
 
 

(สําเนา) 
 

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

กรมการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลอืก 
.     

 
  ตามพระราชบัญญัติระเบียบข$าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๖๓ การย$าย การโอน 
หรือการเลื่อนข$าราชการพลเรือนสามัญไปแต!งต้ังให$ดํารงตําแหน!งข$าราชการพลเรือนสามัญในหรือต!าง
กระทรวงหรือกรมแล$วแต!กรณีให$เป3นไปตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 1 
ลงวันที่ 8 มีนาคม 2564 แจ$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!งประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน โดยมีสาระสําคัญดังน้ี 
  
1. หลักเกณฑ�การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล 
 1.1 ข$อมูลทั่วไป 
 (1) ประวัติส!วนตัว (ตาม ก.พ.7) 
 (2) ประวัติการรับราชการ 
 (3) ประสบการณ�ในการทํางาน 
 (4) อัตราเงินเดือน 
 1.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน!ง 
 (1) คุณวุฒิการศึกษา (ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน!งที่จะแต!งต้ังตามที่ ก.พ. 
กําหนดไว$ในมาตรฐานกําหนดตําแหน!ง) 
 (2) ระยะเวลาการดําเรงตําแหน!งและการปฏิบัติงานตามที่กําหนดไว$ในมาตรฐานกําหนด
ตําแหน!ง 
 (3) คุณสมบัติอื่นๆ ตามที่ ก.พ. กําหนดเพ่ิมเติม เช!น มีระยะเวลาข้ันตํ่าในการดํารงตําแหน!ง
หรือเคยดํารงตําแหน!งในสายงานที่จะแต!งต้ังหรือสายงานอื่นที่เกี่ยวข$องเกื้อกูลตามคุณวุฒิของบุคคล และตาม
ระดับตําแหน!งที่จะแต!งต้ัง มีรายละเอียดดังน้ี 
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ระดับ 
คุณวุฒิ 

ชํานาญงาน 

ม.3/มศ.3/ม.6 หรอืเทียบได$ไม!ตํ่ากว!าน้ี 11 ปN 

ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ 1) หรือเทียบได$ไม!ตํ่ากว!าน้ี 10 ปN 

ปวช. หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ 2) หรือเทียบได$ไม!ตํ่ากว!าน้ี 8 ปN 

ปวท. หรอือนุปริญญา 2 ปN หรือเทียบได$ไม!ตํ่ากว!าน้ี 7 ปN 
ปวส. หรืออนุปริญญา 3 ปN หรือเทียบได$ไม!ตํ่ากว!าน้ี 6 ปN 

ทั้งน้ี ต$องดํารงตําแหน!งในสายงานของตําแหน!งที่จะเลื่อนข้ึนแต!งต้ังและปฏิบัติหน$าที่ในสายงานน้ัน
ติดต!อกันมาแล$วไม!น$อยกว!า 1 ปN 
 
2. รูปแบบการประเมิน 
 2.1 ใช$วิธีการประเมินบุคคลและผลงานโดยการประเมินผลงานทุกตําแหน!ง 
 2.2 กําหนดระยะเวลาการส!งผลงานไม!ก!อนวันที่ข$าราชการมีคุณสมบัติในการเลื่อนข้ึนแต!งต้ังให$ดํารง
ตําแหน!งประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน ครบถ$วน 
 
3. ขั้นตอนการขอรับการประเมินผลงาน 
 การประเมินผลงานให$กระทําได$ต!อเมื่อข$าราชการพลเรือนสามัญผู$น้ันได$ผ!านการประเมินบุคคลแล$ว 
จากผู$บังคับบัญชาตามลําดับช้ันจนถึงผู$อํานวยการกอง/สํานัก ก!อนจะให$ส!งผลงานประเมิน ทั้งน้ี ผู$ผ!าน 
การประเมินบุคคลต$องได$คะแนนไม!ตํ่ากว!าร$อยละ 60 โดยลักษณะของผลงานที่เสนอต$องมีความสอดคล$องกับ
ลักษณะหน$าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน ในแต!ละระดับตามที่กําหนดไว$ในกฎ ก.พ. ว!าด$วย
หลักเกณฑ�การจัดประเภทตําแหน!งและระดับตําแหน!ง มีรายละเอียดดังน้ี 
 3.1 ผลงานท่ีจะนํามาประเมิน 
 3.1.1 เป3นผลการปฏิบัติงานจริง โดยไม!จําเป3นต$องเขียนผลงานข้ึนใหม! อาจเป3นการสรุป
รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานในอดีต หรือจากบันทึกผลงานที่ทําจริงไว$แล$วจากแฟQมงาน ย$อนหลัง 2 ปN 
 3.1.2 เป3นผลงานบ!งช้ี หรือพิสูจน�ให$เห็นถึงความรู$ ความสามารถ และความชํานาญที่จะ
ปฏิบัติงานในตําแหน!งที่จะขอประเมินตามหน$าที่ความรับผิดชอบของตําแหน!งน้ันๆ ที่กําหนดไว$เป3นหลัก 
 3.1.3 เป3นผลงานที่เกิดจากงานในราชการ และเป3นผลงานที่มีเอกสารหรือหลักฐานที่
สามารถประเมินได$ และได$รับการรับรองจากหัวหน$าฝTาย หรือหัวหน$ากลุ!ม และผู$อํานวยการของหน!วยงาน 
 3.1.4 ผลงานที่ได$ใช$ในการประเมินเพ่ือเลื่อนข้ึนดํารงตําแหน!งในระดับที่สูงข้ึนแล$ว  
จะนํามาใช$ประเมินอีกไม!ได$ 
 3.1.5 ผลงานที่จะส!งประเมิน ให$เป3นไปตามประเภทของตําแหน!งที่เลือ่น โดยให$จัดทําผลการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับงานของตําแหน!งทีจ่ะเลื่อนระดับ และจัดทาํผลงานเด!นหรือสาํคัญ ตามประเภทของผลงาน
ที่แสดงให$เห็นข้ึนประสบการณ�ในการปฏิบัติงาน  
 ทั้ ง น้ี  คณะกรรมการประเมินผลงานอาจกําหนดให$มีการนําเสนอผลงานโดยให$ม ี
การสัมภาษณ� หรือการสาธิต หรือวิธีการอื่น ตามที่เห็นว!าเหมาะสมประกอบการพิจารณาด$วยก็ได$ 

 
3.2 จํานวน... 
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 3.2 จํานวนผลงาน 
 ผลงาน จํานวนอย!างน$อย 1 เรื่อง หรือตามที่คณะกรรมการประเมินผลงานกําหนด  
โดยเรียงลําดับตามความดีเด!นหรือความสําคัญ และต$องเป3นเรื่องที่ เกี่ยวข$องกับตําแหน!งที่จะแต!งต้ัง  
ซึ่งประกอบด$วย 
 (1) ลักษณะงานของตําแหน!งที่จะประเมิน 
 (2) ผลงานที่จะใช$ประเมนิ ประกอบด$วย ผลการปฏิบัติงานที่ได$รับมอบหมาย และผลงานเด!น 
 3.3 เง่ือนไขของผลงาน 
 3.3.1 กรณีที่เป3นผลงานร!วมกันของบุคคลหลายคน ผู$ขอประเมินจะต$องแสดงให$เห็นว!าได$มี
ส!วนร!วมในการจัดทําผลงานในส!วนใด สัดส!วนเท!าใด อย!างไร โดยผลงานของผู$ขอรับการประเมินต$องมีสัดส!วน
ในการดําเนินงานไม!ตํ่ากว!าร$อยละ 60 และมีคํารับรองจากผู$มีส!วนร!วมในผลงานและผู$บังคับบัญชาด$วย 
 3.3.2 เงื่อนไขอื่นๆ ตามที่ ก.พ. หรือ คณะกรรมการประเมินผลงานเห็นควรกําหนดเพ่ิมเติม
เพ่ือความเหมาะสมในการประเมินผลงาน 
 ทั้งน้ี ผลงานข$างต$นจะต$องมคํีารับรองจากผู$บงัคับบญัชาอย!างน$อยสองระดับ คือ ผู$บังคับบญัชา
ที่กํากับดูแล และผู$บังคับบัญชาที่เหนือข้ึนไปอีกหน่ึงระดับ เว$นแต!ในกรณีที่ผู$บังคับบัญชาดังกล!าวเป3นบุคคล 
คนเดียวกัน ก็ให$มีคํารับรองหน่ึงระดับได$ 
 3.4 การส-งผลงานวิชาการเข/ารับการประเมินผลงาน  

 3.4.1 เอกสารประกอบการประเมินผลงาน 
 ก. แบบประเมินบุคคลและผลงาน ประกอบด$วย 
    (1) ตอนที่ 1 ข$อมูลเบื้องต$นของผู$รับการประเมิน 
  (2) ตอนที่ 2 การตรวจสอบคุณสมบัติผู$ขอรับการประเมิน 
  (3) ตอนที่ 3 การประเมินคุณลักษณะเฉพาะบุคล 
  (4) แบบเสนอผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนระดับสูงข้ึน ดังน้ี 
   - ผลการปฏิบัติงานย$อนหลัง 2 ปN 
   - ผลการปฏิบัติงานที่เสนอให$ประเมิน  
 3.4.2 การส!งผลงานที่ปรับปรุงแก$ไขตามมติคณะกรรมการประเมินผลงาน 
 3.4.2.1 ผ!านการประเมิน  หมายถึง  ให$ผ!านการประเมิน โดยไม!ต$องแก$ไขเอกสาร 
การประเมิน และสามารถแต!งต้ังได$ไม!ก!อนวันที่มี คุณสมบัติครบถ$วนสมบูรณ� และไม!ก!อนวันที่ผ!าน 
การประเมินผลงาน 
 3.4.2.2 ไม!ผ!านการประเมิน  หมายถึง  ผู$ขอประเมินไม!ผ!านการพิจารณาของ 
คณะกรรมการฯ เน่ืองจากขาดคุณสมบัติ หรือผลงานไม!เหมาะสมกับตําแหน!งที่ขอประเมิน โดยให$ผู$ขอรับ 
การประเมินผลงานเข$ารับการคัดเลือกเพ่ือประเมินผลงานใหม! 

3.5 เกณฑ��การตัดสิน 
                         องค�ประกอบในการประเมิน/ตัดสิน คะแนน 
๑. ผลการปฏิบัติงานย/อนหลัง 2 ป7 

พิจารณาจากการปฏิบัติงานเป3นไปตามหน$าที่ความรับผิดชอบหรือไม!   
ได$ปฏิบัติงานอะไรบ$าง และในแต!ละงานมีปริมาณมากน$อยเพียงใด 

๔๐ 
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สําเนาถูกต$อง 

 
(นางมณีรัตน� บุญเจริญ) 

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สํานักงานเลขานุการกรม 
กรมการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก 

28 เมษายน 2565 

                         องค�ประกอบในการประเมิน/ตัดสิน คะแนน 
๒. ผลการปฏิบัติงานท่ีเสนอให/ประเมิน 

1. ความรู$ความสามารถที่ใช$ในการปฏิบัติงาน 
2. คุณภาพของผลงาน 

2.1 ความถูกต$อง เหมาะสมของผลงานในด$านเทคนิค และวิธีการ 
2.2 ความครบถ$วน สมบูรณ� และความประณีตของผลงาน 
2.3 ประโยชน�ของผลงาน 

6๐ 

รวม 100 
* ในกรณีที่คณะกรรมการประเมินผลงานกําหนดองค�ประกอบการประเมินผลงานเพิ่มเติมอย!างน$อย

คะแนนองค�ประกอบน้ัน จะต$องไม!สูงกว!าองค�ประกอบทั้งสาม โดยปรับลดคะแนนตามสัดส!วนคะแนนให$
สอดคล$องกับหลักการกําหนดคะแนนที่กําหนดให$องค�ประกอบประโยชน�ของผลงานมีนํ้าหนักคะแนนสูงที่สุด
และองค�ประกอบความรู$ฯ และคุณภาพของผลงาน มีคะแนนเท!ากัน 
 3.6 เกณฑ�ผ-านการประเมินผลงาน 
 1.9.1 ผู$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 
 3.7 การเสนอความเห็นของกรรมการผู/ประเมิน 
 กรรมการผู$ประเมินแต!ละสายงาน สามารถให$ความเห็นต!อผลงานวิชาการได$ ดังน้ี 
 (   )  ผ!านการประเมิน   
 (   )  ไม!ผ!านการประเมิน   
 ทั้งน้ี การวินิจฉัยกรณีมีปZญหาเกี่ยวกับคุณภาพของผลงาน ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ประเมินผลงานถือเป3นที่สิ้นสุด 
 
4. การดําเนินการประเมินผลงาน 

ให$ส!วนราชการจัดเก็บรักษาเอกสารหลักฐานต!างๆ ที่จัดทําข้ึนในการประเมิน โดยอาจจัดเก็บใน
รูปแบบไฟล�อิเล็กทรอนิกส� หรือรูปแบบอื่นตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน�ในการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดําเนินการจาก ก.พ. รวมทั้งเพื่อประโยชน�ในการสืบค$น หรือใช$เป3นตัวอย!างในการจัดทําผลงาน
ของผู$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 
 


