
 

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) 



-2- 

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) 
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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) 

 

 



 

 

ทีไ  นร ํ์์๐/ว ๎์  สำนักงาน ก.พ. 
            ถนนตวิานนท ์จังหวัดนนทบรุี ํํ์์์ 

       ๎ํ  กันยายน  ๎๑๒๐ 

รืไอง   วุฒิทีไ ก.พ. กำหนด฿หຌคัดลือกพืไอบรรจุบุคคลขຌารับราชการ฿นปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๑ – พ.ศ. ๎๑๒๒ 

รียน   ิวียนกระทรวง กรม ละจังหวัดี 

อຌางถึง ํ. หนงัสอืสำนักงาน ก.พ. ทีไ นร ํ์์๐/ว ํ๓ ลงวันทีไ ํ๙ กันยายน ๎๑๒๎ 

๎. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ทีไ นร ํ์์๐.ํ/ว ํ๒ ลงวันทีไ ํํ ธันวาคม ๎๑๑ํ 

สิไงทีไสงมาดຌวย  ํ. รายชืไอวุฒิทีไ ก.พ. กำหนด฿หຌคัดลือกพืไอบรรจุบุคคลขຌารับราชการ฿นปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๎๑๒๑ – พ.ศ. ๎๑๒๒ 

 ๎. บบรายงานการคัดลือกพืไอบรรจุบุคคลขຌารับราชการ 

 ๏. คำอธิบายรายละอียดวุฒิทีไ ก.พ. กำหนด฿หຌคัดลือกพืไอบรรจุบุคคลขຌารับราชการ 

ตามหนังสือทีไอຌางถึง ํ จຌงมติ ก.พ. ฿หຌสวนราชการดำนินการคัดลือกบรรจุบุคคล  

ซึไงสำรใจการศึกษา฿นวุฒิทีไ ก.พ. กำหนด ขຌารับราชการป็นขຌาราชการพลรือนสามัญละตงตัๅง฿หຌดำรง
ตำหนงตาง โ ตามหลักกณฑ์ วิธีการ ละงืไอนเขทีไ  ก.พ. กำหนดตามหนังสือทีไอຌางถึง ๎ สำหรับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๏ – พ.ศ. ๎๑๒๐ มาพืไอถือปฏิบัติ ความจຌงลຌว นัๅน  

บัดนีๅ ก.พ. เดຌมีมติกำหนด฿หຌสวนราชการอาจคัดลือกพืไอบรรจุบุคคลซึไงสำรใจการศึกษา 

฿นวุฒิทีไ ก.พ. กำหนดตามสิไงทีไสงมาดຌวย ํ ขຌารับราชการป็นขຌาราชการพลรือนสามัญละตงตัๅง฿หຌดำรง
ตำหนง฿นปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๑ – พ.ศ. ๎๑๒๒ เดຌ สำหรับการคัดลือก฿หຌดำนินการตามหลักกณฑ์ละวิธีการ
ทีไ ก.พ. กำหนดตามหนังสือทีไอຌางถึง ๎ ดยบรรจุละตงตัๅง฿หຌลຌวสรใจภาย฿นวันทีไ ๏์ กันยายน ๎๑๒๒  
ละมีงืไอนเขพิไมติม ดังนีๅ 

ํ. วุฒิทีไจะคัดลือกพืไอบรรจุละตงตัๅงจะตຌองป็นคุณสมบัติฉพาะสำหรับตำหนงของ
ตำหนงทีไจะบรรจุละตงตัๅง 

๎. ผูຌเดຌรับการคัดลือกซึไงเดຌรับการบรรจุละตงตัๅงตามวุฒิทีไกำหนด฿นขຌอ ํ ตຌองอยูปฏิบัติ
ราชการ฿นสวนราชการนัๅนป็นวลาเมนຌอยกวา ํ ปี ดยหຌามอนเปสวนราชการอืไน 

๏. มืไอเดຌดำนินการคัดลือกสรใจสิๅนลຌว฿นตละครัๅง ฿หຌรายงานผลการคัดลือกพืไอบรรจุ
บุคคลขຌารับราชการมายังสำนักงาน ก.พ. ทุกครัๅงตามบบรายงานตามสิไงทีไสงมาดຌวย ๎ 

 

 

๐. กรณ.ี.. 





สิไงทีไสงมาดຌวย ํ 

 

รายช่ือวุฒิท่ี ก.พ. กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๑๒๑ – พ.ศ. ๒๑๒๒ 

ินบทຌายหนังสือสำนักงาน ก.พ. ทีไ นร ํ์์๐/ว ๎์  ลงวนัทีไ ๎ํ กันยายน ๎๑๒๐ี 
------------------------------ 

วุฒิบัตร 
ํ. วุฒิบัตรสดงความรูຌความชำนาญ฿นการประกอบวิชาชีพวชกรรมหรือหนังสืออนุมัติฯ ของ  

พทยสภา                                                                  
๎. วุฒิบัตรสดงความรูຌความชำนาญ฿นการประกอบวิชาชีพทันตกรรมหรือหนังสืออนุมัติฯ ของ

ทันตพทยสภา 

๏. วุฒิบัตรสดงความรูຌความชำนาญ฿นการประกอบวิชาชีพภสัชกรรมหรือหนังสืออนุมัติฯ ของ
สภาภสัชกรรม 

ปริญญา ิเฉพาะระดับที่กำหนดี 
๐. ปริญญาอก ทุกสาขาวิชา 
๑.  ปริญญาทสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางคมี หรือทางคมีวิคราะห์ 
๒. ปริญญาทสาขาวิชาภาษา วรรณคดี ทางภาษาอังกฤษ ทางภาษาเทย หรือทางวรรณคดีเทย 

๓.  ปริญญาทสาขาวิชา฿ดสาขาวิชาหนึไง ทางลหิตวิทยา 

๘. ปริญญาทสาขาวิชา฿ดสาขาวิชาหนึไง ทางจุลชีววิทยา 

๕. ปริญญาทสาขาวิชา฿ดสาขาวิชาหนึไง ทางพิษวิทยา 

ํ์. ปริญญาทสาขาวิชา฿ดสาขาวิชาหนึไง ทางวิศวกรรมปຂตรลียม 

ํํ. ปริญญาทสาขาวิชา฿ดสาขาวิชาหนึไง ทางปฐพีวิทยา หรอืทางปฐพีศาสตร์ 
ํ๎. ปริญญาทสาขาวิชา฿ดสาขาวิชาหนึไง ทางธรณีวิทยา ทางธรณีศาสตร์ หรือทางทคนลยีธรณี 
ํ๏. ปริญญาทสาขาวิชา฿ดสาขาวิชาหนึไง ทางสัตววิทยา ทางสัตวบาล หรือทางสัตวศาสตร์ 
ํ๐. ปริญญาทสาขาวิชา฿ดสาขาวิชาหนึไง ทางรคพืช หรือทางรคพืชวิทยา 

ํ๑. ปริญญาทสาขาวิชา฿ดสาขาวิชาหนึไง ทางอาชญาวิทยา หรือทางการบริหารงานยุติธรรม 

ปริญญา ิทุกระดับี 
ํ๒.  ปริญญาสาขาวิชาพทยศาสตร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
ํ๓. ปริญญาสาขาวิชาทันตพทยศาสตร์ 
ํ๘. ปริญญาสาขาวิชาสัตวพทยศาสตร์ 
ํ๕. ปริญญาสาขาวิชาภสัชศาสตร์ 
๎์.  ปริญญาสาขาวิชาการพทย์ผนเทยประยุกต์ หรือสาขาวิชาการพทย์ผนเทย 

๎ํ. ปริญญาสาขาวิชาทคนิคการพทย์ 
๎๎. ปริญญาสาขาวิชากายภาพบำบัด 



๎ 

 

๎๏.  ปริญญาสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๎๐.  ปริญญาสาขาวิชากายอุปกรณ์ศาสตร์ 
๎๑.  ปริญญาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟຂสิกส์ 
๎๒. ปริญญาสาขาวิชา฿ดสาขาวิชาหนึไง ทางรังสีทคนิค 

๎๓.  ปริญญาสาขาวิชา฿ดสาขาวิชาหนึไง ทางชีววชศาสตร์ 
๎๘. ปริญญาสาขาวิชา฿ดสาขาวิชาหนึไง ทางพันธุศาสตร์ 
๎๕. ปริญญาสาขาวิชา฿ดสาขาวิชาหนึไง ทางพฤกษศาสตร์ 
๏์. ปริญญาสาขาวิชา฿ดสาขาวิชาหนึไง ทางนิวคลียร์ทคนลยี 
๏ํ. ปริญญาสาขาวิชา฿ดสาขาวิชาหนึไง ทางวัสดุศาสตร์ 
๏๎. ปริญญาสาขาวิชา฿ดสาขาวิชาหนึไง ทางวชศาสตร์การกຌเขความผิดปกติของการสืไอความหมาย 

๏๏. ปริญญาสาขาวิชา฿ดสาขาวิชาหนึไง ทางการศึกษาพิศษ 

๏๐. ปริญญาสาขาวิชา฿ดสาขาวิชาหนึไง ทางการออกบบภาย฿น หรือทางการตกตงภาย฿น 

๏๑. ปริญญาสาขาวิชา฿ดสาขาวิชาหนึไง ทางผังมือง 

๏๒. ปริญญาสาขาวิชา฿ดสาขาวิชาหนึไง ทางประติมากรรม ทางประติมากรรมเทย ทางประติมากรรมสากล 

๏๓. ปริญญาสาขาวิชา฿ดสาขาวิชาหนึไง ทางศิลปะเทย 

 ๏๘. ปริญญาสาขาวิชา฿ดสาขาวิชาหนึไง ทางนาฏศิลป์ ทางคีตศิลป์ ทางดุริยางคศิลป์ หรือทางการละคร 
 

ประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญา 

 ๏๕. ประกาศนียบัตรวิชาพนักงานวิทยาศาสตร์การพทย์ หรือประกาศนียบัตรพนักงาน
หຌองปฏิบัติการชันสูตรรค ประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาสาขาวิชา฿ดสาขาวิชาหนึไง  
ทางวิทยาศาสตร์การพทย์ ทางพนักงานวิทยาศาสตร์การพทย์ ทางรังสีวิทยา ทางรังสีทคนิค 
หรือทางรังสีการพทย์ 

 ๐์. ประกาศนียบัตรวิชากายอุปกรณ์สริมละทียม หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูงสาขาวิชา฿ด
สาขาวิชาหนึไง ทางทคนิคกายอุปกรณ์ 

๐ํ. ประกาศนียบัตรทางภสัชกรรม 

 ๐๎. ประกาศนียบัตรทางนาฏศิลป์ หรือทางดุริยางคศิลป์ หรือทางดุริยศิลป์ หรือทางคีตศิลป์ 
 ๐๏. ประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาวิชาการพิมพ์ อนุปริญญาสาขาวิชาทคนลยีการพิมพ์ 

ทางการพิมพ์ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูงสาขาวิชาการพิมพ์ 

 ๐๐. ประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาวิชา฿ดสาขาวิชาหนึไง ทางทคนลยีการถายภาพ ทางการถายภาพ 
ทางการถายภาพละวีดิทัศน์ ทางการถายภาพละภาพยนตร์ ทางทคนลยีการถายภาพละวีดิทัศน์ 
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง สาขาวิชาทคนลยีการถายภาพละวีดิทัศน์ 

 ๐๑. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูงสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ 
 ๐๒. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูงสาขาวิชาการออกบบ 



๏ 

 

 ๐๓. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูงสาขาวิชาชางทองหลวง 
 ๐๘. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูงสาขาวิชา฿ดสาขาวิชาหนึไง ทางทคนิคงานรัก หรือทางลหะรูปพรรณ

ละครืไองประดับ 

ปริญญาหรือประกาศนียบัตรที่กำหนดให้คัดเลือกเฉพาะตำหนง 
 ๐๕. ปริญญาทสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การพทย์ ทางนิติวิทยาศาสตร์ พืไอบรรจุบุคคลขຌารับ

ราชการ฿นตำหนงนักนิติวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 
๑์. ปริญญาทสาขาวิชา฿ดสาขาวิชาหนึไง ทางกีฏวิทยา พืไอบรรจุบุคคลขຌารับราชการ฿น

ตำหนงนักกีฏวิทยาปฏิบัติการ 

 ๑ํ. ปริญญาสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมหมืองร พืไอบรรจุบุคคลขຌารับราชการ
฿นตำหนงวิศวกรหมืองรปฏิบัติการ 

 ๑๎. ปริญญาสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือทางวิศวกรรมยธา – ชลประทาน 
พืไอบรรจุบุคคลขຌารับราชการ฿นตำหนงวิศวกรชลประทานปฏิบัติการ 

 ๑๏. ปริญญาสาขาวิชา฿ดสาขาวิชาหนึไง ทางจิตวิทยาคลินิก พืไอบรรจุบุคคลขຌารับราชการ฿น
ตำหนงนักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ หรือตำหนงนักจิตวิทยาปฏิบัติการ 

๑๐. ปริญญาสาขาวิชา฿ดสาขาวิชาหนึไง ทางวชศาสตร์การธนาคารลือด พืไอบรรจุบุคคลขຌารับราชการ
฿นตำหนงนักวิทยาศาสตร์การพทย์ปฏิบัติการ 

 ๑๑. ประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาวิชาลหะการ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูงสาขาวิ ชา
ทคนิคลหะ ทางทคนิคการชืไอมลหะ สาขาวิชาทคนิคการหลอ ทางทคนิคการหลอ  
พืไอบรรจุบุคคลขຌารับราชการ฿นตำหนงนายชางหลอปฏิบัติงาน 

๑๒. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม สาขาวิชาทคนลยีครืไองคลือบ
ดินผา สาขาวิชาศิลปะหัตถกรรมลหะรูปพรรณละครืไองประดับ พืไอบรรจุบุคคลขຌารับ
ราชการ฿นตำหนงนายชางศิลปกรรมปฏิบัติงาน 

วุฒิท่ีเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำหนงละกำหนดให้คัดเลือกเฉพาะตำหนงนัๅน 

฿หຌ฿ชຌวุฒิตามทีไระบุ฿นมาตรฐานกำหนดตำหนงนัๅน พืไอบรรจุบุคคลขຌารับราชการ฿นตำหนงทีไ
กำหนด ดังนีๅ 

๑๓. นักดินรือปฏิบัติการ 
๑๘. นายชางกลรือปฏิบัติการ 

๑๕. จຌาพนักงานตรวจทาปฏิบัติการ 

๒์. จຌาพนักงานตรวจรือปฏิบัติการ 
๒ํ. จิตรกรปฏิบัติการ 
๒๎. นักบราณคดีปฏิบัติการ 



๐ 

 

๒๏. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

๒๐. นักทคนลยีหัว฿จละทรวงอกปฏิบัติการ 

๒๑. ชางภาพการพทย์ปฏิบัติการ 
๒๒. ชางอาภรณ์ปฏิบัติงาน 

๒๓. พยาบาลทคนิคปฏิบัติงาน 

๒๘. ชางทันตกรรมปฏิบัติงาน 

๒๕. จຌาพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน 

๓์. จຌาพนักงานวชสถิติปฏิบัติงาน 

๓ํ. จຌาพนักงานดินรือปฏิบัติงาน 

  

--------------------------- 
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บบรายงานการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 

ินบทຌายหนังสือสำนักงาน ก.พ. ทีไ นร ํ์์๐/ว ๎์  ลงวนัทีไ ๎ํ กันยายน ๎๑๒๐ี 
------------------------------ 

 

ํ. ชื่อสวนราชการ ........................................................................................ ทรศัพท.์...................................... 
๒. ตำหนงทีค่ัดเลือก 

ํี ชืไอตำหนง................................................................................................................................................. 
๎ี วุฒิทีไคัดลือก  คือ................................................................................................................ ....................... 

ซึไงตรงกับวุฒิทีไ ก.พ. กำหนด฿หຌคัดลือกประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๑ – พ.ศ. ๎๑๒๒ ลำดับทีไ.........  
๏ี จำนวนตำหนงวางครัๅงรก ........................ ตำหนง 

๏. ผลการดำเนินการคัดเลือก 

ํี จำนวนคน 

จำนวนผูຌสมัคร ............ คน จำนวนผูຌขຌารับการคัดลือก     ............ คน 

จำนวนผูຌผานการคัดลือก   ............ คน จำนวนผูຌเดຌรับการบรรจุ ............ คน 

๎ี ชืไอสถานศึกษาของผูຌสมัคร คือ...................................................................................................... .............. 
.............................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. ....................................... 

๏ี ชืไอสถานศึกษาของผูຌเดຌรับการบรรจุ คือ......................................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................... 
............................................................................................................................. ....................................... 
ิกรณีวุฒิตางประทศ ฿หຌระบุชืไอประทศดຌวยี 

๐. การสรรหาละการรับสมัคร 
ํี ชองทางการพรขาวละประชาสัมพันธ์ 
  วใบเซต์ของสำนักงาน ก.พ.   วใบเซต์ของสวนราชการทีไรับสมัคร 

  วใบเซต์อืไน ๆ ิปรดระบุี………………………..………….…….………  

  ทีไทำการของสวนราชการ 

  สวนราชการติดตอมหาวิทยาลัยดยตรง   
  สวนราชการติดตอสมาคมวิชาชีพ หรือองค์กรอืไน ๆ ิปรดระบุี................................................... 
  ชองทางอืไน ๆ ิปรดระบุี………………………..………….…….……… 

๎ี วิธีการรับสมัคร 

 สมัครดຌวยตนอง                  สมัครทางอินทอร์นใต 

 ชองทางอืไน ๆ ิปรดระบุี………………………..………….…….……… 



๎ 

 

๑. การคัดเลือก 

ํี  ตงตัๅงคณะกรรมการคัดลือก มืไอวันทีไ........................................... ................... จำนวน ................ คน 

๎ี  กรรมการสัมภาษณ์ จำนวน .................. คน 

 กรรมการอืไน ๆ ิถຌามีี ปรดระบุ......................................................................... จำนวน ................ คน 

๏ี  วิธีการคัดลือก  

 สอบสัมภาษณ์   
             สอบขຌอขียน วิชา.................................................................................................................................. 

 สอบปฏิบัติ เดຌก................................................................................................................................... 
 วิธีการอืไน ๆ ิปรดระบุี ....................................................................................................................... 

๒. ระยะเวลาการดำเนินการ 

ํี วันทีไพรขาวรับสมัคร  

๎ี วันทีไรับสมัครสอบ  

๏ี วันทีไสอบ  

๐ี วันทีไประกาศผล  

๑ี วันทีไบรรจุ  

๒ี จำนวนวันทีไพรขาวรับสมัครจนถึงวันทีไบรรจุ   รวม ................ วัน 

๓ี จำนวนวันทีไรับสมัครจนถึงวันทีไบรรจุ  รวม ................ วัน 

๓. ปัญหาในการดำเนินการละข้อเสนอนะ  
............................................................................... ...............................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
......................................................................................................................................................... ..................... 
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หมายหตุ กรณีทีไการดำนินการคัดลือกสรใจสิๅน ดยเมมีผูຌเดຌรับการบรรจุ อาจนืไองจากเมมีผูຌสมัครหรือ 

มีผูຌสละสิทธิ฿นขัๅนตอน฿ดขัๅนตอนหนึไง กใ฿หຌรายงานผลการคัดลือกตามบบรายงานนีๅเปยังสำนักงาน ก.พ. ดຌวย 



สิไงทีไสงมาดຌวย ๏ 

 

คำอธิบายรายละเอียดวุฒิท่ี ก.พ. กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 

ินบทຌายหนังสือสำนักงาน ก.พ. ทีไ นร ํ์์๐/ว ๎์  ลงวนัทีไ ๎ํ กันยายน ๎๑๒๐ี 
------------------------------ 

 

วัตถุประสงค์  พืไออธิบายความหมายของวุฒิบางวุฒิ หรือคำบางคำ วามีขอบขตพียง฿ด พืไอ฿หຌสวนราชการ
ขຌา฿จชัดจนละดำนินการเดຌอยางถูกตຌอง ดังนีๅ 

วุฒ/ิลำดับที่ ความหมาย 

ปริญญา ิฉพาะระดับทีไกำหนดี  หมายถึง ปริญญาตามระดับทีไกำหนดเวຌ  
ปริญญา ิทุกระดับี  หมายถึง ปริญญาตรี ท หรืออก 

ปริญญาสาขาวิชา... หมายถึง ปริญญา฿นสาขาวิชาซึไ งป็น นืๅ อหาของ
วิทยาการทีไอยู฿นหมวดวิชาฉพาะ 

ปริญญาสาขาวิชา฿ดสาขาวิชาหนึไง ทาง... หมายถึง ปริญญา฿นสาขาวิชาซึไ งป็น นืๅ อหาของ
วิทยาการทีไ อยู ฿นสาขาวิชา฿ดสาขาวิชาหนึไ งละ
จำป็นตຌอง฿ชຌความรูຌฉพาะทางหรือตຌองคำนึงถึงวิชาอก 

ปริญญาสาขาวิชา... ทาง... หมายถึง ปริญญา฿นสาขาวิชาซึไ งป็น นืๅ อหาของ
วิทยาการทีไอยู฿นหมวดวิชาฉพาะละจำป็นตຌอง฿ชຌ
ความรูຌฉพาะทางหรือตຌองคำนึงถึงวิชาอก 

ปริญญาหรือประกาศนียบัตรทีไกำหนด฿หຌคัดลือกฯ 
ฉพาะบางตำหนง 

หมายถึง ปริญญาหรือประกาศนียบัตร สาขาวิชา วิชาอก 
หรือนืๅอหาวิชาทีไเดຌศึกษา฿นตละวุฒิการศึกษาตาม 

ทีไ  ก.พ. รับรองวาป็นปริญญาหรือประกาศนียบัตร
สาขาวิชา ละหรือทางนัๅน ๆ ฿หຌคัดลือกพืไอบรรจุละ
ตงตัๅงฉพาะตำหนงทีไระบุทานัๅน 

ประกาศนียบัตร ประกาศนียบตัรวชิาชีพ อนุปริญญา 
หรอืประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูงสาขาวิชา... ทาง... 

หมายถึง ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสู ง฿น
สาขาวิชาซึไงป็นนืๅอหาของวิทยาการทีไอยู฿นหมวดวิชา
ฉพาะละจำป็นตຌอง฿ชຌความรูຌฉพาะทาง หรือตຌอง
คำนึ งถึงวิชาอก ทัๅ งนีๅ  ฿หຌสวนราชการดำนินการ
คัดลือกดย฿ชຌวุฒิตามระดับประกาศนียบัตรทีไกำหนดเวຌ 
ชน ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูงสาขาวิชาวิจิตรศิลป์  
฿หຌคัดลือกฉพาะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง
ทานัๅน ป็นตຌน 

 



๎ 

 

วุฒ/ิลำดับที่ ความหมาย 

วุฒิทีไป็นคุณสมบัติฉพาะสำหรับตำหนงละ
กำหนด฿หຌคัดลือกฉพาะตำหนงนัๅน 

 

หมายถึง ฿หຌ ฿ชຌวุฒิ ตามทีไ ระบุ ฿นมาตรฐานกำหนด
ตำหนงนัๅน พืไอบรรจุบุคคลขຌารับราชการ฿นตำหนงทีไ
ระบุทานัๅน 

ํ๑. ปริญญาทสาขาวิชา฿ดสาขาวิชาหนึไง 
ทางอาชญาวิทยา หรือทางการบริหารงานยุติธรรม 

หมายถึง ปริญญาท ทางอาชญาวิทยา ทางการบริหาร 
งานยุติธรรม ทางอาชญาวิทยาละงานยุติธรรม ทาง 
การบริหารงานยุติธรรมละความปลอดภัย ทางอาชญา
วิทยาละการบริหารงานยุติธรรม 

๏ .๎ ปริญญาสาขาวชิา฿ดสาขาวชิาหนึไง ทางวชศาสตร์
การกຌเขความผิดปกติของการสืไอความหมาย 

หมายถึง ปริญญาตรี ท อก ทางวชศาสตร์การกຌเข
ความผิดปกติของการสืไอความหมาย ทางความผิดปกติ
ของการสืไอความหมาย 

๏๐. ปริญญาสาขาวิชา฿ดสาขาวิชาหนึไง ทางการออกบบ 
ภาย฿น หรือทางการตกตงภาย฿น 

หมายถึง ปริญญาตรี ท อก ทางการออกบบภาย฿น 
ทางการตกตงภาย฿น ทางการออกบบตกตงภาย฿น 
ทางออกบบภาย฿น ทางตกตงภาย฿น ทางออกบบ
ตกตงภาย฿น 

๏๑. ปริญญาสาขาวิชา฿ดสาขาวิชาหนึไง ทางผังมือง หมายถึง ปริญญาตรี ท อก ทางผังมือง ทางการวาง 
ผังมือง ทางสถาปัตยกรรมผังมือง ทางการวางผังชุมชน 
ทางการจัดการงานชางละผังมือง ทางการวางผนภาค 
ทางการวางผนภาคละมือง ทางการวางผนชุมชน
มืองละสภาพวดลຌอม ทางการวางผังมืองละ
สภาพวดลຌอม ทางทคนลยีภูมิทัศน์ 

๏๘. ปริญญาสาขาวิชา฿ดสาขาวิชาหนึไง ทางการละคร หมายถึง ปริญญาตรี ท อก ทางการละคร ทางการละคอน 
ทางศิลปการละคร 

๐ํ. ประกาศนียบัตรทางภสัชกรรม หมายถึง ประกาศนียบัตรทีไ กีไยวขຌองกับสาขาวิชา 

หรือทางภสัชกรรม ตัวอย างชน ประกาศนียบั ตร 

จຌาพนักงานภสัชกรรม ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ 
ิทคนิคภสัชกรรมี 

 

สำหรับการรับรองปริญญาหรือประกาศนียบัตร฿นประทศ สามารถตรวจสอบวาป็นสาขาวิชา/ทาง฿ด
เดຌจากหนังสือวียนของ ก.พ. ทีไรับรองคุณวุฒิตาง ๆ 

 

------------------------------ 

















 

 

 

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 

เรื�อง  หลกัเกณฑ ์วิธีการและเงื�อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ  

และแบบสญัญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

---------------------------------- 

  โดยที�สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื�อนไขการสรรหาและ      

การเลอืกสรรพนักงานราชการ เพื�อให้ส่วนราชการสามารถปฏบิตัิงานได้อย่างคล่องตวั 

และยดืหยุน่ เป็นไปอย่างมรีะบบและเกดิประสทิธภิาพแก่งานของทางราชการยิ�งขึ.น  

อาศยัอํานาจตามความในขอ้ ๑๐ วรรคหนึ�ง และขอ้ ๑๑ วรรคสอง ของ

ระเบยีบสาํนักนายกรฐัมนตรวี่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗  คณะกรรมการบรหิาร

พนักงานราชการจงึเหน็สมควรกําหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงื�อนไขการสรรหาและ

การเลอืกสรรพนักงานราชการ และแบบสญัญาจา้งของพนักงานราชการไว ้เพื�อเป็น

มาตรฐานทั �วไปใหส้ว่นราชการถอืปฏบิตั ิดงัต่อไปนี. 

ขอ้ ๑ ประกาศนี.เรยีกว่า “ประกาศคณะกรรมการบรหิารพนักงานราชการ 
เรื�อง หลกัเกณฑ์ วธิกีารและเงื�อนไขการสรรหาและการเลอืกสรรพนักงานราชการ และ           
แบบสญัญาจา้งของพนกังานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒” 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื�อง 
หลกัเกณฑ์ วธิกีารและเงื�อนไขการสรรหาและการเลอืกสรรพนักงานราชการ และ         
แบบสญัญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวนัที� ๕ กุมภาพนัธ ์๒๕๔๗  
  ขอ้ ๓ ในระเบยีบนี. 
  “การสรรหา”  หมายความว่า  การเสาะแสวงหาบุคคลที�มีความรู ้
ความสามารถ และคุณสมบตัอิื�น ๆ ที�จาํเป็นต่อการปฏบิตังิานในตําแหน่งที�ส่วนราชการ
กําหนดจาํนวนหนึ�ง เพื�อที�จะทาํการเลอืกสรร 
  “การเลือกสรร” หมายความว่า การพิจารณาบุคคลที�ได้ทําการสรรหา
ทั .งหมดและทาํการคดัเลอืกเพื�อใหไ้ดบุ้คคลที�เหมาะสมที�สุด 
 



 

๒ 

 
  “พนักงานราชการทั �วไป” หมายความว่า พนักงานราชการในกลุ่มงาน
บริการ กลุ่มงานเทคนิค กลุ่มงานบริหารทั �วไป กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ และกลุ่มงาน
เชี�ยวชาญเฉพาะ  
  “พนักงานราชการพเิศษ” หมายความว่า พนักงานราชการในกลุ่มงาน
เชี�ยวชาญพเิศษ   

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการดําเนินการสรรหาและ
เลอืกสรร 
  ขอ้ ๔ การสรรหาและเลอืกสรรบุคคลเพื�อเป็นพนักงานราชการ ใหค้ํานึงถงึ
ความรูค้วามสามารถ ทกัษะและสมรรถนะ ความเท่าเทยีมในโอกาส และประโยชน์ของ
ทางราชการเป็นสําคญั และด้วยกระบวนการที�ได้มาตรฐาน ยุติธรรม และโปร่งใส เพื�อ
รองรบัการตรวจสอบตามแนวทางการบรหิารกจิการบา้นเมอืงที�ด ี
  ข้อ ๕ ในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั �วไป ให้หัวหน้า        
ส่วนราชการแต่งตั .งคณะกรรมการ มจีาํนวนไม่น้อยกว่า ๓ คน ประกอบดว้ย 

(ก)  หวัหน้าสว่นราชการหรอืผูท้ี�ไดร้บัมอบหมาย  เป็นประธาน 
(ข)  ผูแ้ทนที�รบัผดิชอบงานหรอืโครงการ   เป็นกรรมการ 
  ที�มตีําแหน่งที�จะสรรหาและเลอืกสรร  
(ค)  นกัทรพัยากรบุคคล หรอืผูป้ฏบิตังิาน  เป็นกรรมการ 

 ดา้นการเจา้หน้าที�     และเลขานุการ 
การเลือกสรรตําแหน่งใด ถ้าหัวหน้าส่วนราชการเห็นสมควรให้มี

ผูท้รงคุณวุฒ ิหรอืผูม้ปีระสบการณ์ที�เกี�ยวขอ้งกบัตําแหน่งนั .น ร่วมเป็นคณะกรรมการ 
หวัหน้าส่วนราชการอาจแต่งตั .งผูท้รงคุณวุฒ ิหรอืผูม้ปีระสบการณ์เกี�ยวขอ้งกบัตําแหน่ง
นั .น เป็นคณะกรรมการทั .งจากภายในหรอืภายนอกสว่นราชการกไ็ด ้

ให้คณะกรรมการมอีํานาจหน้าที�ดําเนินการสรรหาและเลอืกสรรตาม
หลกัเกณฑ์ วธิกีารและเงื�อนไขที�กําหนดในประกาศรบัสมคัร  

การดําเนินการตามขอ้นี. คณะกรรมการอาจแต่งตั .งคณะกรรมการอื�นเพื�อ
ดาํเนินการในเรื�องต่าง ๆ ได ้เช่น คณะกรรมการออกขอ้สอบ คณะกรรมการสอบสมัภาษณ์ 
เป็นตน้ 
 
 



 

๓ 

 
  ขอ้ ๖ การสรรหาและเลอืกสรรพนักงานราชการทั �วไป ให้ดําเนินการตาม
หลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงื�อนไข ดงันี. 

(๑) ให้ส่วนราชการจัดทําประกาศรับสมัคร ซึ�งมีรายละเอียดเกี�ยวกับ
ลักษณะงาน กลุ่มงานตามลักษณะงาน ชื�อตําแหน่ง ความรับผิดชอบของตําแหน่ง 
ระยะเวลาการจา้ง คา่ตอบแทนที�จะไดร้บั คุณสมบตัขิองผูม้สีทิธสิมคัร หลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร
สรรหาและเลือกสรร เกณฑ์การตัดสิน การขึ.นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร และเงื�อนไข        
การจ้างอื�นๆ ตลอดจน กําหนดวนัและเวลาของกิจกรรมต่างๆ ที�เกี�ยวข้อง และเสนอ
หวัหน้าสว่นราชการเพื�อประกาศใหผู้ม้สีทิธสิมคัรทราบ 
   ประกาศรบัสมคัรนั .น ให้ปิดไว้ในที�เปิดเผยเป็นการทั �วไป และใหแ้พร่ข่าว          

การรบัสมคัรในเวบ็ไซตข์องสว่นราชการ และเวบ็ไซต์ของสํานักงาน ก.พ. โดยใหม้รีะยะเวลา

แพรข่า่วไมน้่อยกวา่ ๕ วนัทาํการ ก่อนกําหนดวนัรบัสมคัร 

(๒) ส่วนราชการอาจกําหนดค่าธรรมเนียมในการสอบไดต้ามความจําเป็น

และเหมาะสม 

(๓) สว่นราชการอาจกําหนดระยะเวลาในการรบัสมคัรไดต้ามความเหมาะสม 
แต่ทั .งนี. ตอ้งไมน้่อยกวา่ ๕ วนัทาํการ  

(๔) ให้ส่วนราชการกําหนดหลกัเกณฑ์การเลอืกสรรบุคคลเพื�อปฏบิตัิงาน 
โดยยดึหลกัความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ที�จําเป็นสําหรบัการปฏบิตังิานใน
ตําแหน่ง  

(๕) ให้ส่วนราชการกําหนดคะแนนเต็มของความรู้ความสามารถ ทกัษะ 
และสมรรถนะแต่ละเรื�องไดต้ามความจําเป็นและสอดคลอ้งกบัตําแหน่งงาน ทั .งนี. ความรู้
ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะเรื�องใด ที�จําเป็นและสอดคลอ้งกบัตําแหน่งงานมากที�สุด 
ควรมนํี.าหนักของคะแนนเตม็มากที�สุด  

(๖) ใหส้ว่นราชการกําหนดวธิกีารประเมนิความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และ
สมรรถนะแต่ละเรื�อง ดว้ยวธิกีารหลายวธิ ีหรอืความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ
หลาย ๆ เรื�อง ประเมนิได้ดว้ยวธิกีารประเมนิวธิเีดยีวกนั ตามที�เห็นว่าเหมาะสม และ
สอดคลอ้งกบัความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะที�จะประเมนิดงักลา่ว  
 
 



 

๔ 

 
(๗) ส่วนราชการจะกําหนดให้มีการประเมินความรู้ความสามารถ ทกัษะ 

และสมรรถนะที�มคีะแนนเต็มมากที�สุด และประกาศรายชื�อผูผ้า่นการประเมนิเฉพาะเรื�องนั .น 
เพื�อเขา้รบัการประเมนิความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะในเรื�องที�เหลอือยูต่่อไป
กไ็ด ้

(๘) ให้ส่วนราชการกําหนดเกณฑ์การตัดสินให้เป็นผู้ผ่านการเลือกสรร           
เพื�อจดัจา้งเป็นพนกังานราชการไดต้ามความเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัตําแหน่งงาน 

การดาํเนินการตาม (๑) ถงึ (๘) สว่นราชการอาจใหค้ณะกรรมการพจิารณา
ก่อนเสนอหวัหน้าส่วนราชการลงนามในประกาศรบัสมคัรกไ็ด ้
  ขอ้ ๗ เมื�อคณะกรรมการดาํเนินการสรรหาและเลอืกสรรพนกังานราชการทั �วไป
เสรจ็สิ.นแลว้ ใหร้ายงานผลการดาํเนินการต่อหวัหน้าสว่นราชการ เพื�อประกาศบญัชรีายชื�อ
ผูผ้า่นการเลอืกสรรและดาํเนินการจดัจา้งต่อไป 
  ขอ้ ๘ ใหบ้ญัชรีายชื�อผูผ้่านการเลอืกสรรมอีายุตามที�เหน็สมควร แต่ทั .งนี. 
ต้องไม่เกนิ ๒ ปี นับแต่วนัประกาศบญัชรีายชื�อผูผ้ ่านการเลอืกสรร และการจดัจา้ง
พนักงานราชการต้องเรยีกมารายงานตวัและทาํสญัญาจา้งภายในอายุบญัช ี 

ในกรณีมเีหตุผลความจําเป็นที�จะจดัจา้งพนักงานราชการภายหลงับญัชี
หมดอาย ุตอ้งเป็นกรณีที�ส่วนราชการไดด้ําเนินการเรยีกผูผ้า่นการเลอืกสรรมารายงานตวั
ภายในระยะเวลาของอายุบญัช ีและต้องทําสญัญาจา้งใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน ๓๐ วนั นับจาก
วนัที�บญัชหีมดอาย ุ 
   ขอ้ ๙ ในกรณีที�บญัชผีูผ้่านการเลือกสรรพนักงานราชการยงัไม่หมดอาย ุ
และส่วนราชการมตีําแหน่งว่างเพิ�ม หวัหน้าส่วนราชการอาจจดัจา้งผูผ้่านการเลอืกสรร
จากบญัชดีงักล่าวก็ได ้โดยตําแหน่งว่างดงักล่าวต้องเป็นตําแหน่งว่างในงานลกัษณะ
เดยีวกนัหรอืคลา้ยคลงึกนั และต้องมคีุณสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตําแหน่งอย่างเดยีวกนัหรอื
คลา้ยคลงึกนั หากเป็นตําแหน่งว่างในชื�อตําแหน่งเดยีวกนั ให้ส่วนราชการจดัจา้งเป็น
พนักงานราชการตามลําดบัที�ที�สอบได้ แต่หากเป็นตําแหน่งว่างในชื�อตําแหน่งอื�น ให้
เป็นดุลพนิิจของส่วนราชการที�จะจดัจา้งตามลําดบัที� หรอืประเมนิความรูค้วามสามารถ 
ทกัษะและสมรรถนะเพิ �ม เตมิก ็ได  ้ ในกรณีที �ม กีารประเมนิ เพิ �ม เตมิ  ให้แต่งตั .ง
คณะกรรมการ  เพื�อประเมนิความรู้ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะที�ส่วนราชการ
กําหนดเพิ�มเติม ตามขอ้ ๖ (๔) ถึง (๘) 
 



 

๕ 
 

   ขอ้ ๑๐ ในกรณีที �ส ่วนราชการมตีําแหน่งว ่าง และไม ่มบีญัชผีู ผ้ ่าน             
การเลอืกสรรพนักงานราชการ หัวหน้าส่วนราชการอาจใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร       
พนักงานราชการของส่วนราชการอื�นได ้ซึ�งตําแหน่งที�จะขอใช้บญัชผีูผ้่านการเลอืกสรร
กบัตําแหน่งที�ขึ.นบญัชผีูผ้่านการเลอืกสรรไว้ จะต้องมลีกัษณะงานเหมอืนกนัหรอื
คลา้ยคลงึกนั และตอ้งมคีุณสมบตัเิฉพาะสําหรบัตําแหน่งอยา่งเดยีวกนัหรอืคลา้ยคลงึกนั 
โดยส่วนราชการผูจ้ะขอใช ้บญัชปีระสานกบัส ่วนราชการเจ ้าของบญัชโีดยตรง        
ในเรื�องจํานวนรายชื�อผู้ผ่านการเลือกสรร และให้แต่งตั .งคณะกรรมการ เพื�อประเมนิ
ความรู้ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะที�ส่วนราชการกําหนดเพิ�มเตมิตามขอ้ ๖ (๔) 
ถงึ (๘) โดยการขึ.นบญัชผีูผ้า่นการเลอืกสรรมรีะยะเวลาหมดอายุบญัชเีท่าระยะเวลาของ
อายบุญัชผีูผ้า่นการเลอืกสรรที�ขอใช ้  
   สําหรับผู้ผ่านการเลือกสรรที�ไม่ประสงค์ไปรับการประเมินความรู้
ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะเพิ�มเตมิในส่วนราชการที�ขอใชบ้ญัช ีหรอืผูผ้ ่าน      
การเลือกสรรที�ไปรบัการประเมินในส่วนราชการที�ขอใช้บญัชีและไม่ผ่านการประเมิน       
จะยงัมสีทิธทิี�จะไดร้บัการจดัจา้งในบญัชผีูผ้า่นการเลอืกสรรของส่วนราชการเจา้ของบญัช ี
และกรณีที�สละสทิธกิารจดัจา้งในบญัชผีูผ้่านการเลอืกสรรของส่วนราชการเจา้ของบญัช ี               
จะไมถ่อืวา่สละสทิธกิารจดัจา้งในบญัชผีูผ้า่นการเลอืกสรรของสว่นราชการผูข้อใชบ้ญัช ี   
   ขอ้ ๑๑ การสรรหาและเลอืกสรรพนักงานราชการพเิศษ ให้ดําเนินการ
ตามหลกัเกณฑ์ วธิกีารและเงื�อนไข ดงันี. 

(๑) ให้หวัหน้าส่วนราชการและผูร้บัผดิชอบงานหรอืโครงการของตําแหน่งที�    
จะสรรหาและเลือกสรรกําหนดขอบข่ายงานของตําแหน่ง ชื�อตําแหน่ง คุณสมบตัิของ
ตําแหน่ง ระยะเวลาการจา้ง ค่าตอบแทนที�จะไดร้บั หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารเลอืกสรรที�จําเป็น 
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัตําแหน่ง เกณฑก์ารตดัสนิ และเงื�อนไขการจา้งอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 
ตลอดจน แสดงแหล่งข้อมูลที�จะสรรหา ได้แก่ สถาบนัการเงนิ องค์การระหว่างประเทศ 
สมาคมอาชพี สถานทูต ศูนยท์ี�ปรกึษากระทรวงการคลงั ส่วนราชการหรอืรฐัวสิาหกจิต่างๆ    
ที�เคยจา้งบุคคลในงานประเภทเดยีวกนั หรอืแหลง่ขอ้มลูอื�นๆ ตามที�เหน็สมควร     

(๒) หวัหน้าส่วนราชการ หรอืคณะกรรมการที�หวัหน้าส่วนราชการแต่งตั .ง 
และผู้รบัผดิชอบงานหรือโครงการ ดําเนินการสรรหารายชื�อผู้ที�มีความเหมาะสมจาก
แหล่งขอ้มูลที�กําหนด และเลอืกสรรพนักงานราชการพเิศษจากรายชื�อดงักล่าว ตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารเลอืกสรร และเกณฑก์ารตดัสนิที�กําหนด 



 

๖ 

 
(๓ )  เมื �อส ่วนราชการได ้ชื �อผู ้ผ ่านการสรรหาและ เล ือกสรร เป็น

พนักงานราชการพิเศษแล้ว ให้หวัหน้าส่วนราชการดาํเนินการจดัจ้างผู้นั .นต่อไป 
ขอ้ ๑๒ ผูไ้ดร้บัการสรรหาและเลอืกสรรใหเ้ป็นพนักงานราชการจะต้องทํา

สญัญาจา้งตามแบบที�คณะกรรมการบรหิารพนกังานราชการกําหนดทา้ยประกาศนี. 
ข้อ ๑๓ ในกรณีที�มีการประกาศขึ.นบัญชีรายชื�อผู้ผ่านการเลอืกสรร     

พนักงานราชการตามประกาศคณะกรรมการบรหิารพนักงานราชการ เรื�อง หลกัเกณฑ์ 
วธิกีาร และเงื�อนไขการสรรหาและการเลอืกสรรพนักงานราชการ และแบบสญัญาจา้งของ
พนักงานราชการ ลงวนัที� ๕ กุมภาพนัธ ์๒๕๔๗ แลว้ ใหอ้ายุบญัชผีูผ้า่นการเลอืกสรรนั .น        
มรีะยะเวลาเท่าที �เหลอือยู ่เดมิตามที�กําหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการบรหิาร  
พนักงานราชการ เรื�อง หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื�อนไขการสรรหาและการเลอืกสรร
พนกังานราชการ และแบบสญัญาจา้งของพนกังานราชการ ลงวนัที� ๕ กุมภาพนัธ ์๒๕๔๗ 

การใดที �อยู ่ระหว ่างดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการบรหิาร
พนักงานราชการ เรื�อง หลกัเกณฑ์ วธิกีารและเงื�อนไขการสรรหาและการเลือกสรร
พนักงานราชการ และแบบสญัญาจา้งของพนักงานราชการ ลงวนัที� ๕ กุมภาพนัธ ์ ๒๕๔๗ 

ก่อนวนัที�ประกาศฉบบันี.ใช้บงัคบั ให้ดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื�อนไข      
การสรรหาและการเลอืกสรรพนกังานราชการตามประกาศดงักลา่วจนกวา่จะแลว้เสรจ็  

 
  

                ประกาศ ณ วนัที�  ๑๑  กนัยายน  ๒๕๕๒ 
 

     ลงชื�อ       
       (นายวรีะชยั  วรีะเมธกุีล) 
           รฐัมนตรปีระจาํสาํนกันายกรฐัมนตร ี
                  ประธานคณะกรรมการบรหิารพนกังานราชการ 
 

 

 

 



 

        สญัญาเลขที� ……./…………. 

สญัญาจ้างพนักงานราชการ 
   กรม/สาํนกังาน …………………………………………………….. 
 

  สญัญาจา้งพนกังานราชการฉบบันี.  ทาํขึ.น ณ ………………………………………… 
เมื�อวนัที� ……………………………. ระหว่างกรม/สาํนกังาน ………………………………………….. 
โดย ………………………………………………. ตําแหน่ง ………………………………………….. 
ผูแ้ทน/ผูร้บัมอบอํานาจตามคาํสั �งกรม/สาํนกังาน ………………………..……… ที�………./………..… 
ลงวนัที� ……………………………….. ซึ�งต่อไปในสญัญานี.เรยีกว่า “กรม/สํานักงาน” ฝ่ายหนึ�ง กบั
นาย/นาง/นางสาว ……………………….………..……… อายุ …..… ปี หมายเลขประจาํตวัของผูถ้อื 
บตัรประจาํตวัประชาชน ………………………………… อยูบ่า้นเลขที� ……  ถนน …………………..  
ซอย ………………… แขวง/ตําบล …………...……..……… เขต/อําเภอ …………………………
จงัหวดั ……………………….….….. รหสัไปรษณยี ์………………. โทรศพัท ์………………………. 
ซึ�งต่อไปในสญัญานี.เรยีกว่า “พนักงานราชการ”อกีฝ่ายหนึ�ง ทั .งสองฝ่ายต่างไดต้กลงร่วมกนัทําสญัญาจา้ง
ไวต่้อกนั ดงัต่อไปนี. 

  ขอ้ 1 กรม/สาํนกังานตกลงจา้ง และพนกังานราชการตกลงรบัจา้งทํางานใหแ้ก่กรม/
สาํนกังานโดยเป็นพนกังานราชการ ดงัต่อไปนี. 

� พนกังานราชการพเิศษ 
ลกัษณะงาน ……………………………………………………………………… 

� พนกังานราชการทั �วไป 
กลุ่มงาน  ………………………………………………………………………… 

ตําแหน่ง  ………………………………………………………………………… 

  ขอ้ 2 พนกังานราชการมหีน้าที�รบัผดิชอบภาระงานตามรายละเอยีดที�กรม/สาํนกังาน
กําหนดไวใ้นเอกสารแนบทา้ยสญัญาจา้ง และใหถ้อืว่าเอกสารแนบทา้ยสญัญาจา้งดงักล่าวเป็นส่วนหนึ�ง
ของสญัญาจา้งนี. 
  ในกรณีที�มปีญัหาว่างานใดเป็นหน้าที�การงานตามสญัญาจ้างนี.หรอืไม่ หรอืกรณีที�
มขีอ้สงสยัเกี�ยวกบัขอ้ความของสญัญาจา้ง หรอืขอ้ความในเอกสารแนบทา้ยสญัญาจา้ง ใหก้รม/สาํนักงาน
เป็นผูว้นิิจฉัย และพนักงานราชการจะต้องปฏบิตัติามคาํวนิิจฉัยนั .น 
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  ขอ้ 3 กรม/สาํนกังานตกลงจา้งพนกังานราชการมกีําหนด …. ปี …….. เดอืน เริ�มตั .งแต่
วนัที� …  เดอืน ……………. พ.ศ. ……. และสิ.นสุดในวนัที� ….  เดอืน ………….…… พ.ศ. ……… 

  กําหนดระยะเวลาการมาปฏิบัติงานที�กรม/สํานักงานให้เป็นไปตามรายละเอียด     
แนบทา้ยสญัญาจา้ง และใหถ้อืว่าเอกสารแนบทา้ยสญัญาจา้งดงักล่าวเป็นส่วนหนึ�งของสญัญาจา้ง 

  ข้อ 4 กรม/สาํนักงานตกลงจ่าย และพนักงานราชการตกลงรบัค่าตอบแทน ดงันี.  
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
  ทั .งนี.  พนกังานราชการตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบในการเสยีภาษเีงนิได ้โดยกรม/สาํนกังาน 
จะเป็นผูห้กัไว ้ณ ที�จ่าย 

  ขอ้ 5 พนกังานราชการอาจไดร้บัสทิธปิระโยชน์อื�น ตามระเบยีบสํานกันายกรฐัมนตรี
ว่าดว้ยพนกังานราชการ พ.ศ. 2547 หรอืตามที�คณะกรรมการ หรอืกรม/สาํนกังานกําหนด 

  ขอ้ 6 กรม/สาํนักงานจะทาํการประเมนิผลการปฏบิตังิานของพนักงานราชการตาม
หลกัเกณฑ ์และวธิกีารที�กรม/สาํนักงานกําหนด 
  ผลการประเมนิตามวรรคหนึ�งเป็นประการใด ใหถ้อืเป็นที�สุด 

  ขอ้ 7 สญัญานี.สิ.นสุดลงเมื�อเขา้กรณใีดกรณหีนึ�ง ดงัต่อไปนี. 

  (1) เขา้กรณใีดกรณหีนึ�งตามที�กําหนดในขอ้ 28 ของระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตร ี    
ว่าดว้ยพนกังานราชการ พ.ศ. 2547  

  (2) พนักงานราชการลาออกจากการปฏบิตัิงาน ตามข้อ 29 ของระเบยีบสํานัก-
นายกรฐัมนตรวี่าดว้ยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 

  (3) มกีารเลกิสญัญาจ้างตามข้อ 30 ของระเบยีบสาํนักนายกรฐัมนตรวี่าด้วย
พนักงานราชการ พ.ศ. 2547 

  (4) เหตุอื�น ๆ ดงัต่อไปนี. 
        ……………………………………………………………………………………… 
        ……………………………………………………………………………………… 
        ……………………………………………………………………………………… 

  (5) เหตุอื�น ๆ ตามที�กรม/สาํนกังานประกาศกําหนด 
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  ขอ้ 8 พนกังานราชการมหีน้าที�ตอ้งรกัษาวนิัยและยอมรบัการลงโทษทางวนิยัตามที�

กําหนดในระเบยีบสํานกันายกรฐัมนตรวี่าดว้ยพนกังานราชการ พ.ศ. 2547 และหรอืที�กรม/สาํนกังาน

ประกาศกําหนด 

  ข้อ 9 ในกรณีพนักงานราชการละทิ.งงานก่อนครบกําหนดเวลาตามข้อ 3 หรอื

ปฏบิตังิานใดๆ จนเป็นเหตุใหเ้กดิความเสยีหายแก่กรม/สํานักงาน ในระหว่างอายุสญัญาพนักงานราชการ

ยนิยอมชดใชค้่าเสยีหายใหก้รม/สาํนกังานทุกประการภายในกําหนดเวลาที�กรม/สํานักงานเรยีกรอ้งให้

ชดใช้ และยินยอมให้กรม/สํานักงานหักค่าจ้างหรือเงินอื�นใดที�พนักงานราชการมีสิทธิได้รบัจาก       

กรม/สาํนกังานเป็นการชดใชค้่าเสยีหายได ้ เวน้แต่ความเสยีหายนั .นเกดิจากเหตุสุดวสิยั 

  ขอ้ 10 พนักงานราชการจะต้องปฏบิตัติามระเบยีบสํานักนายกรฐัมนตรวี่าด้วย

พนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ประกาศหรอืมตขิองคณะกรรมการบรหิารพนักงานราชการ  ประกาศ

หรอืคาํสั �งของกรม/สาํนกังานที�ออกตามระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตรวี่าดว้ยพนกังานราชการ พ.ศ. 2547  

  ขอ้ 11 พนกังานราชการจะตอ้งประพฤต ิและปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และ

คาํสั �งของทางราชการ ทั .งที�ไดอ้อกใชบ้งัคบัแก่พนกังานราชการอยูแ่ลว้ก่อนวนัที�ลงนามในสญัญาจา้งนี. 

และที�จะออกใชบ้งัคบัต่อไปในภายหลงั โดยพนกังานราชการยนิยอมใหถ้อืว่า กฎหมาย ระเบยีบ หรอื

คาํสั �งต่าง ๆ ดงักล่าวเป็นส่วนหนึ�งของสญัญาจา้งนี. 

  ขอ้ 12 พนักงานราชการต้องปฏบิตังิานใหก้บักรม/สํานักงานตามที�ไดร้บัมอบหมาย 

ดว้ยความซื�อสตัย ์สุจรติ และตั .งใจปฏบิตังิานอยา่งเตม็กําลงัความสามารถของตน โดยแสวงหาความรู้

และทักษะเพิ�มเติมหรือกระทําการใด ๆ เพื�อให้ผลงานในหน้าที�มคีุณภาพดีขึ.น ทั .งนี.  ต้องรกัษา

ผลประโยชน์ และชื�อเสยีงของราชการ และไม่เปิดเผยความลบัหรอืขอ้มูลของทางราชการให้         

ผู้หนึ�งผู้ใดทราบ โดยมไิด้รบัอนุญาตจากผู้รบัผดิชอบงานนั .น ๆ  

  ขอ้ 13 ในระหว่างอายสุญัญาจา้งนี. หากพนกังานราชการปฏบิตังิานตามสญัญาจา้งแลว้  

ก่อใหเ้กดิผลงานสรา้งสรรคข์ึ.นใหม ่ ใหล้ขิสทิธิ [ของผลงานดงักล่าวเป็นกรรมสทิธิ [ของกรม/สาํนกังาน 

  ขอ้ 14 พนกังานราชการจะตอ้งรบัผดิชอบต่อการละเมดิบทบญัญตัแิห่งกฎหมายหรอื   

สทิธใิดๆ ในสทิธบิตัร หรอืลขิสทิธิ [ของบุคคลที�สาม ซึ�งพนกังานราชการนํามาใชใ้นการปฏบิตัติามสญัญานี. 

  ขอ้ 15 สทิธ ิหน้าที�และความรบัผดิชอบของพนกังานราชการนอกเหนือจากที�กําหนด

ไวใ้นสญัญาจา้งนี. ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบัที�ทางราชการกําหนดไว ้
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  สญัญานี.ทําขึ.นสองฉบบัมขีอ้ความถูกต้องตรงกนั คู่สญัญาอ่าน ตรวจสอบและเขา้ใจ        

ขอ้ความในสญัญาโดยละเอียดแล้ว  จงึลงลายมอืชื�อไว้เป็นหลกัฐานต่อหน้าพยาน ณ วนั เดอืน ปี 

ดงักล่าวขา้งตน้ และต่างฝา่ยต่างเกบ็รกัษาไวฝ้า่ยละฉบบั 

 

 

     (ลงชื�อ) ……………………………………….. กรม/สาํนักงาน 

              (……………………………………….) 

 

 

     (ลงชื�อ) …………………………………….. พนกังานราชการ 

              (……………………………………….) 

 

 

     (ลงชื�อ) ……………………………………….. พยาน 

              (……………………………………….) 

 

 

     (ลงชื�อ ………………………………………….. พยาน 

              (……………………………………….) 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารแนบท้ายสญัญาจ้าง 
ผนวก ก. 

-------------------------- 

 

หน้าที�ความรบัผิดชอบของพนักงานราชการ 
 

 1. พนักงานราชการพิเศษ (ใหร้ะบุขอบเขตของลกัษณะการปฏบิตังิาน ระยะเวลา ผลผลติ 

หรอืวธิปีฏบิตังิานกรณอีื�นที�แสดงใหเ้หน็ผลสาํเรจ็ของงาน) 

     ………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

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

 2. พนักงานราชการทั �วไป (ใหร้ะบุหน้าที�ความรบัผดิชอบหรอืผลผลติตามระยะเวลา) 

     ………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

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

 หมายเหตุ   1. ในกรณีที�กรม/สํานักงานไดก้ําหนดรายละเอยีดมาตรฐานทั �วไปของงาน           
ในตําแหน่งใดไวแ้ลว้ อาจกําหนดหน้าที�ความรบัผดิชอบของพนักงานราชการใหป้ฏบิตัติามที�         
กรม/สาํนักงานกําหนดไว ้สาํหรบัตําแหน่งนั .นกไ็ด ้
       2. ในกรณีจาํเป็นเพื�อประโยชน์ของทางราชการ กรม/สํานักงาน อาจมคีําสั �ง
มอบหมายงานให้พนักงานราชการปฏบิตัิเป็นพเิศษนอกเหนือจากขอบเขตหน้าที�ความรบัผดิชอบ         
ที�กําหนดไว้ได้  โดยไม่ต้องแก้ไขสญัญา และพนักงานราชการยนิยอมปฏิบตัิตามคําสั �งของกรม/
สาํนกังาน โดยถอืเป็นการกําหนดหน้าที�ความรบัผดิชอบตามสญัญานี. 
 



 

เอกสารแนบท้ายสญัญาจ้าง 
ผนวก ข. 

--------------------------- 

 

 กาํหนดระยะเวลาการมาปฏิบติัหน้าที� 
 

1. พนักงานราชการพิเศษ 
�  ปฏบิตังิานตามเวลาการปฏบิตัริาชการปกต ิ

�  ปฏบิตังิานตามระยะเวลา ดงันี. ……………………………………………… 

      ………………………………………………………………………………… 

      ………………………………………………………………………………… 

�  ปฏบิตังิานตามผลผลติของงาน ดงันี. ………………………………………… 

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

      ………………………………………………………………………………… 

�  อื�น ๆ  ………………………………………………………………………… 

      ………………………………………………………………………………… 

      ………………………………………………………………………………… 
 

2. พนักงานราชการทั �วไป 
�  ปฏบิตังิานตามเวลาการปฏบิตัริาชการปกต ิ

�  ปฏบิตังิานตามระยะเวลา ดงันี. ……………………………………………… 

      ………………………………………………………………………………… 

      ………………………………………………………………………………… 

�  อื�น ๆ  ………………………………………………………………………… 

      ………………………………………………………………………………… 

      ………………………………………………………………………………… 
 

  หมายเหต ุ  ในกรณีที�มคีวามจาํเป็นเพื�อประโยชน์ของทางราชการ กรม/สํานักงาน       

อาจมคีําสั �งเปลี�ยนแปลงระยะเวลาการมาปฏบิตัิหน้าที�หรอืมคีําสั �งให้ปฏบิตัิหน้าที�เป็นอย่างอื�นได ้       

โดยไมต่อ้งแกไ้ขสญัญา และพนกังานราชการยนิยอมปฏบิตัติามคําสั �งของกรม/สํานักงาน โดยถอืเป็น

การกําหนดระยะเวลาการมาปฏบิตังิานตามสญัญานี. 
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