขอ 1.5 (2.1) มากกวา 1 ราย  

ตอ 1 ตําแหนง ผูท่ีจะไดรับการเสนอชื่อตอผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 เพ่ือพิจารณาแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงท่ีจะยาย ตองไดคะแนนสูงสุดเม่ือเทียบกับผูขอประเมินท้ังหมดในตําแหนงเดียวกัน 

1.5 ข้ันตอนการดําเนินการประเมินบุคคลและผลงาน  
(1) ใหผูขอประเมินยื่นคําขอประเมิน พรอมดวยเอกสารประกอบการประเมินบุคคล

และผลงานตามท่ีแนบทายประกาศนี้ ไปยังหนวยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพท่ีจะรับยาย 
(2) หนวยงานท่ีจะรับยาย พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ และรายละเอียดขอมูลของ 

ผูขอประเมิน และจัดสงแบบประเมินบุคคลและผลงานของผูขอประเมินท่ีมีรายละเอียดขอมูลครบถวนตาม 
ขอ 1.3 จํานวน 8 ชุด (ฉบับจริง 1 ชุด, สําเนา 7 ชุด) ไปยังกลุมบริหารทรัพยากรบุคคล พรอมดวยหนังสือ
นําสงเปนลายลักษณอักษร 

(3) กลุมบริหารทรัพยากรบุคคล เสนอคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานท่ี 
อ.ก.พ. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพแตงตั้ง เพ่ือพิจารณาประเมินบุคคลและผลงานตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไขตามประกาศนี้ และรายงานผลการพิจารณาประเมินบุคคลและผลงานตําแหนงละหนึ่งคนพรอมท้ัง
เหตุผล ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 ดําเนินการตอไป ในกรณีท่ีผลงานไมผานการประเมิน ใหแจงผูนั้น
ทราบดวย 

ท้ังนี้ ใหกลุมบริหารทรัพยากรบุคคลจัดเก็บรักษาเอกสารหลักฐานตาง ๆ ท่ีจัดทําข้ึนโดยผูขอ
ประเมินหรือสวนราชการ เพ่ือประโยชนในการติดตามและตรวจสอบ 

 1.6 การแตงตั้ง 
  เม่ือผูขอประเมินไดผานการประเมินบุคคลและประเมินผลงานแลว ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุ
ดําเนินการแตงตั้งไดไมกอนวันท่ีกลุมบริหารทรัพยากรบุคคล ไดรับคําขอประเมินท่ีมีเอกสารหลักฐานครบถวน
สมบูรณ สามารถนําไปประกอบการพิจารณาไดทันทีโดยไมตองแกไขเพ่ิมเติมในสวนท่ีเปนสาระสําคัญของ
ผลงาน รวมท้ังตองเปนไปตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี สร 0203/ว 255 ลงวันท่ี 27 
พฤศจิกายน 2524 ท่ี สร 0203/ว 38 ลงวันท่ี 23 มีนาคม 2526 และท่ี นร 0504/ว 9 ลงวันท่ี 16 
มกราคม 2547 

1.7 หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการยายขาราชการพลเรือนสามัญท่ีนอกเหนือจากท่ี
กําหนดตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขตามประกาศนี้ ใหถือปฏิบัติตามกฎ ก.พ. วาดวยการยาย การโอน 
หรือการเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญ ไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญตําแหนงประเภท
วิชาการ ในหรือตางกระทรวงหรือกรม พ.ศ. 2564 และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1006/ว 14 ลงวันท่ี 
11 สิงหาคม 2564 และท่ีกําหนดเพ่ิมเติม  

2. หลักเกณฑ... 





 

เอกสารประกอบการประเมินบุคคลและผลงาน 

เพ่ือ การยาย/การโอน ไปแตงต้ังใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ 

ระดับ   ชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ  

 

 

ของ 

 

นาย / นาง / นางสาว.................................................................................. 

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

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

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

 

 

ขอประเมินเพ่ือแตงต้ัง 

 

 

ใหดํารงตําแหนง.............................................. ตําแหนงเลขที่....................... 

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

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

ยื่นคําขอประเมินเม่ือวันท่ี..................................................... 

  



แบบประเมินบุคคล 

 
ตอนที่ 1 ขอมูลบุคคล 

1. ชื่อ (ผูขอประเมิน)           
2. ตําแหนง (ปจจุบัน)    (ดาน   ) ตําแหนงเลขท่ี   

สวนราชการ    (ระบุ กลุม/ฝาย/ศูนย, สํานัก/กอง/กลุม, กรม ตามโครงสรางสวนราชการทางกฎหมาย)   
(ปฏิบัติราชการท่ี  (ระบุ งาน/กลุม, สํานัก/กอง/กลุม/ศูนย, กรม ตามโครงสรางสวนราชการภายใน (ถามี)) ) 

 ดํารงตําแหนงนี้วันท่ี   เดือน     พ.ศ.    
 อัตราเงินเดือนปจจุบัน    บาท 
3. ขอประเมินเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง   (ดาน  ) ตําแหนงเลขท่ี   

สวนราชการ    (ระบุ กลุม/ฝาย/ศูนย, สํานัก/กอง/กลุม, กรม ตามโครงสรางสวนราชการทางกฎหมาย)   
 (ปฏิบัติราชการท่ี  (ระบุ งาน/กลุม, สํานัก/กอง/กลุม/ศูนย, กรม ตามโครงสรางสวนราชการภายใน (ถามี)) ) 
 เหตุผลในการขอยาย/โอน           
              
4. ประวัติสวนตัว  (จาก ก.พ.7) 

เกิดวันท่ี    เดือน   พ.ศ.   รวมอาย ุ ป  เดือน         วัน 
 (นับถึงวันท่ี  เดือน  พ.ศ.  )   
 อายุราชการ  ป  เดือน  วัน  
 (วันท่ี เดือน  พ.ศ.  ถึงวันท่ี  เดือน  พ.ศ.  ) 
 ท่ีอยูปจจุบัน            
 โทรศัพทท่ีทํางาน   โทรศัพทมือถือ    Line ID :   
 หมายเหตุ : อายุตัวและอายุราชการนับถึงวันท่ียื่นคําขอประเมิน 
  เปนสมาชิก กบข. ประเภท    สะสม    ไมสะสม  
  ไมเปนสมาชิก กบข.  

5. ขณะนี้ 
  อยูระหวางลาศึกษา/ ฝกอบรม/ ดูงาน หลักสูตร      . 

 ตั้งแตวันท่ี          เดือน                 พ.ศ.          ถึงวันท่ี        เดือน                 พ.ศ.  
  อยูระหวางปฏิบัติงานชดใชทุน หลักสูตร        
 ตองปฏิบัติงานชดใชทุน               ป  ตั้งแตวันท่ี         เดือน                      พ.ศ.   
 ถึงวันท่ี             เดือน                   พ.ศ.          . 
  อยูระหวางประเมินบุคคลหรือประเมินผลงาน เพ่ือเลื่อนข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน 
  อยูในระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPs) 
   ไมมีขอผูกพันกับสวนราชการเดิม 

6. ประวัติทางวินัย  
 เคยมีความผิดทางวินัย  
 อยูระหวางดําเนินการสอบสวนทางวินัย  
 ไมเคยมีความผิดทางวินัย 

 
  

(เอกสารหมายเลข 1) 

ติดรูปถาย 

ปจจุบัน 
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7. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิและวิชาเอก วัน เดือน ปท่ีสําเร็จการศึกษา สถาบัน 

ระบุชื่อคุณวุฒิใหครบถวน ถูกตอง
ตามใบปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร/ 
ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) 

 

ระบุวัน เดือน ปท่ีสําเร็จการศึกษา 
ท่ีปรากฏในใบปริญญาบัตร/

ประกาศนียบัตร 

ระบุชื่อสถาบัน 
ใหตรงกับใบปริญญาบัตร/

ประกาศนียบัตร/ Transcript 

หมายเหตุ : แนบสําเนาใบปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร และ Transcript พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  

8. ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ (ถามี) (ระบุชื่อใบอนุญาต) เลขท่ีใบอนุญาต    
วันออกใบอนุญาต    วันหมดอายุ      
หมายเหตุ : แนบสําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  

9. ประวัติการรับราชการ (จากเริ่มรับราชการจนถึงปจจุบัน โดยแสดงรายละเอียดทุกรายการท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
ตาม ก.พ. 7 เชน การเลื่อนระดับ โอน ยาย ลาออก บรรจุกลับ การเปลี่ยนแปลงสวนราชการ ฯลฯ เปนตน) 

วันเดือนป ตําแหนง อัตราเงินเดือน สังกัด 

(ตัวอยาง) 
1 ม.ค. 2558 

(ตัวอยาง) 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

(ตัวอยาง) 
15,000 

(ตัวอยาง) 
กลุมพัฒนาวิชาการและเครือขาย 
กองสุข ศึกษา  กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 

1 ต.ค. 2564 

 

 

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
(ดานสงเสริมพัฒนา) 

 

20,000 

 

กลุมพัฒนาวิชาการและเครือขาย 
กองสุข ศึกษา  กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ (ปฏิบัติราชการท่ี
กลุมคุมครองผูบริโภคดานบริการ
สุขภาพ ศูนยสนับสนุนบริการ
สุขภาพท่ี 4) 

10. ประวัติการฝกอบรมดูงาน 

ป พ.ศ. ระยะเวลา หลักสูตร สถาบัน 
ระบุเฉพาะ ป พ.ศ. เชน 

 
2562 

 

ระบุเฉพาะระยะเวลา 
เชน 

 3 วัน 

ระบุเฉพาะชื่อหลักสูตร/
วิชาท่ีฝกอบรมหรือดูงาน 

 

ระบุชื่อสถาบัน/หนวยงานท่ี
จัดอบรมหรือดูงาน 

*ไมใชสถานท่ีท่ีไปอบรม 
หรือดูงาน 

2563    

2564    

2565    
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11. ประสบการณในการทํางาน (เคยปฏิบัติงานเก่ียวกับอะไรบางท่ีนอกเหนือจากขอ 10. เชน เปนหัวหนา
โครงการ หัวหนางาน กรรมการ อนุกรรมการ วิทยากร อาจารยพิเศษ เปนตน) 

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

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

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

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

............................................................................................................................................................................... 
12. ระยะเวลาการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงตั้ง  

 มีระยะเวลาการดํารงตําแหนง...............(ระบุตําแหนงท่ีขอยาย/โอน)................................................... 

 ตั้งแตวันท่ี............เดือน........................พ.ศ...............ถึงวันท่ี............เดือน.......................พ.ศ............... 

 รวม............ป.............เดือน............วัน ยังขาดอีก............ป.............เดือน............วัน 

(อ.ก.พ. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กําหนดระยะเวลาการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนง 

ในสายงานท่ีจะแตงตั้งไมนอยกวา 3 ป) 

 ไมมีระยะเวลาการดํารงตําแหนง...........(ระบุตําแหนงท่ีขอยาย/โอน)................................................... 

13. ระยะเวลาการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือเก้ือกูล 

 มีระยะเวลาการดํารงตําแหนงท่ีเก่ียวของหรือเก้ือกูลกับตําแหนง.......(ระบุตําแหนงท่ีขอยาย/โอน)............ 

 รวม..............ป..............เดือน..............วัน ดังนี้ 

 ขาราชการพลเรือนสามัญ ตําแหนงประเภท.........(ท่ัวไป/วิชาการ/อํานวยการ/บริหาร)..................... 

(1) ตําแหนง.....(ระบุตําแหนงท่ีขอนับเก้ือกูล)......(ดาน.............................) ระดับ...................................... 

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

ตั้งแตวันท่ี..............เดือน...................พ.ศ.................ถึงวันท่ี..............เดือน...................พ.ศ................. 

รวม............ป.............เดือน............วัน 

(2) ตําแหนง.....(ระบุตําแหนงท่ีขอนับเก้ือกูล)......(ดาน.............................) ระดับ...................................... 

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

ตั้งแตวันท่ี..............เดือน...................พ.ศ.................ถึงวันท่ี...............เดือน...................พ.ศ................. 

รวม............ป.............เดือน............วัน 

 ขาราชการประเภทอ่ืน (ระบุประเภท) ................................................................................................. 

(1) ตําแหนง.....(ระบุตําแหนงท่ีขอนับเก้ือกูล)......(ดาน.............................) ระดับ...................................... 

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

ตั้งแตวันท่ี..............เดือน...................พ.ศ.................ถึงวันท่ี...............เดือน...................พ.ศ................. 

รวม............ป.............เดือน............วัน 

(2) ตําแหนง.....(ระบุตําแหนงท่ีขอนับเก้ือกูล)......(ดาน.............................) ระดับ...................................... 

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

ตั้งแตวันท่ี..............เดือน...................พ.ศ.................ถึงวันท่ี...............เดือน...................พ.ศ................. 

รวม............ป.............เดอืน............วัน 
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14. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติในตําแหนงท่ีเก่ียวของหรือเก้ือกูลกับตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง 

(1) ตําแหนง......................................................(ดาน..............................) ระดับ...................................... 

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

ตั้งแตวันท่ี.............เดือน...................พ.ศ.................ถึงวันท่ี.............เดือน...................พ.ศ................. 

รวม............ป.............เดือน............วัน 

มีหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติตามขอเท็จจริง ดังนี้ 

(1.1) ................................................................................................................................................... 
(1.2) ................................................................................................................................................... 
(1.3) ................................................................................................................................................... 
(1.4) ................................................................................................................................................... 
(1.5) ................................................................................................................................................... 
(1.6) ................................................................................................................................................... 
(1.7) ................................................................................................................................................... 
(1.8) ................................................................................................................................................... 
(1.9) ................................................................................................................................................... 
(1.10) ................................................................................................................................................ 

(2) ตําแหนง......................................................(ดาน..............................) ระดบั........................................ 

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

ตั้งแตวันท่ี.............เดือน....................พ.ศ.................ถึงวันท่ี.............เดือน....................พ.ศ................. 

รวม............ป.............เดือน............วัน 

มีหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติตามขอเท็จจริง ดังนี้ 

(2.1)  .................................................................................................................................................. 
(2.2) .................................................................................................................................................. 
(2.3) .................................................................................................................................................. 
(2.4) .................................................................................................................................................. 
(2.5) .................................................................................................................................................. 
(2.6) .................................................................................................................................................. 
(2.7) .................................................................................................................................................. 
(2.8) .................................................................................................................................................. 
(2.9) .................................................................................................................................................. 
(2.10) ................................................................................................................................................ 
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15. ผลการปฏิบัติราชการยอนหลัง 3 ป 

ลําดับ

ท่ี 

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. 2565 ผูขอประเมินตองเสนอผลงานของปงบประมาณ พ.ศ. 2562, 2563 และ 2564 เปนตน 

2. กรณีท่ีระหวางปดังกลาวไดรับอนุญาตใหลาศึกษา ใหเวนระยะเวลาท่ีไดลาศึกษา และใหเสนอ
ผลงานของปงบประมาณถัดไปแทน เชน ผูขอประเมินลาศึกษา ตั้งแตวันท่ี 1 เม.ย. 63 - 31 มี.ค. 64 
การเสนอผลงานใหเสนอผลงานของ ปงบประมาณ  2561 คือ 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61  (1 ป) 
 ปงบประมาณ  2562 คือ 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62  (1 ป) 
 ปงบประมาณ  2563 คือ 1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63  (6 เดือน) 
 ปงบประมาณ  2564 คือ 1 เม.ย. 64 - 30 ก.ย. 64  (6 เดือน) 
 
ขาพเจาขอรับรองวาขอความท่ีแจงไวในแบบฟอรมนี้ ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ 

 
                                                     (ลงชื่อ)........................................(ผูขอประเมิน) 

                                            (.......................................) 
                    วันท่ี............................................... 
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การรับรองของผูบังคับบญัชาของหนวยงานตนสังกัด 

1. คํารับรองของผูบังคับบัญชาท่ีกํากับดูแล 

ไดตรวจสอบขอมูลบุคคลของ  ระบุชื่อผูขอประเมิน  เรียบรอยแลว 
ขอรับรองวาคุณสมบัติของบุคคล ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ผลการปฏิบัติราชการ รวมถึงรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 
ท่ีขาราชการรายดังกลาวเสนอไวขางตนถูกตองตามขอเท็จจริงทุกประการ  
ความเห็นอ่ืน ๆ .................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
                                                              (ลงชื่อ)............................................................... 
                                                                       (.............................................................) 
                                                             ตําแหนง................................................................. 

 (ผูบังคับบัญชาท่ีกํากับดูแล เชน หัวหนากลุม/งาน) 
                                                                  วันท่ี.............................................................. 
 
2. คํารับรองของผูบังคับบัญชาระดับกองหรือเทียบเทาข้ึนไป 

ไดตรวจสอบขอมูลบุคคลของ ระบุชื่อผูขอประเมิน   เรียบรอยแลว 
เห็นดวยกับคํารับรองของผูบังคับบัญชาท่ีกํากับดูแลขางตนทุกประการ 
ความเห็นอ่ืน ๆ .................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
                                                         (ลงชื่อ)............................................................... 
                                                                       (.............................................................) 
                                ตําแหนง................................................................. 
 (ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาข้ึนไป) 
                                                                  วันท่ี.............................................................. 
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ตอนที่ 2  การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 
1. คุณวุฒิการศึกษา 
 (    )  ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีจะแตงตั้งตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 (    )  ไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีจะแตงตั้งตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 (    )  ไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีจะแตงตั้งตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

แตไดรับการยกเวนจาก ก.พ. ตามหลักเกณฑ/หนงัสือ.................................................................. 

2. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ   
  (    )  ไมไดกําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
  (    )  มีกําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง โดยตองไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ 
  .....(ระบุชื่อใบประกอบวิชาชีพ)..…ระดับ....................................สาขา.......................................... 
  ตรงตามท่ีกําหนด       ไมตรงตามท่ีกําหนด 

3. มีระยะเวลาการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงตั้งไมนอยกวา 3 ป 
      (    )  ครบตามท่ีกําหนด 

 (    )  ไมครบ แตมีระยะเวลาการดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงตั้ง รวม.........ป.........เดือน.........วัน 

      (    )  ไมมีระยะเวลาการดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงตั้ง 

4. หนังสือรับรองลักษณะงานท่ีปฏิบัติในตําแหนงท่ีขอนับระยะเวลาเก้ือกูล ในกรณีท่ีระยะเวลาการดํารง
ตําแหนงตามขอ 3. ไมมี หรือมีแตไมครบ 

      (    )  มีหนังสือรับรอง 

      (    )  ไมมีหนังสือรับรอง 

สรปุผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 

 (    )  อยูในหลักเกณฑท่ีจะดําเนินการตอไปได 

 (    )   อยูในหลักเกณฑท่ีจะดําเนินการตอไปได โดยตองใหคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน

พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลในเรื่องระยะเวลาการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงาน

ท่ีจะแตงตั้ง หรือสายงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือเก้ือกูลกับสายงานท่ีจะแตงตั้ง 

 (    ) ไมอยูในหลักเกณฑ  (ระบุเหตุผล)............................................................................................ 

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

 

                                                    (ลงชื่อ) ...............................................................(ผูตรวจสอบ) 

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

                                                ตําแหนง  ผูรับผิดชอบงานการเจาหนาท่ีของหนวยงาน 

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

 
หมายเหตุ : 1. สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงไดท่ี 

https://www.ocsc.go.th/job/specification/officer 
2. สามารถตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาของผูขอประเมินท่ีสํานักงาน ก.พ. รับรองได ท่ี 

https://accreditation.ocsc.go.th/index.php/search/curriculum 
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ตอนที่ 3 ความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของผูขอประเมินที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน
ในตําแหนง........(ระบุตําแหนงท่ีขอยาย/โอน)............................................................. 

 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
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ตอนที่ 4  ความเห็นของผูบังคับบญัชาหนวยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
 

ไดพิจารณารายละเอียดขอมูล ของ..........(ระบุชื่อผูขอประเมิน)......................ท่ีเสนอไวขางตน 
ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงคุณสมบัติของบุคคล ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ผลการปฏิบัติราชการ และรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวของกับขอมูลบุคคล รวมถึงความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของขาราชการรายดังกลาวแลว 
มีความเห็นวา......................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
 
 
 (ลงชื่อ)............................................................... 
                                                                        (.............................................................) 
 ตําแหนง...................................................................... 
      (ผูบังคับบัญชากองหรือเทียบเทาข้ึนไปของ 
     หนวยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ) 
                                                                    วนัท่ี............................................................. 

  



แบบประเมินผลงาน 

ตอนที่ 1 แบบแสดงรายละเอียดผลงานที่ผานมา 
1. ผลงาน เรื่อง            

(ระบุชื่อผลงานท่ีจะนําเสนอ โดยผลงานดังกลาวจะตองเปนผลสําเร็จของงานท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน 
ท่ีเก่ียวของหรือเก้ือกูล และสอดคลองกับลักษณะงานของตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง) 
2. ระยะเวลาการดําเนินการ (ตัวอยาง เชน 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 (1 ป))  
3. สรุปสาระสําคัญของผลงาน  

(ระบุเหตุผลความจําเปน/ความสําคัญท่ีนํามาสูการดําเนินงานในเรื่องนี้) 
              
              
              
4. วัตถุประสงค  

(ระบุวัตถุประสงคหรือเปาหมายของงานท่ีผูขอประเมินคาดหมาย หรือมุงหวังท่ีจะดําเนินการใหสําเร็จ  
ซ่ึงสามารถปรากฏผลท่ีวัดไดอยางเปนรูปธรรม) 
            
            
             
5. ข้ันตอนการดําเนินการ 
 (ระบุข้ันตอนตั้งแตเริ่มตนจนถึงสิ้นสุดการดําเนินงานโดยละเอียด) 
            
             
             
6. ความรูความสามารถท่ีใชในการปฏิบัติงาน  

(ระบุรายละเอียดท่ีแสดงถึงการใชความรูความสามารถในการดําเนินงานเรื่องนี้ ซ่ึงสอดคลองเหมาะสมกับ
ตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง) 
            
             
             
7. ผลสําเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 

(ระบุผลสําเร็จของงานในเชิงปริมาณหรือคุณภาพท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานเรื่องนี้อยางเปนรูปธรรม  
ซ่ึงตองสอดคลองกับวัตถุประสงค) 
            
             
             
8. การนําไปใชประโยชน 

(ระบุวาผลงานหรือผลสําเร็จของงานท่ีเกิดข้ึน สามารถนําไปใชประโยชนไดอยางไร กับบุคคลใด หนวยงานใด 
หรือเกิดประโยชนตอผูรับบริการ ประชาชน และสังคมอยางไรบาง) 
            
             
             
 

(เอกสารหมายเลข 2) 



2 
 

9. ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ 
(ระบุปญหาและอุปสรรค หรือขอจํากัดท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงาน รวมถึงสาเหตุของปญหาวาเกิดจาก

สาเหตุใด มีปจจัยอะไรมาเก่ียวของบาง ปญหาอุปสรรคอะไรท่ีทําใหการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงานตาม
ข้ันตอนไมเปนไปตามท่ีคาดหวังไว ท้ังในระหวางการดําเนินงาน และหลังจากสิ้นสุดการดําเนินงานแลว  
หากปญหาหรืออุปสรรคใดท่ีเกิดข้ึนและยังไมไดรับการแกไข สามารถนําไประบุไวภายใตหัวขอขอเสนอแนะ) 
            
            
             
10. ขอเสนอแนะ 

(ผูขอประเมินมีขอเสนอแนะในการแกไขปญหาหรืออุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานอยางไร เพ่ือไมให
เกิดปญหาอุปสรรคนั้นอีก และมีขอเสนอแนะเพ่ือพัฒนางานใหดียิ่งข้ึนไดอยางไรบาง) 
            
            
             
11. ผูมีสวนรวมในผลงาน (ถามี) 
 1)    (ชื่อ-สกุล)  ตําแหนง     สัดสวน    
 2)     (ชื่อ-สกุล)  ตําแหนง     สัดสวน    
 3)     (ชื่อ-สกุล)  ตําแหนง     สัดสวน    

12. บทบาทของผูขอประเมินและผูรวมจัดทําผลงาน 
  1) บทบาทของผูขอประเมิน  
            
            
             

 2) บทบาทของผูรวมจัดทําผลงาน  
            
            
             
 

ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 

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

ผูขอประเมิน 
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ขอรับรองวาสัดสวนการดําเนินการขางตนเปนความจริงทุกประการ (ถามี) 

รายชื่อผูมีสวนรวมในผลงาน ลายมือชื่อ 
  
  
  

ตอนท่ี 2  คํารับรองจากผูบังคับบัญชา  

ไดตรวจสอบผลงานท่ีผานมาของ.................(ระบุชื่อผูขอประเมิน)....................เรียบรอยแลว 

ขอรับรองวาผลงานท่ีเสนอขางตนถูกตองตามขอเท็จจริงทุกประการ 

ความเห็นอ่ืนๆ (ถามี)............................................................................................................................................. 

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

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

 (ลงชื่อ).................................................. 
 (................................................) 
ตําแหนง   (ผูบังคับบัญชาท่ีกํากับดูแล)  
วันท่ี................................................................ 

 
 
 

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

ตําแหนง  (ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาข้ึนไป) 
วันท่ี.......................................................................  

 

ตอนที่ 3  ความเห็นของผูบังคับบญัชาหนวยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ไดพิจารณาผลงานท่ีผานมาของ................(ระบุชื่อผูขอประเมิน)....................เรยีบรอยแลว 

เห็นวาเปนผูมีความรูความสามารถ ประสบการณท่ีจะปฏิบัติงานในตําแหนงท่ีจะยาย/โอนได 
เนื่องจาก................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................... 
ความเห็นอ่ืนๆ (ถามี) 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 

 

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

 (...............................................) 
ตําแหนง  (ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาข้ึนไป) 
วันท่ี........................................................................  

 
  



ภาคผนวก 

1. หนังสือรับรองลักษณะงานท่ีปฏิบัติในตําแหนงท่ีขอนับระยะเวลาเก้ือกูล 

2. ลักษณะงานของตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง เชน มาตรฐานกําหนดตําแหนง แบบบรรยายลักษณะงานของตําแหนง 

ตามระดับตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง หรือรายละเอียดลักษณะงานของตําแหนงท่ีจะแตงตั้งท่ีหนวยงานเห็นสมควร 

3. สําเนาวฒุิการศึกษา (ใบปรญิญาบัตร + ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)) 

4. สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถามี) 

5. สําเนา ก.พ. 7 

6. เอกสารหลักฐานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ (ถามี) 

 

 


