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หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขในการรบัเงินประจําตาํแหน่งสําหรบัตําแหนง่ประเภทวิชาการ  
ระดบัทรงคณุวุฒิ ของกระทรวงสาธารณสขุ 

ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 6 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2565 ก.พ. ได้กําหนด
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการรับเงินประจําตําแหน่งสําหรับตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ            
ที่มีประสบการณ์ ทักษะ และสมรรถนะ สําหรับตําแหน่งในสายงานที่ ก.พ. กําหนดให้มีสิทธิได้รับเงิน       
ประจําตําแหน่ง ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับระบบการกําหนดตําแหน่งในปัจจุบัน ก.พ. จึงยกเลิก
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการรับเงินประจําตําแหน่ง ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 18               
ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 และอาศัยอํานาจตามมาตรา 50 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ประกอบกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงิน       
ประจําตําแหน่ง พ.ศ. 2551 จึงได้กําหนดหลักเกณฑ์ เง่ือนไข ในการรับเงินประจําตําแหน่งสําหรับตําแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ในอัตรา 15,600 บาท สําหรับตําแหน่งในสายงานท่ี ก.พ. กําหนดให้มีสิทธิ  
ได้รับเงินประจําตําแหน่ง น้ัน 
  กระทรวงสาธารณสุข จึงกําหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการรับเงินประจําตําแหน่งสําหรับ
ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ของกระทรวงสาธารณสุข ดังน้ี 

1. คุณสมบัติ 
    การได้รับเงินประจําตําแหน่งสําหรับตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ จะต้อง

ดํารงตําแหน่งระดับทรงคุณวุฒิ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
2. ผลงาน 
    การประเมินผลงานให้ได้รับเงินประจําตําแหน่งสําหรับตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ

ทรงคุณวุฒิ ควรเป็นผลการปฏิบัติงานหรือผลสําเร็จของงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของตําแหน่งหน้าที่     
ความรับผิดชอบของผู้ขอประเมิน สอดคล้องกับนโยบายของส่วนราชการ เป็นผลงานที่ทันสมัย และเป็น
ประโยชน์ แสดงถึงการใช้ความรู้ ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญในงานวิชาการเฉพาะด้านเป็นที่ยอมรับ              
ในวงวิชาการ หรือวงการด้านน้ันๆ โดยอาจนําผลการปฏิบัติงาน หรือผลสําเร็จของงานด้านอ่ืนที่เก่ียวข้อง           
หรือเก้ือกูลกับงานของตําแหน่งที่ขอประเมินมาเสนอได้ตามความเหมาะสม หรือผลงานการให้บริการ          
ทางวิชาการ/ปฏิบัติการ ผลงานนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ เป็นต้น 

    2.1 จํานวนผลงาน 
 จํานวนผลงาน ไม่เกิน 3 เรื่อง เรียงลําดับตามความดีเด่นหรือความสําคัญ โดยอย่างน้อย 

1 เรื่อง ต้องเก่ียวข้องกับตําแหน่งที่จะแต่งต้ัง 
    2.2 เงื่อนไขของผลงาน 
 1) เป็นผลงานที่จัดทําขึ้นในระหว่างที่ดํารงตําแหน่งระดับทรงคุณวุฒิ หรือเป็นผลงาน

ไม่เกิน 5 ปี 
 2) ไม่ใช่ผลงานวิจัย หรือวิทยานิพนธ์ที่เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือขอรับปริญญา 

หรือประกาศนียบัตร หรือเป็นส่วนหน่ึงของการฝึกอบรม ของผู้ขอประเมิน 
     กรณีผลงานที่เสนอเพ่ือขอรับการประเมินจัดทําขึ้นในช่วงระยะเวลาเดียวกับ       

ที่ศึกษาหรือฝึกอบรม ผลงานน้ันต้องได้รับคํารับรองจากสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานท่ีจัดการฝึกอบรม      
ว่าไม่เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาในรายวิชา หรือในหลักสูตรของการศึกษา หรือฝึกอบรม แล้วแต่กรณี 

 
 

/3) กรณีที่... 





- 2 - 
 

 3) กรณีที่เป็นผลงานร่วมกันของบุคคลหลายคน ผู้ขอประเมินจะต้องแสดงให้เห็นว่า 
ได้มีส่วนร่วมในการจัดทําผลงานในส่วนใด สัดส่วนเท่าใด อย่างไร โดยมีคํารับรองจากผู้มีส่วนร่วมในผลงาน   
และผู้บังคับบัญชาด้วย 

 4) ผลงานส่วนใดที่นํามาใช้ประเมินเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ     
ในระดับใด เพ่ือขอรับเงินประจําตําแหน่งแล้ว จะนําผลงานส่วนน้ันมาใช้เสนอประเมินให้ได้รับเงินประจํา
ตําแหน่ง ระดับทรงคุณวุฒิ อีกไม่ได้ 

 5) กรณีการทําผลงานที่เก่ียวข้องกับมนุษย์ ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
จริยธรรมเกี่ยวกับการวิจัยในมนุษย์ของโรงพยาบาลหรือหน่วยงานด้วย 

 ทั้งน้ี ผลงานข้างต้นจะต้องมีคํารับรองจากผู้ บังคับบัญชาอย่างน้อยสองระดับ          
คือ ผู้บังคับบัญชาที่กํากับดูแล และผู้บังคับบัญชาที่เหนือขึ้นไปอีกหน่ึงระดับ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชา
ดังกล่าวเป็นบุคคลคนเดียวกัน ก็ให้มีคํารับรองหน่ึงระดับได้ 

3. แนวทางการประเมินผลงาน 
    3.1 องค์ประกอบในการประเมิน ได้แก่ 
 1) ประโยชน์ของผลงาน 
 2) ความรู้ ความชํานาญ หรือความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
 3) คุณภาพของผลงาน 
    3.2 การพิจารณาในแต่ละองค์ประกอบ 
 1) ประโยชน์ของผลงาน 
     พิจารณาจากผลงานน้ันเป็นการพัฒนาความก้าวหน้าในงาน สามารถใช้เป็น

แบบอย่าง เป็นแหล่งอ้างอิง หรือเป็นต้นแบบในการปฏิบัติได้ หรือเป็นการประยุกต์เพ่ือให้เกิดการพัฒนา    
หรือแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน หรือเป็นการนําสิ่งที่มีอยู่แล้วมาประยุกต์ด้วยเทคนิค วิธีการ หรือเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ ที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน สามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในส่วนราชการ    
หรือต่อประชาชน หรือต่อประเทศชาติ  

     แนวทางการพิจารณาให้ได้รับเงินประจําตําแหน่ง ระดับทรงคุณวุฒิ  
     ผลงานเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความก้าวหน้าในงาน สามารถใช้เป็น

แบบอย่าง เป็นแหล่งอ้างอิง หรือเป็นต้นแบบในการปฏิบัติได้ หรือเป็นการประยุกต์เพ่ือให้เกิดการพัฒนา    
หรือแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน หรือเป็นการนําสิ่งที่มีอยู่แล้วมาประยุกต์ด้วยเทคนิค วิธีการ หรือเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ ที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน สามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องระดับ
กระทรวงขึ้นไป 

 2) ความรู้ ความชํานาญ หรือความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
     พิจารณาจากผลงานน้ันได้แสดงถึงการใช้ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ 

ประสบการณ์ ความชํานาญงานที่สั่งสมมาในการปฏิบัติงานหรือคิดริเริ่มใหม่ คิดค้น สร้าง หรือประดิษฐ์ขึ้นใหม่ 
ปรับปรุงหรือแก้ไขใหม่ หรือจัดทําเป็นครั้งแรกหรือคนแรกของส่วนราชการหรือของประเทศ ตามความเหมาะสม
กับระดับตําแหน่ง หรือได้ใช้ความสามารถในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา กําหนดข้อเสนอแนะ หรือวางแผนรองรับ
ผลกระทบต่าง ๆ ได้เหมาะสมกับระดับตําแหน่ง  

     แนวทางการพิจารณาให้ได้รับเงินประจําตําแหน่ง ระดับทรงคุณวุฒิ 
     ผลงานสะท้อนให้เห็นถึงการมีความรู้ความสามารถ ทักษะ  สมรรถนะ 

ประสบการณ์ ความชํานาญงานที่สั่งสมมาในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ หรือคิดริเริ่มใหม่ คิดค้น สร้าง       
หรือประดิษฐ์ขึ้นใหม่ ปรับปรุงหรือแก้ไขใหม่ หรือจัดทําเป็นครั้งแรกหรือคนแรกของส่วนราชการหรือของประเทศ 
ตามความเหมาะสมกับระดับตําแหน่ง หรือได้ใช้ความสามารถในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา มีข้อเสนอแนะ     
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หรือวางแผนรองรับผลกระทบต่าง ๆ ได้เหมาะสมกับระดับตําแหน่ง เป็นที่ยอมรับในระดับกระทรวง หรือวงวิชาการ/
วิชาชีพในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 

 3) คุณภาพของผลงาน 
      พิจารณาจากความสมบูรณ์ของเน้ือหาสาระ ที่มีการวิเคราะห์ การเรียบเรียงเน้ือหา

และสาระสําคัญได้ครบถ้วน เป็นระบบ มีคําอธิบายที่ถูกต้อง ชัดเจน มีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง         
และเช่ือถือได้ มีการนําความรู้ในเร่ืองน้ันไม่ว่าจะหลักการ วิธีการ หรือข้อกฎหมายมาใช้ได้อย่างถูกต้อง      
บรรลุเป้าหมายที่กําหนดตามโครงการหรือแผนงานและสนองนโยบายของส่วนราชการ หรือนโยบายของรัฐบาล 
หรือช่วยประหยัดเวลาและงบประมาณ และมีความยุ่งยากซับซ้อนในการดําเนินการที่ยอมรับได้  

    แนวทางการพิจารณาให้ได้รับเงินประจําตําแหน่ง ระดับทรงคุณวุฒ ิ
              ผลงานมีคุณภาพดีเด่นเป็นพิเศษ โดยผลงานมีความสมบูรณ์ในการวิเคราะห์   

การเรียบเรียงเน้ือหาและสาระสําคัญได้ครบถ้วน เป็นระบบ มีคําอธิบายที่ถูกต้อง ชัดเจน มีการอ้างอิง
แหล่งข้อมูลที่ถูกต้องและเช่ือถือได้ มีการนําความรู้ในเรื่องน้ันไม่ว่าจะหลักการ วิธีการ หรือข้อกฎหมายมาใช้ได้
อย่างถูกต้อง บรรลุเป้าหมายท่ีกําหนด หรือช่วยประหยัดเวลาและงบประมาณ และมีความยุ่งยากซับซ้อน     
ในการดําเนินการสูงมากเป็นพิเศษ 

4. การเผยแพร่ผลงาน 
    ผลงานที่นํามาเสนอเพ่ือเข้ารับการประเมิน อย่างน้อยต้องมีผลงาน จํานวน 1 เรื่อง     

(เรื่องที่ 1) ที่มีการนําไปเผยแพร่ตีพิมพ์ในวารสาร ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ  
5. เกณฑ์การตัดสิน 

องค์ประกอบในการประเมิน คะแนน 
1. ประโยชน์ของผลงาน 40 
2. ความรู้ ความชํานาญงาน หรือความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 30 
3. คุณภาพของผลงาน 30 

รวม 100 
    โดยเกณฑ์ผ่านการประเมินจะต้องได้รับการพิจารณาให้ “ผ่าน” จากคณะกรรมการ         

ผู้ประเมินเกินก่ึงหน่ึง และจะต้องได้คะแนนในแต่ละองค์ประกอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 และได้คะแนนรวม 
ทุกองค์ประกอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

6. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงาน มี 4 กรณี 
       6.1 ผ่านการประเมิน หมายถึง ผลงานดีเด่นมีประโยชน์ในเชิงวิชาการ และมีคุณภาพ
เหมาะสมกับตําแหน่งที่ขอประเมิน ไม่ต้องปรับปรุงแก้ไข 
      6.2 ปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่ไม่เป็นสาระสําคัญ หมายถึง ปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่ไม่เป็น
สาระสําคัญให้ครบถ้วนสมบูรณ์ หากผลการพิจารณาเป็นปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่ไม่เป็นสาระสําคัญ ให้ผู้ขอประเมิน
ปรับปรุงแก้ไขตามความเห็นของคณะกรรมการประเมิน ภายใน 2 เดือน นับจากวันที่ผู้ขอประเมินรับทราบ         
การแจ้งให้ปรับปรุงแก้ไข เมื่อผู้ขอประเมินปรับปรุงแก้ไขแล้ว ให้นําเสนอคณะกรรมการพิจารณาอีกครั้ง                     
      6.3 ปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่เป็นสาระสําคัญ หมายถึง ผลงานยังมีคุณภาพไม่ถึงระดับ      
ที่ขอประเมิน แต่เป็นเรื่องที่มีประโยชน์ในเชิงวิชาการสามารถปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ได้ ให้ผู้ขอประเมินปรับปรุง
แก้ไขตามความเห็นของคณะกรรมการประเมิน ภายใน 6 เดือน นับจากวันที่ผู้ขอประเมินรับทราบการแจ้ง      
ให้ปรับปรุงแก้ไข เมื่อผู้ขอประเมินปรับปรุงแก้ไขแล้ว ให้นําเสนอคณะกรรมการพิจารณาอีกครั้ง 
       6.4 ไม่ผ่านการประเมิน หมายถึง ผลงานมีคุณภาพไม่ถึงระดับที่ขอประเมิน ไม่มีประโยชน์
ในเชิงวิชาการ หรือไม่ตรงกับตําแหน่งที่ขอประเมิน หากผู้ขอประเมินประสงค์จะส่งผลงานให้ประเมินใหม่ 
จะต้องส่งผลงานเรื่องใหม่ 

/7. การดําเนินการ... 
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  7. การดําเนินการประเมินผลงาน 
     7.1 การส่งคําขอประเมินผลงาน  
    การประเมินผลงานให้ได้รับเงินประจําตําแหน่งสําหรับตําแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับทรงคุณวุฒิ ให้ผู้ขอประเมินส่งคําขอประเมินที่มีเอกสารหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์ ผ่านหน่วยงานต้นสังกัด 
ได้แก่ กรมหรือจังหวัด แล้วแต่กรณี ไปที่สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือดําเนินการประเมินผลงานต่อไป 
      7.2 การดําเนินการประเมินผลงาน 
            ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการประเมินผลงาน ได้แก่ กรมหรือสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข แล้วแต่กรณี จัดเก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่จัดทําขึ้นในการประเมินผลงานโดยอาจจัดเก็บ    
ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ หรือรูปแบบอ่ืนตามความเหมาะสม เพ่ือประโยชน์ในการติดตาม ตรวจสอบ        
และประเมินผลการดําเนินการ จาก ก.พ. รวมทั้งเพ่ือประโยชน์ในการสืบค้น หรือใช้เป็นตัวอย่างในการจัดทํา
ผลงานของผู้ที่จะประเมินผลงานต่อไป 
      7.3 การตรวจสอบการประเมินผลงาน 
            การประเมินผลงานให้ได้รับเงินประจําตําแหน่งสําหรับตําแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับทรงคุณวุฒิ ในการประเมินผลงานหากได้ตรวจสอบ หรือมีผู้ทักท้วงและได้ตรวจสอบแล้วพบว่า 
ข้าราชการผู้ขอประเมินผู้ใดแจ้งข้อมูลเก่ียวกับเรื่องสัดส่วนการจัดทําผลงาน หรือเรื่องอ่ืน ๆ เก่ียวกับการจัดทํา
ผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน นําผลงานของผู้อ่ืนมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อ่ืน
ให้จัดทําผลงานให้โดยผลงานท่ีนํามาจัดทําน้ันไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตนให้ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ 
ดําเนินการ ดังน้ี 
       (๑) ในกรณีที่อยู่ระหว่างการประเมินผลงาน ให้้ระงับการประเมินผลงาน   
            (๒) ในกรณีที่ผ่านการประเมินผลงานแล้ว ให้้ยกเลิกผลการประเมิน   
            (๓) ในกรณีที่ได้รับเงินประจําตําแหน่งสําหรับตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
ทรงคุณวุฒิแล้ว ให้ยกเลิกคําสั่งให้ได้รับเงินประจําตําแหน่งโดยพลัน 

 ทั้งน้ี ให้ดําเนินการทางวินัยแก่ผู้ขอประเมิน และผู้ที่เก่ียวข้องตามควรแก่กรณี     
และไม่ให้ผู้ขอประเมินเข้ารับการประเมินผลงานให้ได้รับเงินประจําตําแหน่งสําหรับตําแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับทรงคุณวุฒิ มีกําหนดเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีนับต้ังแต่วันที่ถูกดําเนินการตาม (๑) (๒ หรือ (๓) แล้วแต่กรณี 
หากพบว่าข้อทักท้วงน้ันเป็นการกล่ันแกล้งหรือเป็นเท็จ ให้รายงานต่อผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕7     
เพ่ือดําเนินการสอบสวนผู้ทักท้วงให้ได้ข้อเท็จจริง แล้วดําเนินการตามท่ีเห็นสมควรต่อไปด้วย 

8. ให้ได้รับเงินประจําตําแหน่ง เม่ือผ่านการประเมินผลงานแล้ว 
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เอกสารส่งคําขอประเมินผลงานให้ไดร้บัเงนิประจาํตําแหน่งสําหรบัตาํแหน่งประเภทวิชาการ  
ระดบัทรงคณุวุฒิ ของกระทรวงสาธารณสขุ 

 
1. หนังสือนําส่งจาหน่วยงานต้นสังกัด      จํานวน   1   ฉบับ 
2. แบบแสดงรายละเอียดประกอบการขอประเมินผลงาน (ลายเซ็นจริง 1 และสําเนา 4) จํานวน   5   ชุด 
3. วารสารเผยแพร่ผลงาน        
    3.1 วารสารฉบับจริง        จํานวน   1   เล่ม 
    3.2 สําเนาวารสาร (Reprint)       จํานวน   5   ชุด 
    กรณีตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร Online ให้แนบหนังสือรับรองผลงานวิชาการด้วย   
4. ผลงานวิชาการฉบับเต็ม (Full Paper) (ถ้ามี)     จํานวน   5   ชุด 
5. เอกสารหลกัฐานประกอบผลงานการสอนและการให้คาํปรึกษา ย้อนหลัง 3 ปี จํานวน   5   ชุด 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ขั้นตอนการประเมินผลงานให้ไดร้บัเงินประจําตําแหน่งสําหรบัตาํแหน่งประเภทวิชาการ  

ระดบัทรงคณุวุฒิ ของกระทรวงสาธารณสขุ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
หมายเหตุ   การปรับปรุงแก้ไขผลงานท้ังส่วนท่ี “ไม่เป็นสาระสําคัญ” และ “ส่วนท่ีเป็นสาระสําคัญ” ให้ผู้ขอรับการประเมินปรับปรุงแก้ไข            
               ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในแต่ละกรณี ท้ังน้ี นับจากวันท่ีผู้ขอรับการประเมินได้รับทราบการแจ้งแก้ไข 

กระทรวงสาธารณสุข 
(กองกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข) 

รับเอกสารคําขอประเมินผลงาน 

กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตรวจสอบเอกสารคําขอประเมินผลงาน 

เอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ เอกสารถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ 

กองบริหารทรัพยากรบุคคล แจ้งส่วนราชการ
ต้นสังกัด ให้ผู้ขอประเมินแก้ไขเอกสาร       

ให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ 

เลขานุการ จัดส่งเอกสาร และนัดประชุม
คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาผลงาน 

ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงาน 

ผลการพิจารณา 

ผ่านการประเมิน ปรับปรุงแก้ไข ไม่ผ่านประเมิน 

ไม่สาระสาํคัญ 
แจ้งส่วนราชการต้นสังกัด 
ให้แจ้งผู้ขอประเมิน

แก้ไขผลงาน  
ตามมติคณะกรรมการ 

 ภายใน 2 เดือน

สาระสาํคัญ 
แจ้งส่วนราชการต้นสังกัด 
ให้แจ้งผู้ขอประเมิน

แก้ไขผลงาน  
ตามมติคณะกรรมการ 

ภายใน 6 เดือน

แจ้งมติ ให้ผู้ท่ีเก่ียวข้อง
จัดทําคําสั่งเสนอ       

ผู้มีอํานาจส่ังบรรจุ ฯ     
ลงนามคําสั่งให้ได้รับ
เงินประจําตําแหน่ง 

แจ้งส่วนราชการ    
ต้นสังกัด ให้แจ้ง    
ผู้ขอประเมินทราบ
และให้ผู้ขอประเมิน
ส่งผลงานเรื่องใหม่ 



สิ่งทีส่่งมาด้วย 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์ม 
การจัดทําเอกสารคําขอประเมินผลงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

(ปก) 
 

แบบแสดงรายละเอยีดประกอบการขอประเมินผลงาน 

 
ของ 

 
 
 
 

...................................(ชือ่ผู้จัดทํา).................................. 
ตําแหน่ง....................................................ตําแหน่งเลขที.่.......................... 

ส่วนราชการ..................................................................................... 
 
 
 
 
 
 

ขอประเมินเพื่อขอรับเงินประจําตําแหน่ง 
ตําแหน่ง....................................................ตําแหน่งเลขที.่............................ 

ส่วนราชการ..................................................................................... 
 

 
 
 

 
 
 



 
 
 

สารบญั 
 
 
  หัวข้อ        เลขหนา้ 
        ................        ............... 
        ................        ............... 
        ................        ............... 
        ................        ............... 
        ................        ............... 
        ................        ............... 
        ................        ............... 
        ................        ............... 
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   แบบแสดงรายละเอียดประกอบการขอประเมินผลงาน                              

ตอนที่ 1 แบบแสดงข้อมูลส่วนบคุคล 
1. ช่ือผู้ขอประเมิน.......…………………………………………………..…………………………..……………………………….……… 
2. ตําแหน่งปัจจุบัน ............................................ระดับ...............................(ด้าน.......................................(ถ้ามี))
ตําแหน่งเลขที่ ....................................สังกัด ฝ่าย/กลุ่ม/ส่วน ................................................................................ 
กอง/สํานัก/สถาบัน/ศูนย์ .......................................................... กรม ................................................................... 
3. ดํารงตําแหน่งระดับทรงคุณวุฒิ เมื่อ ....................................................... 
4. ขอประเมินเพ่ือขอรับเงินประจําตําแหน่ง ตําแหน่ง ............................ระดับ...................(ด้าน................(ถ้ามี)) 
ตําแหน่งเลขที่ ....................................สังกัด ฝ่าย/กลุ่ม/ส่วน ...........................................................................
กอง/สํานัก/สถาบัน/ศูนย์ .......................................................... กรม ................................................................... 
5. ประวัติส่วนตัว (จาก ก.พ.7) 
    เกิดวันที่………….เดือน……………………….พ.ศ…………. อายุ………….ปี………………เดือน 
    อายุราชการ………………….ปี …………………..เดือน ปีเกษียณ...................................... 
6. ประวัติการศึกษา  

คุณวุฒิและวิชาเอก ปีที่สําเร็จการศึกษา สถาบัน 
………………………………….………………. 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 

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

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

7. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) ช่ือใบอนุญาต............................................……………………เลขที่................... 
    วันออกใบอนุญาต…………………………………………………………..วันหมดอายุ………………..…………………………….. 
8. ประวัติการรับราชการ (จากเริ่มรับราชการจนถึงปัจจุบัน แสดงเฉพาะที่ได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง     
ในระดับที่สูงขึน้แต่ละระดับ และการเปลีย่นแปลงในการดํารงตําแหน่งในสายงานต่าง ๆ) (พร้อมแนบสําเนา ก.พ.7) 

วัน เดือน ปี ตําแหน่ง อัตราเงินเดือน สังกัด 
………………………………
……………………………… 
…………………………….. 
……………………….……. 

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

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

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

 
- ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความท่ีแจ้งไว้ในแบบฟอร์มน้ีถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 

(ลงช่ือ) .......................................................... (ผู้ขอประเมนิ)
                                                    (.........................................................) 

  (วันที่) ............/.................../...................... 
 

หมายเหตุ ข้อ ๑ - ๗ ให้ผู้ขอประเมินเป็นผู้กรอกข้อมูล และหน่วยงานการเจ้าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง 
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ตอนที่ 2 การตรวจคุณสมบัติบคุคล 

สรปุผลการตรวจสอบคุณสมบตัขิองบคุคล 
1. วุฒกิารศกึษา 

(     )  ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
(     )  ไม่ตรง แต่ ก.พ. ยกเว้นตามมาตรา 62 

2. ใบอนญุาตประกอบวิชาชพี (ถ้ากาํหนดไว้) 
(     )  ตรงตามที่กําหนด ใบอนุญาตเลขที…่………………….……………………….. 
(     )  ไม่ตรงตามที่กําหนด 

3. ระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่ง 
(     )  ครบตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 
(     )  ไม่ครบ แต่จะครบกําหนดในวันที่…..............................................…… 

4. ระยะเวลาขั้นต่ําในการดาํรงตําแหน่งหรือเคยดาํรงตาํแหน่งในสายงานที่จะแตง่ตัง้  
    (ให้รวมถึงการดํารงตําแหน่งในสายงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือเคยปฏิบัติงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือเก้ือกูลด้วย) 

(     )  ตรงตามที่ ก.พ. กําหนด   
(     )  ไม่ตรง   
(     )  ส่งให้คณะกรรมการประเมินเป็นผู้พิจารณา 
(     ) ..................................................................  

สรปุผลการตรวจสอบคุณสมบตัขิองบคุคล 
(     )  อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะดําเนินการต่อไปได้ 
(     )  อยู่ในหลักเกณฑ์ทีจ่ะดําเนินการต่อไปได้แต่ต้องให้คณะกรรมการประเมินผลงานเป็นผู้พิจารณา 

              ในเรื่องระยะเวลาขั้นตํ่าในการดํารงตําแหน่ง 
(     )  ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ (ระบุเหตุผล)............................................................................……………. 

 
 
 

      ลงช่ือ……………..………….…………………..(ผู้ตรวจสอบ)
                                                                                 (……………………………......) 
                                                                        ตําแหน่ง......................................................... 

(หัวหน้าหน่วยงานการเจ้าหน้าที่/ผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่)
                                                       วันที่.........เดือน.................พ.ศ................ 
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แบบแสดงสรุปการเสนอผลงาน 

ช่ือผู้ขอประเมิน …………………………………………………………………………………………………….……………………………     
เพ่ือขอรับเงินประจําตําแหน่ง ตําแหน่ง.....………………………ระดับ................................(ด้าน.............................) 

ตอนที่ 1 หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ 

1. หน้าทีค่วามรับผดิชอบปจัจุบนั …………….................................……………………………….…………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………..………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………….….. 
……………………………………………………………………………………………..………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………..………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………….….. 
……………………………………………………………………………………………..………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………….….. 
……………………………………………………………………………………………..………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………..………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………….….. 
2. หน้าทีค่วามรับผดิชอบของตาํแหน่งทีจ่ะแต่งตั้ง................…………..…………………..………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………..………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………….….. 
……………………………………………………………………………………………..………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………..………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………….….. 
……………………………………………………………………………………………..………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………….….. 
……………………………………………………………………………………………..………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………..………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………….….. 
…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………….….. 
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ตอนที่ ๒ ผลงานและข้อเสนอแนวคิดที่เสนอเพื่อขอรับการประเมิน (โดยเรียงลําดับตามความดีเด่นหรือความสําคัญ) 
ผลงานลําดับที่ ๑ เรื่อง ................................................................................................................................... 
ปี พ.ศ. ที่ดําเนินการ ........................................................................................................................................ 

    กรณีที่เป็นผลงานร่วมกันของบุคคลหลายคน 
รายชื่อผู้มีส่วนร่วมในผลงาน สดัส่วน

ผลงาน 
ระบรุายละเอียดของผลงาน 

เฉพาะส่วนทีผู่ข้อประเมินปฏบิตั ิ
 (ชื่อผู้ขอประเมิน กรณีทําคนเดียวต้องระบุด้วย)   
   
   

 
ผลงานลําดับที่ 2 เรื่อง ................................................................................................................................... 
ปี พ.ศ. ที่ดําเนินการ ........................................................................................................................................ 

    กรณีที่เป็นผลงานร่วมกันของบุคคลหลายคน 
รายชื่อผู้มีส่วนร่วมในผลงาน สดัส่วน

ผลงาน 
ระบรุายละเอียดของผลงาน 

เฉพาะส่วนทีผู่ข้อประเมินปฏบิตั ิ
 (ชื่อผู้ขอประเมิน กรณีทําคนเดียวต้องระบุด้วย)   
   
   

 
ผลงานลําดับที่ 3 เรื่อง ................................................................................................................................... 
ปี พ.ศ. ที่ดําเนินการ ........................................................................................................................................ 

    กรณีที่เป็นผลงานร่วมกันของบุคคลหลายคน 
รายชื่อผู้มีส่วนร่วมในผลงาน สดัส่วน

ผลงาน 
ระบรุายละเอียดของผลงาน 

เฉพาะส่วนทีผู่ข้อประเมินปฏบิตั ิ
 (ชื่อผู้ขอประเมิน กรณีทําคนเดียวต้องระบุด้วย)   
   
   

 
 
 
 
 
 

 



5 

ตอนที่ ๓ การรบัรองผลงาน 

๑. คํารับรองของผู้ขอประเมิน 
ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

 (ลงช่ือ) ................................................................. 
                                       (................................................................) 

                                                  (ตําแหน่ง) ............................................................... 
       (วันที่) ............/......................./...................... 
๒. คํารับรองของผู้มีส่วนร่วมในผลงาน 

ขอรับรองว่าสัดส่วนผลงานดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ 
ผลงานลําดับที่ ๑ เรื่อง ................................................................................................................................... 

ลําดบั
ที ่

ชื่อ-สกลุ ตําแหน่ง 
สดัส่วน 
ความ

รบัผดิชอบ 
คดิเปน็ % 

ลายเซ็นรบัรอง
ของผู้ร่วม
ดําเนนิการ 

 
(ชื่อผู้ขอประเมิน  

กรณทีาํคนเดยีวต้องระบดุ้วย)    

     

     

 
ผลงานลําดับที่ ๒ เรื่อง ............(ทําเช่นเดียวกับผลงานลําดับที่ 1)............................................................. 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
 
 
 
ผลงานลําดับที่ ๓ เรื่อง ............(ทําเช่นเดียวกับผลงานลําดับที่ 1)............................................................. 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
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ตอนที่ ๓ การรบัรองผลงาน 
3. คํารับรองของผู้บังคับบัญชา (ผู้บังคับบัญชาที่กํากับดูแล) 
ได้ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ 
ความเห็นอ่ืนๆ (ถ้ามี))................................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................................. 
 
 
 (ลงช่ือ) ................................................................. 

                                       (................................................................) 
                                                  (ตําแหน่ง) ............................................................... 
       (วันที่) ............/......................./...................... 
 
๔. คํารับรองของผู้บังคับบัญชาที่เหนือขึ้นไป 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 (ลงช่ือ) ................................................................. 

                                       (................................................................) 
                                                  (ตําแหน่ง) ............................................................... 
       (วันที่) ............/......................./...................... 

 
      

 

 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : ๑) กรณีเป็นผลงานร่วมกันของบุคคลหลายคน ผู้มีส่วนร่วมในผลงานทุกคนจะต้องลงช่ือใน  
คํารับรองและเมื่อได้ลงช่ือรับรองและส่งเพ่ือประกอบการพิจารณาประเมินแล้ว จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้ 
 ๒) คํารับรองจากผู้ บังคับบัญชาอย่างน้อยสองระดับ คือ ผู้ บังคับบัญชาที่ กํากับดูแล และ
ผู้บังคับบัญชาที่เหนือขึ้นไปอีกหน่ึงระดับ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวเป็นบุคคลคนเดียวกัน ก็ให้มีคํา
รับรองหน่ึงระดับได้ 
 ๓) เอกสารที่เก่ียวข้องกับผลงานให้แนบเฉพาะที่เก่ียวข้องกับผลงานและแนบเท่าที่จําเป็นเท่าน้ัน 
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แบบการเสนอผลงาน 

๑. เรื่อง ............................................................................................................................................................. 
๒. ระยะเวลาการดําเนินการ .......(วัน/เดือน/ปี..............ถึง..........วัน/เดือน/ปี).....................……………………… 
๓. บทสรุปผู้บริหาร 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
๔. เหตุผล ความจําเป็น หรือที่มาของการปฏิบัติงาน 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
๕. ความรู้ ความชํานาญงาน หรือความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ หรือแนวคิด หรือข้อกฎหมาย ที่ใช้ใน
การปฏิบัติงาน 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
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๖. รายละเอียดและขั้นตอนการดําเนินการ และเป้าหมายของงาน 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
๗. ผลสําเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
๘. การนําไปใช้ประโยชน์/ผลกระทบ 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
๙. ความยุ่งยากและซับซ้อนในการดําเนินการ 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
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๑๐. ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
๑๑. ข้อเสนอแนะ 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
๑๒. การเผยแพร่ผลงาน 

จํานวนหนา้ 
(เนื้อหา/ภาคผนวก) 

วัน เดือน ปี  
ทีเ่ผยแพร่ 

แหลง่เผยแพร ่

 ปีที่.................. ฉบับที่...................  
เดือน..............ถึง..............พ.ศ........ 
 

วารสาร........................................ 
ISSN………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : 1) บทสรุปผู้บริหารไม่ใช่การย่อความของแต่ละหัวข้อ หรือคัดเลือกเนื้อหาของเรื่องมา แต่เป็นการอธิบาย
เรื่องราวที่เก่ียวข้องกับเอกสารที่ผู้ขอประเมินเสนอให้ผู้อ่านได้เข้าใจเน้ือหาในเวลาสั้น ๆ พร้อมมีข้อเสนอแนะ 
เพ่ือความสมบูรณ์ของเอกสาร ฉะน้ัน ไม่ควรเกิน ๓ หน้า กระดาษ A4 
 2) ส่งผลงานวิชาการฉบับเต็ม (Full Paper) (ถ้ามี) 
 

 



 
            

 

 

ที่  .............../……………..      ส่วนราชการ........................................ 
        …………………………………………………… 

หนังสือรับรองผลงานวิชาการ 

หนังสือรับรองฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือรับรองว่า นาย/นาง/นางสาว………………………………………………. 
ได้จัดทําผลงานวิชาการ เรื่อง………………………………………………………………………………………………………………….. 
ขอประเมินเพ่ือขอรับเงินประจําตําแหน่ง..............................................................ตําแหน่งเลขที่............................            
ส่วนราชการ...........................................................................................................................................................        
โดยผลงานวิชาการของข้าราชการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร................................................................................. 
ปีที่........................ฉบับที่......................เมื่อวันที่............................................ถึงวันที่............................................
ซึ่งเป็นวารสารวิชาการทางการแพทย์ที่เผยแพร่ทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่สามารถส่งวารสารวิชาการฉบับจริงได้  
โดยสามารถสืบค้นได้จาก www. ................................................................................................................     
และผลงานวิชาการดังกล่าวไม่ใช่ผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ ที่เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือขอรับปริญญา 
หรือประกาศนียบัตร หรือเป็นส่วนหน่ึงของการฝึกอบรม 

1. คํารบัรองของผู้ขอรบัการประเมิน 
ลงช่ือ.................................................. 

  (................................................) 
ตําแหน่ง.............................................. 
วันที่................................................... 

2. คํารบัรองของผูบ้ังคบับญัชาทีก่ํากบัดแูล 
    ความเหน็........................................................................................................................................................ 

ลงช่ือ.................................................. 
  (................................................) 

ตําแหน่ง.............................................. 
วันที่................................................... 

3. คํารบัรองของผูบ้ังคบับญัชาเหนือขึน้ไป 1 ระดบั 
    ความเหน็........................................................................................................................................................ 

ลงช่ือ.................................................. 
  (................................................) 

ตําแหน่ง.............................................. 
วันที่................................................... 

 
*** หมายเหตุ คํารับรองจากผู้บงัคับบัญชาอย่างน้อยสองระดับ คือ ผู้บังคับบัญชาที่กํากับดูแล และผู้บังคับบัญชาท่ีเหนือข้ึนไป
หนึ่งระดับ เว้นแต่ในกรณีท่ีผู้บังคับบัญชาดังกล่าวเป็นบุคคลคนเดียวกัน ก็ให้มีคํารับรองหนึ่งระดับได้ 
 

กรณกีารตพีิมพเ์ผยแพร่ 
ผลงานในวารสาร Online 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มต่าง ๆ  
สําหรับเจ้าหน้าทีผู่้รับผดิชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- ตัวอย่าง – 

แบบตรวจสอบข้อมูลประกอบการประเมินผลงาน 
------------------------ 

๑. ช่ือผู้ขอประเมิน..............................................................................................................................................
 ตําแหน่งปัจจุบัน ........................................ ระดับ......................(ด้าน)..............................(ถ้ามี) 
 ตําแหน่งเลขที่..............สังกัด ..............................................................................................................
 ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ (  ) ระบุ (  ) ไม่ระบุ   
๒. ขอประเมินเพ่ือขอรับเงินประจําตําแหน่ง...............................ระดับ.....................(ด้าน).............................(ถ้ามี) 
 ตําแหน่งเลขที่..............สังกัด .................................................................................................... 
 ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ (  ) ระบุ (  ) ไม่ระบุ   
๓. วันที่กระทรวงรับคําขอประเมินฯ................................................ 
ผลงานที่เสนอเพ่ือขอรับการประเมิน 

 ๑. ผลงาน จํานวน ........ เรื่อง       
  เรื่องที่ ๑ ............................................................................................................................. 
  สัดส่วนผลงาน และการรับรองผลงานจากผู้มีส่วนร่วมในผลงานและผู้บังคับบัญชา 

(  ) ระบุ ครบถ้วน  (  ) ไม่ระบุ     
  ผลงานเป็นไปตามเง่ือนไข  

(  ) เป็นไปตามเง่ือนไข  (  ) ไม่เป็นไปตามเง่ือนไข   
  การเผยแพร่ผลงาน  

(  ) มี    (  ) ไม่มี     
  เรื่องที่ ๒ ............................................................................................................................ 
                     สัดส่วนผลงาน และการรับรองผลงานจากผู้มีส่วนร่วมในผลงานและผู้บังคับบัญชา 

(  ) ระบุ ครบถ้วน  (  ) ไม่ระบุ     
  ผลงานเป็นไปตามเง่ือนไข  

(  ) เป็นไปตามเง่ือนไข  (  ) ไม่เป็นไปตามเง่ือนไข   
  การเผยแพร่ผลงาน 

(  ) มี    (  ) ไม่มี     
  เรื่องที่ ๓ ............................................................................................................................. 
                     สัดส่วนผลงาน และการรับรองผลงานจากผู้มีส่วนร่วมในผลงานและผู้บังคับบัญชา 

(  ) ระบุ ครบถ้วน  (  ) ไม่ระบุ     
  ผลงานเป็นไปตามเง่ือนไข  

(  ) เป็นไปตามเง่ือนไข  (  ) ไม่เป็นไปตามเง่ือนไข   
  การเผยแพร่ผลงาน 

(  ) มี    (  ) ไมม่ ี 
 
  

                                                                           ผู้ตรวจสอบ ................................. 
 

 

 



 

- ตัวอย่าง – 
 

แบบฟอร์มการให้คะแนนประเมินผลงาน 
การประชุมคณะกรรมการประเมินผลงาน ครั้งที่ ............./.............. วันที่ ................................................ 

      
ช่ือผู้ขอประเมิน......................................................... ......................................................................................... 
ขอประเมินเพ่ือขอรับเงินประจําตําแหน่ง................................................(ด้าน)........................................... (ถ้ามี) 
ตําแหน่งเลขที่................สังกัด กอง/สํานัก............................................. กรม..................................................... 
ผลงานที่เสนอเพ่ือขอรับการประเมิน 
๑.............................................................................................................................. ............................................ 
๒.......................................................................................................................................................................... 
๓.............................................................................................................................. ............................................ 
 

องค์ประกอบ คะแนน คะแนนที่ได้รับ ร้อยละ 
๑. ประโยชน์ของผลงาน 

เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความก้าวหน้าในงาน สามารถใช้
เป็นแบบอย่าง เป็นแหล่งอ้างอิง หรือเป็นต้นแบบในการปฏิบัติได้ 
หรือเป็นการประยุกต์เพ่ือให้เกิดการพัฒนาหรือแก้ปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน หรือเป็นการนําสิ่งที่มีอยู่แล้วมาประยุกต์ด้วยเทคนิค 
วิธีการหรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ ก่อให้เกิดนวัตกรรมในการ
ปฏิบัติงาน  สามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่อการปฏิ บั ติงาน  
ที่เก่ียวข้องในระดับกรมขึ้นไป  

๔๐   

๒. ความรู้ ความชํานาญงาน หรือความเช่ียวชาญและ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
    สะท้อนให้เห็นถึงการมีความรู้ความสามารถ ทักษะสมรรถนะ 
ประสบการณ์ ความชํานาญงานที่สั่งสมมาในการปฏิบัติงานท่ี
รับผิดชอบ หรือคิดริเริ่มใหม่ คิดค้น สร้าง หรือประดิษฐ์ขึ้นใหม่ 
ปรับปรุงหรือแก้ไขใหม่ หรือจัดทําเป็นครั้งแรกหรือคนแรกของ
ส่วนราชการ ตามความเหมาะสมกับระดับตําแหน่ง หรือได้ใช้
ความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา ข้อเสนอแนะ หรือ
วางแผนรองรับผลกระทบต่าง ๆ ได้เหมาะสมกับระดับตําแหน่ง
เป็นที่ยอมรับในระดับกระทรวง หรือวงวิชาการ/ วิชาชีพ  
ในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 
 

30 
 

  

 
 
 
 
 
 



 
 

องค์ประกอบ คะแนน คะแนนที่ได้รับ ร้อยละ 
๓. คุณภาพของผลงาน 
    มีคุณภาพของผลงานดีเ ด่นเป็นพิเศษ  โดยผลงานมี  
ความสมบูรณ์ในการวิเคราะห์เรียบเรียงเน้ือหาและสาระสําคัญ
ได้ครบถ้วน เป็นระบบ มีคําอธิบายที่ถูกต้อง ชัดเจน มีการอ้างอิง
แหล่งข้อมูลที่ถูกต้องและเช่ือถือได้ มีการนําความรู้ในเร่ืองน้ัน 
ไม่ว่าจะหลักการ วิธีการ หรือข้อกฎหมาย มาใช้ได้อย่างถูกต้อง 
บรรลุเป้าหมายที่กําหนด ช่วยประหยัดเวลาและงบประมาณ 
และมีความยุ่งยากซับซ้อนในการดําเนินการสูงมากเป็นพิเศษ 

๓๐   

รวม 100   
เกณฑ์ผ่านการประเมิน 

ผู้ที่ผ่านการประเมินจะต้องได้รับการพิจารณาให้“ผ่าน”จากคณะกรรมการผู้ประเมินเกินก่ึงหน่ึง      
โดยจะต้องได้คะแนนในแต่ละองค์ประกอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 และได้คะแนนรวมทุกองค์ประกอบ           
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
สรุปผลการประเมิน 
  (  ) ผ่านการประเมิน    (  ) ไม่ผ่านการประเมิน 
รายละเอียดการพิจารณาและความเห็นเพ่ิมเติมของกรรมการ 
............................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
 

(ลงช่ือ)................................................ประธาน/กรรมการ 
(................................................) 

      (วันที่).............. /................/............... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- ตัวอย่าง– 

สรปุมตคิณะกรรมการประเมินผลงาน 

 
 คณะกรรมการประเมินผลงาน ได้ประเมินผลงานของ.............................................. ขอประเมินเพ่ือ
ขอรับเงินประจําตําแหน่ง.............................................ระดับ.............................(ด้าน..................................(ถ้ามี)) 
ตําแหน่งเลขที่................สังกัด กอง/สํานัก....................................... กรม.....................................แล้ว สรุปได้ดังน้ี 
 การประชุม 
  ๑. ครั้งที่....../............. วันที่................................... 

๒. ครั้งที่....../............. วันที่...................................     
 มติคณะกรรมการ 

(  ) ผ่านประเมิน ไม่ก่อนวันที่............................................................................  
 (  ) ไม่ผ่านประเมิน    
    ความเห็น (ระบุ).............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
 

(ลงช่ือ)......................................................... 
 (........................................................) 

   ประธานกรรมการประเมินผลงาน 
 

(ลงช่ือ)......................................................... 
(........................................................) 

   เลขานุการ 
 
 
 หมายเหตุ   ในกรณีรับโอนให้มีผลไม่ก่อนวันที่ส่วนราชการรับโอน 
 

 

 


