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ประกาศ อ.ก.พ. กรมการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก 
เรื่อง  หลักเกณฑ�และวิธีการประเมินผลงานเพ่ือแต!งต้ังให$ดํารงตําแหน!งประเภทวิชาการ  

ระดับชํานาญการ และชํานาญการพิเศษ 
กรมการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลอืก 

.     

  ตามพระราชบัญญัติระเบียบข$าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๖๓ การย$าย การโอน 
หรือการเลื่อนข$าราชการพลเรือนสามัญไปแต!งต้ังให$ดํารงตําแหน!งข$าราชการพลเรือนสามัญในหรือต!าง
กระทรวงหรือกรมแล$วแต!กรณีให$เป4นไปตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 1 
ลงวันที่ 8 มีนาคม 2564 แจ$งเวียนกฎ ก.พ. ว!าด$วยการย$าย การโอน หรือการเลื่อนข$าราชการพลเรือนสามัญ 
จํานวน 3 ฉบับ ได$แก! 1) กฎ ก.พ. ว!าด$วยการย$าย การโอน หรือการเลื่อนข$าราชการพลเรือนสามัญประเภท
ทั่วไปในหรือต!างประทรวงหรอืกรม พ.ศ. 2564 2) กฎ ก.พ. ว!าด$วยการย$าย การโอน หรือการเลื่อนข$าราชการ 
พลเรือนสามัญประเภทวิชาการในหรอืต!างประทรวงหรอืกรม พ.ศ. 2564 3) กฎ ก.พ. ว!าด$วยการย$าย การโอน 
หรือการเลื่อนข$าราชการพลเรือนสามัญประเภทอํานวยการในหรือต!างประทรวงหรือกรม พ.ศ. 2564 ซึ่งประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 มีผลบังคับใช$ต้ังแต! วันที่ 1 กันยายน 2564 น้ัน 

  กรมการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก จึงกําหนดหลักเกณฑ�และวิธีการประเมิน
บุคคลและประเมินผลงานเพ่ือแต!งต้ังให$ดํารงตําแหน!งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ และชํานาญการพิเศษ 
โดยมีสาระสําคัญดังน้ี 
  
1. หลักเกณฑ� และวิธีการประเมินผลงาน 
 การประเมินผลงานให$กระทําได$ต!อเมื่อข$าราชการพลเรือนสามัญผู$น้ันได$ผ!านการประเมิน
บุคคลแล$ว โดยลักษณะของผลงานที่เสนอต$องมีความสอดคล$องกับลักษณะหน$าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ
ของงาน ในแต!ละระดับตามที่กําหนดไว$ในกฎ ก.พ. ว!าด$วยหลักเกณฑ�การจัดประเภทตําแหน!งและ 
ระดับตําแหน!ง มีรายละเอียดดังน้ี 
 ก. การประเมินผลงานเพ่ือเลื่อนข้ึนแต!งต้ังให$ดํารงตําแหน!งระดับชํานาญการ ให$ประเมินจาก 
ผลการปฏิบัติงานหรือผลสําเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในหน$าที่ ซึ่งต$องสะท$อนให$เห็นว!าผู$ขอประเมินน้ัน
เป4นผู$มีความรู$ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ความชํานาญงานและประสบการณ�เหมาะสมกับตําแหน!งระดับ
ชํานาญการ ได$แก! ตําแหน!งดังต!อไปน้ี 
 (1) ตําแหน!งสําหรับผู$ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ� โดยใช$ความรู$ ความสามารถ 
ประสบการณ� และความชํานาญงานสูงในงานวิชาการ ปฏิบัติงานที่ต$องตัดสินใจหรือแก$ปKญหาที่ยาก 
 (๒) ตําแหน!งสําหรับหัวหน$างาน ซึ่งต$องกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ผู$ร!วมปฏิบัติงาน โดยใช$ ความรู$  ความสามารถ ประสบการณ� และความชํานาญงานสูงในงานวิชาการ 
ปฏิบัติงานที่ต$องตัดสินใจหรือแก$ปKญหาที่ยาก 

 
ข. การประเมิน...  
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 ข. การประเมินผลงานเพ่ือเลือ่นข้ึนแต!งต้ังให$ดํารงตําแหน!งระดับชํานาญการพิเศษ ให$ประเมนิ
จากผลการปฏิบัติงานหรือผลสําเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในหน$าที่ ซึ่งต$องสะท$อนให$เห็นว!า ผู$ขอ
ประเมินน้ันเป4นผู$มีความรู$ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ความชํานาญงานและประสบการณ�สูงเหมาะสมกบั
ตําแหน!งระดับชํานาญการพิเศษ ได$แก! ตําแหน!งดังต!อไปน้ี 
 (๑) ตําแหน�งสําหรับผู�ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ� โดยใช�ความรู� ความสามารถ 
ประสบการณ� และความชํานาญงานสูงมากในงานวิชาการ ปฏิบัติงานที่ต�องตัดสินใจหรือแก�ป,ญหาที่ยากมาก 
 (๒) ตําแหน�งสําหรับหัวหน�างาน ซึ่งต�องกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ผู�ร�วมปฏิบัติงาน โดยใช� ความรู� ความสามารถ ประสบการณ� และความชํานาญงานสูงมาก ในงานวิชาการ 
ปฏิบัติงานที่ต�องตัดสินใจหรือแก�ป,ญหาที่ยากมาก 

 1.1 ผลงานวิชาการท่ีจะนํามาประเมิน 
 1.1.1 ผลงาน ควรเป4นการนําเสนอในรูปแบบการสรุปวิเคราะห�ถึงผลทีเ่กิดข้ึน สะท$อนให$เหน็
ถึงความรู$ ความสามารถ และความชํานาญในงาน รวมทั้งสามารถระบุผลสําเร็จของงานหรือประโยชน� 
ที่เกิดจากงานน้ัน หรือการนําไปใช$ หรือใช$เสริมยุทธศาสตร�ของหน!วยงาน หรือผลงานการให$บริการทาง
วิชาการ/ปฏิบัติการ ผลงานนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ�ใหม! เป4นต$น โดยมิใช!เป4นเพียงการรวบรวมผลงาน
ย$อนหลัง 
 1.1.2 ข$อเสนอแนวคิด ควรเป4นข$อเสนอแนวคิด วิธีการ หรือแผนงานที่จะนําในอนาคตที่
สามารถนําไปปฏิบัติได$จริง เพ่ือปรับปรุงงานหรือพัฒนางานของหน!วยงานหรือของกรมการแพทย�แผนไทยและ
การแพทย�ทางเลือกให$มีประสิทธิภาพ และสอดคล$องกับยุทธศาสตร� หรือนโยบายของกรมการแพทย� 
แผนไทยและการแพทย�ทางเลือกในตําแหน!งที่จะได$รับการแต!งต้ัง 

 ทั้ ง น้ี  คณะกรรมการประเมินผลงานอาจกํ าหนดให$มีการนําเสนอผลงานโดยให$ม ี
การสัมภาษณ� หรือการสาธิต หรือวิธีการอื่น ตามที่เห็นว!าเหมาะสมประกอบการพิจารณาด$วยก็ได$ 

 1.2 จํานวนผลงาน 
 1.2.1 ผลงาน จํานวนอย!างน$อย 1 เรื่อง แต!ไม!เกิน 3 เรื่อง หรือตามที่คณะกรรมการ
ประเมินผลงานกําหนด โดยเรียงลําดับตามความดีเด!นหรือความสําคัญ และต$องเป4นเรื่องที่เกี่ยวข$องกับ
ตําแหน!งที่จะแต!งต้ัง 
 1.2.2 ข$อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน จํานวน 1 เรื่อง ที่เกี่ยวข$องกับตําแหน!ง
ที่จะแต!งต้ัง 

 1.3 เง่ือนไขของผลงาน 
 1.3.1 เป4นผลงานเรื่องเดียวกันกับเรื่องที่เสนอในข้ันตอนการประเมินบุคคล 
 1.3.2 เป4นผลงานที่จัดทําข้ึนในระหว!างที่ดํารงตําแหน!งในระดับที่ตํ่ากว!าระดับที่ขอประเมิน 
๑ ระดับ หรือเป4นผลงานไม!เกิน 5 ปO หรือเว$นแต! ก.พ. หรือคณะกรรมการประเมินผลงานจะกําหนดเป4นอย!างอื่น 
 1.3.3 ไม!ใช!ผลงานวิจัย หรือวิทยานิพนธ�ที่เป4นส!วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือขอรบัปริญญา หรอื
ประกาศนียบัตร หรือเป4นส!วนหน่ึงของการฝQกอบรม ของผู$ขอประเมิน โดยกรณีผลงานที่เสนอเพ่ือขอรับ 
การประเมินจัดทําข้ึนในช!วงระยะเวลาเดียวกับที่ศึกษาหรือฝQกอบรม ผลงานน้ันต$องได$รับคํารับรองจาก
สถาบันการศึกษาหรือหน!วยงานที่จัดการฝQกอบรมว!าไม!เป4นส!วนหน่ึงของการศึกษาในรายวิชา หรือในหลักสูตร
ของการศึกษา หรือฝQกอบรม แล$วแต!กรณี 

1.3.4 กรณีที่... 
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 1.3.4 กรณีที่เป4นผลงานร!วมกันของบุคคลหลายคน ผู$ขอประเมินจะต$องแสดงให$เห็นว!าได$มี
ส!วนร!วมในการจัดทําผลงานในส!วนใด สัดส!วนเท!าใด อย!างไร โดยมีคํารับรองจากผู$มีส!วนร!วมในผลงานและ
ผู$บังคับบัญชาด$วย มีรายละเอียดดังน้ี 
 (1) ระดับชํานาญการ สัดส!วนของผลงานไม!น$อยกว!าร$อยละ 70 
 (2) ระดับชํานาญการพิเศษ สัดส!วนของผลงานไม!น$อยกว!าร$อยละ 80 
 1.3.5 ผลงานส!วนใดที่นํามาใช$ประเมินเพ่ือแต!งต้ังให$ดํารงตําแหน!งประเภทวิชาการในระดับใด 
หรือเพ่ือขอรับเงินประจําตําแหน!ง หรือเพ่ือขอรับเงินเพ่ิมสําหรับตําแหน!งที่มีเหตุพิเศษ ตําแหน!งนิติกร (พ.ต.ก.) แล$ว 
จะนําผลงานส!วนน้ันมาใช$เสนอประเมินเพ่ือเลื่อนข้ึนแต!งต้ังให$ดํารงตําแหน!งในระดับที่สูงข้ึนอีกไม!ได$ เว$นแต!
คณะกรรมการประเมินผลงานจะกําหนดเป4นอย!างอื่น 
 1.3.6 เงื่อนไขอื่นๆ ตามที่ ก.พ. หรือ คณะกรรมการประเมินผลงานเห็นควรกําหนดเพ่ิมเติม
เพ่ือความเหมาะสมในการประเมินผลงาน 

 ทั้งน้ี ผลงานข$างต$นจะต$องมคํีารับรองจากผู$บงัคับบญัชาอย!างน$อยสองระดับ คือ ผู$บังคับบญัชา
ที่กํากับดูแล และผู$บังคับบัญชาที่เหนือข้ึนไปอีกหน่ึงระดับ เว$นแต!ในกรณีที่ผู$บังคับบัญชาดังกล!าวเป4นบุคคล 
คนเดียวกัน ก็ให$มีคํารับรองหน่ึงระดับได$ 

 1.4 การส(งผลงานวิชาการเข)ารับการประเมินผลงาน  
 1.4.1 เอกสารประกอบการประเมินผลงาน 

 1.4.1.1 ผลงาน จํานวนอย!างน$อย 1 เรื่อง แต!ไม!เกิน 3 เรื่อง หรือตามที่คณะกรรมการ
ประเมินผลงานกําหนด โดยเรียงลําดับตามความดีเด!นหรือความสําคัญ และต$องเป4นเรื่องที่เกี่ยวข$องกับ
ตําแหน!งที่จะแต!งต้ัง 
 1.4.1.2 ข$อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน จํานวน 1 เรื่อง ที่เกี่ยวข$อง
กับตําแหน!งที่จะแต!งต้ัง 

 1.4.2 ระยะเวลาการส!งประเมินผลงาน 
 1.4.2.1 ตําแหน!งระดับควบ ผู$ที่ผ!านการประเมินบุคคลต$องส!งผลงานเข$ารับ 
การประเมินผลงาน ภายใน 6 เดือน นับจากวันที่กรมการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือกประกาศ
รายช่ือข$าราชการเป4นผู$มีคุณสมบัติในการประเมินผลงาน หากไม!ส!งภายในระยะเวลาที่กําหนดผู$ขอรับการประเมิน
ต$องส!งเอกสารประกอบการประเมินบุคคลที่จะเข$ารับการประเมินผลงานใหม!  
 4.2.2 ตําแหน!งนอกควบ (เฉพาะระดับชํานาญการพิเศษ) ผู$ที่ผ!านการประเมินบคุคล
ต$องส!งผลงานเข$ารับการประเมินผลงาน ภายใน 6 เดือน นับจากวันที่ประกาศรายช่ือข$าราชการผู$ที่ได$รับ
คัดเลือกเพ่ือประเมินผลงาน และให$ขยายเวลาการจัดส!งผลงานได$ 3 เดือน รวมระยะเวลาทั้งสิ้นไม!เกิน 9 เดือน 
โดยขยายได$ไม!หลังวันเกษียณอายุราชการ ทั้งน้ี หากไม!ส!งภายในระยะเวลาที่กําหนด ให$กรมประกาศรับสมัคร
คัดเลือกใหม! โดยผู$ได$รับการคัดเลือกรายเดิม ยังคงสามารถสมัครเข$ารับการคัดเลือกใหม!ได$ 
 1.4.3 การส!งผลงานที่ปรับปรุงแก$ไขตามมติคณะกรรมการประเมินผลงาน 
 ๑.4.3.1 ผ!านการประเมิน หมายถึง ให$ผ!านการประเมิน โดยไม!ต$องแก$ไขเอกสาร
การประเมินและสามารถแต!งต้ังได$ต้ังแต!วันที่สํานักงานเลขานุการกรมรับคําขอประเมินพร$อมเอกสารผลงาน
วิชาการที่ครบถ$วนสมบูรณ� 
 

 
1.4.3.2 ผ!านการ... 
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 1.4.3.2 ผ!านการประเมินโดยมีเงื่อนไข หมายถึง ผ!านการประเมินโดยต$องม ี
การแก$ไขเอกสาร การประเมินบางส!วนที่มิใช!สาระสําคัญให$สมบรูณ�ก!อนภายใน ๑ เดือนนับต้ังแต!วันที่ได$รับแจ$ง 
เมื่อแก$ไขปรับปรุงแล$วให$ดําเนินการเสนอกรรมการผู$ได$รับมอบหมายให$พิจารณาผลงานที่แก$ไขโดยไม!ต$อง
นําเข$าที่ประชุมกรรมการ และสามารถแต!งต้ังได$ไม!ก!อนวันที่สํานักงานเลขานุการกรมได$รับคําขอประเมิน 
ครั้งแรก 
 1.4.3.3 ให$ปรับปรุงผลงานเพ่ือเข$ารับการพิจารณาใหม! หมายถึง ต$องแก$ไขเอกสาร
การประเมิน ในส!วนที่เป4นสาระสําคัญ เพ่ือส!งคณะกรรมการฯ พิจารณาใหม!ภายใน ๖ เดือนนับต้ังแต!วันที่ได$รับ
แจ$ง เมื่อผ!านการประเมินผลงานจากคณะกรรมการประเมินผลงานฯ แล$ว จะแต!งต้ังได$ไม!ก!อนวันที่สํานักงาน
เลขานุการกรมได$รับเอกสารที่แก$ไขใหม! และไม!ก!อนวันที่ผู$ขอรับการประเมินผลงานมีคุณสมบัติครบถ$วนตาม
หลักเกณฑ�ที่กําหนด 
 1.4.3.4 ไม!ผ!านการประเมิน หมายถึง ผู$ขอประเมินไม!ผ!านการพิจารณาของ
คณะกรรมการ เน่ืองจากขาดคุณสมบัติ หรือผลงานไม!เหมาะสมกับตําแหน!งที่ขอประเมิน โดยให$ผู$ขอรับการประเมิน 
ผลงานเข$ารับการคัดเลือกเพ่ือประเมินผลงานใหม! 
 1.4.3.5 หากผู$ขอรับการประเมินผลงานไม!ส!งผลงานที่ปรับปรุงแก$ไขตามมติ
คณะกรรมการฯ ภายในระยะเวลาที่กําหนด ให$ดําเนินการกระบวนการประเมินบุคคลใหม! 

1.5 รูปแบบและวิธีการเสนอผลงาน  
 1.5.1 ผลงาน ให$จัดทําสรุปสาระสําคัญของงาน ข้ันตอนการปฏิบัติ ความรู$ความสามารถ 
แนวคิด หรือข$อกฎหมายที่ใช$ในการปฏิบัติงาน ความยุ!งยากซับซ$อนในการดําเนินงาน ประโยชน�ที่เกิดจากงาน
ดังกล!าว การวิเคราะห�ความสําเร็จหรือปKญหาอุปสรรคของการดําเนินงาน รวมถึงความเห็นหรือข$อเสนอแนะ
เพ่ิมเติม โดยอย!างน$อยให$มีหัวข$อการนําเสนอ ดังน้ี 
 (๑) เรื่องที่นําเสนอ 
 (๒) ระยะเวลาการดําเนินการ 
  (๓) ความรู$ ความชํานาญงาน หรือความเช่ียวชาญและประสบการณ�ที่ใช$ในการ
ปฏิบัติงาน 
  (๔) สรุปสาระสําคัญ ข้ันตอนการดําเนินการ และเปWาหมายของงาน 
  (๕) ผลสําเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 
  (๖) การนําไปใช$ประโยชน�/ผลกระทบ 
  (๗) ความยุ!งยากและซับซ$อนในการดําเนินการ 
  (๘) ปKญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ 
  (๙) ข$อเสนอแนะ 
  (๑๐) การเผยแพร!ผลงาน (ถ$ามี) 
  (๑๑) ผู$มีส!วนร!วมในผลงาน (ถ$ามี) 

1.5.2 คณะกรรมการประเมินผลงานอาจกําหนดให$มีการนําเสนอผลงานโดยให$ม ี
การสัมภาษณ� หรือการสาธิต หรือวิธีการอื่นตามที่เห็นว!าเหมาะสมประกอบการพิจารณาด$วยก็ได$ 
 
 

 
1.6 การเผยแพร!... 
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 1.6 การเผยแพร(ผลงาน  
 การประเมินเพ่ือแต!งต้ังให$ $ ดํารงตําแหนงระดับชํานาญการและระดับชํานาญการพิเศษ 
คณะกรรมการประเมินผลงานอาจจะกําหนดให$มีการเผยแพร!ผลงานด$วยก็ได$ เช!น เผยแพร!ในเว็บไซต�ของ 
ส!วนราชการ เป4นต$น 

 1.7 แนวทางการประเมินผลงาน   
 1.7.1 องค�ประกอบในการประเมินผลงานวิชาการเพ่ือแต!งต้ังให$ดํารงตําแหน!งประเภท
วิชาการ ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ ประกอบด$วย 
 ๑) ประโยชน�ของผลงาน  
 ๒) ความรู$ ความชํานาญงาน หรือความเช่ียวชาญและประสบการณ�ในการปฏิบัติงาน 
 ๓) คุณภาพของผลงาน 
 ๔) อื่นๆ ตามที่เห็นสมควร 

1.7.2 การพิจารณาในแต!ละองค�ประกอบ 

องค�ประกอบ 
ในการประเมิน 

แนวทางการพิจารณา 

1. ประโยชน�ของผลงาน พิจารณาจากผลงานน้ันเป4นการพัฒนาความก$าวหน$าในงาน สามารถใช$เป4น
แบบอย!างเป4นแหล!งอ$างอิง หรือเป4นต$นแบบในการปฏิบัติได$ หรือเป4น 
การประยุกต�เพ่ือให$เกิดการพัฒนาหรือแก$ปKญหาในการปฏิบัติงาน หรือเป4น 
การนําสิ่งที่มีอยู!แล$วมาประยุกต�ด$วยเทคนิค วิธีการ หรือเทคโนโลยีใหม!ๆ  
ที่ก!อให$ เกิดนวัตกรรมในการปฏิบั ติงาน สามารถนําไปใช$ประโยชน�ต!อ 
การปฏิบัติงานในหน!วยงานหรือส!วนราชการหรือต!อประชาชนหรือต!อ
ประเทศชาติ 

2. ความรู) ความชํานาญ
งาน หรือความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ�ในการ
ปฏิบัติงาน 

พิจารณาจากผลงานน้ันได$แสดงถึงการใช$ความรู$ความสามารถ ทักษะ 
สมรรถนะ ประสบการณ�ความชํานาญงานที่สั่งสมมาในการปฏิบัติงานหรือ 
คิดริเริ่มใหม! คิดค$น สร$าง หรือประดิษฐ�ข้ึนใหม! ปรับปรุงหรือแก$ไขใหม! หรือ
จัดทําเป4นครั้งแรกหรือคนแรกของส!วนราชการหรือของประเทศ ตามความ
เหมาะสมกับระดับตําแหน!ง หรือได$ใช$ความสามารถในการตัดสินใจแก$ไขปKญหา 
กําหนดข$อเสนอแนะ หรือวางแผนรองรับผลกระทบต!างๆ ได$เหมาะสมกับระดับ
ตําแหน!ง 

3. คุณภาพของผลงาน พิจารณาจากความสมบูรณ�ของเน้ือหาสาระ ที่มีการเรียบเรียงเน้ือหาและ
สาระสําคัญได$ครบถ$วน เป4นระบบ มีคําอธิบายที่ถูกต$อง ชัดเจน มีการอ$างอิง
แหล!งข$อมูลที่ถูกต$องและเช่ือถือได$ มีการนําความรู$ในเรื่องน้ัน ไม!ว!าจะหลักการ 
วิธีการ หรือข$อกฎหมายมาใช$ได$อย!างถูกต$อง บรรลุเปWาหมายที่กําหนดตาม
โครงการหรือแผนงาน และสนองนโยบายของส!วนราชการ หรือช!วย
ประหยัดเวลาและงบประมาณ และมีความยุ!งยากซับซ$อนในการดําเนินการ 
ที่ยอมรับได$ 
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องค�ประกอบ 
ในการประเมิน 

แนวทางการพิจารณา 

 4. อ่ืนๆ 

 

ในกรณีที่คณะกรรมการประเมินผลงานพิจารณาแล$ว เห็นว!าเพ่ือประโยชน�ของ
ทางราชการ และการพัฒนาข$าราชการ ตลอดจนเพ่ือความเหมาะสมกับตําแหน!ง 
ที่จะแต!งต้ังในบางสายงานหรือบางระดับ ก็อาจกําหนดองค�ประกอบอื่นในการ
พิจารณาผลงานร!วมด$วยก็ได$ เช!น ความเหมาะสมในการดํารงตําแหน!ง การให$
คําปรึกษาแนะนํา ผลงานการให$บริการหรือปฏิบัติการ เป4นต$น 

 1.8 เกณฑ��การตัดสิน 

                         องค�ประกอบในการประเมิน/ตัดสิน คะแนน 
๑. ประโยชน�ของผลงาน 

 ระดับชํานาญการ        
            เป4นประโยชน�ต!อการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข$องในระดับกลุ!มงานหรือฝ\ายข้ึนไป 

 ระดับชํานาญการพิเศษ  
            เป4นประโยชน�ต!อการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข$องในระดับกลุ!มงานหรือฝ\าย หรือกองข้ึนไป 

๔๐ 

๒. ความรู) ความชํานาญงาน หรือความเชี่ยวชาญและประสบการณ�ในการปฏิบัติงาน 

 ระดับชํานาญการ     
          มีความรู$ ความเข$าใจ ความชํานาญงาน และประสบการณ�ที่สามารถปฏิบัติงานใน 
ความรับผิดชอบด$วยตนเองได$ เป4นที่ยอมรับในงานน้ันๆ ระดับกลุ!มงานหรือฝ\ายข้ึนไป 

 ระดับชํานาญการพิเศษ 
          มีความรู$ ความเข$าใจ ความชํานาญงาน และประสบการณ�สงูมากเป4นพิเศษ เป4นที่ยอมรบั
ในส!วนราชการระดับกลุ!มงาน หรือฝ\าย หรือกองข้ึนไป 

๓๐ 

๓. คุณภาพของผลงาน 
 ระดับชํานาญการ        

           มีคุณภาพของผลงานที่เช่ือถือได$หรือดี 
 ระดับชํานาญการพิเศษ  

           มีคุณภาพของผลงานดีมาก 

๓๐ 

*๔. อ่ืนๆ ตามที่เห็นสมควร เช!น ความเหมาะสมในการดํารงตําแหน!ง การให$คําปรึกษาแนะนํา - 
รวม 100 

* ในกรณีที่คณะกรรมการประเมินผลงานกําหนดองค�ประกอบการประเมินผลงานเพ่ิมเติมอย!างน$อย
คะแนนองค�ประกอบน้ัน จะต$องไม!สูงกว!าองค�ประกอบทั้งสาม โดยปรับลดคะแนนตามสัดส!วนคะแนนให$
สอดคล$องกับหลักการกําหนดคะแนนที่กําหนดให$องค�ประกอบประโยชน�ของผลงานมีนํ้าหนักคะแนนสูงที่สุด
และองค�ประกอบความรู$ฯ และคุณภาพของผลงาน มีคะแนนเท!ากัน 
 
 

 
1.9 เกณฑ�ผ!าน... 
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 1.9 เกณฑ�ผ(านการประเมินผลงาน 
 1.9.1  ผู$ที่ผ!านการประเมินจะต$องได$รับการพิจารณาให$ “ผ(าน” จากคณะกรรมการ 
ผู$ประเมินเกินกึ่งหน่ึง  
 1.9.2  จะต$องได$คะแนนในแต!ละองค�ประกอบไม!น$อยกว!าร$อยละ ๖๐ และ 
 1.9.3  ได$คะแนนรวมทุกองค�ประกอบไม!น$อยกว!าร$อยละ ๖๐ 

 1.10 การเสนอความเห็นของกรรมการผู)ประเมิน 
 กรรมการผู$ประเมินแต!ละสายงาน สามารถให$ความเห็นต!อผลงานวิชาการได$ ดังน้ี 
 (   )  ผ!านการประเมิน   
 (   )  ผ!านการประเมินโดยมีเงื่อนไข (แก$ไขผลงานตามมติคณะกรรมการ 1 เดือน) 
 (   )  ให$ปรับปรุงผลงานเพ่ือเข$ารับการพิจารณาใหม! (แก$ไขผลงานตามมติคณะกรรมการ 6 เดือน) 
 (   )  ไม!ผ!านการประเมิน   

 ทั้งน้ี การวินิจฉัยกรณีมีปKญหาเกี่ยวกับคุณภาพของผลงาน ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ประเมินผลงานถือเป4นที่สิ้นสุด 
 
2. หลักเกณฑ� และวิธีการประเมินข)อเสนอแนวคิด 
 2.๑ องค�ประกอบและแนวทางในการประเมิน  
 2.1.1 ความท$าทายและความเป4นไปได$ในทางปฏิบัติ โดยพิจารณาว!าหากนําไปดําเนินการ 
ได$จริงจะช!วยให$เกิดผลดีข้ึนหรือคาดว!าจะเกิดผลอย!างไร  
 2.1.2 คุณค!าและประโยชน�ที่คาดว!าจะได$รับจากการนําไปปฏิบัติ โดยพิจารณาว!าข$อเสนอน้ัน 
เมื่อปฏิบัติตามแล$วจะให$ผลคุ$มค!า หรือจะช!วยในการแกไขปKญหาต!างๆ ของหน!วยงานหรือส!วนราชการ หรือ
ประเทศชาติได$อย!างไร หรือได$รับประโยชน�จากข$อเสนอที่นําเสนอมาอย!างไร 
 2.1.3 ความคิดริเริ่มสร$างสรรค� โดยพิจารณาว!ามีความคิดริเริ่มสร$างสรรค�ที่จะพัฒนาหรือ
ปรับปรุงงานอย!างไร 

 2.2 รูปแบบและวิธีการเสนอข)อเสนอแนวคิด ควรเป4นข$อเสนอแนวคิด วิธีการ หรือแผนงาน  
เพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรงุงานของหน!วยงานหรือส!วนราชการให$มีประสิทธิภาพ และสอดคล$องกับยุทธศาสตร�
หรือนโยบายของส!วนราชการ โดยอย!างน$อยให$มีหัวข$อการนําเสนอ ดังน้ี 
 1) เรื่อง 
 2) หลักการและเหตุผล 
 3) บทวิเคราะห�/แนวความคิด/ข$อเสนอ และข$อจํากัดที่อาจเกิดข้ึนและแนวทางแก$ไข 
 4) ผลที่คาดว!าจะได$รับ 
 5) ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
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 2.3 เกณฑ�การประเมินข)อเสนอแนวคิด 

ดีเด(น 
 

สามารถนําไปพัฒนาหรือปรับปรุงงานได$ในระดับสูงเป4นพิเศษ เป4นประโยชน�อย!างดีเย่ียม 
ต!อทางราชการ หรือประชาชน หรือประเทศชาติ 

ดีมาก สามารถนําไปพัฒนาหรือปรับปรุงงานได$ในระดับสูงมากเป4นประโยชน�อย!างดีย่ิงต!อทางราชการ 
หรือประชาชน หรือประเทศชาติ 

ยอมรับได) สามารถนําไปพัฒนาหรือปรับปรุงงานได$ในระดับสูงเป4นประโยชน�ต!อทางราชการ หรือ
ประชาชน 

ปรับปรุง ยังไม!เห็นความชัดเจนว!าสามารถนําไปพัฒนาหรือปรับปรุงงานได$อย!างไร หรือจะเป4นประโยชน�
ได$อย!างไร 

 2.4. เกณฑ�ผ(านการประเมิน  
 ข$อเสนอแนวคิดที่ผ!านการประเมินจะต$องได$รับผลการพิจารณาในระดับยอมรับได)   
ดีมาก หรือดีเด(น ทั้งน้ี หากผลการพิจารณาเป4นปรับปรุง ให$ผู$ขอประเมินปรับปรุงข$อเสนอแนวคิดตาม
ความเห็นของคณะกรรมการประเมินผลงาน 
 
3. การดําเนินการประเมินผลงาน 

ให$ส!วนราชการจัดเก็บรักษาเอกสารหลักฐานต!างๆ ที่จัดทําข้ึนในการประเมิน โดยอาจจัดเก็บใน
รูปแบบไฟล�อิเล็กทรอนิกส� หรือรูปแบบอื่นตามความเหมาะสม เพ่ือประโยชน�ในการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดําเนินการจาก ก.พ. รวมทั้งเพื่อประโยชน�ในการสืบค$น หรือใช$เป4นตัวอย!างในการจัดทําผลงาน
ของผู$ที่จะเข$ารับการคัดเลือกและประเมินผลงานต!อไป 
 

ประกาศ ณ วันที่  26  เมษายน  พ.ศ.  2565 
 

(ลงช่ือ)   นายยงยศ  ธรรมวุฒิ 
 (นายยงยศ  ธรรมวุฒิ) 
 อธิบดีกรมการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก 
 ประธาน อ.ก.พ. กรมการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก 
 
 
 
 
 

 
 


