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ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
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ค าน า 

  ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ได้มีหนังสือ ที่ นร 1006/ว 14 ลงวันที่ 11 สิงหำคม 2564 ก ำหนด
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรย้ำย กำรโอน หรือกำรเลื่อนข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญเพื่อแต่งตั ้ง             
ให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำร และ ที่ นร 1006/ว 25 ลงวันที่ 19 ตุลำคม 2564 และต่อมำ อ.ก.พ. 
ส ำนักงำน ป.ป.ท. ได้มีประกำศลงวันที่ 8 ตุลำคม พ.ศ. 2564 ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรย้ำย 
กำรโอน หรือกำรเลื่อนข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญเพ่ือแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร 
และระดับช ำนำญกำรพิเศษ ในสังกัดส ำนักงำน ป.ป.ท. โดยกำรเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งระดับช ำนำญกำร 
ก ำหนดให้ผู้ขอรับกำรประเมินฯ จะต้องผ่ำนกำรประเมินบุคคล และกำรประเมินผลงำน ตำมหลักเกณฑ์ และ
วิธีกำรที่ก ำหนด 

  กลุ่มงำนบริหำรงำนบุคคล ส ำนักงำนเลขำธิกำร จึงได้จัดท ำคู่มือกำรประเมินบุคคลและผลงำน
ในกำรเข้ำรับกำรประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร  ตำมนัยหนังสือ
ดังกล่ำว เพ่ือให้ข้ำรำชกำรในสังกัดส ำนักงำน ป.ป.ท. ได้ศึกษำและใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดท ำเอกสำรผลงำน
ประกอบกำรประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร โดยหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ
คู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ขอรับกำรประเมินฯ มีกำรจัดท ำเอกสำรผลงำนที่มีคุณภำพ และเป็นมำตรฐำน
เดียวกัน 

 

 
      

  กลุ่มงำนบริหำรงำนบุคคล  
  ส ำนักงำนเลขำธิกำร 

  กันยำยน 2565 
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______________________________________________________________________________________ 
คู่มือการประเมินบคุคลและผลงานในการเข้ารบัการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ 

 

1. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคล 
--------------------------------------------------- 

1. คุณสมบัติของบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินบุคคล 
 1.1 มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่จะแต่งตั้งตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง 
 1.2 มีระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งตามคุณวุฒิ
ของบุคคลส าหรับการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับต่าง ๆ ไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่ก าหนด ดังนี้ 

                                                                 ระดับ    

คุณวุฒ ิ
ช านาญการ ช านาญการพิเศษ 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 6 ปี 10 ปี 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (หลักสูตร 5 ปี)* 5 ปี 9 ปี 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (หลักสูตร 6 ปี)* 4 ปี 8 ปี 

ปริญญาโทหรือเทียบเท่า 4 ปี 8 ปี 

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติบัตร 2 ปี 6 ปี 

หมายเหตุ  *หมายถึง คุณวุฒิปริญญาตรีที่มีหลักสูตรก าหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย (เฉพาะปริญญาที่ ก.พ. ก าหนดให้ได้รับเงินเดือนตามหลักสูตร 5 ปี) และคุณวุฒิปริญญาตรี
ที่มีหลักสูตรก าหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายที่ ก.พ. ก าหนด
เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งในสายงานที่ก าหนดตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 12 ลงวันที่ 
15 มิถุนายน 2554 

  การนับระยะเวลาเกื้อกูล 
 ในกรณีที่ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งตามคุณวุฒิ
ของบุคคลตามตารางข้างต้นไม่มีหรือมีแต่ไม่ครบ ให้คณะกรรมการประเมินบุคคลพิจารณาน าระยะเวลาการ
ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งในสายงานอ่ืนของต าแหน่งประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ หรือต าแหน่ง
อย่างอ่ืนตามที่ ก.พ. ก าหนดมานับเป็นระยะเวลาที่เกี่ยวข้องหรือเก้ือกูลกันได้ ดังนี้ 
 1) การนับระยะเวลาที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูล ให้พิจารณาจากลักษณะงานที่ปฏิบัติงานอยู่จริง      
ตามข้อเท็จจริงและค านึงถึงประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ โดยช่วงระยะเวลาที่ปฏิบัติงานที่จะน ามานับนั้น               
ต้องเป็นระยะเวลาที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่จะแต่งตั้งในส่วนของคุณวุฒิและ
คุณสมบัติอ่ืนที่ไม่ใช่ในส่วนของระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในประเภทและระดับต าแหน่ง มีแนวทางพิจารณา 
ดังนี้ 
  (1.1) ในกรณีที่เป็นการนับระยะเวลาการด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งในสายงานของ
ต าแหน่งประเภทวิชาการ หรือต าแหน่งอย่างอ่ืนที่เทียบเท่าตามที่ ก.พ. ก าหนด ให้พิจารณานับระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานตามข้อเท็จจริงของลักษณะงานที่ปฏิบัติงานอยู่จริง 

(1.2) ในกรณี... 
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  (1.2) ในกรณีที่เป็นการนับระยะเวลาการด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งในสายงาน                
ของต าแหน่งประเภททั่วไป หรือต าแหน่งอย่างอ่ืนที่เทียบเท่าตามที่ ก.พ. ก าหนด ให้พิจารณานับระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานตามข้อเท็จจริงของลักษณะงานที่ปฏิบัติงานอยู่จริง โดยให้นับได้ไม่เกินครึ่งหนึ่งของระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานที่น ามานับ 
  2) กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการพิจารณาระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่ง              
ในสายงานที่จะแต่งตั้งหรือระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในสายงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลส าหรับต าแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ ให้คณะกรรมการประเมินบุคคลเป็นผู้พิจารณา 

   2. องฺค์ประกอบในการพิจารณา 
 2.1 ข้อมูลบุคคล ได้แก่ คุณสมบัติของบุคคล ประวัติการศึกษา ประวัติการรับราชการ ประวัติ
การฝึกอบรมดูงาน ประสบการณ์ในการท างาน ผลการปฏิบัติราชการ และประวัติทางวินัย 
 2.2 ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานที่สอดคล้องเหมาะสม
กับต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง 
 2.๓ เค้าโครงผลงานที่จะส่งประเมิน จ านวน 2 เรื่อง โดยอย่างน้อย 1 เรื่อง ต้องเกี่ยวข้องกับต าแหน่ง
ที่จะแต่งตั้ง ในกรณีที่ผลงานนั้นมีผู้ร่วมจัดท าผลงานให้แสดงสัดส่วนและบทบาทของผู้ขอประเมินและผู้ร่วมจัดท า 
ผลงาน รวมทั้งรายชื่อผู้ร่วมจัดท าผลงานด้วย 
 2.4 ข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน จ านวน 1 เรื่อง 

  3. น้ าหนักคะแนนในแต่ละองค์ประกอบ 
  ก าหนดน้ าหนักคะแนนในแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้ 

องค์ประกอบในการประเมิน คะแนน 

1. ข้อมูลบุคคล ได้แก่ คุณสมบัติของบุคคล ประวัติการศึกษา ประวัติการรับราชการ ประวัติการ
ฝึกอบรมดูงาน ประสบการณ์ในการท างาน ผลการปฏิบัติราชการ และประวัติทางวินัย 

20 

2. ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานที่สอดคล้องเหมาะสม                
กับต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง 

20 

3. เค้าโครงผลงาน จ านวน 2 เรื่อง (เรื่องละ 20 คะแนน) 40 

4. ข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน จ านวน 1 เรื่อง 20 

รวม 100 

  4. เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ผ่านการประเมินจะต้องได้รับคะแนนประเมินในแต่ละองค์ประกอบไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  

  5. เกณฑ์การให้คะแนน 
  การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการ ได้ก าหนดเกณฑ์
การให้คะแนนในแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้ 
 

  5.1 ข้อมูล... 
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  5.1  ข้อมูลบุคคล (20 คะแนน)  
  5.1.1 ประวัติการศึกษา การฝึกอบรมดูงาน และประวัติทางวินัย (10 คะแนน) 
      (1) ประวัติการศึกษา (5 คะแนน) มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
              - คุณวุฒิปริญญาตรี        =  3 คะแนน   
    - คุณวุฒิปริญญาโท     =  4 คะแนน 
    - คุณวุฒิปริญญาเอก   =  5 คะแนน 

       (2)  การฝึกอบรมดูงาน (2 คะแนน) มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
              - ไม่เคยเข้ารับการอบรมหลักสูตรใด ๆ   =  0 คะแนน   
    - เคยเข้ารับการอบรมหลักสูตร   =  2 คะแนน  
   (3)  ประวัติทางวินัย (3 คะแนน) มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
    - เคยถูกลงโทษทางวินัย มากกว่า 1 ครั้ง  =  0 คะแนน 
    - เคยถูกลงโทษทางวินัย 1 ครั้ง   =  1 คะแนน     
    - อยู่ระหว่างถูกสอบสวนทางวินัย  =  2 คะแนน    
    - ไมเ่คยถูกลงโทษทางวินัย   =  3 คะแนน 
   การพิจารณา : กลุ่มงานบริหารงานบุคคลเป็นผู้ตรวจสอบข้อมูล และให้คะแนนตามเกณฑ์               
ที่ก าหนด 
  5.1.2 ผลการปฏิบัติราชการ (10 คะแนน)  
   พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง 3 ปี ซึ่งเป็นผลส าเร็จของงานที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
   - ปฏิบัติงานไม่ตรงตามต าแหน่งที่ขอประเมิน  =  0 คะแนน 
    หรือทีไ่ด้รับมอบหมาย   
   - ปฏิบัติงานตรงตามต าแหน่งที่ขอประเมิน  =  5 คะแนน 
    หรือทีไ่ด้รับมอบหมายบางส่วน 
   - ปฏิบัติงานตรงตามต าแหน่งที่ขอประเมิน   = 10 คะแนน 
    หรือทีไ่ด้รับมอบหมาย        

 5.2 ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานที่สอดคล้องเหมาะสม
กับต าแหน่งท่ีจะแต่งตั้ง (20 คะแนน)  
  พิจารณาจากผลการประเมินคุณลักษณะของบุคคลจากผู้บังคับบัญชา ได้แก่ ความรับผิดชอบ 
ความคิดริเริ่ม การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ ความประพฤติ ความสามารถ ในการสื่อความหมาย การพัฒนา
ตนเอง การท างานร่วมกับผู้อ่ืน และความเสียสละ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

 - ผลการประเมินมากกว่า 90 คะแนน    =  20 คะแนน 
 - ผลการประเมิน 80.00 – 89.99 คะแนน    =  15 คะแนน 
 - ผลการประเมิน 70.00 – 79.99 คะแนน   =  10 คะแนน 
 - ผลการประเมิน 60.00 – 69.99 คะแนน     =    5 คะแนน 
 - ผลการประเมิน ต่ ากว่า 60  คะแนน     =    0 คะแนน 

 
5.3 เค้าโครง... 
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 5.3 เค้าโครงผลงานจ านวน 2 เรื่อง (40 คะแนน)  
  พิจารณาจากผลงานเรื่องที่ 1 (20 คะแนน) และ ผลงานเรื่องที่ 2 (20 คะแนน) โดยเค้าโครง
ผลงานแต่ละเรื่องพิจารณาจาก  
 5.3.1 การระบุสัดส่วนผลงาน และการรับรองผลงานจากผู้บังคับบัญชา และผู้ร่วมผลงาน (ถ้ามี) 
(10 คะแนน) มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

   - ระบสุัดส่วน/รับรองผลงาน ถูกต้องครบถ้วน  =  10 คะแนน 
   - ระบสุัดส่วน/รับรองผลงาน ไม่ถูกต้องครบถ้วน  =    5 คะแนน 
   - ไม่ระบุสัดส่วนผลงาน/รับรองผลงาน  =    0 คะแนน 
 5.3.2 ผลงานเป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนด (10 คะแนน) มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
   - เป็นไปตามเง่ือนไข  =  10 คะแนน  
   - ไมเ่ป็นไปตามเงื่อนไข  =    0 คะแนน 

 5.4 ข้อเสนอแนวคิดจ านวน 1 เรื่อง (20 คะแนน)  
 5.4.1 ข้อเสนอแนวคิดที่เสนอขอรับการประเมิน (10 คะแนน) มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
   - เป็นข้อเสนอแนวคิดที่แสดงถึงการพัฒนางานอย่างยิ่ง   =  10 คะแนน 
   - เป็นข้อเสนอแนวคิดที่แสดงถึงการพัฒนางานบางส่วน   =    5 คะแนน  
   - เป็นข้อเสนอแนวคิดที่ไมแ่สดงถึงการพัฒนางาน   =    0 คะแนน 
 5.4.2 ข้อเสนอแนวคิดเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนด (10 คะแนน) มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

   - เป็นไปตามเง่ือนไข  =  10 คะแนน 
   - ไมเ่ป็นไปตามเงื่อนไข  =    0 คะแนน 

 6. วิธีการในการประเมินบุคคล 
   การประเมินบุคคลจะพิจารณาจากเอกสารการประเมินบุคคลซึ่งได้แสดงถึงองค์ประกอบที่ อ.ก.พ. 
ส านักงาน ป.ป.ท. ก าหนด โดยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ประเมินบุคคล 

 7. ระยะเวลาในการประเมินบุคคล 
         การประเมินบุคคลเพ่ือเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการ จะมีการพิจารณาปีละ 4 ครั้ง 
ดังนี้ 
 - ครั้งที่ 1  ผู้ที่มีคุณสมบัติครบตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม จะมีสิทธิเข้ารับการ
ประเมินตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ของปีถัดไป 
 - ครั้งที่ 2  ผู้ที่มีคุณสมบัติครบตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม จะมีสิทธิเข้ารับการ
ประเมินตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 
 - ครั้งที่ 3  ผู้ที่มีคุณสมบัติครบตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 มิถุนายน จะมีสิทธิเข้ารับการ
ประเมินตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 
 - ครั้งที่ 4  ผู้ที่มีคุณสมบัติครบตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน จะมีสิทธิ เข้ารับการ
ประเมินตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
 
 

8. เอกสาร... 
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  8. เอกสารประกอบการประเมินบุคคล (แบบประเมินบุคคล) ประกอบด้วย  
  - แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล (เอกสารหมายเลข 1) 
  - แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล (เอกสารหมายเลข 2) 
  - แบบการเสนอเค้าโครงผลงานฯ (เอกสารหมายเลข 3) 
  - แบบการเสนอข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน (เอกสารหมายเลข 4) 
  - แบบสรุปผลการประเมินบุคคล (เอกสารหมายเลข 5) 
    - แบบแสดงรายละเอียดและลักษณะงานฯ (เอกสารหมายเลข 6) (ถ้ามี) 
     ----------------------------------- 
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2. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงาน 
--------------------------------------------------- 

  การประเมินผลงานจะกระท าได้ต่อเมื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้นั้นได้ผ่านการประเมินบุคคลแล้ว              
โดยลักษณะของผลงานที่เสนอต้องมีความสอดคล้องกับลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน                
ในแต่ละระดับตามที ่ก.พ. ก าหนด รายละเอียด ดังนี้ 

 1. ผลงานที่จะน ามาประเมิน 
 1.1 ผลงาน ควรเป็นการน าเสนอในรูปแบบการสรุปวิเคราะห์ถึงผลงานที่เกิดขึ้น สะท้อนให้เห็น

ถึงความรู้ความสามารถ และความช านาญในงาน รวมทั้งสามารถระบุผลส าเร็จของงานหรือประโยชน์ที่เกิดจากงานนัน้ 
หรือการน าไปใช้ หรือผลงานการให้บริการทางวิชาการ/ปฏิบัติการ ผลงานนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ เป็นต้น 
โดยมิใช่เป็นเพียงการรวบรวมผลงานย้อนหลัง 

 1.2 ข้อเสนอแนวคิด ควรเป็นข้อเสนอแนวคิด วิธีการ หรือแผนงานเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน
ของหน่วยงานหรือส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือนโยบายของส่วนราชการ 

 ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินผลงานอาจก าหนดให้มีการน าเสนอผลงานโดยให้มีการสัมภาษณ์
ประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้ 

 2. จ านวนผลงาน  
 2.1 ผลงาน จ านวน 2 เรื่อง ซึ่งอย่างน้อย 1 เรื่อง ต้องเกี่ยวข้องกับต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง ทั้งนี้ 
ผลงานที่จะส่งประเมินทั้ง 2 เรื่อง ต้องเป็นผลงานที่จัดส่งในคราวเดียวกัน 

 2.2 ข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน จ านวน 1 เรื่อง  

 3. เงื่อนไขของผลงาน 
 3.1 เป็นผลงานเรื่องเดียวกันกับเรื่องท่ีเสนอในขั้นตอนการประเมินบุคคล 
 3.2 เป็นผลงานที่จัดท าขึ้นในระหว่างที่ด ารงต าแหน่งในระดับที่ต่ ากว่าระดับที่ขอประเมิน ๑ ระดับ 

หรือเป็นผลงานไม่เกิน 5 ปี หรือเว้นแต่ ก.พ. หรือคณะกรรมการประเมินผลงานจะก าหนดเป็นอย่างอ่ืน 
 3.3 ไม่ใช่ผลงานวิจัย หรือวิทยานิพนธ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือขอรับปริญญา หรือ

ประกาศนียบัตร หรือเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมของผู้ขอประเมิน 
   กรณีผลงานที่เสนอเพื่อขอรับการประเมินจัดท าขึ้นในช่วงระยะเวลาเดียวกันกับที่ศึกษา

หรือฝึกอบรม ผลงานนั้นต้องได้รับค ารับรองจากสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่จัดการฝึกอบรมว่าไม่เป็น   
ส่วนหนึ่งของการศึกษาในรายวิชา หรือในหลักสูตรของการศึกษา หรือฝึกอบรม แล้วแต่กรณี 

 3.4 กรณีที่เป็นผลงานร่วมกันของบุคคลหลายคน ผู้ขอประเมินจะต้องแสดงให้เห็นว่าได้มีส่วนร่วม           
ในการจัดท าผลงานในส่วนใด สัดส่วนเท่าใด อย่างไร โดยมีค ารับรองจากผู้มีส่วนร่วมในผลงานและผู้บังคับบัญชาด้วย 

 3.5 ผลงานส่วนใดที่น ามาใช้ประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการในระดับใด              
เพ่ือขอรับเงินประจ าต าแหน่ง หรือเพ่ือขอรับเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษส าหรับต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) แล้ว 
จะน าผลงานส่วนนั้นมาใช้เสนอประเมินเพ่ือเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้นอีกไม่ได้ เว้นแต่
คณะกรรมการประเมินผลงานจะก าหนดเป็นอย่างอ่ืน 

 3.6 เงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการประเมินผลงานเห็นควรก าหนดเพิ่มเติม           
เพ่ือความเหมาะสมในการประเมินผลงาน  

ทั้งนี้... 
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  ทั้งนี้ ผลงานดังกล่าวจะต้องมีค ารับรองจากผู้บังคับบัญชาอย่างน้อยสองระดับ คือ ผู้บังคับบัญชา 
ที่ก ากับดูแล และผู้บังคับบัญชาที่เหนือขึ้นไปอีกหนึ่งระดับ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวเป็นบุคคล                
คนเดียวกัน ก็ให้มีค ารับรองหนึ่งระดับได้ 

 4. การเผยแพร่ผลงาน (ถ้ามี) 
 คณะกรรมการประเมินผลงานอาจก าหนดให้มีการเผยแพร่ผลงานด้วยก็ได้ เช่น เผยแพร่ในเว็บไซต์ 
ของส านักงาน ป.ป.ท. กรณีคณะกรรมการประเมินผลงานในสายงานใดก าหนดให้มีการเผยแพร่ผลงานก่อนที่
จะน าผลงานนั้นมาใช้ประเมิน ส านักงาน ป.ป.ท. จะแจ้งให้ทราบต่อไป 

 5. เกณฑ์การประเมินผลงาน  
   คณะกรรมการประเมินผลงานจะด าเนินการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. 
ก าหนด โดยพิจารณาจากองค์ประกอบ ดังนี้ 
  5.1 ประโยชน์ของผลงาน 
  5.2 ความรู้ ความช านาญงาน หรือความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
  5.3 คุณภาพของผลงาน 
  5.4 อ่ืน ๆ ตามที่เห็นสมควร 
โดยมีน้ าหนักในแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้ 

องค์ประกอบในการประเมิน คะแนน 

1. ประโยชน์ของผลงาน 40 

2. ความรู้ ความช านาญงาน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 30 

3. คุณภาพของผลงาน 30 

4. อื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร เช่น ความเหมาะสมในการด ารงต าแหน่ง การให้ค าปรึกษาแนะน า * 

รวม 100 

หมายเหตุ  *คณะกรรมการประเมินผลงานอาจก าหนดองค์ประกอบการประเมินผลงานเพ่ิมเติมได้ โดยการก าหนด
น้ าหนักคะแนนให้เป็นไปตามที่ ก.พ. ก าหนดในหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 25 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2564 

 เกณฑ์ผ่านการประเมิน 
 ผู้ที่ผ่านการประเมินผลงานจะต้องได้รับการพิจารณาให้ “ผ่าน” จากคณะกรรมการผู้ประเมิน          
เกินกึ่งหนึ่ง โดยจะต้องได้คะแนนในแต่ละองค์ประกอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และได้คะแนนรวมทุกองค์ประกอบ           
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

 6. รูปแบบและวิธีการเสนอผลงาน  
    ผลงาน ให้จัดท าโดยสรุปสาระส าคัญของงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ความรู้ความสามารถ แนวคิด 
หรือข้อกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ความยุ่งยากซับซ้อนในการด าเนินงาน ประโยชน์ที่เกิดจากงานดังกล่าว              
การวิเคราะห์ ความส าเร็จ หรือปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงาน รวมถึงความเห็น หรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม              
โดยให้มีหัวขอ้การน าเสนอ ดังนี้ 
 

.(1) เรื่องท่ี... 
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______________________________________________________________________________________ 
คู่มือการประเมินบคุคลและผลงานในการเข้ารบัการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ 

 

(1) เรื่องท่ีน าเสนอ 
(2) ระยะเวลาการด าเนินการ 
(3) ความรู้ ความช านาญงาน หรือความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
(4) สรุปสาระส าคัญ ขั้นตอนการด าเนินการ และเป้าหมายของงาน 
(5) ผลส าเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
(6) การน าไปใช้ประโยชน์/ผลกระทบ 
(7) ความยุ่งยากและซับซ้อนในการด าเนินการ 
(8) ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ 
(9) ข้อเสนอแนะ 
(10)  การเผยแพร่ผลงาน (ถ้ามี) 
(11)  ผู้มีส่วนร่วมในผลงาน (ถ้ามี) 

  7. แนวทางการพิจารณาผลงาน 
   การประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการ จะประเมินจากผลการ
ปฏิบัติงานหรือผลส าเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ ซึ่งต้องสะท้อนให้เห็นว่าผู้ขอประเมินนั้น
เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ความช านาญงาน และประสบการณ์เหมาะสมกับต าแหน่ง
ระดับช านาญการ โดยคณะกรรมการประเมินผลงานจะด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงาน          
ที่ ก.พ. ก าหนด โดยผลงานจ านวน 2 เรื่อง จะพิจารณาจากองค์ประกอบตามที่ ก.พ. ก าหนด รายละเอียด ดังนี้ 
  7.1 ประโยชน์ของผลงาน 

  พิจารณาจากผลงานนั้นเป็นการพัฒนาความก้าวหน้าในงาน สามารถใช้เป็นแบบอย่าง               
เป็นแหล่งอ้างอิง หรือเป็นต้นแบบในการปฏิบัติได้ หรือเป็นการประยุกต์เพ่ือให้เกิดการพัฒนาหรือการแก้ปัญหา          
ในการปฏิบัติงาน หรือเป็นการน าสิ่งที่มีอยู่แล้วมาประยุกต์ด้วยเทคนิค วิธีการ หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ก่อให้เกิด
นวัตกรรมในการปฏิบัติงาน สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือส่วนราชการ
หรือต่อประชาชนหรือต่อประเทศชาติ 

  แนวทางการพิจารณาระดับช านาญการ : เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง           
ในระดับกลุ่มงานหรือฝ่ายขึ้นไป 
  7.2 ความรู้ ความช านาญงาน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

  พิจารณาจากผลงานนั้นได้แสดงถึงการใช้ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ 
ประสบการณ์ ความช านาญงานที่สั่งสมมาในการปฏิบัติงานหรือคิดริเริ่มใหม่ คิดค้น สร้าง หรือประดิษฐ์ขึ้นใหม่ 
ปรับปรุง หรือแก้ไขใหม่ หรือจัดท าเป็นครั้งแรกหรือคนแรกของส่วนราชการหรือของประเทศ ตามความเหมาะสม
กับระดับต าแหน่ง หรือได้ใช้ความสามารถในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา ก าหนดข้อเสนอแนะ หรือวางแผนรองรับ
ผลกระทบต่าง ๆ ได้เหมาะสมกับระดับต าแหน่ง 

  แนวทางการพิจารณาระดับช านาญการ : มีความรู้ ความเข้าใจ ความช านาญงาน 
และประสบการณ์ที่สามารถปฏิบัติงานในความรับผิดชอบด้วยตนเองได้ เป็นที่ยอมรับในงานนั้น ๆ  ระดับกลุ่มงานหรือ
ฝ่ายขึ้นไป 

 
 

.7.3 คุณภาพ... 



  9 

 

______________________________________________________________________________________ 
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  7.3 คุณภาพของผลงาน 
  พิจารณาจากความสมบูรณ์ของเนื้อหาสาระที่มีการเรียบเรียงเนื้อหาและสาระส าคัญได้

ครบถ้วน เป็นระบบ มีค าอธิบายที่ถูกต้อง ชัดเจน มีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ มีการน า
ความรู้ในเรื่องนั้นไม่ว่าจะหลักการ วิธีการ หรือข้อกฎหมายมาใช้ได้อย่างถูกต้อง บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด               
ตามโครงการหรือแผนงานและสนองนโยบายของส่วนราชการ หรือช่วยประหยัดเวลาและงบประมาณ และ          
มีความยุ่งยากซับซ้อนในการด าเนินการที่ยอมรับได้ 

  แนวทางการพิจารณาตามระดับช านาญการ : มีคุณภาพของผลงานที่เชื่อถือไดห้รือดี  

  8.  เกณฑ์การประเมินข้อเสนอแนวคิด 
  คณะกรรมการประเมินผลงานจะด าเนินการประเมินข้อเสนอแนวคิดตามหลักเกณฑ์และวิธีการ            
ที่ ก.พ. ก าหนด โดยข้อเสนอแนวคิด จ านวน 1 เรื่อง มีองค์ประกอบและแนวทางการพิจารณา ดังนี้ 
  8.1 ความท้าทายและความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 
   พิจารณาว่าหากน าไปด าเนินการได้จริง จะช่วยให้เกิดผลดีขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดผลอย่างไร  
  8.2 คุณค่าและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการน าไปปฏิบัติ 
    พิจารณาว่าข้อเสนอนั้นเมื่อปฏิบัติตามแล้วจะให้ผลคุ้มค่าหรือจะช่วยในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  
ของหน่วยงาน หรือส่วนราชการ หรือประเทศชาติได้อย่างไร หรือได้รับประโยชน์จากข้อเสนอที่น าเสนอมา
อย่างไร 
  8.3 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
   พิจารณาว่ามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่จะพัฒนาหรือปรับปรุงงานอย่างไร 

  เกณฑ์การประเมิน 
  ดีเด่น  สามารถน าไปพัฒนาหรือปรับปรุงงานได้ในระดับสูงเป็นพิเศษ  
      เป็นประโยชน์อย่างดีเยี่ยมต่อทางราชการ หรือประชาชน หรือประเทศชาติ 
  ดีมาก  สามารถน าไปพัฒนาหรือปรับปรุงงานได้ในระดับสูงมาก เป็นประโยชน์อย่างดียิ่ง 
     ต่อทางราชการ หรือประชาชน หรือประเทศชาติ 
  ยอมรับได้  สามารถน าไปพัฒนาหรือปรับปรุงงานได้ในระดับสูง เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ 
    หรือประชาชน 
  ปรับปรุง  ยังไม่เห็นความชัดเจนว่าสามารถน าไปพัฒนาหรือปรับปรุงงานได้อย่างไร หรือ               

    จะเป็นประโยชน์ได้อย่างไร 

  เกณฑ์ผ่านการประเมิน 
  ข้อเสนอแนวคิดที่ผ่านการประเมินจะต้องได้รับการพิจารณาในระดับ “ยอมรับได้ ดีมาก หรือ
ดีเด่น” ทั้งนี้ หากผลการพิจารณาเป็น “ปรับปรุง” ให้ผู้ขอประเมินปรับปรุงข้อเสนอแนวคิดตามความเห็นของ
คณะกรรมการประเมินผลงาน   

 9. รูปแบบและวิธีการเสนอข้อเสนอแนวคิด 
   ข้อเสนอแนวคิด ควรเป็นข้อเสนอแนวคิด วิธีการ หรือแผนงานเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน
ของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือนโยบายของส่วนราชการ โดยให้มีหัวข้อ
การน าเสนอ ดังนี้ 

.(1) เรื่องท่ี... 
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   (1) เรื่องท่ีน าเสนอ 
   (2) หลักการและเหตุผล 
   (3) บทวิเคราะห์/แนวความคิด/ข้อเสนอ และข้อจ ากัดที่อาจเกิดข้ึนและแนวทางแก้ไข 
   (4) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    (5) ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 10. เอกสารประกอบการประเมินผลงาน (แบบประเมินผลงาน) ประกอบด้วย 
    - แบบแสดงข้อมูลบุคคล (เอกสารหมายเลข 1) 
    - แบบการเสนอผลงานฯ (เอกสารหมายเลข 2) 
    - แบบการเสนอข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน (เอกสารหมายเลข 3) 
    - แบบตรวจสอบข้อมูลประกอบการประเมินผลงาน (เอกสารหมายเลข 4) 
       ----------------------------------- 
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3. ขั้นตอนการประเมินบุคคลและผลงาน 
--------------------------------------------------- 

   การประเมินบุคคลและผลงานเพ่ือเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการ มีขั้นตอนการ
ด าเนินการ ดังนี้  
    1. ผู้ที่มคีุณสมบัติครบถ้วนตามที่ อ.ก.พ. ส านักงาน ป.ป.ท. ก าหนด จดัส่งเอกสารผลงาน (เค้าโครง
ผลงาน) เพ่ือขอรับการประเมินฯ ตามแบบประเมินบุคคลที่ก าหนด โดยผ่านผู้บังคับบัญชาลงนาม จ านวน 1 ชุด  
ไปยังส านักงาน ป.ป.ท. 
    2. ส านักงานเลขาธิการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอประเมิน กรณีมีคุณสมบัติด้านระยะเวลา
การด ารงต าแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งครบถ้วน ด าเนินการเสนอเอกสารผลงานต่อเลขาธิการคณะกรรมการ 
ป.ป.ท. เพ่ือพิจารณาประเมินบุคคล กรณีมีคุณสมบัติด้านระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้ง         
ไม่ครบถ้วน โดยขอน าระยะเวลาการด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งในสายงานอื่นซึ่งมีลักษณะงานเกื้อกูล
กับสายงานที่จะแต่งตั้งมานับรวมเป็นระยะเวลาด ารงต าแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้ง ด าเนินการเสนอเอกสาร
การขอเกื้อกูล (แบบแสดงรายละเอียดและลักษณะงานฯ ) ต่อคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณา
คุณสมบัติด้านระยะเวลา หากปรากฎว่ามีคุณสมบัติด้านระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้ง
ครบถ้วนแล้ว ด าเนินการเสนอเอกสารผลงานต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เพ่ือพิจารณาประเมินบุคคล 
    3. ส านักงาน ป.ป.ท. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล รวมทั้งชื่อผลงานที่จะส่งประเมิน                 
เค้าโครงเรื่อง สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ตนปฏิบัติ รายชื่อผู้ร่วมจัดท าผลงาน (ถ้ามี) พร้อมทั้งให้ผู้ผ่านการประเมิน
จัดท าเอกสารผลงานฉบับสมบูรณ์ตามแบบประเมินผลงานที่ก าหนด ตามที่ได้น าเสนอเค้าโครงเรื่องต่อเลขาธิการ
คณะกรรมการ ป.ป.ท. ไว้แล้ว จ านวน 5 เล่ม (ฉบับจริง 1 เล่ม และส าเนา 4 เล่ม) ภายใน 90 วัน นับจากวัน
ประกาศ โดยหากผู้ผ่านการประเมินละเลยเพิกเฉยหรือไม่ด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดภายในก าหนด ให้ถือว่า         
ผู้นั้นสมัครใจยินยอมไม่ประสงค์เข้ารับการประเมินในครั้งนั้น โดยสามารถเข้ารับการประเมินตามกระบวนการ
ได้ใหมใ่นรอบการประเมินถัดไป 
    4. เมื่อส านักงาน ป.ป.ท. ได้รับเอกสารผลงานตามข้อ 3 แล้ว กลุ่มงานบริหารงานบุคคลในฐานะ
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประเมินผลงานน าเสนอเอกสารผลงานต่อคณะกรรมการประเมินผลงานเพ่ือพิจารณา              
      4.1 กรณีคณะกรรมการประเมินผลงานมีมติให้ผลงานผ่านการประเมิน ส านักงานเลขาธิการ
รายงานผลการพิจารณาต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เพื่อด าเนินการต่อไป โดยให้แต่งตั้งได้ไม่ก่อน
วันที่ส านักงาน ป.ป.ท. ได้รับค าขอประเมินผลงานที่มีเอกสารหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถน าไปประกอบ 
การพิจารณาได้ทันที โดยไม่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนที่เป็นสาระส าคัญของผลงาน รวมทั้งต้องเป็นไปตาม
หนังสือส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร 0203/ว 255 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2524 ที่ สร 0203/ว 38              
ลงวันที่ 23 มีนาคม 2526 และ ที่ นร 0504/ว 9 ลงวันที่ 16 มกราคม 2547 
     4.2 กรณีคณะกรรมการประเมินผลงานมีมติให้ผู้รับการประเมินแก้ไขผลงานโดยไม่ถือเป็น
สาระส าคัญของผลงาน ให้ผู้รับการประเมินแก้ไขผลงานตามมติคณะกรรมการประเมินผลงาน ส าหรับระยะเวลา
ในการแก้ไขผลงานขึ้นอยู่กับความเหมาะสมตามที่คณะกรรมการประเมินผลงานในแต่ละสายงานก าหนด 
     4.3 กรณคีณะกรรมการประเมินผลงานมีมติให้ผลงานไม่ผ่านการพิจารณาในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ          
ของผลงาน ผู้ขอรับประเมินจะต้องเข้ารับการประเมินตามกระบวนการใหม่ในรอบการประเมินถัดไป 

     ----------------------------------- 
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ผู้ขอประเมินส่งเอกสารผลงาน 
จ านวน 1 ชุด มายังส านักงาน ป.ป.ท. 

สลธ. ตรวจสอบคุณสมบัติ 
ผู้ขอประเมินฯ 

สลธ. เสนอเอกสารเกื้อกูลต่อ 
คณะกรรมการประเมินบุคคล 

เพื่อพิจารณา 
คุณสมบัติดา้นระยะเวลาฯ 

แจ้งให้ผู้ขอประเมิน 
ทราบ และแจ้งให ้
ส่งเอกสารผลงาน

เพื่อขอประเมินใหม ่
ได้ตั้งแตร่อบการ 
ประเมินถัดไป 

  
 

กรณีมคีุณสมบัติ                  
ด้านระยะเวลาด ารงต าแหน่ง 

ครบถ้วน 

 

สลธ. เสนอผลงานต่อ
คณะกรรมการประเมินผลงาน 

เพื่อพิจารณา 

ส านักงาน ป.ป.ท.  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านฯ และ 

ให้จัดส่งผลงานภายใน 90วัน  
นับจากวันประกาศ  

 

กรณีมคีุณสมบัติ                  
ด้านระยะเวลาด ารงต าแหน่ง 

ไม่ครบถ้วน 

 

กรณีไม่มีผู้ทักท้วง 

 กรณีมีผู้ทักท้วง 

ขั้นตอนการประเมินบุคคล และประเมินผลงาน 
 

สลธ. เสนอผลงานต่อเลขาธิการ
คณะกรรมการป.ป.ท. 
 เพื่อโปรดพิจารณา 

 

 

กรณีแกไ้ขส่วนที่ไม่ใช่
สาระส าคัญ แจง้ผู้ขอประเมิน
แก้ไขตามเวลาที่ก าหนด 

 

ผู้ขอประเมินส่งผลงาน 
ฉบับแก้ไขมายัง สลธ. 

ผ่าน 

กรณผีลงานไม่ผา่น 
การประเมิน เนื่องจาก 
คณะกรรมการมีมต ิ
แก้ไขในสาระส าคญั 

ของผลงาน 

กรณผีลงานผ่าน 
การประเมิน 

รายงานผล 
การประเมิน 
ต่อเลขาธิการ
คณะกรรมการ  

ป.ป.ท. 

ส านักงาน ป.ป.ท.  
มีค าสั่งเลื่อนข้าราชการ 

แจ้งผลการประเมิน  
ให้ผู้ขอประเมินทราบ 

 

ผลการพิจารณา 
 

มีระยะเวลา 
การด ารง
ต าแหน่ง 
ครบถ้วน 

มีระยะเวลา 
การด ารง
ต าแหน่ง 

ไม่ครบถ้วน 

ด าเนินการ
ตรวจสอบ 

 

กรณีไม่มีมูล  
ลธ. ปปท.  
สอบสวน 
ผู้ทักท้วง 

กรณีมีมูล  
ลธ. ปปท. 

ด าเนินการตาม 
ว 14/2564 
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4. ค าอธิบายการเขียนผลงาน 
--------------------------------------------------- 

    หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 25 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ได้ก าหนดรูปแบบและ
วิธีการเสนอผลงาน และข้อเสนอแนวคิดเพ่ือพัฒนาหรือปรับปรุงงาน ดังนี้ 

1. ผลงาน 
ผลงาน ให้จัดท าสรุปสาระส าคัญของงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ความรู้ความสามารถ แนวคิด 

หรือข้อกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ความยุ่งยากซับซ้อนในการด าเนินงาน ประโยชน์ที่เกิดจากงานดังกล่าว              
การวิเคราะห์ ความส าเร็จหรือปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงาน รวมถึงความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  
โดยให้มีหัวข้อการน าเสนอ 11 หัวข้อ ดังนี้ 
    (1) เรื่องท่ีน าเสนอ 
 (2) ระยะเวลาการด าเนินการ 
 (3) ความรู้ ความช านาญงาน หรือความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
 (4) สรุปสาระส าคัญ ขั้นตอนการด าเนินการ และเป้าหมายของงาน 
 (5) ผลส าเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 
 (6) การน าไปใช้ประโยชน์/ผลกระทบ 
 (7) ความยุ่งยากและซับซ้อนในการด าเนินการ 
 (8) ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ 
 (9) ข้อเสนอแนะ 
 (10) การเผยแพร่ผลงาน (ถ้ามี) 
 (11) ผู้มีส่วนร่วมในผลงาน (ถ้ามี) 

 ค าอธิบายการเขียนผลงาน 
 (1)  เรื่องท่ีน าเสนอ 
  ควรตั้งชื่อเรื่องให้กระชับ เข้าใจง่าย เป็นภาษาเขียนที่มีลักษณะเชิงวิชาการโดยให้สอดคล้อง 
กับเนื้อหาของเรื่องที่ต้องการน าเสนอ  
 (2)  ระยะเวลาการด าเนินการ   
                 ควรระบุระยะเวลาด าเนินการ ตั้งแต่เริ่มกระบวนการจนถึงสิ้นสุดกระบวนการ เช่น “ด าเนินการ 
ตั้งแต่วันที่.........เดือน.……...…พ.ศ..…..…. จนถึงวันที ่.........เดือน…….……พ.ศ…….……” 

 (3)  ความรู้ ความช านาญงาน หรือความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน                                             
                  สรุปให้ทราบว่าการด าเนินการในเรื่องที่เสนอ ได้น าข้อกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย หนังสือสั่งการ 
รวมทั้งน าความรู้ หลักวิชาการ ทฤษฏี หรือแนวความคิดใดมาวิเคราะห์เพื่อใช้ในการด าเนินการบ้าง  โดยให้
น าเสนอเป็นข้อ ๆ  
 (4)  สรุปสาระส าคัญ ขั้นตอนการด าเนินการ และเป้าหมายของงาน 
   เป็นการน าเสนอเนื้อหาของผลงาน โดยแสดงสาระส าคัญ และน าเสนอรายละเอียดขั้นตอน
การด าเนินการทุกขั้นตอนโดยสรุปเพ่ือให้เห็นถึงกระบวนการท างานอย่างชัดเจน โดยกระบวนการท างานที่มี
หลายขั้นตอน อาจจัดท าผังงาน (Flow chart) แสดงกระบวนการประกอบค าอธิบายด้วยก็ได้   

.(5) ผลส าเร็จ... 
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 (5)  ผลส าเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 
   สรุปผลการด าเนินงานเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพที่มีความเหมาะสมกับเนื้อหาผลงาน                    

โดยอาจน าเสนอในรูปแบบตารางสถิติ ผลการด าเนินการ หรือแสดงผลที่ได้จากการติดตามประเมินผลและ
วิเคราะห์ผล โดยต้องมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของผลงานที่น าเสนอ 

 (6)  การน าไปใช้ประโยชน์/ผลกระทบ 
                    อธิบายถึงประโยชน์ที่ได้รับจากผลงานว่าสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในด้านใดหรือกับบุคคลใดบ้าง 
เช่น ประโยชน์ต่อหน่วยงาน/ประชาชน ประโยชน์ต่อกระบวนการในการสืบสวน/ตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมทั้ง
อธิบายถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการ (ถ้ามี) โดยให้น าเสนอเป็นข้อ ๆ  
 (7)  ความยุ่งยากและซับซ้อนในการด าเนินการ 
                    อธิบายถึงความยุ่งยากซับซ้อนซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ในกระบวนการท างาน เช่น 
ความยุ่งยากในการศึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ การรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับผู้ถูกฟ้องคดี
ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหลายหน่วยงาน เป็นต้น โดยให้น าเสนอเป็นข้อ ๆ  
 (8)  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ 
  อธิบายถึงปัญหาอุปสรรคที่พบระหว่างการด าเนินงานที่ท าให้เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
รวมถึงวิธีการแก้ไขปัญหา โดยให้น าเสนอเป็นข้อ ๆ  
 (9)  ข้อเสนอแนะ  
   ให้เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับปัญหาอุปสรรคที่ได้น าเสนอไว้ในข้อ 8. 
โดยควรเป็นข้อเสนอแนะที่เป็นรูปธรรม สามารถด าเนินการได้จริง โดยให้น าเสนอเป็นข้อ ๆ  
 (10)  การเผยแพร่ผลงาน (ถ้ามี) 
      กรณีคณะกรรมการประเมินผลงานในสายงานของผู้ขอประเมินไม่ได้ก าหนดให้มีการเผยแพร่
ผลงานก่อนที่จะน าผลงานนั้นมาใช้ประเมิน ให้ผู้ขอประเมินระบุข้อความ “ไม่มี”  
 (11)  ผู้มีส่วนร่วมในผลงาน (ถ้ามี) 
     ให้ระบุชื่อ - สกุล ผู้มีส่วนร่วมในผลงาน พร้อมทั้งสัดส่วนผลงาน และลงลายมือชื่อรับรอง
ให้ครบถ้วน 

2. ข้อเสนอแนวคิด 
    ข้อเสนอแนวคิด ควรเป็นข้อเสนอแนวคิด วิธีการ หรือแผนงานเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน
ของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือนโยบายของส่วนราชการ โดยให้มีหัวข้อ
การน าเสนอ 5 หัวข้อ ดังนี้ 

(1) เรื่องที่น าเสนอ 
(2) หลักการและเหตุผล 
(3) บทวิเคราะห์/แนวความคิด/ข้อเสนอ และข้อจ ากัดที่อาจเกิดขึ้นและแนวทางแก้ไข 
(4) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(5) ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 
 

ค าอธิบาย... 
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______________________________________________________________________________________ 
คู่มือการประเมินบคุคลและผลงานในการเข้ารบัการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ 

 

 ค าอธิบายการเขียนข้อเสนอแนวคิด 
 (1)  เรื่องท่ีน าเสนอ 
   ควรต้ังชื่อเรื่องให้กระชับ เข้าใจง่าย เป็นภาษาเขียนที่มีลักษณะเชิงวิชาการ โดยให้แสดงให้เห็น
ถึงแนวความคิดหรือวิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน หรือการสร้างสรรค์งานใหม่ โดยควรเป็นข้อเสนอที่
ตรงกับต าแหน่งที่จะแต่งตั้งภายใต้ขอบเขตงานที่ได้รับมอบหมาย   

(2) หลักการและเหตุผล 
  แสดงสภาพปัญหา ที่มา หรือเหตุผลความจ าเป็นที่น าไปสู่การเสนอข้อเสนอแนวคิด วิธีการ 

เพ่ือพัฒนาหรือปรับปรุงงาน โดยการเสนอข้อเสนอแนวคิดก่อให้เกิดประโยชน์และสิทธิภาพอย่างไร 
(3) บทวิเคราะห์/แนวความคิด/ข้อเสนอ และข้อจ ากัดที่อาจเกิดขึ้นและแนวทางแก้ไข 

 ควรแยกน าเสนอเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
 ส่วนที่ 1 บทวิเคราะห์/แนวความคิด/ข้อเสนอ  

  - บทวิเคราะห์ : แสดงถึงความเป็นมา หรือสภาพปัญหาที่น าไปสู่การเสนอข้อเสนอแนวคิด 
วิธีการ เพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน 
  - แนวความคิด : แสดงแนวคิด ทฤษฎี ความรู้ทางวิชาการ ข้อกฎหมาย หรือระเบียบต่างๆ 
ที่น ามาใช้ศึกษาวิเคราะห์อันน าไปสู่การเสนอข้อเสนอแนวคิด 
  - ข้อเสนอ : แสดงข้อเสนอแนวคิดที่ต้องการพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน โดยจะต้องเป็นข้อเสนอ 
ที่ผู้ขอประเมินสามารถด าเนินการได้จริงและสามารถติดตามผลการปฏิบัติงานได้ โดยให้แสดงกระบวนการ/ขั้นตอน
และวิธีการด าเนินงานในแต่ละข้ันตอนโดยละเอียด ส าหรับกระบวนการท างานที่มีหลายขั้นตอน อาจจัดท าผังงาน 
(Flow chart) แสดงกระบวนการประกอบค าอธิบายด้วยก็ได้ 
  ส่วนที่ 2 ข้อจ ากัดที่อาจเกิดข้ึนและแนวทางแก้ไข  
  กรณีมีข้อจ ากัดจากการเสนอแนวคิดเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน ให้ระบุข้อจ ากัดที่อาจ
เกิดข้ึนว่ามาจากปัจจัยใดบ้าง พร้อมทั้งเสนอแนวทางป้องกันหรือแก้ไขเพ่ือไม่ให้เกิดข้อจ ากัดดังกล่าว 

(4) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ระบุผลที่คาดว่าจะได้รับหรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับที่จะเกิดขึ้นจากการจัดท าข้อเสนอ

แนวคิด โดยอาจแสดงในเชิงปริมาณ และ/หรือเชิงคุณภาพ 
    (5)  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ระบุตัวชี้วัดที่สามารถน ามาใช้วัดผลส าเร็จจากการเสนอข้อเสนอแนวคิด โดยควรเป็นตัวชี้วัด
ที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์และติดตามผลการด าเนินงานได้ 

----------------------------------- 
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______________________________________________________________________________________ 
คู่มือการประเมินบคุคลและผลงานในการเข้ารบัการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ 

 

5. รูปแบบการน าเสนอผลงาน 
--------------------------------------------------- 

   เอกสารการประเมินบุคคลและผลงาน ประกอบด้วย แบบประเมินบุคคล และแบบประเมินผลงาน
รายละเอียด ดังนี้ 

   1. เอกสารแบบประเมินบุคคล ประกอบด้วย 
  - แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล (เอกสารหมายเลข 1) 
  - แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล (เอกสารหมายเลข 2) 
  - แบบการเสนอเค้าโครงผลงานฯ (เอกสารหมายเลข 3) 
  - แบบการเสนอข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน (เอกสารหมายเลข 4) 
  - แบบสรุปผลการประเมินบุคคล (เอกสารหมายเลข 5) 
    - แบบแสดงรายละเอียดและลักษณะงานฯ (เอกสารหมายเลข 6) (ถ้ามี) 

    รูปแบบและจ านวนที่จัดส่ง  
 ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ อ.ก.พ. ส านักงาน ป.ป.ท. ก าหนด ให้จัดส่งเอกสารผลงาน (เค้าโครง
ผลงาน) ตามแบบประเมินบุคคลข้างต้น โดยผ่านผู้บังคับบัญชาลงนาม และจัดส่งไปยังส านักงาน ป.ป.ท. 
จ านวน 1 ชุด โดยให้ใช้ลวดเย็บกระดาษท่ีมุมบนด้านซ้ายของเอกสาร ไม่ต้องจัดท าเป็นรูปเล่ม  

    2. เอกสารแบบประเมินผลงาน ประกอบด้วย 
 2.1 เอกสารเล่มที่ 1 ได้แก่ 
    - แบบแสดงข้อมูลบุคคล (เอกสารหมายเลข 1) 
    - แบบการเสนอผลงานฯ (เอกสารหมายเลข 2) 
    - แบบการเสนอข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน (เอกสารหมายเลข 3) 
    - แบบตรวจสอบข้อมูลประกอบการประเมินผลงาน (เอกสารหมายเลข 4) 
   2.2 เอกสารเล่มที่ 2 ได้แก่ เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับผลงานซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้สมัครเปน็
ผู้จัดท าผลงานจริง และเป็นผลงานที่ได้ด าเนินการจนเป็นผลส าเร็จแล้ว โดยให้น าเสนอเฉพาะเอกสารที่ส าคัญเท่านั้น 
(ภาคผนวก) 

    รูปแบบและจ านวนที่จัดส่ง   
    เมื่อส านักงาน ป.ป.ท. มีประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ แล้ว ให้จัดท าเอกสารผลงานฉบับสมบูรณ์
ตามแบบประเมินผลงานข้างต้น ได้แก่ เอกสารเล่มที่ 1 และ เอกสารเล่มที่ 2 อย่างละจ านวน 5 เล่ม (ฉบับจริง 
1 เล่ม และส าเนา 4 เล่ม) ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่มีประกาศ โดยให้น าเค้าโครงผลงานตามที่ได้เสนอต่อ
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ไว้แล้ว มาขยายความให้ชัดเจนและมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

   การพิมพ์เอกสารผลงาน 
     ตัวอักษรที่ใช้พิมพ์เอกสารผลงานประกอบการประเมิน ให้จัดพิมพ์ด้วยอักษร TH SarabunIT9 
ขนาด 16 พอยท์ ให้ใช้เลขไทย ยกเว้นค าเฉพาะตามหลักสากล โดยแต่ละหัวข้อให้มีระยะห่าง 6 พอยท์ 
 

การจัด... 
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    การจัดล าดับหัวข้อ 
  การแสดงหมายเลขล าดับหัวข้อ แสดงล าดับของหัวข้อโดยเริ่มต้นจากด้านซ้าย และจัดย่อหน้า        
ในแต่ละหัวข้อย่อยให้ตรงกัน โดยการจัดล าดับหัวข้ออาจปรับได้ตามความเหมาะสมกับเนื้อหาที่น าเสนอ            
ดังตัวอย่าง 
  1. ........................ 
   1.1 .......................... 
   1.2 .......................... 
    1.2.1 ……………………….. 
    1.2.2 ……………………….. 
     1) …………………... 
         (1.1) ……………………. 
          (1.2) ……………………. 

   การล าดับหน้าเอกสารผลงาน  
  ผลงานเรื่องที่ 1  ให้เริ่มจาก  ผลงาน 1 - 1 , ผลงาน 1 - 2 , ผลงาน 1 - 3 ฯลฯ 
  ผลงานเรื่องที่ 2  ให้เริ่มจาก ผลงาน 2 - 1 , ผลงาน 2 - 2 , ผลงาน 2 - 3 ฯลฯ 
  ข้อเสนอแนวคิดฯ  ให้เริ่มจาก ข้อเสนอแนวคิด 1 , ข้อเสนอแนวคิด 2 , ข้อเสนอแนวคิด 3 ฯลฯ 

  ข้อควรระวังในการจัดท าเอกสารผลงาน 
  การจัดท าเอกสารผลงานในการเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับช านาญการ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  ก.พ. ก าหนด ดังนั้น เพื่อให้เอกสารผลงานที่น าเสนอ           
มีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน ผู้ขอประเมินจึงควรใช้ความรอบคอบในการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน
ของเอกสารผลงานทั้งในส่วนของเนื้อหา เช่น ตัวสะกด การสื่อความหมาย การใช้ค าเชื่อมหรือค าขยาย (ได้แก่ 
แต่ ที่ ซึ่ง อัน โดย และ) การเขียนรูปประโยคให้มีความสมบูรณ์ (ได้แก่ ประธาน กริยา กรรม) และในส่วน
ของภาคผนวก โดยควรแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับผลงานซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ ขอประเมินได้จัดท า
ผลงานจริงและเป็นผลงานที่ได้ด าเนินการจนเป็นผลส าเร็จแล้ว และกรณีที่ผู้ขอประเมินค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร
ทางวิชาการหรือรายงาน ขอให้อ้างอิงแหล่งข้อมูลสารนิเทศในเชิงอรรถหรือบรรณานุกรมให้ถูกต้องครบถ้วน 

………………………………………………. 

 

 

 



 
                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

เอกสารการประเมินบคุคลและผลงาน 

(แบบประเมนิบคุคล) 
ประกอบการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง 

ระดับช านาญการ        
 

 
ด าเนินการโดย 

ชื่อ                                            สกลุ     
ต าแหน่ง                                     ระดบั              เลขทีต่ าแหน่ง                       
สังกัด ฝ่าย/กลุม่/กลุ่มงาน  
กอง/ศูนย์/ส านัก  
 
 

 
เพื่อขอประเมินเลือ่นขึ้นแต่งตั้ง 

ให้ด ารงต าแหน่ง                            ระดบั             เลขที่ต าแหน่ง                                                                        
สังกัด ฝ่าย/กลุม่/กลุ่มงาน  
กอง/ศูนย์/ส านัก  
 



 

   เอกสารหมายเลข 1 

แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล 

ข้อมูลบุคคล 

1. ชื่อ - สกุล.…………….........................................………………………………………….…………………………………. 

2. ต ำแหน่งปัจจุบัน…………………..……………………………………...ต ำแหน่งเลขท่ี…………………………………….… 
    ฝ่ำย/กลุ่ม.......…………………………………............................…………………………………………………….………… 
    กอง/ศูนย์/ส ำนัก.......…………………………………............................…….……………………………………………….                 

3. ด ำรงต ำแหน่งระดับปฏิบัติกำร เมือ่วันที่..................................ต ำแหน่ง............…….…..............…………… 

4. อัตรำเงินเดือนปัจจุบัน...........................บำท  

5. ขอประเมินเพ่ือเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร 
    ในต ำแหน่ง.....……………………………………...........................ต ำแหน่งเลขท่ี……………………………..……….… 
    ฝ่ำย/กลุ่ม/กลุ่มงำน..........…………………………...................…………………………………………………….………… 
    กอง/ศูนย์/ส ำนัก.......…………………………………............................…….……………………………………………….                 

6. ประวัติส่วนตัว (จำก ก.พ. 7) 
    เกิดวันที่……..เดือน………………....…….พ.ศ…..……...อำยุรำชกำร.…..….ปี…...….เดือน..........วัน 

7. ประวัติกำรศึกษำ (ระบุเฉพำะคุณวุฒิที่ส ำเร็จกำรศึกษำ) 

              คุณวุฒิและวิชำเอก                 ปีที่ส ำเร็จกำรศึกษำ                         สถำบัน 
     ……………………………..….………….            ……….………………            ………….……………………………… 
     ………………………….……..………….            ……………….………            ………………………….……………… 
     ………………………….……..………….            ……………….………            ………………………….……………… 
     ………………………….……..………….            ……………….………            ………………………….……………… 

8. ประวัติกำรรับรำชกำร (จำกเริ่มรับรำชกำรจนถึงปัจจุบัน โดยให้แสดงเฉพำะที่มีกำรเปลี่ยนต ำแหน่ง        
รวมถึงได้รับแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งในระดับสูงขึ้นแต่ละระดับ) 

      วัน/เดือน/ปี               ต ำแหน่ง/ระดับ             อัตรำเงินเดือน                    สงักัด 
     ……………………      ………………..………..…………       …….....………..      ………………….……………..………   
     ……………………      ………………………….…………       ……….….……..      ………………….…………..…………   
     ……………………      ………………..………..…………       ……..…...……..      …………..…………………….………   
     ……………………      ………………………….…………       ………..….……..     ………………………..……....……… 
 
 
 

        

 

 
 



 
   - 2 - 

 

9. ประวัติกำรฝึกอบรมดูงำน (ตั้งแต่เริ่มรับรำชกำร) 
          ปี             ระยะเวลำ                     หลักสูตร                          หนว่ยงำน/สถำบัน 
                       (ปี/เดือน/วัน)    
    ………………     ……........………     ……………………….…..…...………..    ……………….……………….....…………   
    ………………     ……..…......……     ……………………………….…..……..    ……………………………………......……   
    ………………     ………..…......…     ……………………………….……..…..    …………………………………......……… 

10. ประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำน  (เคยปฏิบัติงำนส ำคัญที่เกี่ยวกับอะไรบ้ำงที่นอกเหนือจำกข้อ 9. เช่น              
     เป็นหัวหน้ำโครงกำร  หัวหน้ำงำน  กรรมกำร  อนุกรรมกำร  วิทยำกร  อำจำรย์พิเศษ  เป็นต้น) 
     ……………………………………………………….………………………………………………….......……………………………. 
     ………………………………………………….………………………………………………………………………………....………. 
     ………………………………………………….………………………………………………………………………………....………. 

11. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของต ำแหน่งปัจจุบัน   
     ………………………………………………….…………………………………………………………………………….......………. 
     ………………………………………………….………………………………………………………………………………….………. 
     ………………………………………………….…………………………………………………………………………......…….……. 

12. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของต ำแหน่งที่จะแต่งตั้ง 
      ………………………………………………….……………………………………………………………………...…………………. 
      ………………………………………………….………………………………………………………………………......……………. 
      ………………………………………………….…………………………………………………………………………....…….....…. 

13. กำรถูกด ำเนินกำรทำงวินัย  
      (  )  เคยถูกลงโทษทำงวินัย จ ำนวน........ครั้ง ดังนี้  
            ครั้งที่ 1............................................................................................................................. ..............                                            

ครั้งที่ 2................................................................................................................... ........................ 
      (  )  อยู่ระหว่ำงถูกสอบสวนทำงวินัย (ระบุรำยละเอียด) 
            .......................................................................................................................................................                    

.................................................................................................................... .................................... 
      (  )  ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัย  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์มนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
                                                  (ลงชื่อ)……………..……………………………………..ผูข้อประเมิน 
                                                          (…………...……………………….……………..) 
                                                          วันที่…………/…….........………/…………… 
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สรุปผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง 3 ปี 

ชื่อ - สกุล 
ปี พ.ศ. 

 ที่ด าเนินการ 
ต าแหน่ง/ระดับ/สังกัด 

ผลการปฏิบัติงาน 
ย้อนหลัง 3 ปี 

ผลส าเร็จของงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                       

                                                                                                                                                                                              
(ลงชื่อ)….…….....…………....………….…….ผู้ขอประเมิน 

                                                                                 (………………..….………….…....……) 
                                                                         (ต ำแหน่ง)…………....………………..……….. 
                                                                             วันที่….…./…….....…….....…./…..…….. 
 
 
 



 
เอกสารหมายเลข 2 

แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล 
ชื่อ - สกุล.………....……………………………………………………………………….…………………………...……………………….……. 
ต าแหน่ง........................................................................สังกัด……………………………………..…………………….…………… 
สังกัดปฏิบัติหน้าที.่......................................................................................................... .....................……….………… 
 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ 

1. ความรับผิดชอบ พิจำรณำจำกพฤติกรรม เช่น   
    - เอำใจใส่ในกำรท ำงำนที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
    - ยอมรับผลงำนของตนเองทั้งในด้ำนควำมส ำเร็จ และควำมผิดพลำด    
    - พัฒนำและปรับปรุงงำนในหน้ำที่ให้ดียิ่งขึ้น และ หรือ แก้ไขปัญหำ

ข้อผิดพลำดที่เกิดขึ้น   
2. ความคิดริเริ่ม  พิจำรณำจำกพฤติกรรม เช่น 
    - คิดค้นระบบ แนวทำง วิธีด ำเนินกำรใหม่ๆ เพ่ือประสิทธิผลของงำน   
    - แสดงควำมคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะอย่ำงสมเหตุสมผล และสำมำรถ        

ปฏิบัติได้   
    - แสวงหำควำมรู้ใหม่ๆ เพ่ิมเติมอยู่เสมอ โดยเฉพำะในสำยวิชำ/งำนของตน 

  - ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข หรือดัดแปลงวิธีท ำงำนให้มีประสิทธิภำพ และ
ก้ำวหน้ำอยู่ตลอดเวลำ 

    - สนใจในงำนที่ยุ่งยำกซับซ้อน  
    - มีควำมไวต่อสถำนกำรณ์หรือควำมฉับไวในกำรรับรู้สิ่งเร้ำภำยนอก 
3. การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ พิจำรณำจำกพฤติกรรม เช่น 
    - วิเครำะห์หำสำเหตุก่อนเสมอเม่ือประสบปัญหำใดๆ 
    - วิเครำะห์ลู่ทำงแก้ปัญหำโดยมีทำงเลือกปฏิบัติได้หลำยวิธี 
    - เลือกทำงปฏิบัติในกำรแก้ปัญหำได้ถูกต้องเหมำะสม 
    - ใช้ข้อมูลประกอบในกำรตัดสินใจและแก้ปัญหำ (ไม่ใช้ควำมรู้สึกของตนเอง) 
4. ความประพฤติ พิจำรณำจำกพฤติกรรม เช่น 
    - รักษำวินัย และมีน้ ำใจเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่  
    - มีกิริยำ วำจำสุภำพ อ่อนโยน 
    - มีควำมประพฤติส่วนตัวที่เหมำะสมและควบคุมอำรมณ์ได้ 
    - ปฏิบัติงำนอยู่ในกรอบของข้อบังคับว่ำด้วยจรรยำบรรณของ 
      ข้ำรำชกำรพลเรือน และวิชำชีพของตน   
    - มีควำมซื่อสัตย์สุจริต 
5. ความสามารถในการสื่อความหมาย พิจำรณำจำกพฤติกรรม เช่น 
    - สื่อสำรกับบุคคลต่ำงๆ ผู้บังคับบัญชำ เพ่ือนร่วมงำน ผู้รับบริกำร  
      และผู้ที่เก่ียวข้องได้ดี  โดยเข้ำใจถูกต้องตรงกัน 
    - ถ่ำยทอดและเผยแพร่ควำมรู้ทำงวิชำกำรให้ผู้อ่ืนเข้ำใจได้อย่ำงชัดเจน      

โดยใช้ภำษำอย่ำงถูกต้องเหมำะสม 
 

15 
 
 
 

 
15 

 
 
 
 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 
 
 

10 
 

 
 
 

………..…….. 
 
 
 

 
………..…….. 

 
 
 
 
 
 
 
 

………………. 
 
 
 
 

………………. 
 
 
 
 
 

 
………………. 

 
 

 

                   6. การพัฒนา... 
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รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ 

6. การพัฒนาตนเอง พิจำรณำจำกพฤติกรรม เช่น 
    - ติดตำม ศึกษำ ค้นคว้ำหำควำมรู้ใหม่ๆ หรือสิ่งที่เป็นควำมก้ำวหน้ำ 
      ทำงวิชำกำร/วิชำชีพอยู่เสมอ 
    - สนใจและปรับตนเองให้ก้ำวทันวิทยำกำรใหม่ๆ ตลอดเวลำ 
    - น ำควำมรู้และวิทยำกำรใหม่ๆ  มำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน      
      ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
7. การท างานร่วมกับผู้อ่ืน พิจำรณำจำกพฤติกรรม เช่น 
    - ยอมรับควำมคิดเห็นของผู้อื่น 
    - ให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติงำนกับผู้อื่น 
    - เคำรพในสิทธิของผู้อ่ืน 
    - มีมนุษยสัมพันธ์ในกำรปฏิบัติงำน 
8. ความเสียสละ พิจำรณำจำกพฤติกรรม เช่น 
    - กำรอุทิศเวลำให้งำน กำรไม่เกี่ยงงำน 
    - สำมำรถช่วยเหลือหน่วยงำนขององค์กรอ่ืนๆ ทั้งภำยในและ 
      ภำยนอกองค์กร ทั้งงำนโดยตรงและงำนที่เก่ียวข้อง 

10 

 
 
 
 
 

10 

 

 

 
10 

 
 

……………… 
 
 
 
 
 

……………… 
 
 
 
 

……………… 
 

 

รวมคะแนน 100  

 ความเห็นของผู้ประเมิน  (ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม/กลุ่มงำน/รองหัวหน้ำศูนย์/หัวหน้ำกลุ่มงำน) 
              ระบุเหตุผล (ถ้ำมี)……………………………………………………………….……………………………………....…….....….                     

………………………………………………………….……………………………………..................................................... 
 
 
                                                                    (ลงชื่อ)..……….....…………....………………….…….  
                                                                            (…………………….……………………....……) 
                                                                    (ต ำแหน่ง)…………....………………….......……….. 
                                                                       วันที่……………./…….....……....…./…..……….. 

 ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับ (ผู้อ ำนวยกำรกอง/ศูนย์/ส ำนัก)  
ระบุเหตุผล (ถ้ำมี).……………………………………………………..……….……………….….……….….…………….…….  
………………………………………..……….................................................…………………….………………..…….....             

                      
 
                                                                    (ลงชื่อ).……….....…………....………………….…….  
                                                                            (…….…………….….…………………....……) 
                                                                    (ต ำแหน่ง)…………....………………….......……….. 
                                                                       วันที่……………./…….....……......…./…..…….. 

หมายเหตุ  กรณมีีค ำสั่งให้ไปปฏิบัติหน้ำที่ประจ ำต่ำงสังกัด ให้ผู้บังคับบัญชำ ณ สังกัดปฏิบัติหน้ำที่เป็นผู้ประเมิน 
 



เอกสารหมายเลข 3 

แบบการเสนอเค้าโครงผลงานซึ่งเป็นผลส าเร็จของงาน 
ชื่อ - สกุล.……………………………………………………………………………………………………………….……………………..….....…. 
ต าแหน่งปัจจุบัน.........................................................................................ต าแหน่งเลขที.่.......................................
สังกัด………………………………………………………………………………………………………………......……………….……….…...…… 

1. ผลงานเรื่องที.่........เรื่อง...…………………………….…………….....….....………………………..………..………………...……..… 

2. ระยะเวลาการด าเนินการ   
    เริ่มด ำเนินกำรตั้งแต่วันที่..........เดือน....................พ.ศ.................ถึงวันที่..........เดือน…....................พ.ศ….…...…. 
     รวมระยะเวลำที่ด ำเนินกำร..………….ปี…………….เดือน..………..วัน 

3. ความรู้ ความช านาญงาน หรือความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน   
…………..……………….……………………………………………………………………………………………….……………………….....……. 
…………..……………….……………………………………………………………………………………………….………………..……...………. 
…………..……………….……………………………………………………………………………………………….………………..……...………. 

4. สรุปสาระส าคัญ ขั้นตอนการด าเนินการ และเป้าหมายของงาน 
…………..……………….……………………………………………………………………………………………….………………………….....…. 
…………..……………….……………………………………………………………………………………………….……………………….....……. 
…………..……………….……………………………………………………………………………………………….………………..……...………. 

5. ผลส าเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ)      
…………..……………….…………………………………………………………………………………………….....….……………………………. 
…………..……………….……………………………………………………………………………………….....……….……………………………. 
…………..……………….……………………………………………………………………………………………….………………..……...………. 

6. การน าไปใช้ประโยชน์/ผลกระทบ 
…………..……………….……………………………………………………………………………………………….………….....…………………. 
…………..……………….……………………………………………………………………………………………….………….....…………………. 
…………..……………….……………………………………………………………………………………………….………………..……...………. 

7. ความยุ่งยากและซับซ้อนในการด าเนนิการ 
…………..……………….……………………………………………………………………………………………….……………....………………. 
…………..……………….……………………………………………………………………………………………….……………………....………. 
…………..……………….……………………………………………………………………………………………….………………..……...………. 

8. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ 
…………..……………….……………………………………………………………………………………………….……………………….....……. 
…………..……………….…………………………………………………………………………………………....…….…….………………………. 
…………..……………….……………………………………………………………………………………………….………………..……...………. 

9. ข้อเสนอแนะ        
…………..……………….……………………………………………………………………………………………….……….....……………………. 
…………..……………….……………………………………………………………………………………………….……………………………...... 

10. การเผยแพร่... 
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10. การเผยแพร่ผลงาน (ถ้ามี)      
…………..……………….………………………………………………………………………………………………….……………………………. 
…………..……………….………………………………………………………………………………………………….……………………………. 

11. ผู้มีส่วนร่วมในผลงาน (ถ้าม)ี   จ ำนวน ………..รำย    ได้แก่ 
 1) ชื่อ - สกุล………………..….....……………ต ำแหน่ง…………….…….....….……….สัดส่วนผลงำน ร้อยละ…....…… 
 2) ชื่อ - สกุล…………….....…..………………ต ำแหน่ง………………......…….……….สัดสว่นผลงำน ร้อยละ……....… 
  3) ชื่อ - สกุล…………….....…...…..…………ต ำแหน่ง………………….....…..……….สัดสว่นผลงำน ร้อยละ….…...... 

ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
       (ลงชื่อ)………………………….…….…….…….ผู้ขอประเมิน 

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

ขอรับรองว่าสัดส่วนการด าเนินการข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ (ถ้ามี) 

รายช่ือผู้มีส่วนร่วมในผลงาน ลายมือชื่อ 
  
  
  

ได้ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการ 

ผู้บังคับบัญชาที่ก ากับดูแล (ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม/กลุ่มงำน/รองหัวหน้ำศูนย์/หัวหน้ำกลุ่มงำน) 
 

 (ลงชื่อ)..……….....…………....………………….……. 
                                                                              (..………………….……………....……....……) 
                                                                    (ต ำแหน่ง)…………....…………………….......……….. 
                                                                              วันที่………./…….....……......…./….……..  
                                                       
ผู้บังคับบัญชาที่เหนือขึ้นไป (ผู้อ ำนวยกำรกอง/ศูนย์/ส ำนัก)  
 

 (ลงชื่อ)..……….....…………....………………….…….  
                                                                              (….……………….……………….…........……) 
                                                                    (ต ำแหน่ง)…………....…………………….......……….. 
                                                                               วันที่………./…….....……......…./….…….. 

หมายเหตุ  ค ำรับรองจำกผู้บังคับบัญชำอย่ำงน้อยสองระดับ คือ ผู้บังคับบัญชำที่ก ำกับดูแลและผู้บังคับบัญชำ               
ทีเ่หนือขึ้นไปอีกหนึ่งระดับ เว้นแต่ในกรณีท่ีผู้บังคับบัญชำดังกล่ำวเป็นบุคคลคนเดียวกัน ก็ให้มีค ำรับรองหนึ่งระดับได้ 
 
 



เอกสารหมายเลข 4 

แบบการเสนอข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน  
ชื่อ - สกุล.…………………………………………………………………………………………………………………………..…………......……. 
ต าแหน่งที่ขอประเมิน................................................................................................ต าแหน่งเลขที่.........................
สังกัด………………………………………………………………………………………………..……………….……….…………….……..….…… 

1. เรื่อง…………........…………………………………………………………………………………..…………........……………….…………… 

2. หลักการและเหตุผล……………………………………………………………………….…………………………………………….………. 
…………..……………….……………………………………………………………………………………………….…………………………………. 
…………..……………….……………………………………………………………………………………………….…………………………………. 
…………..……………….……………………………………………………………………………………………….…………………………………. 
…………..……………….……………………………………………………………………………………………….…………………………………. 
…………..……………….……………………………………………………………………………………………….…………………………………. 

3. บทวิเคราะห์/แนวความคิด/ข้อเสนอ ข้อจ ากัดที่อาจเกิดขึ้นและแนวทางแก้ไข……………….………………….…….. 
…………..……………………………………………………………………………...............…………………….……………………….…………. 
…………..……………….……………………………………………………………………………………………….……………………….…………. 
…………..……………….……………………………………………………………………………………………….………………………………….. 
…………..……………….……………………………………………………………………………………………….………………………………….. 
…………..……………….……………………………………………………………………………………………….………………………………….. 

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ…………………………………………………….………………………….......................………………………… 
…………..……………….……………………………………………………………………………………………….…………….……………………. 
…………..……………….……………………………………………………………………………………………….…………….……………………. 
…………..……………….……………………………………………………………………………………………….…………….……………………. 
…………..……………….……………………………………………………………………………………………….…………….……………………. 
…………..……………….……………………………………………………………………………………………….…………….……………………. 

5. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ……………………..……………………………………………………….…….......................……………………. 
…………..……………….……………………………………………………………………………………………….…………………………………. 
…………..……………….……………………………………………………………………………………………….…………………………………. 
…………..……………….……………………………………………………………………………………………….…………………………………. 
…………..……………….……………………………………………………………………………………………….…………………………………. 
…………..……………….……………………………………………………………………………………………….…………………………………. 
 
 
 

    (ลงชื่อ)………………………………….………..ผู้ขอประเมิน 
           (……………………..………..…………..) 

        วันที่……./……..………./…………….. 
 

 
 



 
เอกสารหมายเลข 5 

แบบสรุปผลการประเมินบุคคล 

องค์ประกอบในการพิจารณา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
ส่วนที ่1 ข้อมูลบุคคล (20 คะแนน) 
           พิจำรณำจำกคุณสมบัติของบุคคล ประวัติกำรศึกษำ ประวัติกำรรับรำชกำร 
ประวัติกำรฝึกอบรมดูงำน ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน ประวัติทำงวินัย และผล
กำรปฏิบัติรำชกำร 

คะแนนที่ได้รับ คิดเป็นร้อยละ 

ส่วนที่ 2 ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
ที่สอดคล้องเหมาะสมกับต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง (20 คะแนน)  
           พิจำรณำจำกผลกำรประเมินคุณลักษณะของบุคคลจำกผู้บังคับบัญชำ               
ของผู้ขอประเมิน ได้แก่ ควำมรับผิดชอบ ควำมคิดริเริ่ม กำรแก้ไขปัญหำและกำร
ตัดสินใจ ควำมประพฤติ ควำมสำมำรถ ในกำรสื่อควำมหมำย กำรพัฒนำตนเอง 
กำรท ำงำนร่วมกับผู้อื่น และควำมเสียสละ 

คะแนนที่ได้รับ คิดเป็นร้อยละ 

ส่วนที่ 3 เค้าโครงผลงาน จ านวน 2 เรื่อง (40 คะแนน) 
            พิจำรณำจำกกำรระบุสัดส่วนผลงำน และกำรรับรองผลงำนจำก
ผู้บังคับบัญชำ และผู้ร่วมผลงำน (ถ้ำมี) 

คะแนนที่ได้รับ คิดเป็นร้อยละ 

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนวคิด จ านวน 1 เรื่อง (20 คะแนน) 
            พิจำรณำจำกข้อเสนอแนวคิดซึ่งแสดงถึงกำรพัฒนำงำนหรือปรับปรุง
งำนของหน่วยงำนให้มีประสิทธิภำพ 

คะแนนที่ได้รับ คิดเป็นร้อยละ 

รวมคะแนน   

หมายเหตุ  ผู้ขอประเมินจะต้องได้รับคะแนนประเมินในแต่ละองค์ประกอบไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 จึงจะถือว่ำเป็น            
ผู้ผ่ำนกำรประเมินบุคคลส ำหรับกำรเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งระดับช ำนำญกำร 

 
 
 

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

         ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนบริหำรงำนบุคคล 
วันที่………./…….....……...…./…………….          

                                                                        
 

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

             ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเลขำธิกำร 
  วันที่...…./…….........…./…………….          
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ความเห็นของผู้มีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57  

 (  )  เห็นควรให้ผ่านกำรประเมินบุคคล  
  ระบุเหตุผล (ถ้ำมี) .…................…………………....……………………….………………….…..…….....…. 
  ............................................................................................................................. ..................                     

(  )  เห็นควรไม่ใหผ้่านกำรประเมินบุคคล  
  เนื่องจำก (โปรดระบุเหตุผล) .……………………....……………………….……………………..….….....…. 
  ............................................................................................ ....................................................                     
 
 
 
 
                                                                    (ลงชื่อ).……….....…………....………………….……. 
                                                                            (…………..……….……………………....……) 
                                                                               เลขำธิกำรคณะกรรมกำร ป.ป.ท. 
                                                                        วันที่………./…….....……….....…./……………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารหมายเลข 6 

แบบแสดงรายละเอียดและลักษณะงานในต าแหน่งที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลกบัต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง 
ชื่อ - สกุล.………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
ต าแหน่ง..............................................................................สังกัด……………………………………………………….…………… 
สังกัดปฏิบัติหน้าที.่................................................................................................................................………………… 

ต าแหน่งที่ขอประเมิน..................................................................................... 
 

ที ่ ชื่อต าแหน่ง/ระดับ/สังกัด 
 

ช่วงเวลาด ารงต าแหน่ง 
 

รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ลายมือชื่อ 
ผู้รับรอง 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต ำแหน่ง......................... 
ระดับ.............................. 
สังกัด.............................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตั้งแต่วันที่....................... 
ถึงวันที่............................
รวม.....ปี......เดือน......วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
หมายเหตุ  1. ให้จัดท ำเฉพำะกรณีที่ระยะเวลำในกำรด ำรงต ำแหน่งหรือเคยด ำรงต ำแหน่งในสำยงำนที่จะแต่งตั้ง
ตำมคุณวุฒิฯ ไม่มี หรือมีแต่ไม่ครบ และต้องน ำระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่งฯ ในสำยงำนอ่ืนมำนับเป็นระยะเวลำที่
เกี่ยวข้องหรือเก้ือกูล (กรณีท่ีระยะเวลำในกำรด ำรงต ำแหน่งฯ ครบถ้วน ไม่ต้องจัดท าเอกสารหมายเลข 6) 
   2. ผู้รับรอง หมำยถึง ผู้บังคับบัญชำที่ควบคุมดูแลกำรปฏิบัติงำนในขณะนั้น ซึ่งด ำรงต ำแหน่งในระดับ
ผู้อ ำนวยกำร ขึ้นไป 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

เอกสารการประเมินบคุคลและผลงาน 
(แบบประเมนิผลงาน) 

ประกอบการประเมินผลงานเพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง 
ระดับ                                

 

 
ด าเนินการโดย 

ชื่อ                                            สกลุ     
ต าแหน่ง                                     ระดบั              เลขทีต่ าแหน่ง                       
สังกัด ฝ่าย/กลุม่/กลุ่มงาน  
กอง/ศูนย์/ส านัก  
 
 
 

 
เพื่อขอประเมินแต่งตั้ง 

ให้ด ารงต าแหนง่                            ระดบั             เลขที่ต าแหน่ง                                                                        
สังกัด ฝ่าย/กลุม่/กลุ่มงาน  
กอง/ศูนย์/ส านัก  
 



 

เอกสารหมายเลข 1 

แบบแสดงข้อมูลบคุคล 

ชื่อ - สกุล.……………………………….…………………………………………………………………………………………..….....…. 
ต าแหน่งปัจจุบัน..........................................................................................................ต าแหน่งเลขที่..........................
สังกัด…………………………….………………………………………………………………………......……………….……………..…….…...…… 
สังกัดปฏิบัติหน้าที…่………………………………………………….……………………………......……………….……………..…….…...…… 
หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งปัจจุบัน.......……………………………………………………………………..……….......………. 
………………………………………………….………………………………………………………........................………………………….………
.………………………………………………….………………………………………………………………….......................………......…………. 
........………………………………………………….……………………………………………………………………...............…………....………. 
………………………………………………….………………………………………………………........................………………………….………
.………………………………………………….………………………………………………………………….......................………......…………. 
........………………………………………………….……………………………………………………………………...............…………....………. 
………………………………………………….………………………………………………………........................………………………….………
.………………………………………………….………………………………………………………………….......................………......…………. 
........………………………………………………….……………………………………………………………………...............…………....………. 

ต าแหน่งที่ขอประเมิน..................................................................................................ต าแหน่งเลขที่..........................
สังกัด…………………………………………….………………………………………………………......…........…………….……………….…...…  
หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง.......……………………………………………………..……………...….......………. 
………………………………………………….………………………………………………………........................………………………….………
.………………………………………………….………………………………………………………………….......................………......…………. 
........………………………………………………….……………………………………………………………………...............…………....………. 
………………………………………………….………………………………………………………........................………………………….………
.………………………………………………….………………………………………………………………….......................………......…………. 
........………………………………………………….……………………………………………………………………...............…………....………. 
………………………………………………….………………………………………………………........................………………………….………
.………………………………………………….………………………………………………………………….......................………......…………. 
........………………………………………………….……………………………………………………………………...............…………....………. 
 
 
 

(ลงชื่อ)……………..……………………………………..ผู้ขอประเมิน 
                                                                   (…………...……………………….……………..) 
                                                                   วันที่…………/…….........………/…………… 
 

 
 
 
 



 
เอกสารหมายเลข 2 

แบบการเสนอผลงานซึ่งเป็นผลส าเร็จของงาน  
ชื่อ - สกุล.………………………………………………………………………………………………………………………………………..….....…. 
ต าแหน่งปัจจุบัน..........................................................................................................ต าแหน่งเลขที่..........................
สังกัด…………………………….………………………………………………………………………......……………….……….….................…… 

1. ผลงานเรื่องที.่........เรื่อง…………………………….……………….....….....………………………..………..…………..……....……..… 

2. ระยะเวลาการด าเนินการ   
    เริ่มด ำเนินกำรตั้งแต่วันที่..........เดือน....................พ.ศ.................ถึงวันที่..........เดือน….....................พ.ศ….……..…. 
     รวมระยะเวลำที่ด ำเนินกำร..………….ปี…………….เดือน..………..วัน 

3. ความรู้ ความช านาญงาน หรือความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน   
…………..……………….………………………………………………………………………………………………….………………….…….....……. 
…………..……………….………………………………………………………………………………………………….………………..….…...………. 
…………..……………….………………………………………………………………………………………………….………………..….…...………. 

4. สรุปสาระส าคัญ ขั้นตอนการด าเนินการ และเป้าหมายของงาน 
…………..……………….………………………………………………………………………………………………….…………………….…….....…. 
…………..……………….………………………………………………………………………………………………….…………………….….....……. 
…………..……………….………………………………………………………………………………………………….………………..……....………. 

5. ผลส าเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ)      
…………..……………….……………………………………………………………………………………………….....….………………….…………. 
…………..……………….………………………………………………………………………………………….....……….………………….…………. 
…………..……………….………………………………………………………………………………………………….………………..……....………. 

6. การน าไปใช้ประโยชน์/ผลกระทบ 
…………..……………….………………………………………………………………………………………………….………….....………….………. 
…………..……………….………………………………………………………………………………………………….………….....………….………. 
…………..……………….………………………………………………………………………………………………….………………..……....………. 

7. ความยุ่งยากและซับซ้อนในการด าเนนิการ 
…………..……………….………………………………………………………………………………………………….……………....………….……. 
…………..……………….………………………………………………………………………………………………….……………………....….……. 
…………..……………….………………………………………………………………………………………………….………………..……...….……. 

8. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ 
…………..……………….………………………………………………………………………………………………….………………………......……. 
…………..……………….……………………………………………………………………………………………....…….…….………………….……. 
…………..……………….………………………………………………………………………………………………….………………..……...….……. 

9. ข้อเสนอแนะ        
…………..……………….………………………………………………………………………………………………….……….....……………….……. 
…………..……………….………………………………………………………………………………………………….……………………………....... 
…………..……………….………………………………………………………………………………………………….……………………………....... 

10. การเผยแพร่... 
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10. การเผยแพร่ผลงาน (ถ้ามี)      
…………..……………….………………………………………………………………………………………………….……………………………. 
…………..……………….………………………………………………………………………………………………….……………………………. 

11. ผู้มีส่วนร่วมในผลงาน (ถ้าม)ี   จ ำนวน ………..รำย    ได้แก่ 
 1) ชื่อ - สกุล………………..….....……………ต ำแหน่ง…………….…….....….……….สัดส่วนผลงำน ร้อยละ…....…… 
 2) ชื่อ - สกุล…………….....…..………………ต ำแหน่ง………………......…….……….สัดสว่นผลงำน ร้อยละ……....… 
  3) ชื่อ - สกุล…………….....…...…..…………ต ำแหน่ง………………….....…..……….สัดสว่นผลงำน ร้อยละ….…...... 

ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
       (ลงชื่อ)………………………….…….…….…….ผู้ขอประเมิน 

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

ขอรับรองว่าสัดส่วนการด าเนินการข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ (ถ้ามี) 

รายช่ือผู้มีส่วนร่วมในผลงาน ลายมือชื่อ 
  
  
  

ได้ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการ 

ผู้บังคับบัญชาที่ก ากับดูแล (ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม/กลุ่มงำน/รองหัวหน้ำศูนย์/หัวหน้ำกลุ่มงำน) 
 

 (ลงชื่อ)..……….....…………....………………….……. 
                                                                              (..………………….……………....……....……) 
                                                                    (ต ำแหน่ง)…………....…………………….......……….. 
                                                                              วันที่………./…….....……......…./….……..  
                                                       
ผู้บังคับบัญชาที่เหนือขึ้นไป (ผู้อ ำนวยกำรกอง/ศูนย์/ส ำนัก)  
 

 (ลงชื่อ)..……….....…………....………………….…….  
                                                                              (….……………….……………….…........……) 
                                                                    (ต ำแหน่ง)…………....…………………….......……….. 
                                                                               วันที่………./…….....……......…./….…….. 

หมายเหตุ  ค ำรับรองจำกผู้บังคับบัญชำอย่ำงน้อยสองระดับ คือ ผู้บังคับบัญชำที่ก ำกับดูแล และผู้บังคับบัญชำที่เหนือขึ้นไป
อีกหนึ่งระดับ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชำดังกล่ำวเป็นบุคคลคนเดียวกัน ก็ให้มีค ำรับรองหนึ่งระดับได้ 
 



เอกสารหมายเลข 3 

แบบการเสนอข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน 
ชื่อ - สกุล.………………………………………………………………………………………………………………………………………......……. 
ต าแหน่งที่ขอประเมิน................................................................................................ต าแหน่งเลขที่...........................
สังกัด…………………………………………………………………………………………………..……………….……….…………….…….….…… 

1. เรื่อง…………........……………………………………………………………………………………..…………........…………………………… 

2. หลักการและเหตุผล……………………………………………………………………….………………………………………………………. 
…………..……………….………………………………………………………………………………………………….…………………………………. 
…………..……………….………………………………………………………………………………………………….…………………………………. 
…………..……………….………………………………………………………………………………………………….…………………………………. 
…………..……………….………………………………………………………………………………………………….…………………………………. 
…………..……………….………………………………………………………………………………………………….…………………………………. 

3. บทวิเคราะห์/แนวความคิด/ข้อเสนอ ข้อจ ากัดที่อาจเกิดขึ้นและแนวทางแก้ไข…………………………………….…….. 
…………..……………….………………………………………………………………………………………………….…………………………………. 
…………..……………….………………………………………………………………………………………………….…………………………………. 
…………..……………….………………………………………………………………………………………………….…………………………………. 
…………..……………….………………………………………………………………………………………………….…………………………………. 
…………..……………….………………………………………………………………………………………………….…………………………………. 

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ…………………………………………………….………………………….........................………………………… 
…………..……………….………………………………………………………………………………………………….…………………………………. 
…………..……………….………………………………………………………………………………………………….…………………………………. 
…………..……………….………………………………………………………………………………………………….…………………………………. 
…………..……………….………………………………………………………………………………………………….…………………………………. 
…………..……………….………………………………………………………………………………………………….…………………………………. 

5. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ……………………..……………………………………………………….…….......................………………………. 
…………..……………….………………………………………………………………………………………………….…………………………………. 
…………..……………….………………………………………………………………………………………………….…………………………………. 
…………..……………….………………………………………………………………………………………………….…………………………………. 
…………..……………….………………………………………………………………………………………………….…………………………………. 
…………..……………….………………………………………………………………………………………………….…………………………………. 
 
 
 

    (ลงชื่อ)………………………………….………..ผู้ขอประเมิน 
           (……………………..………..…………..) 

        วันที่……./……..………./…………….. 
 

 

 



เอกสารหมายเลข 4 

แบบตรวจสอบข้อมูลประกอบการประเมินผลงาน 
 
1. ชื่อ - สกุล ผู้ขอประเมิน..…………………………………………..…………………………………………………………………......……. 
ต ำแหน่งปัจจุบัน...................................................................ระดับ...................................ต ำแหน่งเลขท่ี.......................
สังกัด…………………………………………………………………………………………………..……………….……….…………….….….….…… 
ลักษณะงำนและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ (  )  ระบุ (  ) ไม่ระบุ 

2. ต าแหน่งที่ขอประเมิน..……………………….........……………ระดับ...................................ต ำแหน่งเลขท่ี.......................
สังกัด…………………………………………….……………………………………………………..……………….……….…………….…….….…… 
ลักษณะงำนและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ (  )  ระบุ (  ) ไม่ระบุ 

3. วันที่ส านักงาน ป.ป.ท. รับค าขอประเมินฯ……..…………………………………………………. 

4.  ผลงานที่เสนอเพื่อขอรับการประเมิน 
 (1) ผลงานที่ผ่านมา จ านวน 2 เรื่อง 

- ผลงานเรื่องที่ 1 เรื่อง...................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 

 สัดส่วนผลงำน และกำรรับรองผลงำนจำกผู้มีส่วนร่วมในผลงำนและผู้บังคับบัญชำ 
 (  )  ระบุ ครบถ้วน  (  )  ไม่ระบุ 
 ผลงำนเป็นไปตำมเงื่อนไข 
 (  )  เป็นไปตำมเง่ือนไข  (  )  ไม่เป็นไปตำมเงื่อนไข 
 กำรเผยแพร่ผลงำน (ถ้ำก ำหนด) 
 (  )  ม ี    (  )  ไม่มี 

- ผลงานเรื่องที่ 2 เรื่อง..................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 สัดส่วนผลงำน และกำรรับรองผลงำนจำกผู้มีส่วนร่วมในผลงำนและผู้บังคับบัญชำ 

 (  )  ระบุ ครบถ้วน  (  )  ไม่ระบุ 
 ผลงำนเป็นไปตำมเงื่อนไข 
 (  )  เป็นไปตำมเง่ือนไข  (  )  ไม่เป็นไปตำมเงื่อนไข 
 กำรเผยแพร่ผลงำน (ถ้ำก ำหนด) 
 (  )  ม ี    (  )  ไม่มี 

 (2) ข้อเสนอแนวคิด เรื่อง..................................................................................................................................... 
  ......................................................................................................................................................................... 

 
  

                            (ลงชื่อ).......................................................ผู้ตรวจสอบ 
                               (…..................................................) 
 (ต ำแหน่ง)................................................... 
                                วันที.่......../......................./............ 

หมายเหตุ  เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลจะเป็นผู้ด ำเนินกำรตรวจสอบข้อมูลผลงำน รวมถึง
ตรวจสอบกำรเผยแพร่ผลงำน (ถ้ำมี) 



 

 

 
 

ที ่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๔ 

 

 

 
 

สำนักงาน ก.พ. 

ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 
 

๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
 

เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการยาย การโอน หรือการเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญเพื่อแตงตั้ง 

ใหดำรงตำแหนงประเภทวิชาการ 
 

เรียน (เวียนกระทรวง กรม จังหวัด) 
 

สิ่งที่สงมาดวย หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการยาย การโอน หรือการเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญ 

เพื่อแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทวิชาการ 
 

ตามที่กฎ ก.พ. วาดวยการยาย การโอน หรือการเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญไปแตงตั้ง 

ใหดำรงตำแหนงขาราชการพลเรือนสามัญตำแหนงประเภทวิชาการในหรือตางกระทรวงหรือกรม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

กำหนดใหการยาย การโอน หรือการเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญเพื่อแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภท

วิชาการ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด นั้น 
 

บัดนี้ ก.พ. ไดพิจารณากำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการยาย การโอน หรือการเลื่อน

ขาราชการพลเรือนสามัญเพื่อแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทวิชาการ แลว รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย  
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตั้ งแตวันที่  ๑ กันยายน ๒๕๖๔ เปนตนไป  

ทั้งนี้ ไดแจงกรมและจังหวัดทราบดวยแลว 
  

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

(หมอมหลวงพัชรภากร  เทวกุล) 

เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สำนักตรวจสอบและประเมินผลกำลังคน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ตอ ๖๗๐๑ - ๖๗๔๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๐๓

http://bit.ly/ว14-2564 

ประเภทวิชาการ 



 

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการยาย การโอน หรือการเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญ  

เพื่อแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทวิชาการ  

(ตามหนังสอืสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๔ ลงวันที ่๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔) 
 

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

ตามที่กฎ ก.พ. วาดวยการยาย การโอน หรือการเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญไปแตงตั้งใหดำรง

ตำแหนงขาราชการพลเรือนสามัญตำแหนงประเภทประเภทวิชาการ ในหรือตางกระทรวงหรือกรม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

กำหนดใหการยาย การโอน หรือการเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญเพื่อแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทวิชาการ 

ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด  

ก.พ. จึงกำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้ 

๑. การยาย แบงเปน ๔ กรณี ดังนี้ 

 กรณีที่ ๑ การยายขาราชการพลเรือนสามัญผูดำรงตำแหนงประเภทวิชาการ ไปแตงตั้งใหดำรง

ตำแหนงประเภทวิชาการ  
 

๑. การยายไปแตงตั้งใหดำรงตำแหนงระดับปฏิบัติการ ในตางสายงานและเปนสายงานที่ไมได

จัดอยูในกลุมตำแหนงเดียวกันกับสายงานในตำแหนงที่ผูนั้นดำรงอยูหรือเคยดำรงอยูในระดับเดียวกัน ตามขอ ๘ (๒) 

ประกอบกับขอ ๒๔ ของกฎ ก.พ.ฯ  

     ใหผูมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ พิจารณาและดำเนินการตามหลักเกณฑ และวิธีการ ดังนี้ 

   ๑.๑ ใหพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหนงและลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบ โดยคำนึงถึง

องคประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

    (๑) ขอมูลบุคคล ไดแก ประวัติการศึกษา ประวัติการรับราชการ ประวัติทางวินัย  

ผลการปฏิบัติราชการ  

(๒) ความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเปนตอการปฏิบัติงาน 

ที่สอดคลองเหมาะสมกับตำแหนงที่จะแตงตั้ง 

(๓) อื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร 

    ๑.๒ ใหดำเนินการโดยการประเมินผลการปฏิบัติงาน การประเมินผลงาน การสอบขอเขียน 

หรือวิธีการอ่ืน วิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีตามที่เห็นวาเหมาะสม  

    ทั้งนี ้ผูมีอำนาจสั่งบรรจุอาจแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามขอ ๑.๑ และขอ ๑.๒ แทนก็ได 

๒. การยายไปแตงตั้งใหดำรงตำแหนงระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ 

หรือระดับทรงคุณวุฒิ ในสายงานเดียวกันหรือในตางสายงานและเปนสายงานที่ไมไดจัดอยูในกลุมตำแหนง

เดียวกันกับสายงานในตำแหนงที่ผูนั้นดำรงอยูหรือเคยดำรงอยู ในระดับเดียวกัน ตามขอ ๘ (๓) ประกอบกับ

ขอ ๒๕ ของกฎ ก.พ.ฯ 

ใหดำเนินการประเมินบุคคลและประเมินผลงานตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้ 

 

สิ่งที่สงมาดวย 



 

 
 

๒

๒.๑ คุณสมบัติของบุคคลที่จะเขารับการประเมินบุคคล 

 บุคคลที่จะเขารับการประเมินบุคคล เพื่อยายไปแตงตั้งใหดำรงตำแหนงระดับ 

ชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ หรือระดับทรงคุณวุฒิ 

 (๑) มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงที่จะแตงตั้งตามมาตรฐาน

กำหนดตำแหนง  

(๒) มีคุณสมบัติในเรื่องเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของสายงานตาง ๆ  

คุณวุฒิ หรือการอบรมหลักสูตร เพิ่มเติมครบถวนตามที่ ก.พ. กำหนดในแตละสายงานตามหลักเกณฑ 

การเลื่อนระดับตำแหนงประเภทวิชาการ  

(๓) มีระยะเวลาในการดำรงตำแหนงหรือเคยดำรงตำแหนงในสายงานที่จะแตงตั้ง

ตามคุณวุฒิของบุคคล สำหรับการยายไปแตงตั้งใหดำรงตำแหนงระดับตางๆ ไมนอยกวาระยะเวลาที่กำหนด 

ดังนี้ 
 

ระดับ 

คณุวุฒิ 

ชำนาญการ ชำนาญการ

พิเศษ 

เชี่ยวชาญ ทรงคุณวุฒิ 

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา ๖ ป ๑๐ ป ๑๓ ป ๑๕ ป 

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา (หลักสูตร ๕ ป)* ๕ ป  ๙ ป ๑๒ ป ๑๔ ป 

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา (หลักสูตร ๖ ป)* ๔ ป ๘ ป ๑๑ ป ๑๓ ป 

ปริญญาโทหรือเทียบเทา ๔ ป ๘ ป ๑๑ ป ๑๓ ป 

ปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือวุฒิบัตร หรือ

หนังสืออนุมัติบัตร 

๒ ป ๖ ป ๙ ป ๑๑ ป 

 
 

* หมายถึง คุณวุฒิปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไมนอยกวา ๕ ป ตอจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอน

ปลาย (เฉพาะปริญญาที่ ก.พ. กำหนดใหไดรับเงินเดือนตามหลักสูตร ๕ ป) และคุณวุฒิปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดเวลา

ศึกษาไมนอยกวา ๖ ป ตอจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายที่ ก.พ. กำหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง

ในสายงานท่ีกำหนดตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๘/ว ๑๒ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔  

  (๓.๑) การนับระยะเวลาเกื้อกูล 

ในกรณีที่ระยะเวลาในการดำรงตำแหนงหรือเคยดำรงตำแหนงใน

สายงานที่จะแตงตั้งตามคุณวุฒิของบุคคลตามตารางขางตนไมมีหรือมีแตไมครบ ก็อาจพิจารณานำระยะเวลา

การดำรงตำแหนงหรือเคยดำรงตำแหนงในสายงานอื่นของตำแหนงประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ ประเภท

อำนวยการ ประเภทบริหาร หรือตำแหนงอยางอื่นตามที่ ก.พ. กำหนดมานับเปนระยะเวลาที่เกี่ยวของหรือ

เกื้อกูลกันได ดังนี้  
 

(๓.๑.๑) การนับระยะเวลาที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูล ใหพิจารณาจาก

ลักษณะงานที่ปฏิบัติงานอยูจริงตามขอเท็จจริงและคำนึงถึงประโยชนที่ทางราชการจะไดรับ โดยชวงระยะเวลา 

ที่ปฏิบัติงานที่จะนำมานับนั้น ตองเปนชวงระยะเวลาที่ผูนั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง 



 

 
 

๓

ที่จะแตงตั้งในสวนของคุณวุฒิและคุณสมบัติอื่นที่ไมใชในสวนของระยะเวลาการดำรงตำแหนงในประเภทและ

ระดับตำแหนง มีแนวทางการพิจารณา ดังนี้ 

(๓.๑.๑.๑) ในกรณีที่เปนการนับระยะเวลาการดำรงตำแหนง

หรือเคยดำรงตำแหนงในสายงานของตำแหนงประเภทวิชาการ ประเภทอำนวยการ ประเภทบริหาร หรือ

ตำแหนงอยางอื่นที่เทียบเทาตามที่ ก.พ. กำหนด ใหพิจารณานับระยะเวลาการปฏิบัติงานตามขอเท็จจริงของ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติงานอยูจริง  

(๓ .๑ .๑ .๒) ในกรณีที่ เปนการนับระยะเวลาการดำรง

ตำแหนงหรือเคยดำรงตำแหนงในสายงานของตำแหนงประเภททั่วไป หรือตำแหนงอยางอื่นที่เทียบเทาตามที่ 

ก.พ. กำหนด ใหพิจารณานับระยะเวลาการปฏิบัติงานตามขอเท็จจริงของลักษณะงานที่ปฏิบัติงานอยูจริง  

โดยใหนับไดไมเกินครึ่งหนึ่งของระยะเวลาการปฏิบัติงานที่นำมานับ  

 (๓.๑.๒) กรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการพิจารณาระยะเวลาในการ

ดำรงตำแหนงหรือเคยดำรงตำแหนงในสายงานที่จะแตงตั้ง หรือระยะเวลาการดำรงตำแหนงในสายงานอื่น 

ที่เก่ียวของหรือเกื้อกูลสำหรับตำแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญลงมา ใหคณะกรรมการประเมินบุคคล

ที่ อ.ก.พ. กรม แตงตั้ง เปนผูพิจารณา สำหรับตำแหนงประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ใหคณะกรรมการ

ประเมินบุคคลที่ อ.ก.พ. กระทรวง แตงตั้ง เปนผูพิจารณา  

  (๓.๒) การยายไปดำรงตำแหนงระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ 

อ.ก.พ. กรม อาจพิจารณากำหนดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหนงหรือเคยดำรง

ตำแหนงในสายงานที่แตงตั้งตามคุณวุฒิของบุคคล และระดับตำแหนงที่จะแตงตั้งเปนอยางอื่นก็ได 

ตามความเหมาะสมและประโยชนที่ทางราชการจะไดรับ  

(๔) อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. กระทรวง โดยความเห็นชอบจาก ก.พ. อาจกำหนด 

ใหผูเขารับการประเมิน ตองมคีุณสมบัตเิพิ่มเติมที่จำเปนกับตำแหนงที่จะแตงตั้งดวยก็ได  

๒.๒ หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อการยายไป

แตงตั้งใหดำรงตำแหนงระดับชำนาญการ  

(๑) ให อ.ก.พ. กรม ดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการ

ประเมิน ดังนี้  

(๑.๑) กำหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคล  

   (๑.๑.๑) กำหนดองคประกอบในการพิจารณา ดังนี้ 

    ก. ขอมูลบุคคล ไดแก คุณสมบัติของบุคคล ประวัติการศึกษา 

ประวัติการรับราชการ ประวัติการฝกอบรมดูงาน ประสบการณในการทำงาน ผลการปฏิบัติราชการ และประวัติ

ทางวินัย  

   ข. ความรู ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะที่จำเปนตอการ

ปฏิบัติงานที่สอดคลองเหมาะสมกับตำแหนงที่จะแตงตั้ง     

    ค. อื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร  
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(๑.๑.๒) กำหนดวิธีการในการประเมินบุคคลเพื่อยายไปดำรงตำแหนง

ประเภทวิชาการในแตละระดับ โดยพิจารณาจากองคประกอบขางตน ซึ่งอาจใชวิธีการสัมภาษณ วิธีการสอบ

ขอเขียน หรือวิธีการอยางอื่น วิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีตามที่เห็นวาเหมาะสม  

  (๑.๒) กำหนดเกณฑการตัดสินในการประเมินบุคคลเพื่อยายไปดำรง

ตำแหนงประเภทวิชาการในแตละระดับ ในการกำหนดเกณฑการตัดสิน อ.ก.พ. กรม อาจกำหนดน้ำหนัก

คะแนน ในแตละองคประกอบ หรืออาจมอบหมายใหคณะกรรมการประเมินบุคคล เปนผูกำหนดแทนก็ได  

  (๑.๓) จัดใหมีการประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคล รวมทั้ง

เกณฑการตัดสินใหทราบโดยทั่วกัน        

        (๑.๔) กำหนดใหมกีารตรวจสอบการประเมินบุคคล 

ในการประเมินบุคคลหากไดตรวจสอบ หรือมีผูทักทวงและไดตรวจสอบ

แลวพบวา ขาราชการผูขอประเมินผูใดแจงขอมูลอันเปนเท็จ ใหดำเนินการรายงานผลการตรวจสอบตอ 

ผูมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ทราบ เพื่อดำเนินการระงับ หรือยกเลิกการประเมิน พรอมกับพิจารณา

ดำเนินการทางวินัยแกผูนั้นและผูที่เกี่ยวของตามควรแกกรณีตอไป แตถาตรวจสอบแลวพบวา ผูทักทวง 

มีเจตนากลั่นแกลงหรือมีเจตนาแจงขอความอันเปนเท็จ ใหรายงานตอผูมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗  

เพื่อดำเนินการทางวินัยกับผูทักทวงตอไป  

    (๑.๕) วินิจฉัยปญหา ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของกับการประเมินบุคคล  

    (๑.๖) อื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร 

  (๒) ให อ.ก.พ. กรม แตงตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน ประกอบดวย  

(๒.๑) ประธานกรรมการซึ่งแตงตั้งจากขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งดำรงตำแหนง

ประเภทบริหาร หรือประเภทอำนวยการ ระดับสูง  

(๒.๒) กรรมการจำนวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินสี่คนซึ่งแตงตั้งจาก 

ก. ขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งดำรงตำแหนงประเภทอำนวยการ

ระดับตนขึ้นไป และ  

ข. ขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งดำรงตำแหนงหรือเคยดำรงตำแหนง

ประเภทวิชาการในระดับไมต่ำกวาระดับตำแหนงที่จะยายและอยูในสายงานเดียวกันหรือสายงานที่จัดอยูใน

กลุมตำแหนงเดียวกันกับสายงานที่จะยาย จำนวนไมนอยกวา ๒ คน     

     ใหแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญผูรับผิดชอบงานดานการบริหารทรัพยากร

บุคคลเปนเลขานุการ และอาจแตงตั้ งเจาหนาที่ผู รับผิดชอบงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ในสังกัดสวนราชการเปนผูชวยเลขานุการดวยก็ได 

ทั้งนี้ การแตงตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานอาจแตงตั้งไดหลายคณะ

ตามความจำเปนและความเหมาะสม 
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 (๓) ใหคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน มหีนาที่และอำนาจ ดังตอไปนี้  

   (๓.๑) ประเมินบุคคลตามหลักเกณฑและวิธีการที่ อ.ก.พ. กรม กำหนด         

ในกรณีที่ อ.ก.พ. กรม กำหนดคุณสมบัติของบุคคลในเรื่องระยะเวลาการดำรงตำแหนงหรือเคยดำรงตำแหนง        

ในสายงานที่จะแตงตั้ง หรือสายงานอื่นที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูลกับสายงานที่จะแตงตั้ง ใหพิจารณาคุณสมบัติ

ของบุคคลในเรื่องดังกลาวดวย   

   (๓.๒) ประเมินผลงาน ใหกระทำไดตอเมื่อขาราชการพลเรือนสามัญผูนั้น 

ผานการประเมินบุคคลแลว โดยใหพิจารณาจากผลงานที่ผานมาซึ่งเปนการสรุปสาระสำคัญ ขั้นตอน ความรู

ความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน ที่เพียงพอที่จะแสดงใหเห็นวาเปนผูมีความรูความสามารถ ประสบการณ           

ที่จะปฏิบัติในตำแหนงที่จะยายได หรืออาจกำหนดใหสงรายละเอียดของผลงานดังกลาวก็ได 

    (๓.๓) รายงานผลการพิจารณาประเมินบุคคลและผลงานตำแหนงละหนึ่งคน 

พรอมทั้งเหตุผล ใหผูมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ดำเนินการตอไป ในกรณีที่ผลงานไมผานการประเมิน        

ใหแจงผูนั้นทราบดวย  

  ในการดำเนินการประเมินบุคคลและผลงาน ใหกรมเจาสังกัดจัดเก็บรักษา

เอกสารหลักฐานตาง ๆ ที่จัดทำขึ้นโดยผูขอประเมิน หรือสวนราชการเพื่อประโยชนในการติดตามและตรวจสอบ 

๒.๓ หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อการยายไป

แตงตั้งใหดำรงตำแหนงระดับชำนาญการพิเศษ  

 ให อ.ก.พ. กรม ดำเนินการตามขอ ๒.๒ โดยอนุโลม 

๒.๔ หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อการยายไป

แตงตั้งใหดำรงตำแหนงระดับเชี่ยวชาญ 

ก. หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคล 

  (๑) ให อ.ก.พ. กรม กำหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคล ดังนี้ 

(๑.๑) กำหนดองคประกอบในการพิจารณา ดังนี้ 

     ก. ขอมูลบุคคล ไดแก คุณสมบัติของบุคคล ประวัติการศึกษา 

ประวัติการรับราชการ ประวัติการฝกอบรมดูงาน ประสบการณในการทำงาน ผลการปฏิบัติราชการ และ

ประวัติทางวินัย 

   ข. ความรู ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะที่จำเปนตอการปฏิบัติงาน

ที่สอดคลองเหมาะสมกับตำแหนงที่จะแตงตั้ง     

     ค. องคประกอบอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร  

  (๑.๒) กำหนดวิธีการในการประเมินบุคคลเพื่อยายไปดำรงตำแหนงระดับ

เชี่ยวชาญ โดยพิจารณาจากองคประกอบขางตน ซึ่งอาจใชวิธีการสัมภาษณ หรือวิธีการอยางอื่น วิธีการใด

วิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีตามที่เห็นวาเหมาะสม  
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   (๑.๓) กำหนดเกณฑการตัดสินในการประเมินบุคคลเพื่อยายไปดำรงตำแหนง

ระดบัเชี่ยวชาญ ในการกำหนดเกณฑการตัดสิน อ.ก.พ. กรม อาจกำหนดน้ำหนักคะแนน ในแตละองคประกอบ 

หรืออาจมอบหมายใหคณะกรรมการประเมินบุคคล เปนผูกำหนดแทนก็ได 

                                     (๑.๔) จัดใหมีการประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคล รวมทั้ง

เกณฑการตัดสินใหทราบโดยทั่วกัน  

         (๑.๕) กำหนดใหมกีารตรวจสอบการประเมินบุคคล  

    ในการประเมินบุคคลหากไดตรวจสอบ หรือมีผูทักทวงและไดตรวจสอบ

แลวพบวา ขาราชการผูขอประเมินผูใดแจงขอมูลอันเปนเท็จ ใหดำเนินการรายงานผลการตรวจสอบตอ 

ผูมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ทราบ เพื่อดำเนินการระงับ หรือยกเลิกการประเมิน พรอมกับพิจารณา

ดำเนินการทางวินัยแกผูนั้นและผูที่เกี่ยวของตามควรแกกรณีตอไป แตถาตรวจสอบแลวพบวา ผูทักทวง 

มีเจตนากลั่นแกลงหรือมีเจตนาแจงขอความอันเปนเท็จ ใหรายงานตอผูมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗  

เพื่อดำเนินการทางวินัยกับผูทักทวงตอไป 

         (๑.๖) วินิจฉัยปญหา ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของกับการประเมินบุคคล 

                (๑.๗) อื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร 

 (๒) ให อ.ก.พ. กรม แตงตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคล ประกอบดวย 

(๒.๑) ประธานกรรมการซึ่งแตงตั้งจากผูดำรงตำแหนงประเภทบริหาร หรือ

ประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 

(๒.๒) กรรมการซึ่งแตงตั้งจากผูดำรงตำแหนงประเภทบริหาร หรือ

ประเภทอำนวยการระดับสูง หรือประเภทวิชาการไมต่ำกวาระดับเชี่ยวชาญ จำนวนไมนอยกวา ๒ คน 

ใหแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญผูรับผิดชอบงานดานการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลซึ่งดำรงตำแหนงประเภทวิชาการไมต่ำกวาระดับชำนาญการ หรือประเภททั่วไปไมต่ำกวา

ระดับชำนาญงาน เปนเลขานุการ และอาจแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล

เปนผูชวยเลขานุการดวยก็ได 

 (๓) ใหคณะกรรมการประเมินบุคคล มหีนาที่และอำนาจ ดังตอไปนี้  

  (๓.๑) ประเมินบุคคลตามหลักเกณฑและวิธีการที่ อ.ก.พ. กรม กำหนด 

 (๓.๒) พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลในเรื่องระยะเวลาการดำรงตำแหนง

หรือเคยดำรงตำแหนงในสายงานที่จะแตงตั้ง หรือสายงานอื่นที่เกี่ยวของหรือเก้ือกูลกับสายงานที่จะแตงตั้ง  

  (๓.๓) รายงานผลการพิจารณาประเมินบุคคลตำแหนงละหนึ่งคนพรอมทั้ง

เหตุผล ใหผูมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ดำเนินการตอไป ในกรณีที่ไมผานการประเมินบุคคลใหรายงาน 

ผลการพิจารณาประเมินบุคคลพรอมทั้งเหตุผล ใหผูมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ เพื่อดำเนินการแจงผูนั้น

ทราบดวย 

 (๓.๔) ปฏิบัติงานอื่นตามท่ี อ.ก.พ. กรม มอบหมาย 



 

 
 

๗

 ทั้งนี้ การแตงตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลอาจแตงตั้งไดหลายคณะ 

ตามความจำเปนและความเหมาะสม 

  ข. หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินผลงาน 

(๑) ให อ.ก.พ. กระทรวง แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน ประกอบดวย 

  (๑.๑) ประธานกรรมการซึ่งแตงตั้งจากบุคคลในบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิ  

ที่ ก.พ. กำหนด หรือผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดานที่มีความรู ความชำนาญ หรือความเชี่ยวชาญ มีผลงานเปนที่

ประจักษและยอมรับในสาขาวิชาชีพหรือสายงานนั้น ๆ 

(๑.๒) กรรมการจำนวนไมนอยกวา ๒ คนแตไมเกิน ๔ คน ซึ่งแตงตั้งจาก 

ก. ขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งดำรงตำแหนงหรือเคยดำรงตำแหนง

ประเภทวิชาการ ที่อยูในสายงานเดียวกันหรือสายงานที่จัดอยูในกลุมตำแหนงเดียวกันกับสายงาน 

ที่จะยายหรือโอนไมต่ำกวาระดับเชี่ยวชาญ และ 

ข. ผูทรงคุณวุฒิ จากบุคคลในบัญชีรายชื่อที่  ก.พ. กำหนด หรือ

ผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดานที่มีความรู ความชำนาญ หรือความเชี่ยวชาญ มีผลงานเปนที่ประจักษและยอมรับ  

ในสาขาวิชาชีพหรือสายงานนั้น ๆ อยางนอย ๑ คน 

ใหแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญผูรับผิดชอบงานดานการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ซึ่งดำรงตำแหนงประเภทวิชาการไมต่ำกวาระดับชำนาญการ เปนเลขานุการ และอาจแตงตั้ง

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลเปนผูชวยเลขานุการดวยก็ได 

 (๒) ใหคณะกรรมการประเมินผลงาน มหีนาที่และอำนาจ ดังตอไปนี ้

  (๒.๑) ดำเนินการประเมินผลงาน ตามทีก่ำหนดไวในหลักเกณฑและวิธีการ

ประเมินผลงานในเรื่องการเลื่อน โดยใหกระทำไดตอเมื่อขาราชการพลเรือนสามัญผูนั้นผานการประเมินบุคคลแลว 

ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินผลงานอาจกำหนดเพิ่มเติมไดตามความจำเปนและความเหมาะสม   

  (๒.๒) วินิจฉัยกรณีมีปญหาที่เกี่ยวของกับการประเมินผลงาน ในกรณี 

มีปญหาหรือมีขอสงสัยเกี่ยวกับผลงานที่สงประเมิน คณะกรรมการประเมินผลงานอาจใหผูขอรับการประเมิน

มาชี้แจงรายละเอียดของผลงานดังกลาวเพิ่มเติมได หรืออาจขอรายละเอียดของผลงานเพิ่มเติมจากผูขอรับ 

การประเมินก็ได 

  (๒.๓) รายงานผลการพิจารณาประเมินผลงานตอผูมีอำนาจสั่งบรรจุ 

ตามมาตรา ๕๗ ดำเนินการตอไป ในกรณีท่ีผลงานไมผานการประเมินใหแจงผูนั้นทราบดวย 

  (๒.๔) ปฏิบัติงานอื่นตามท่ี อ.ก.พ. กระทรวง มอบหมาย 

 ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินผลงานมีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ ๒ ป 

โดยอาจแตงตั้งไดหลายคณะตามความจำเปนและความเหมาะสม  

  (๓) กำหนดใหมกีารตรวจสอบการประเมินผลงาน  

  ในการประเมินผลงานหากไดตรวจสอบหรือมีผูทักทวง และไดตรวจสอบ

แลวพบวา ขาราชการผูขอประเมินผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องสัดสวนการจัดทำผลงาน หรือเรื่องอื่น ๆ 



 

 
 

๘

เกี่ยวกับ การจัดทำผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน นำผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน 

หรือมีการจางวานผูอื่นใหจัดทำผลงานให โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้นไมใชผลงานที่แทจริงของตน  

ใหผูมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ดำเนินการดังนี้    

(๓.๑) ในกรณีที่อยูระหวางการประเมินผลงาน ใหระงับการประเมินผลงาน 

(๓.๒) ในกรณีที่ผานการประเมินผลงาน ใหยกเลิกการประเมินผลงาน 

(๓.๓) ในกรณีที่มีคำสั่งยายโดยผลของการประเมินผลงานแลว ใหยกเลิก

คำสั่งยายขาราชการผูนั้นโดยพลัน  

 ทั้ งนี้  ใหดำเนินการทางวินัยแกขาราชการผูนั้น และผูที่ เกี่ยวของตาม 

ควรแกกรณี  

 ในการดำเนินการประเมินผลงาน ใหกระทรวงเจาสังกัดจัดเก็บรักษา

เอกสารหลักฐานตาง ๆ ที่จัดทำขึ้นโดยผูขอประเมิน หรือสวนราชการ เพื่อประโยชนในการติดตามและ

ตรวจสอบ 
 

๒.๕ หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อการยายไป

แตงตั้งใหดำรงตำแหนงระดับทรงคุณวุฒิ 

ก. หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคล 

 (๑)  ให อ.ก.พ. กระทรวง กำหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคล 

  (๑.๑) กำหนดองคประกอบในการพิจารณา ดังนี้ 

  ก. ขอมูลบุคคล ไดแก คุณสมบัติของบุคคล ประวัติการศึกษา 

ประวัติการรับราชการ ประวัติการฝกอบรมดูงาน ประสบการณในการทำงาน ผลการปฏิบัติราชการ และ

ประวัติทางวินัย  

  ข. ความรู ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะที่จำเปนตอการปฏิบัติงาน

ที่สอดคลองเหมาะสมกับตำแหนงที่จะแตงตั้ง     

  ค. อื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร  

  (๑.๒) กำหนดวิธีการในการประเมินบุคคลเพื่อยายไปดำรงตำแหนงระดับ

ทรงคุณวุฒิ โดยพิจารณาจากองคประกอบขางตน ซึ่งอาจใชวิธีการสัมภาษณ หรือวิธีการอยางอ่ืน วิธีการใด

วิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีตามที่เห็นวาเหมาะสม  

(๑.๓) กำหนดเกณฑการตัดสินในการประเมินบุคคลเพื่อยายไปดำรง

ตำแหนงระดับทรงคุณวุฒิ  ในการกำหนดเกณฑการตัดสิน อ.ก.พ. กระทรวง อาจกำหนดน้ำหนักคะแนน  

ในแตละองคประกอบ หรืออาจมอบหมายใหคณะกรรมการประเมินบุคคล เปนผูกำหนดแทนก็ได 

(๑.๔) จัดใหมีการประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคล รวมทั้ง

เกณฑการตัดสินใหทราบโดยทั่วกัน 

(๑.๕) กำหนดใหมีการตรวจสอบการประเมินบุคคล  
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ในการประเมินบุคคลหากไดตรวจสอบ หรือมีผูทักทวงและไดตรวจสอบ

แลวพบวา ขาราชการผูขอประเมินผูใดแจงขอมูลอันเปนเท็จ ใหดำเนินการรายงานผลการตรวจสอบ 

ตอผูมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ทราบ เพื่อดำเนินการระงับ หรือยกเลิกการประเมิน พรอมกับพิจารณา

ดำเนินการทางวินัยแกผูนั้นและผูที่เกี่ยวของตามควรแกกรณีตอไป แตถาตรวจสอบแลวพบวา ผูทักทวง 

มีเจตนากลั่นแกลงหรือมีเจตนาแจงขอความอันเปนเท็จ ใหรายงานตอผูมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗  

เพื่อดำเนินการทางวินัยกับผูทักทวงตอไป 

 (๑.๖) วินิจฉัยกรณมีีปญหาที่เกี่ยวของกับการประเมินบุคคล 

 (๑.๗) อื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร  

 (๒) ให อ.ก.พ. กระทรวง แตงตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคล เพื่อยายไปดำรง

ตำแหนงระดับทรงคุณวุฒิ ประกอบดวย 

(๒.๑) ประธานกรรมการซึ่งแตงตั้งจากผูดำรงตำแหนงประเภทบริหาร

ระดับสูง 

(๒.๒) กรรมการซึ่งแตงตั้งจากผูดำรงตำแหนงประเภทบริหารระดับสูง 

หรือประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จำนวนไมนอยกวา ๒ คน  

ใหแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญผูรับผิดชอบงานดานการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลของกระทรวงนั้น ซึ่งดำรงตำแหนงประเภทวิชาการระดับชำนาญการขึ้นไป เปนเลขานุการ 

ทั้งนี้ อาจแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลในสังกัดกรมของตำแหนงที่จะ

แตงตั้งเปนผูชวยเลขานุการดวยก็ได 

 (๓) ใหคณะกรรมการประเมินบุคคล มหีนาที่และอำนาจ ดังตอไปนี้  

   (๓.๑) ประเมินบุคคลตามหลักเกณฑและวิธีการที่ อ.ก.พ. กระทรวง กำหนด 

(๓.๒) พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลในเรื่องระยะเวลาการดำรงตำแหนง

หรือเคยดำรงตำแหนงในสายงานที่จะแตงตั้ง หรือสายงานอื่นที่เกี่ยวของหรือเก้ือกูลกับสายงานที่จะแตงตั้ง  

(๓.๓) รายงานผลการพิจารณาประเมินบุคคลตำแหนงละ ๑ คน พรอมทั้ง

เหตุผล ใหผูมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ดำเนินการตอไป ในกรณีที่ไมผานการประเมินบุคคลใหรายงาน

ผลการพิจารณาประเมินบุคคลพรอมทั้งเหตุผล ใหผูมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ เพื่อดำเนินการแจงผูนั้น

ทราบดวย 

(๓.๔) ปฏิบัติงานอื่นตามท่ี อ.ก.พ. กระทรวง มอบหมาย 

ทั้งนี้ การแตงตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลอาจแตงตั้งไดหลายคณะ 

ตามความจำเปนและความเหมาะสม 

ข. การประเมินผลงาน 

ในการประเมินผลงานใหกระทำไดตอเมื่อขาราชการพลเรือนสามัญผูนั้นผานการ

ประเมินบุคคลแลว โดยใหกระทรวงสงคำขอประเมินผลงานพรอมทั้งเอกสารหรือหลักฐานตางๆ ไดแก  



 

 
 

๑๐

แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล และแบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงาน พรอมทั้งเอกสารหรือหลักฐาน

ของผลงานไปให ก.พ. พิจารณา  

ในการดำเนินการประเมินบุคคลและผลงานในทุกระดับใหกรมหรือกระทรวง 

เจาสังกัดจัดเก็บรักษาเอกสารตาง ๆ ที่จัดทำขึ้นโดยผูขอรับการประเมินหรือสวนราชการเพื่อประโยชนในการ

ติดตามและตรวจสอบ 

๓. การยายไปแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทวิชาการในระดับที่ต่ำกวาเดิมไมวาจะสายงาน

เดียวกันหรือตางสายงาน ตามขอ ๙ ประกอบขอ ๘ (๑) (๒) หรือ (๓) ของกฎ ก.พ.ฯ โดยอนุโลม  

ใหดำเนินการตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการยายขาราชการพลเรือนสามัญไป

แตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทวิชาการในแตละระดับ ตามขอ ๑ และขอ ๒ (๒.๑ - ๒.๔) ในระดับเชี่ยวชาญ

ลงมา แลวแตกรณี และจะกระทำไดตอเม่ือไดรับความยินยอมจากขาราชการพลเรือนสามัญผูนั้น 

 

 กรณีที่ ๒ การยายขาราชการพลเรือนสามัญผูดำรงตำแหนงประเภททั่วไป ซึ่งเคยดำรงตำแหนง

ประเภทวิชาการมากอน มาแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทวิชาการ 
 

 ๑. การยายมาแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทวิชาการในระดับที่ไมสูงกวาระดับที่ผูนั้นเคย

ดำรงอยูเดิมในตำแหนงประเภทวิชาการ ในสายงานเดียวกันหรือในตางสายงาน ซึ่งเปนสายงานที่ไมไดจัดอยู

ในกลุมตำแหนงเดียวกันกับสายงานในตำแหนงที่ผูนั้นเคยดำรงอยู ตามขอ ๑๐ วรรคแรก ประกอบขอ ๒๔ 

และขอ ๒๕ ของกฎ ก.พ.ฯ  

ใหดำเนินการตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในกรณีที่ ๑ การยายขาราชการพลเรือน

สามัญผูดำรงตำแหนงประเภทวิชาการ ไปแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทวิชาการในแตละระดับ แลวแตกรณี  

โดยอนุโลม  

๒. การยายมาแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทวิชาการในระดับที่สูงกวาระดับที่ผูนั้นเคย

ดำรงอยูเดิมในตำแหนงประเภทวิชาการ ตามขอ ๑๐ วรรคสอง ประกอบขอ ๒๖ ของ กฎ ก.พ.ฯ 

ใหดำเนินการตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตาม ๓. การเลื่อนไปแตงตั้งใหดำรง

ตำแหนงในระดับที่สูงขึ้น ในแตละระดับ โดยอนุโลม 

 

กรณีที่ ๓ การยายขาราชการพลเรือนสามัญผูดำรงตำแหนงประเภททั่วไป ซึ่งไมเคยดำรง

ตำแหนงประเภทวิชาการมากอน มาแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ในกรณี 

ที่มีเหตุผลความจำเปนเปนพิเศษ ตามขอ ๑๑ (๓) ของ กฎ ก.พ.ฯ 
 

ผูมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ จะยายผูดำรงตำแหนงประเภททั่วไปตั้งแตระดับชำนาญงาน

ขึ้นไป เพื่อแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการได เฉพาะกรณีที่สวนราชการไมไดจัดใหมี

การสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ หรือไมมีบัญชีผูสอบแขงขันได หรือไมมีบัญชีผูสอบแขงขันได 

ในตำแหนงที่เปนบัญชีรวม โดยใหดำเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังนี้    



 

 
 

๑๑

 ๑. ผูนั้นตองเปนผูสอบแขงขันไดโดยขึ้นบัญชีเปนผูสอบแขงขันไดของสวนราชการอื่น หรือเปน 

ผูสอบแขงขันไดในตำแหนงที่เปนบัญชีรวมในตำแหนงประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ในสายงานที่จะยาย  

โดยไมตองถึงลำดับที่ที่จะบรรจุและแตงตั้ง และบัญชีผูสอบแขงขันไดนั้นยังไมถูกยกเลิก  

 ๒. ใหผูมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อดำเนินการคัดเลือก

ขาราชการพลเรือนสามัญผูอยูในหลักเกณฑตามขอ ๑ ประกอบดวย ประธานกรรมการ และกรรมการจำนวน           

ไมนอยกวาสองคน ซึ่งแตงตั้งจากขาราชการพลเรือนสามัญที่เกี่ยวของกับงานของตำแหนงที่จะยาย  

 ๓. ใหคณะกรรมการคัดเลือก มหีนาที่และอำนาจ ดังนี้ 

  (๑) ดำเนินการคัดเลือก โดยวิธีการสัมภาษณ การสอบขอเขียน การสอบปฏิบัติ 

หรือวิธีการอ่ืน วิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีตามที่เห็นวาเหมาะสม  

  (๒) กำหนดเกณฑการตัดสิน  

  (๓) จัดใหมีการประกาศหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคล รวมทั้งเกณฑ 

การตัดสินใหทราบโดยทั่วกัน 

  (๔) คัดเลือกบุคคลตามวิธีการที่กำหนด 

  (๕) รายงานผลการคัดเลือกบุคคล พรอมทั้งเหตุผลและความสมควรในการ

พิจารณาตอผูมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ เพื่อพิจารณาตอไป          

       ทั้งนี้ ตองดำเนินการแตงตั้งใหเสร็จสิ้นกอนบัญชีผูสอบแขงขันไดจะถูกยกเลิก  

 

 กรณีที่ ๔ การยายขาราชการพลเรือนสามัญผูดำรงตำแหนงประเภทอำนวยการ หรือประเภท

บริหาร ซึ่งเคยดำรงตำแหนงประเภทวิชาการมากอน มาแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทวิชาการ  
 

  ๑. การยายมาแตงตั้งใหดำรงตำแหนงในระดับที่ไมสูงกวาระดับที่ผูนั้นเคยดำรงอยูเดิมใน

ตำแหนงประเภทวิชาการ ในสายงานเดียวกันหรือในตางสายงานและเปนสายงานที่ไมไดจัดอยูในกลุมตำแหนง

เดียวกันกับสายงานในตำแหนงที่ผูนั้นเคยดำรงอยู ตามขอ ๑๒ (๑) ประกอบขอ ๒๔ และขอ ๒๕ ของกฎ ก.พ.ฯ  

ใหดำเนินการตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในกรณีที่ ๑ การยายขาราชการ 

พลเรือนสามัญผูดำรงตำแหนงประเภทวิชาการ ไปแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทวิชาการในแตละระดับ  

แลวแตกรณี โดยอนุโลม  

   ๒. การยายมาแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทวิชาการในระดับที่สูงกวาระดับที่ผูนั้นเคย

ดำรงอยูเดิมในตำแหนงประเภทวิชาการ ตามขอ ๑๒ (๒) ประกอบขอ ๒๖ ของ กฎ ก.พ.ฯ 

ใหดำเนินการตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตาม ๓. การเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญ 

ขึ้นแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทวิชาการในแตละระดับ โดยอนุโลม 

 

 

 



 

 
 

๑๒

๒. การโอน แบงเปน ๕ กรณี ดังนี้ 
 

 กรณีที่ ๑ การโอนขาราชการพลเรือนสามัญผูดำรงตำแหนงประเภทวิชาการ ไปแตงตั้งใหดำรง

ตำแหนงประเภทวิชาการ  
 

  ใหสวนราชการที่จะรับโอนดำเนินการตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในกรณีที่ ๑ การยาย

ขาราชการพลเรือนสามัญผูดำรงตำแหนงประเภทวิชาการ ไปแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทวิชาการ 

ในแตละระดับ โดยอนุโลม 

 

กรณีที่ ๒ การโอนขาราชการพลเรือนสามัญผูดำรงตำแหนงประเภททั่วไป ซึ่งเคยดำรงตำแหนง

ประเภทวิชาการมากอน มาแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทวิชาการ  
 

  ใหสวนราชการที่จะรับโอนดำเนินการตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในกรณีที่ ๒ การยาย

ขาราชการพลเรือนสามัญผูดำรงตำแหนงประเภททั่วไป ซึ่งเคยดำรงตำแหนงประเภทวิชาการมากอน  

มาแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทวิชาการในแตละระดับ โดยอนุโลม  

 

กรณีที่ ๓ การโอนขาราชการพลเรือนสามัญผูดำรงตำแหนงประเภททั่วไป ซึ่งไมเคยดำรง

ตำแหนงประเภทวิชาการมากอน มาแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ  
 

   ใหสวนราชการที่จะรับโอนดำเนินการตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในกรณีที่ ๓ การยาย

ขาราชการพลเรือนสามัญผูดำรงตำแหนงประเภททั่วไป ซึ่งไมเคยดำรงตำแหนงประเภทวิชาการมากอน  

มาแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ โดยอนุโลม  

 

 กรณีที่ ๔ การโอนขาราชการพลเรือนสามัญผูดำรงตำแหนงประเภทอำนวยการ หรือประเภทบริหาร 

ซึ่งเคยดำรงตำแหนงประเภทวิชาการมากอน มาแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทวิชาการ  
 

  ใหสวนราชการที่จะรับโอนดำเนินการตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในกรณีที่ ๔ การยาย

ขาราชการพลเรือนสามัญผูดำรงตำแหนงประเภทอำนวยการ หรือประเภทบริหาร มาแตงตั้งใหดำรงตำแหนง

ประเภทวิชาการ ใหกระทำไดเฉพาะผูที่เคยดำรงตำแหนงประเภทวิชาการมากอน โดยอนุโลม 

 

กรณีที่ ๕ การโอนขาราชการพลเรือนสามัญผูอยูระหวางการปฏิบัติราชการชดใชทุน ตามขอ ๑๕ 

ของกฎ ก.พ.ฯ 

การโอนขาราชการพลเรือนสามัญผูอยูระหวางปฏิบัติราชการชดใชทุนตามขอผูกพันที่มีอยูกับ

กระทรวงหรือกรมที่ผูนั้นสังกัดอยู ไปแตงตั้งใหดำรงตำแหนงในกระทรวงหรือกรมอื่น จะตองไดรับความยินยอม

จากผูมีอำนาจสั่งบรรจุของกระทรวงหรือกรมที่ผูนั้นสังกัดอยู และผูมีอำนาจสั่งบรรจุของกระทรวงหรือกรมที่ 

ผูนั้นสังกัดอยูจะใหความยินยอมไดตอเมื่อผูนั้นไดปฏิบัติราชการเพื่อชดใชทุนแกกระทรวงหรือกรมที่ผูนั้นสังกัดอยู

ไมนอยกวาเวลาและตามเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดแลว 



 

 
 

๑๓

ทั้งนี้ เมื่อไดรับความยินยอมดังกลาวขางตนแลว ใหดำเนินการโอนขาราชการผูนั้นตามที่กำหนด

ในกฎ ก.พ. วาดวยการยาย การโอน หรือการเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญไปแตงตั้งใหดำรงตำแหนง

ขาราชการพลเรือนสามัญตำแหนงประเภทวิชาการในหรือตางกระทรวงหรือกรม พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบ

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในหนังสือฉบับนี้ตอไป 

เมื่อผานการประเมินตามขั้นตอนที่กำหนดในกรณีที่ ๑ - ๕ แลวแตกรณี ใหผูมีอำนาจสั่งบรรจุ

ของสวนราชการที่จะรับโอนดำเนินการแตงตั้งตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดใน ๔. การแตงตั้ง 

ตอไป 

 

๓. การเลื่อนไปแตงตั้งใหดำรงตำแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน แบงเปน ๓ กรณี คือ  
  

กรณีท่ี ๑ การเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดำรงตำแหนงในตำแหนงระดับควบ และมีผูครองตำแหนงนั้นอยู   

กรณีที่ ๒ การเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดำรงตำแหนงที่ไมใชตำแหนงตามกรณีที่ ๑ และการเลื่อนขึ้นแตงตั้ง 

ใหดำรงตำแหนงวางทุกกรณ ี 

กรณีที่ ๓ การเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดำรงตำแหนงที่ผูครองตำแหนงอยูเดิมจะตองพนจากราชการไป  

ใหดำเนินการไดใน ๒ กรณี คือ 

(๑) กรณีเกษียณอายุ ใหดำเนินการลวงหนาไดไมเกินหกเดือนกอนที่ผูครองตำแหนงนั้น 

จะพนจากราชการ  

(๒) กรณีลาออกจากราชการ ใหดำเนินการลวงหนาไดไมกอนวันที่ผูมีอำนาจไดอนุญาตให 

ผูครองตำแหนงนั้นออกจากราชการ  
 

 ใหดำเนินการประเมินบุคคลและประเมินผลงาน ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ดังตอไปนี ้
 

ก. หลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคล 

๑. การประเมินบุคคลเพื่ อเลื่ อนขึ้นแตงตั้ งใหดำรงตำแหน งระดับชำนาญการ  

ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ 

  ๑.๑  ผูมีหนาที่ในการประเมินบุคคล  

   (๑) กรณีการเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดำรงตำแหนงตามกรณีที่ ๑ ใหผูมีอำนาจสั่งบรรจุ 

ตามมาตรา ๕๗ หรือผูที่ไดรับมอบหมายใหเปนผูประเมินบุคคล ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ อ.ก.พ. กรม กำหนด  

ในการนี้ อ.ก.พ. กรม จะกำหนดใหมีคณะกรรมการชวยพิจารณาเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา

ประเมินบุคคลของผูมอีำนาจสั่งบรรจุหรือผูที่ไดรับมอบหมายดวยก็ได 

   (๒) กรณีการเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดำรงตำแหนงตามกรณีที ่๒ และกรณีที่ ๓ เปนตำแหนง

ที่นอกเหนือจาก (๑) ใหคณะกรรมการประเมินบุคคลที่ อ.ก.พ. กรม แตงตั้ง เปนผูประเมินบุคคลตาม

หลักเกณฑและวิธีการที่ อ.ก.พ. กรม กำหนด 

 

 



 

 
 

๑๔

  ๑.๒ คุณสมบัติของบุคคลที่จะเขารับการประเมินบุคคล 

 ใหนำคุณสมบัติของบุคคลที่จะเขารับการประเมินบุคคลในเรื่องการยายไปแตงตั้ง

ใหดำรงตำแหนงขาราชการระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ หรือระดับทรงคุณวุฒิ

ตามขอ ๒.๑ (๑) (๒) (๓) (๓.๑) และ (๔) ในเรื่องการยายมาใชโดยอนุโลม  

  ๑.๓ หลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคล 

     ให อ.ก.พ. กรม มีหนาที่และอำนาจ ดังตอไปนี ้

  (๑) กำหนดหลักเกณฑ และองคประกอบในการพิจารณา ดังนี้  

 (๑.๑) ขอมูลบุคคล ไดแก คุณสมบัติของบุคคล ประวัติการศึกษา 

ประวัติการรับราชการ ประวัติการฝกอบรมดูงาน ประสบการณในการทำงาน ผลการปฏิบัติราชการ และ 

ประวัติทางวินัย 

 (๑.๒) ความรู ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะท่ีจำเปนตอการปฏิบัติงาน 

ที่สอดคลองเหมาะสมกับตำแหนงที่จะแตงตั้ง  

 (๑.๓) เคาโครงผลงานที่จะสงประเมินและในกรณีที่ผลงานนั้น มีผูรวม

จัดทำผลงานใหแสดงสัดสวนและบทบาทของผูขอประเมินและผูรวมจัดทำผลงาน รวมทั้งรายชื่อผูรวมจัดทำ

ผลงานดวย  

 (๑.๔) ขอเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน 

 (๑.๕) อื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร  

(๒) กำหนดวิธีการในการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดำรง

ตำแหนงในแตละระดับ โดยพิจารณาจากองคประกอบตาม (๑) ซึ่งอาจใชวิธีการสัมภาษณ วิธีการสอบขอเขียน 

หรือวิธีการอยางอ่ืน วิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีเพิ่มเติมตามที่เห็นวาเหมาะสม  

(๓) กำหนดเกณฑการตัดสินในการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งให

ดำรงตำแหนงประเภทวิชาการในแตละระดับ ทั้งนี้  อ.ก.พ. กรม อาจกำหนดน้ำหนักคะแนนในแตละ

องคประกอบ หรืออาจมอบหมายใหคณะกรรมการประเมินบุคคล เปนผูกำหนดแทนก็ได  

(๔) จัดใหมีการประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคล รวมทั้งเกณฑ

การตัดสิน ใหทราบโดยทั่วกัน  

(๕) จัดใหมีการประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกตำแหนงละหนึ่งคน  

โดยในประกาศใหระบุชื่อและเคาโครงผลงาน รวมทั้งขอเสนอแนวคิดที่จะเสนอขอประเมิน สัดสวนของผลงาน

ในสวนที่ตนเองปฏิบัติและรายชื่อผูรวมจัดทำผลงาน (ถามี)  

(๖) กำหนดใหมกีารตรวจสอบการประเมินบุคคล  

ในการประเมินบุคคลหากไดตรวจสอบ หรือมีผูทักทวงและไดตรวจสอบ

แลวพบวา ขาราชการผูขอประเมินผูใดแจงขอมูลอันเปนเท็จ ใหดำเนินการรายงานผลการตรวจสอบตอ 

ผูมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ทราบ เพื่อดำเนินการระงับ หรือยกเลิกการประเมิน พรอมกับพิจารณา

ดำเนินการทางวินัยแกผูนั้นและผูที่เกี่ยวของตามควรแกกรณีตอไป แตถาตรวจสอบแลวพบวา ผูทักทวงมีเจตนา 



 

 
 

๑๕

กลั่นแกลงหรือมี เจตนาแจงขอความอันเปนเท็จ ใหรายงานตอผูมีอำนาจสั่ งบรรจุตามมาตรา ๕๗  

เพื่อดำเนินการทางวินัยกับผูทักทวงตอไป  

(๗) วินิจฉัยปญหาที่เกี่ยวของกับการประเมินบุคคล  

(๘) อื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร  

๑.๔ ให อ.ก.พ. กรม แตงตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคล 

(๑) การประเมินบุคคลสำหรับตำแหนงตามกรณีที่  ๒ และกรณีที่  ๓  

ให อ.ก.พ. กรม พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลโดยมีองคประกอบ ดังนี้  

  (๑.๑) คณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนข้ึนแตงตั้งใหดำรงตำแหนง

ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ประกอบดวย 

(๑.๑.๑) ประธานกรรมการซึ่งแตงตั้งจากขาราชการพลเรือนสามัญ 

ผูดำรงตำแหนงประเภทบริหาร ประเภทอำนวยการระดับสูง หรือประเภทวิชาการไมต่ำกวาระดับเชี่ยวชาญ 

(๑.๑.๒) กรรมการซึ่งแตงตั้งจากขาราชการพลเรือนสามัญ 

ผูดำรงตำแหนงประเภทอำนวยการ หรือประเภทวิชาการไมต่ำกวาระดับชำนาญการพิเศษ จำนวนไมนอยกวา 

๒ คน 

 (๑.๒) คณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนข้ึนแตงตั้งใหดำรงตำแหนง 

ระดับเชี่ยวชาญ ประกอบดวย 

(๑.๒.๑) ประธานกรรมการซึ่งแตงตั้งจากขาราชการพลเรือนสามัญ 

ผูดำรงตำแหนงประเภทบริหาร หรือประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 

(๑.๒.๒) กรรมการซึ่งแตงตั้งจากขาราชการพลเรือนสามัญ 

ผูดำรงตำแหนงประเภทบริหาร หรือประเภทอำนวยการระดับสูง หรือประเภทวิชาการ ไมต่ำกวาระดับ

เชี่ยวชาญ จำนวนไมนอยกวา ๒ คน 

ใหแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญผูรับผิดชอบงานดานการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลซึ่งดำรงตำแหนงประเภทวิชาการ ไมต่ำกวาระดับชำนาญการ หรือประเภททั่วไป ไมต่ำกวา

ระดับชำนาญงาน เปนเลขานุการ โดยอาจแตงตั้งเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลเปน

ผูชวยเลขานุการดวยก็ได 

ทั้งนี้  การแตงตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลตามขอ (๑.๑) และ (๑.๒)  

อาจแตงตั้งไดหลายคณะตามความจำเปนและความเหมาะสม 

(๒) ใหคณะกรรมการประเมินบุคคล ตามขอ (๑.๑) และ (๑.๒) มีหนาที่และ

อำนาจ ดังตอไปนี้  

 (๒.๑) ประเมินบุคคลตามหลักเกณฑและวิธีการที่ อ.ก.พ. กรม กำหนด  

 (๒.๒) พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลในเรื่องระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรง

ตำแหนงหรือเคยดำรงตำแหนงในสายงานที่จะแตงตั้ง หรือสายงานอื่นที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูลกับสายงาน 

ที่จะแตงตั้ง 



 

 
 

๑๖

 (๒.๓) รายงานผลการพิจารณาประเมินบุคคลพรอมทั้งความสมควรและ

เหตุผลตอผูมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ พิจารณาใหความเห็นชอบ  

 (๒.๔) ปฏิบัติงานอื่นตามท่ี อ.ก.พ. กรม มอบหมาย  

๒. การประเมนิบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดำรงตำแหนงระดับทรงคุณวุฒิ   

  ๒.๑ ผูมีหนาที่ในการประเมินบุคคล  

    ใหคณะกรรมการประเมินบุคคลที่ อ.ก.พ. กระทรวง แตงตั้ง เปนผูประเมินบุคคล

ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ อ.ก.พ. กระทรวง กำหนด  

   ๒.๒ คุณสมบัติของบุคคลที่จะเขารบัการประเมินบุคคล 

ใหนำคุณสมบัติของบุคคลที่จะเขารับการประเมินบุคคลในเรื่องการยายไปแตงตั้ง

ใหดำรงตำแหนงขาราชการระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ หรือระดับทรงคุณวุฒิ

ตามขอ ๒.๑ (๑) (๒) (๓) (๓.๑) และ (๔) ในเรื่องการยายมาใชโดยอนุโลม  

๒.๓ หลกัเกณฑและวิธีการประเมินบุคคล 

ให อ.ก.พ. กระทรวง มีหนาทีแ่ละอำนาจ ดังตอไปนี ้

(๑) กำหนดหลักเกณฑและองคประกอบในการพิจารณา ดังนี้  

(๑.๑) ขอมูลบุคคล ไดแก คุณสมบัติของบุคคล ประวัติการศึกษา  

ประวัติการรับราชการ ประวัติการฝกอบรมดูงาน ประสบการณในการทำงาน ผลการปฏิบัติราชการ และ 

ประวัติทางวินัย 

(๑.๒) ความรู ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะที่จำเปนตอการปฏิบัติงาน 

ทีส่อดคลองเหมาะสมกับตำแหนงที่จะแตงตั้ง  

(๑.๓) เคาโครงผลงานที่จะสงประเมินและในกรณีที่ผลงานนั้น มีผูรวม

จัดทำผลงานใหแสดงสัดสวนและบทบาทของผูขอประเมินและผูรวมจัดทำผลงาน รวมทั้งรายชื่อผูรวมจัดทำ

ผลงานดวย  

(๑.๔)  ขอเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน 

(๑.๕)  อื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร  

(๒) กำหนดวิธีการในการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดำรง

ตำแหนงระดับทรงคุณวุฒิ โดยพิจารณาจากหลักเกณฑและองคประกอบตาม (๑) ซึ่งอาจใชวิธีการสัมภาษณ 

วิธีการสอบขอเขียน หรือวิธีการอยางอื่น วิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีเพิ่มเติมตามที่เห็นวาเหมาะสม  

(๓) กำหนดเกณฑการตัดสินในการประเมินบุคคล โดยในการกำหนดเกณฑ

การตัดสิน อ.ก.พ. กระทรวง อาจกำหนดน้ำหนักคะแนน ในแตละองคประกอบ หรืออาจมอบหมายให

คณะกรรมการประเมินบุคคล เปนผูกำหนดแทนก็ได 

(๔) จัดใหมีการประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคล รวมทั้งเกณฑ

การตัดสิน ใหทราบโดยทั่วกัน  



 

 
 

๑๗

(๕) จัดใหมีการประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกตำแหนงละหนึ่งคน  

โดยในประกาศใหระบุชื่อและเคาโครงผลงานรวมทั้งขอเสนอแนวคิดที่จะเสนอขอประเมิน สัดสวนของผลงาน

ในสวนที่ตนเองปฏิบัติและรายชื่อผูรวมจัดทำผลงาน (ถามี)  

(๖) กำหนดใหมกีารตรวจสอบการประเมินบุคคล 

ในการประเมินบุคคลหากไดตรวจสอบ หรือมีผูทักทวงและไดตรวจสอบ

แลวพบวา ขาราชการผูขอประเมินผูใดแจงขอมูลอันเปนเท็จ ใหดำเนินการรายงานผลการตรวจสอบตอ 

ผูมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ทราบ เพื่อดำเนินการระงับ หรือยกเลิกการประเมิน พรอมกับพิจารณา

ดำเนินการทางวินัยแกผูนั้นและผูที่เกี่ยวของตามควรแกกรณีตอไป แตถาตรวจสอบแลวพบวา ผูทักทวงมีเจตนา 

กลั่นแกลงหรือมี เจตนาแจงขอความอันเปนเท็จ ใหรายงานตอผูมีอำนาจสั่ งบรรจุตามมาตรา ๕๗  

เพื่อดำเนินการทางวินัยกับผูทักทวงตอไป  

(๗) วินิจฉัยปญหาที่เกี่ยวของกับการประเมินบุคคล  

(๘) อื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร  

 ๒.๔ ให อ.ก.พ. กระทรวง แตงตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคล 

      (๑) การประเมินบุคคลสำหรับตำแหนงตามกรณีที่  ๒ และกรณีที่  ๓  

ให อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลโดยมีองคประกอบ ดังนี้ 

(๑.๑) ประธานกรรมการซึ่งแตงตั้งจากขาราชการพลเรือนสามัญผูดำรง

ตำแหนงประเภทบริหารระดับสูง 

(๑.๒) กรรมการซึ่งแตงตั้งจากขาราชการพลเรือนสามัญผูดำรงตำแหนง

ประเภทบริหารระดับสูง หรือประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จำนวนไมนอยกวา ๒ คน 

ใหแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญผูรับผิดชอบงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล

ของกระทรวงนั้น ซึ่งดำรงตำแหนงประเภทวิชาการไมต่ำกวาระดับชำนาญการ เปนเลขานุการ โดยอาจแตงตั้ง

เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลเปนผูชวยเลขานุการดวยก็ได 

ทั้ งนี้  การแต งตั้ งคณะกรรมการประเมิ นบุ คคล อาจแต งตั้ งได หลายคณะ 

ตามความจำเปนและความเหมาะสม  

 (๒) ใหคณะกรรมการประเมินบุคคล ตาม (๑) มีหนาที่และอำนาจหนาที่

ดังตอไปนี้  

(๒.๑) ประเมินบุคคลตามหลักเกณฑและวิธีการที่ อ.ก.พ. กระทรวง 

กำหนด 

(๒.๒) พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลในเรื่องระยะเวลาขั้นต่ำในการ

ดำรงตำแหนงหรือเคยดำรงตำแหนงในสายงานที่จะแตงตั้ง หรือสายงานอื่นที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูลกับสายงาน

ที่จะแตงตั้ง 

(๒.๓) รายงานผลการพิจารณาประเมินบุคคลพรอมทั้งความสมควร

และเหตุผลตอผูมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ พิจารณาใหความเห็นชอบ  



 

 
 

๑๘

(๒.๔) ปฏิบัติงานอื่นตามท่ี อ.ก.พ. กระทรวง มอบหมาย  
 

๓. ในการดำเนินการประเมินบุคคล ใหกรมหรือกระทรวงเจาสังกัด จัดเก็บรักษาเอกสาร

หลักฐานตาง ๆ ที่จัดทำขึ้นโดยผูขอประเมิน หรือสวนราชการ เพื่อประโยชนในการติดตามและตรวจสอบ  
 

ข. หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลงาน  

การประเมินผลงานใหกระทำไดตอเมื่อขาราชการพลเรือนสามัญผูนั้นไดผานการประเมินบุคคลแลว 

โดยลักษณะของผลงานที่เสนอตองมีความสอดคลองกับลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน 

ในแตละระดับตามที่กำหนดไวในกฎ ก.พ. วาดวยหลักเกณฑการจัดประเภทตำแหนงและระดับตำแหนง ก.พ.  

จึงกำหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลงานในแตละระดับไว ดังตอไปนี้ 

 ๑. การประเมินผลงาน 

๑.๑ การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดำรงตำแหนงระดับชำนาญการ ใหประเมิน 

จากผลการปฏิบัติงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในหนาที่ ซึ่งตองสะทอนใหเห็นวา  

ผูขอประเมินนั้นเปนผูมีความรู ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ความชำนาญงานและประสบการณ  

เหมาะสมกับตำแหนงระดบัชำนาญการ  

๑.๒ การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดำรงตำแหนงระดับชำนาญการพิเศษ  

ใหประเมินจากผลการปฏิบัติงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในหนาที่ ซึ่งตองสะทอนให

เห็นวา ผูขอประเมินนั้นเปนผูมีความรู ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ความชำนาญงานและประสบการณสูง 

เหมาะสมกับตำแหนงระดับชำนาญการพิเศษ   

๑.๓ การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดำรงตำแหนงระดับเชี่ยวชาญ ใหประเมินจาก 

ผลการปฏิบัติงานหรือผลสำเร็จของงานที่ เกิดจากการปฏิบัติงานในหนาที่  ซึ่งตองสะทอนใหเห็นวา  

ผูขอประเมินนั้นเปนผูมีความรู ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงมาก 

เหมาะสมกับตำแหนงระดับเชี่ยวชาญ   

๑.๔ การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดำรงตำแหนงระดับทรงคุณวุฒิ ใหประเมินจาก 

ผลการปฏิบัติงานหรือผลสำเร็จของงานที่ เกิดจากการปฏิบัติงานในหนาที่  ซึ่งตองสะทอนใหเห็นวา  

ผูขอประเมินนั้นเปนผูมีความรู ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงมาก 

เปนพิเศษ เหมาะสมกับตำแหนงระดับทรงคุณวุฒิ 

ทั้งนี้ กรณีผูขอประเมินที่จะเกษียณอายุราชการในปงบประมาณใด ใหสงผลงานใหกรม กระทรวง 

หรือสำนักงาน ก.พ. แลวแตกรณี เปนเวลาลวงหนาไมนอยกวา ๖ เดือนในปงบประมาณนั้น  
 

๒. ผลงานที่จะนำมาประเมิน 

๒.๑ ผลงาน ควรเปนการนำเสนอในรูปแบบการสรุปวิเคราะหถึงผลที่เกิดข้ึน สะทอนใหเห็นถึง

ความรูความสามารถ และความชำนาญในงาน รวมทั้งสามารถระบุผลสำเร็จของงานหรือประโยชนที่เกิดจาก

งานนั้น หรือการนำไปใช หรือผลงานการใหบริการทางวิชาการ/ปฏิบัติการ ผลงานนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐใหม 

เปนตน โดยมิใชเปนเพียงการรวบรวมผลงานยอนหลัง  



 

 
 

๑๙

๒.๒ ขอเสนอแนวคิด ควรเปนขอเสนอแนวคิด วิธีการ หรือแผนงานเพื่อพัฒนางานหรือ

ปรับปรุงงานของหนวยงานหรือสวนราชการใหมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับยุทธศาสตรหรือนโยบาย 

ของสวนราชการ  

ทั้งนี้ ก.พ. หรือ คณะกรรมการประเมินผลงาน อาจกำหนดใหมีการนำเสนอผลงานโดยใหมี 

การสัมภาษณ หรือการสาธิต หรือวิธีการอ่ืนตามที่เห็นวาเหมาะสมประกอบการพิจารณาดวยก็ได 

๒.๓ จำนวนผลงาน 

จำนวนไมเกิน ๓ เรื่อง หรือตามที่คณะกรรมการประเมินผลงาน กำหนด โดยเรียงลำดับ

ตามความดีเดนหรือความสำคัญ หากไมสามารถกำหนดเปนเรื่องได ก็อาจกำหนดเปนอยางอื่นไดตามความ

เหมาะสม ทั้งนี้ ผลงานที่สงประเมินตองเปนผลงานที่สงในคราวเดียวกัน โดยอยางนอย ๑ เรื่องตองเกี่ยวของ

กับตำแหนงที่จะแตงตั้ง และอีก ๑ เรื่องเปนขอเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน 

๒.๔. เงื่อนไขของผลงาน 

(๑) เปนผลงานเรื่องเดียวกันกับเรื่องท่ีเสนอในขั้นตอนการประเมินบุคคล  

  (๒) เปนผลงานที่จัดทำขึ้นในระหวางที่ดำรงตำแหนงในระดับที่ต่ำกวาระดับที่ 

ขอประเมิน ๑ ระดับ หรือเปนผลงานไมเกิน ๕ ป หรือ เวนแต ก.พ. หรือ คณะกรรมการประเมินผลงาน  

จะกำหนดเปนอยางอ่ืน  

  (๓) ไมใชผลงานวิจัย หรือวิทยานิพนธที่ เปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อขอรับ

ปริญญา หรือประกาศนียบัตร หรือเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรมของผูขอประเมิน  

กรณีผลงานที่เสนอเพื่อขอรับการประเมินจัดทำขึ้นในชวงระยะเวลาเดียวกับ 

ที่ศึกษาหรือฝกอบรม ผลงานนั้นตองไดรับคำรับรองจากสถาบันการศึกษาหรือหนวยงานที่จัดการฝกอบรม  

วาไมเปนสวนหนึ่งของการศึกษาในรายวิชา หรือในหลักสูตรของการศึกษา หรือฝกอบรม แลวแตกรณี 

  (๔) กรณีที่เปนผลงานรวมกันของบุคคลหลายคน ผูขอประเมินจะตองแสดงใหเห็นวา 

ไดมีสวนรวมในการจัดทำผลงานในสวนใด สัดสวนเทาใด อยางไร โดยมีคำรับรองจากผูมีสวนรวมในผลงาน

และผูบังคับบัญชาดวย  

  (๕) ผลงานสวนใดที่นำมาใชประเมินเพื่อแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทวิชาการ 

ในระดับใด เพื่อขอรับเงินประจำตำแหนง หรือเพื่อขอรับเงินเพิ่มสำหรับตำแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตำแหนงนิติกร 

(พ.ต.ก.) แลว จะนำผลงานสวนนั้นมาใชเสนอประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดำรงตำแหนงในระดับที่สูงขึ้น 

อีกไมได เวนแตคณะกรรมการประเมินผลงาน จะกำหนดเปนอยางอ่ืน 

  (๖) เงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่ ก.พ. หรือ คณะกรรมการประเมินผลงานเห็นควรกำหนด

เพิ่มเติมเพ่ือความเหมาะสมในการประเมินผลงาน  
    

ทั้งนี้ ผลงานขางตนจะตองมีคำรับรองจากผูบังคับบัญชาอยางนอยสองระดับ คือ ผูบังคับบัญชาที่

กำกับดูแล และผูบังคับบัญชาที่เหนือขึ้นไปอีกหนึ่งระดับ เวนแตในกรณีที่ผูบังคับบัญชาดังกลาวเปนบุคคลคน

เดียวกัน ก็ใหมีคำรับรองหนึ่งระดับได 

 



 

 
 

๒๐

๓. แนวทางการประเมินผลงาน 

๓.๑ การประเมินผลงานใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลงานที่ ก.พ. กำหนด  

โดยใหพิจารณาจากองคประกอบอยางนอย ดังตอไปนี ้

(๑) ประโยชนของผลงาน 

พิจารณาจากผลงานนั้นเปนการพัฒนาความกาวหนาในงาน สามารถใชเปน

แบบอยาง เปนแหลงอางอิง หรือเปนตนแบบในการปฏิบัติได หรือเปนการประยุกตเพื่อใหเกิดการพัฒนาหรือ

แกปญหาในการปฏิบัติงาน หรือเปนการนำสิ่งทีม่ีอยูแลวมาประยุกตดวยเทคนิค วิธีการ หรือเทคโนโลยีใหม ๆ 

ที่กอใหเกิดนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน สามารถนำไปใชประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนวยงานหรือ 

สวนราชการหรือตอประชาชนหรือตอประเทศชาติ  

(๒) ความรู ความชำนาญงาน หรือความเชี่ยวชาญและประสบการณในการปฏิบตัิงาน 

พิจารณาจากผลงานนั้นไดแสดงถึงการใชความรูความสามารถ ทักษะ 

สมรรถนะ ประสบการณ ความชำนาญงานที่สั่งสมมาในการปฏิบัติงานหรือคิดริเริ่มใหม คิดคน สราง หรือ

ประดิษฐขึ้นใหม ปรับปรุงหรือแกไขใหม หรือจัดทำเปนครั้งแรกหรือคนแรกของสวนราชการหรือของประเทศ 

ตามความเหมาะสมกับระดับตำแหนง หรือไดใชความสามารถในการตัดสินใจแกไขปญหา กำหนด

ขอเสนอแนะ หรือวางแผนรองรับผลกระทบตาง ๆ ไดเหมาะสมกับระดับตำแหนง 

(๓) คุณภาพของผลงาน 

พิจารณาจากความสมบูรณของเนื้อหาสาระ ที่มีการเรียบเรียงเนื้อหาและ

สาระสำคัญไดครบถวน เปนระบบ มีคำอธิบายที่ถูกตอง ชัดเจน มีการอางอิงแหลงขอมูลที่ถูกตองและเชื่อถือได  

มีการนำความรูในเรื่องนั้นไมวาจะหลักการ วิธีการ หรือขอกฎหมายมาใชไดอยางถูกตอง บรรลุเปาหมาย 

ที่กำหนดตามโครงการหรือแผนงานและสนองนโยบายของสวนราชการ หรือชวยประหยัดเวลาและงบประมาณ 

และมีความยุงยากซับซอนในการดำเนินการที่ยอมรับได 

(๔) อื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร 

๓.๒ การเผยแพรผลงาน (เฉพาะระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ) 

ผลงานที่นำมาเสนอเพื่อเขารับการประเมิน อยางนอยตองมีผลงานที่มีการนำไปเผยแพร

ในรูปแบบตาง ๆ เพื่อใหผูอื่นไดทราบและสามารถนำไปใชประโยชน หรือ อางอิงตอไปได มาแลว เชน 

เผยแพรในหนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน เว็บไซตของสวนราชการ หรือผานทางโซเชียลมีเดียตาง ๆ เชน 

Youtube หรือเสนอตอที่ประชุมทางวิชาการในประเทศหรือตางประเทศ หรือการบรรยาย หรือตีพิมพ 

ในรูปแบบตาง ๆ เชน วารสาร รายงานประจำป คูมือการปฏิบัติงาน เปนตน ยกเวนลักษณะงานของบางตำแหนง

ที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการประเมินผลงาน อาจกำหนดใหไมตองเผยแพรก็ได   

สำหรับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดำรงตำแหนงระดับชำนาญการและระดับ 

ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการประเมินผลงาน อาจจะกำหนดใหมีการเผยแพรผลงานดวยก็ได เชน เผยแพร

ในเว็บไซตของสวนราชการ เปนตน 



 

 
 

๒๑

กรณีมีปญหาหรือขอสงสัยเกี่ยวกับผลงานที่สงประเมินอาจเชิญผูขอประเมินมาซักถามเพ่ิมเติม 

หรือขอรายละเอียดของผลงานเพิ่มเติมอยางใดอยางหนึ่งหรือทั้งสองอยางก็ได 
 

๔. การดำเนินการประเมินผลงาน 

๔.๑ การสงคำขอประเมินผลงาน 

(๑) การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดำรงตำแหนงระดับชำนาญการ  

และระดับชำนาญการพิเศษ ใหผูขอประเมินสงคำขอประเมินผลงานที่มีเอกสารหลักฐานครบถวนสมบูรณ  

ไปยังกรมเพื่อดำเนินการประเมินผลงานตอไป ทั้งนี ้ภายในกำหนดเวลาที่ อ.ก.พ. กรม กำหนด 

(๒) การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดำรงตำแหนงระดับเชี่ยวชาญ  

ใหกรมเจาสังกัดสงคำขอประเมินผลงานที่มีเอกสารหลักฐานครบถวนสมบูรณ ไปยังกระทรวงเพื่อดำเนินการ

ประเมินผลงานตอไป ทั้งนี้ ภายในกำหนดเวลาที่ อ.ก.พ. กรม กำหนด 

(๓) การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดำรงตำแหนงระดับทรงคุณวุฒิ   

ใหกระทรวงสงคำขอประเมินผลงานที่มีเอกสารหลักฐานครบถวนสมบูรณ ไปยังสำนักงาน ก.พ. เพื่อ

ดำเนินการประเมินผลงานตอไป ทั้งนี้ ภายในกำหนดเวลาที่ อ.ก.พ. กระทรวง กำหนด 

๔.๒ การแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน   

๔.๒.๑ การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดำรงตำแหนงระดับชำนาญการ และ

ระดับชำนาญการพิเศษ  ให อ.ก.พ. กรม พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน ดังนี ้

(๑) คณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดำรงตำแหนงระดับชำนาญการ  

ประกอบดวย 

(๑.๑) ประธานกรรมการซึ่งแตงตั้งจาก 

(๑.๑.๑) ตำแหนงประเภทบริหาร หรือตำแหนงประเภทอำนวยการ หรือ 

(๑.๑.๒) ขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งดำรงตำแหนงประเภทบริหาร ประเภท

อำนวยการ หรือประเภทวิชาการที่อยูในสายงานเดียวกันหรือสายงานที่จัดอยูในกลุมตำแหนงเดียวกันกับ 

สายงานที่จะแตงตั้งในระดับไมต่ำกวาระดับชำนาญการพิเศษ หรือ  

(๑.๑.๓) ผู เคยเปนขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งดำรงตำแหนงประเภท

วิชาการที่อยูในสายงานเดียวกันหรือสายงานที่จัดอยูในกลุมตำแหนงเดียวกันกับสายงานที่จะแตงตั้งไมต่ำกวา

ระดับชำนาญการพิเศษ  

(๑.๒) กรรมการจำนวนไมนอยกวา ๒ คนแตไมเกิน ๔ คน ซึ่งแตงตั้งจาก 

(๑.๒.๑) ขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งดำรงตำแหนงหรือเคยดำรงตำแหนง

ประเภทวิชาการที่อยูในสายงานเดียวกันหรือสายงานที่จัดอยูในกลุมตำแหนงเดียวกันกับสายงานที่จะแตงตั้ง 

ไมต่ำกวาระดับชำนาญการ และ 

(๑.๒.๒) ผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดานที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ มีผลงานเปนที่

ประจักษและยอมรับในสาขาวิชาชีพนั้น   
 



 

 
 

๒๒

(๒ ) คณะกรรมการประเมินผลงานเพื่ อ เลื่ อนขึ้นแต งตั้ งให ดำรงตำแหน ง 

ระดับชำนาญการพิเศษ ประกอบดวย 

(๒.๑) ประธานกรรมการซึ่งแตงตั้งจาก 

(๒.๑.๑) ตำแหนงประเภทบริหาร หรือตำแหนงประเภทอำนวยการระดับสูง 

หรือ 

(๒.๑.๒) ขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งดำรงตำแหนงประเภทบริหาร ประเภท

อำนวยการระดับสูง  หรือประเภทวิชาการที่อยูในสายงานเดียวกันหรือสายงานที่จัดอยูในกลุมตำแหนง

เดียวกันกับสายงานที่จะแตงตั้งไมต่ำกวาระดับเชี่ยวชาญ หรือ  

(๒.๑.๓) ผู เคยเปนขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งดำรงตำแหนงประเภท

วิชาการที่อยูในสายงานเดียวกันหรือสายงานที่จัดอยูในกลุมตำแหนงเดียวกันกับสายงานที่จะแตงตั้งไมต่ำกวา

ระดับเชี่ยวชาญ  

(๒.๒) กรรมการจำนวนไมนอยกวา ๒ คน แตไมเกิน ๔ คน ซึ่งแตงตั้งจาก 

(๒.๒.๑) ขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งดำรงตำแหนงหรือเคยดำรงตำแหนง

ประเภทวิชาการที่อยูในสายงานเดียวกันหรือสายงานที่จัดอยูในกลุมตำแหนงเดียวกันกับสายงานที่จะแตงตั้ง 

ไมต่ำกวาระดับชำนาญการพิเศษ และ 

(๒.๒.๒) ผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดานที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ มีผลงานเปนที่

ประจักษและยอมรับในสาขาวิชาชีพนั้น   

ใหแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญผูรับผิดชอบงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล

ซึ่งดำรงตำแหนงประเภทวิชาการ ไมต่ำกวาระดับชำนาญการ เปนเลขานุการ โดยอาจแตงตั้งเจาหนาที่

ผูรับผิดชอบงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล เปนผูชวยเลขานุการดวยก็ได 

(๓) ใหคณะกรรมการประเมินผลงานตามขอ (๑) และ (๒) มีหนาที่และอำนาจ

ดังตอไปนี ้

(๓.๑) ดำเนินการประเมินผลงานตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลงาน

ตามที่ ก.พ. กำหนด ทั้งนี้  คณะกรรมการประเมินผลงานอาจกำหนดเพิ่มเติมไดตามความจำเปนและ 

ความเหมาะสม 

(๓.๒) รายงานผลการพิจารณาประเมินผลงานตอผูมีอำนาจสั่งบรรจุตาม

มาตรา ๕๗ ดำเนินการตอไป ในกรณีท่ีผลงานของผูขอประเมินไมผานการประเมิน ใหแจงผูนั้นทราบดวย  

(๓.๓) วินิจฉัยกรณีมีปญหาที่เก่ียวของกับการประเมินผลงาน  

(๓.๔) อื่น ๆ ตามที่ อ.ก.พ.กรม มอบหมาย 

๔.๒.๒ การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดำรงตำแหนงระดับเชี่ยวชาญ  

(๑) ให  อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาแตงตั้ งคณะกรรมการประเมินผลงาน

ประกอบดวย 



 

 
 

๒๓

  (๑.๑) ประธานกรรมการซึ่งแตงตั้งจากบุคคลในบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่ ก.พ. 

กำหนด หรือผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดานที่มีความรู ความชำนาญ หรือความเชี่ยวชาญ มีผลงานเปนที่ประจักษ 

และยอมรับในสาขาวิชาชีพหรือสายงานนั้นๆ  

  (๑.๒) กรรมการจำนวนไมนอยกวา ๒ คน แตไมเกิน ๔ คน ซึ่งแตงตั้งจาก 

   (๑.๒.๑) ขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งดำรงตำแหนงหรือเคยดำรง

ตำแหนงประเภทวิชาการทีอ่ยูในสายงานเดียวกันหรือสายงานที่จัดอยูในกลุมตำแหนงเดียวกันกับสายงานที่จะ

แตงตั้งไมต่ำกวาระดับเชี่ยวชาญ และ 

(๑.๒.๒) ผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลในบัญชีรายชื่อที่ ก.พ. กำหนด หรือ

ผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดานที่มีความรู ความชำนาญ หรือความเชี่ยวชาญ มีผลงานเปนที่ประจักษและยอมรับใน

สาขาวิชาชีพหรือสายงานนั้นๆ จำนวนอยางนอย ๑ คน 

ใหแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญผูรับผิดชอบงานดานการบริหารทรัพยากร

บุคคลซึ่งดำรงตำแหนงประเภทวิชาการ ไมต่ำกวาระดับชำนาญการ เปนเลขานุการ ทั้งนี้  อาจแตงตั้ง

ขาราชการพลเรือนสามัญผูรับผิดชอบงานดานทรัพยากรบุคคลในสังกัดกรมของตำแหนงที่จะแตงตั้งเปน

ผูชวยเลขานุการดวยก็ได 

 (๒) ใหคณะกรรมการประเมินผลงานตามขอ (๑) มหีนาที่และอำนาจ ดังตอไปนี้ 

(๒.๑) ดำเนินการประเมินผลงานตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลงาน

ตามที่ ก.พ. กำหนด ทั้งนี้  คณะกรรมการประเมินผลงานอาจกำหนดเพิ่มเติมไดตามความจำเปนและ 

ความเหมาะสม 

(๒.๒) รายงานผลการพิจารณาประเมินผลงานตอผูมีอำนาจสั่งบรรจุ 

ตามมาตรา ๕๗ ดำเนินการตอไป ในกรณีท่ีผลงานของผูขอประเมินไมผานการประเมิน ใหแจงผูนั้นทราบดวย  

(๒.๓) วินิจฉัยกรณีมีปญหาที่เก่ียวของกับการประเมินผลงาน  

(๒.๔) อื่น ๆ ตามที่ อ.ก.พ. กระทรวง มอบหมาย 

ใหคณะกรรมการประเมินผลงานตามขอ ๔.๒.๑ และ ๔.๒.๒ มีวาระการดำรง

ตำแหนงคราวละ ๒ ป ซึ่งอาจแตงตั้งไดหลายคณะตามความจำเปนและความเหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการ

ประเมินบุคคลและคณะกรรมการประเมินผลงานตองไมเปนบุคคลคนเดียวกัน เพื่อใหเกิดการถวงดุลในการ

พิจารณาคัดเลือกและการพิจารณาผลงาน เวนแตในกรณีที่มีเหตุผลความจำเปนที่สวนราชการไมอาจสรรหา 

ผูที่จะมาเปนกรรมการพิจารณาผลงานได จำเปนตองใหกรรมการคัดเลือกคนใดคนหนึ่งมาเปนกรรมการ

พิจารณาผลงานดวย ก็ใหขออนุมัติ ก.พ. เปนกรณี ๆ ไป  

๔.๒.๓ การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดำรงตำแหนงระดับทรงคุณวุฒ ิ

ให อ.ก.พ. วิสามัญที่ ก.พ. แตงตั้งและมอบหมายเปนผูพิจารณาประเมินผลงานของ 

ผูขอประเมิน 



 

 
 

๒๔

๔.๓ การดำเนินการประเมินผลงานใหกรม กระทรวง หรือสำนักงาน ก.พ. แลวแตกรณี จัดเก็บ

รักษาเอกสารหลักฐานตาง ๆ ที่จัดทำขึ้นโดยผูขอประเมิน หรือสวนราชการ เพื่อประโยชนในการติดตามและ

ตรวจสอบ  

๔.๔ การตรวจสอบการประเมินผลงาน  

๔.๔.๑ การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดำรงตำแหนงระดับชำนาญการ  

ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ  

ในการประเมินผลงานหากไดตรวจสอบ หรือมีผูทักทวงและไดตรวจสอบแลวพบวา 

ขาราชการผูขอประเมินผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องสัดสวนการจัดทำผลงาน หรือเรื่องอื่น ๆ เกี่ยวกับ 

การจัดทำผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน นำผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการ

จางวานผูอื่นใหจัดทำผลงานใหโดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้นไมใชผลงานที่แทจริงของตน ใหผูมีอำนาจสั่งบรรจุ 

ตามมาตรา ๕๗ ดำเนินการดังนี้ 

(๑) ในกรณีท่ีอยูระหวางการประเมินผลงาน ใหระงับการประเมินผลงาน  

(๒) ในกรณีท่ีผานการประเมินผลงานแลว ใหยกเลิกผลการประเมิน  

(๓) ในกรณีที่มีคำสั่งเลื่อนระดับโดยผลของการประเมินผลงานแลว ใหยกเลิกคำสั่ง

เลื่อนระดับขาราชการผูนั้นโดยพลัน  

ทั้งนี้ ใหดำเนินการทางวินัยแกผูขอประเมิน และผูที่เกี่ยวของตามควรแกกรณี และ

ไมใหผูขอประเมินเขารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดำรงตำแหนงในระดับที่สูงขึ้น 

มีกำหนดเวลาไมนอยกวา ๒ ปนับตั้งแตวันที่ถูกดำเนินการตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แลวแตกรณี หากพบวา  

ขอทักทวงนั้นเปนการกลั่นแกลงหรือเปนเท็จ ใหรายงานตอผูมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ เพื่อดำเนินการ

สอบสวนผูทักทวงใหไดขอเท็จจริง แลวดำเนินการตามที่เห็นสมควรตอไปดวย   
 

๔.๔.๒ การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดำรงตำแหนงระดับทรงคุณวุฒิ  

ในการประเมินผลงานหากไดตรวจสอบ หรือมีผูทักทวงและไดตรวจสอบแลวพบวา 

ขาราชการผูขอประเมินผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องสัดสวนการจัดทำผลงาน หรือเรื่องอื่น ๆ เกี่ยวกับการจัดทำ

ผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน นำผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

ผูอื่นใหจัดทำผลงานใหโดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้นไมใชผลงานที่แทจริงของตน ใหดำเนินการ ดังนี้ 

(๑) ในกรณีที่อยูระหวางการประเมินผลงาน ก.พ. จะระงับการประเมินผลงาน  

แลวใหสำนักงาน ก.พ. แจงใหกระทรวง ทราบ 

(๒) ในกรณีที่ผานการประเมินผลงานแลว ก.พ. จะยกเลิกผลการประเมิน แลวให

สำนักงาน ก.พ. แจงใหกระทรวงเพื่อระงับการดำเนินการแตงตั้ง  

(๓) ในกรณีที่ไดรับการเลื่อนระดับโดยผลของการประเมินผลงานแลว ใหสำนักงาน ก.พ. 

โดยความเห็นชอบของ ก.พ. แจงกระทรวงเพื่อดำเนินการสวนที่เกี่ยวของตอไป  

ทั้งนี้ ใหดำเนินการทางวินัยแกผูขอประเมิน และผูที่เกี่ยวของตามควรแกกรณี และ

ไมใหผูขอประเมินเขารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดำรงตำแหนงในระดับที่สูงขึ้น 



 

 
 

๒๕

มีกำหนดเวลาไมนอยกวาสองปนับตั้งแตวันที่ถูกดำเนินการตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แลวแตกรณี หากพบวา  

ขอทักทวงนั้นเปนการกลั่นแกลงหรือเปนเท็จ ใหรายงานตอผูมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ เพื่อดำเนินการ

สอบสวนผูทักทวงใหไดขอเท็จจริง แลวดำเนินการตามที่เห็นสมควรตอไปดวย  
 

๔. การแตงตั้ง  
 

เมื่อผูเขารับการคัดเลือกไดผานการประเมินบุคคลและประเมินผลงานแลว ใหผูมีอำนาจสั่งบรรจุ

ดำเนินการแตงตั้งไดไมกอนวันที่กรมเจาสังกัด กระทรวงเจาสังกัด หรือสำนักงาน ก.พ. แลวแตกรณี ไดรับคำขอ

ประเมินผลงานที่มีเอกสารหลักฐานครบถวนสมบูรณสามารถนำไปประกอบการพิจารณาไดทันทีโดยไมตอง

แกไขเพ่ิมเติมในสวนที่เปนสาระสำคัญของผลงาน รวมทั้งตองเปนไปตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  

ที่ สร ๐๒๐๓/ว ๒๕๕ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๒๔ ที่ สร ๐๒๐๓/ว ๓๘ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๒๖ 

และที่ นร ๐๕๐๔/ว ๙ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๗  

 

๕. ในกรณีที่มีเหตุผลความจำเปนเปนพิเศษที่ไมอาจดำเนินการตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข 

ที่กำหนดไวนี้ ใหขอ ก.พ. พิจารณาเปนกรณี ๆ ไป 

 

 

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



 
 
 
 

ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๒๕ 
 

  
 
 
 

 สำนักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

         ๑๙   ตุลาคม ๒๕๖๔  

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานเพ่ือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ 

เรียน (เวียนกระทรวง กรม จังหวัด) 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานเพ่ือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  
(ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ) และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

  ๒. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานเพ่ือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ 
(ระดับเชี่ยวชาญ) และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

  ๓. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานเพ่ือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ 
(ระดับทรงคุณวุฒิ) และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื ่อนไขการย้าย การโอน  
หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ที่ออกตามกฎ ก.พ.  
ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื ่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั ้ง ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการ 
พลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทวิชาการในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ .ศ. ๒๕๖๔ โดยในส่วนของ 
แนวทางการประเมินผลงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานที่ ก.พ. กำหนด นั้น 

บัดนี้ ก.พ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ แล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและถือปฏิบัติ ทั้งนี้ ได้แจ้งกรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว 

 ขอแสดงความนับถือ 

      
  

 (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ)์ 
 รองเลขาธิการ ก.พ. รักษาราชการแทน 
 เลขาธิการ ก.พ. 

สำนักตรวจสอบและประเมินผลกำลังคน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๗๐๑ - ๖๗๔๗   
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๐๓ 

       bit.ly/หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงาน 



 

 

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ 

(ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ) 
------------------------ 

 

๑. ผลงาน 

๑.๑ ผลงาน ควรเป็นการนำเสนอในรูปแบบการสรุปวิเคราะห์ถึงผลที่เกิดขึ้น สะท้อนให้เห็นถึงความรู้
ความสามารถ และความชำนาญในงาน รวมทั้งสามารถระบุผลสำเร็จของงานหรือประโยชน์ที่เกิดจากงานนั้น 
หรือการนำไปใช้ หรือผลงานการให้บริการทางวิชาการ/ปฏิบัติการ ผลงานนวัตกรรม หรือสิ่งประดิ ษฐ์ใหม่  
เป็นต้น โดยมิใช่เป็นเพียงการรวบรวมผลงานย้อนหลัง  

๑.๒ ข้อเสนอแนวคิด ควรเป็นข้อเสนอแนวคิด วิธีการ หรือแผนงานเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน
ของหน่วยงานหรือส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือนโยบายของส่วนราชการ  

ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินผลงานอาจกำหนดให้มีการนำเสนอผลงานโดยให้มีการสัมภาษณ์ หรือ 

การสาธิต หรือวิธีการอ่ืนตามที่เห็นว่าเหมาะสมประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้ 

๒. จำนวนผลงาน 

๒.๑ ผลงาน จำนวนไม่เกิน ๓ เรื่อง เรียงลำดับตามความดีเด่นหรือความสำคัญ โดยอย่างน้อย ๑ เรื่อง 
ต้องเก่ียวข้องกับตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง  

๒.๒ ข้อเสนอแนวคิด จำนวน ๑ เรื่อง เป็นข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน 

๓. เงื่อนไขของผลงาน 

๓.๑ เป็นผลงานเรื่องเดียวกันกับเรื่องท่ีเสนอในขั้นตอนการประเมินบุคคล  

 ๓.๒ เป็นผลงานที่จัดทำขึ้นในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งในระดับที่ต่ำกว่าระดับที่ขอประเมิน ๑ ระดับ หรือ
เป็นผลงานไม่เกิน ๕ ปี หรือ เว้นแต่คณะกรรมการประเมินผลงานจะกำหนดเป็นอย่างอ่ืน  

 ๓.๓ ไม่ใช่ผลงานวิจัย หรือวิทยานิพนธ์ที ่เป็นส่วนหนึ ่งของการศึกษาเพื ่อขอรับปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตร หรือเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม ของผู้ขอประเมิน  

กรณีผลงานที่เสนอเพื่อขอรับการประเมินจัดทำขึ้นในช่วงระยะเวลาเดียวกับที่ศึกษาหรือฝึกอบรม 
ผลงานนั้นต้องได้รับคำรับรองจากสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่จัดการฝึกอบรม ว่าไม่เป็นส่วนหนึ่ง 

ของการศึกษาในรายวิชา หรือในหลักสูตรของการศึกษา หรือฝึกอบรม แล้วแต่กรณี 
 ๓.๔ กรณีที่เป็นผลงานร่วมกันของบุคคลหลายคน ผู้ขอประเมินจะต้องแสดงให้เห็นว่า ได้มีส่วนร่วม 

ในการจัดทำผลงานในส่วนใด สัดส่วนเท่าใด อย่างไร โดยมีคำรับรองจากผู้มีส่วนร่วมในผลงานและผู้บังคับบัญชาด้วย  

 ๓.๕ ผลงานส่วนใดที่นำมาใช้ประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการในระดับใด หรือเพ่ือขอรับ
เงินประจำตำแหน่ง หรือเพื่อขอรับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) แล้ว จะนำผลงาน
ส่วนนั้นมาใช้เสนอประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นอีกไม่ได้ เว้นแต่คณะกรรมการ
ประเมินผลงานจะกำหนดเป็นอย่างอ่ืน 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย ๑ 



๒ 

 ๓.๖ เงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการประเมินผลงานเห็นควรกำหนดเพิ่มเติมเพื่อความเหมาะสม 

ในการประเมินผลงาน  

 ทั้งนี ้ ผลงานข้างต้นจะต้องมีคำรับรองจากผู ้บังคับบัญชาอย่างน้อยสองระดับ คือ ผู ้บังคับบัญชา  

ที่กำกับดูแล และผู้บังคับบัญชาที่เหนือขึ้นไปอีกหนึ่งระดับ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวเป็นบุคคล  

คนเดียวกัน ก็ให้มีคำรับรองหนึ่งระดับได้ 

๔. แนวทางการประเมินผลงาน 

๔.๑ องค์ประกอบในการประเมิน ได้แก่  
๑) ประโยชน์ของผลงาน 

๒) ความรู้ ความชำนาญงาน หรือความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

๓) คุณภาพของผลงาน 

  ๔) อ่ืน ๆ ตามที่เห็นสมควร 

๔.๒ การพิจารณาในแต่ละองค์ประกอบ  
๑) ประโยชน์ของผลงาน  

พิจารณาจากผลงานนั้นเป็นการพัฒนาความก้าวหน้าในงาน สามารถใช้เป็นแบบอย่าง  
เป็นแหล่งอ้างอิง หรือเป็นต้นแบบในการปฏิบัติได้ หรือเป็นการประยุกต์เพื่อให้เกิดการพัฒนาหรือแก้ปัญหา  

ในการปฏิบัติงาน หรือเป็นการนำสิ่งที่มีอยู่แล้วมาประยุกต์ด้วยเทคนิค วิธีการ หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ก่อให้เกิด
นวัตกรรมในการปฏิบัติงาน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือส่วนราชการหรือ 

ต่อประชาชนหรือต่อประเทศชาติ  
แนวทางการพิจารณาตามระดับตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง ดังนี้ 

ระดับชำนาญการ เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในระดับกลุ่มงาน
หรือฝ่ายขึ้นไป  

ระดับชำนาญการพิเศษ เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในระดับกลุ่มงาน
หรือฝา่ย หรือกองขึ้นไป 

๒) ความรู้ ความชำนาญงาน หรือความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  
พิจารณาจากผลงานนั้นได้แสดงถึงการใช้ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ประสบการณ์  

ความชำนาญงานที่สั่งสมมาในการปฏิบัติงานหรือคิดริเริ่มใหม่ คิดค้น สร้าง หรือประดิษฐ์ขึ้นใหม่ ปรับปรุงหรือ
แก้ไขใหม่ หรือจัดทำเป็นครั ้งแรกหรือคนแรกของส่วนราชการหรือของประเทศ ตามความ เหมาะสมกับ 

ระดับตำแหน่ง หรือได้ใช้ความสามารถในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา กำหนดข้อเสนอแนะ หรือวางแผนรองรับ
ผลกระทบต่าง ๆ ได้เหมาะสมกับระดับตำแหน่ง 

แนวทางการพิจารณาตามระดับตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง ดังนี้ 
ระดับชำนาญการ มีความรู้ ความเข้าใจ ความชำนาญงาน และประสบการณ์ 

ที่สามารถปฏิบัติงานในความรับผิดชอบด้วยตนเองได้ เป็นที่ยอมรับในงานนั้น ๆ ระดับกลุ่มงานหรือฝ่ายขึ้นไป  



๓ 

ระดับชำนาญการพิเศษ มีความรู้ ความเข้าใจ ความชำนาญงาน และประสบการณ์
สูงมากเป็นพิเศษ เป็นที่ยอมรับในส่วนราชการระดับกลุ่มงาน หรือฝ่าย หรือกองขึ้นไป  

๓) คุณภาพของผลงาน  
พิจารณาจากความสมบูรณ์ของเนื้อหาสาระ ที่มีการเรียบเรียงเนื้อหาและสาระสำคัญได้ครบถ้วน 

เป็นระบบ มีคำอธิบายที่ถูกต้อง ชัดเจน มีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ มีการนำความรู้ในเรื่องนั้น 

ไม่ว่าจะหลักการ วิธีการ หรือข้อกฎหมายมาใช้ได้อย่างถูกต้อง บรรลุเป้าหมายที่กำหนดตามโครงการหรือแผนงาน
และสนองนโยบายของส่วนราชการ หรือช่วยประหยัดเวลาและงบประมาณ และมีความยุ่งยากซับซ้อนในการ
ดำเนินการที่ยอมรับได้ 

แนวทางการพิจารณาตามระดับตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง ดังนี้ 
ระดับชำนาญการ มีคุณภาพของผลงานที่เชื่อถือได้หรือดี 
ระดับชำนาญการพิเศษ มีคุณภาพของผลงานดีมาก 

๔.๓ การเผยแพร่ผลงาน (ถ้ามี) 
การประเมินเพื ่อแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ 

คณะกรรมการประเมินผลงานอาจจะกำหนดให้มีการเผยแพร่ผลงานด้วยก็ได้ เช่น เผยแพร่ในเว็บไซต์ของ 
ส่วนราชการ เป็นต้น 

๔.๔ รูปแบบและวิธีการเสนอผลงาน 

๑) ผลงาน ให้จัดทำสรุปสาระสำคัญของงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ความรู้ความสามารถ แนวคิด 
หรือข้อกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ความยุ่งยากซับซ้อนในการดำเนินงาน ประโยชน์ที่เกิดจากงานดังกล่าว  

การวิเคราะห์ความสำเร็จหรือปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงาน รวมถึงความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพ่ิ มเติม  

โดยอย่างน้อยใหมี้หัวข้อการนำเสนอ ดังนี้ 
(๑) เรื่องท่ีนำเสนอ  
(๒) ระยะเวลาการดำเนินการ  
(๓) ความรู้ ความชำนาญงาน หรือความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

(๔) สรุปสาระสำคัญ ขั้นตอนการดำเนินการ และเป้าหมายของงาน 

(๕) ผลสำเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 
(๖) การนำไปใช้ประโยชน์/ผลกระทบ 

(๗) ความยุ่งยากและซับซ้อนในการดำเนินการ 

(๘) ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ 

(๙) ข้อเสนอแนะ 

(๑๐) การเผยแพร่ผลงาน (ถ้าม)ี 
(๑๑) ผู้มีส่วนร่วมในผลงาน (ถ้ามี) 



๔ 

 ๒) คณะกรรมการประเมินผลงานอาจกำหนดให้มีการนำเสนอผลงานโดยให้มีการสัมภาษณ์ 
หรือการสาธิต หรือวิธีการอ่ืนตามที่เห็นว่าเหมาะสมประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้ 

๔.๕ เกณฑ์การตัดสิน  

องค์ประกอบในการประเมิน คะแนน 

๑. ประโยชน์ของผลงาน ๔๐ 

๒. ความรู้ ความชำนาญงาน หรือความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ๓๐ 

๓. คุณภาพของผลงาน ๓๐ 

๔. อ่ืน ๆ ตามที่เห็นสมควร เช่น ความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่ง การให้คำปรึกษาแนะนำ * 
รวม ๑๐๐ 

* ในกรณีที ่คณะกรรมการประเมินผลงานกำหนดองค์ประกอบการประเมินผลงานเพิ ่มเติม  
อย่างน้อยคะแนนองค์ประกอบนั้น จะต้องไม่สูงกว่าองค์ประกอบทั้งสาม โดยปรับลดคะแนนตามสัดส่วนคะแนน
ให้สอดคล้องกับหลักการกำหนดคะแนนที่กำหนดให้องค์ประกอบประโยชน์ของผลงานมีน้ำหนักคะแนนสูงที่สุด 
และองค์ประกอบความรู้ฯ และคุณภาพของผลงาน มีคะแนนเท่ากัน  

เกณฑ์ผ่านการประเมิน  
ผู้ที ่ผ่านการประเมินจะต้องได้รับการพิจารณาให้ “ผ่าน” จากคณะกรรมการผู้ประเมิน 

เกินกึ่งหนึ่ง โดยจะต้องได้คะแนนในแต่ละองค์ประกอบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ และได้คะแนนรวมทุกองค์ประกอบ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐  

๕. แนวทางการประเมินข้อเสนอแนวคิด 

๕.๑ องค์ประกอบและแนวทางในการประเมิน ได้แก่ 

๑) ความท้าทายและความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ โดยพิจารณาว่าหากนำไปดำเนินการได้จริง 
จะช่วยให้เกิดผลดีขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดผลอย่างไร 

๒) คุณค่าและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการนำไปปฏิบัติ โดยพิจารณาว่าข้อเสนอนั้น 

เมื ่อปฏิบัติตามแล้วจะให้ผลคุ ้มค่า หรือจะช่วยในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของหน่วยงานหรือส่วนราชการ  
หรือประเทศชาติได้อย่างไร หรือได้รับประโยชน์จากข้อเสนอที่นำเสนอมาอย่างไร 

๓) ความคิดริเริ ่มสร้างสรรค์ โดยพิจารณาว่ามีความคิดริเร ิ ่มสร้างสรรค์ที ่จะพัฒนาหรือ 

ปรับปรุงงานอย่างไร 

๕.๒ รูปแบบและวิธีการเสนอข้อเสนอแนวคิด 

ข้อเสนอแนวคิด ควรเป็นข้อเสนอแนวคิด วิธีการ หรือแผนงานเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน 

ของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือนโยบายของส่วนราชการ โดยอย่างน้อย  

ให้มีหัวข้อการนำเสนอ ดังนี้ 
 



๕ 

(๑) เรื่องท่ีนำเสนอ 

(๒) หลักการและเหตุผล  
(๓) บทวิเคราะห์/แนวความคิด/ข้อเสนอ และข้อจำกัดที่อาจเกิดข้ึนและแนวทางแก้ไข 

(๔) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

(๕) ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

๕.๓ เกณฑ์การประเมิน 

ดีเด่น  สามารถนำไปพัฒนาหรือปรับปรุงงานได้ในระดับสูงเป็นพิเศษ 

เป็นประโยชน์อย่างดีเยี่ยมต่อทางราชการ หรือประชาชน หรือประเทศชาติ 

ดีมาก สามารถนำไปพัฒนาหรือปรับปรุงงานได้ในระดับสูงมาก 

เป็นประโยชน์อย่างดียิ่งต่อทางราชการ หรือประชาชน หรือประเทศชาติ 

ยอมรับได้ สามารถนำไปพัฒนาหรือปรับปรุงงานได้ในระดับสูง 
เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ หรือประชาชน 

ปรับปรุง ยังไมเ่ห็นความชัดเจนว่าสามารถนำไปพัฒนาหรือปรับปรุงงานได้อย่างไร หรือ 

จะเป็นประโยชน์ได้อย่างไร 

ทั้งนี้ หากผลการพิจารณาเป็นปรับปรุง คณะกรรมการประเมินผลงานสามารถให้ผู้ขอประเมิน
ปรับปรุงข้อเสนอแนวคิดนั้นได้ 

เกณฑ์ผ่านการประเมิน 

ข้อเสนอแนวคิดที่ผ่านการประเมินจะต้องได้รับผลการพิจารณาในระดับยอมรับได้ ดีมาก 
หรือดีเด่น ทั้งนี้ หากผลการพิจารณาเป็นปรับปรุง ให้ผู้ขอประเมินปรับปรุงข้อเสนอแนวคิดตามความเห็นของ
คณะกรรมการประเมินผลงาน 

๖. การดำเนินการประเมินผลงาน 

ให้ส่วนราชการจัดเก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่จัดทำขึ้นในการประเมิน โดยอาจจัดเก็บในรูปแบบ
ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ หรือรูปแบบอื่นตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล  

การดำเนินการจาก ก.พ. รวมทั้งเพื่อประโยชน์ในการสืบค้น หรือใช้เป็นตัวอย่างในการจัดทำผลงานของผู้ที่ จะ 

เข้ารับการคัดเลือกและประเมินผลงานต่อไป  
 

 

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



 

 

 
แนวทางการพิจารณาผลงาน 

(ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ) 
------------------------ 

 

ก. ตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการ ไดแก ตําแหนงดังตอไปนี้  
(๑) ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ 

และความชํานาญงานสูงในงานวิชาการ ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาที่ยาก 
(๒) ตําแหนงสําหรับหัวหนางาน ซึ่งตองกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวม

ปฏิบัติงาน โดยใช ความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานสูงในงานวิชาการ ปฏิบัติงานที่ตอง
ตัดสินใจหรือแกปญหาทีย่าก  

การประเมินผลงานเพื่อแตงตั้งใหดำรงตำแหนงระดับชำนาญการ จึงเปนการประเมินจากผลการ
ปฏิบัติงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในหนาที่ ซึ่งตองสะทอนใหเห็นวาผูขอประเมินนั้น 
เปนผูมีความรู ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ความชำนาญงานและประสบการณ เหมาะสมกับตำแหนง 
ระดับชำนาญการ  

ข. ตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ ไดแก ตําแหนงดังตอไปนี้  
(๑) ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ 

และความชํานาญงานสูงมากในงานวิชาการ ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาที่ยากมาก  
(๒) ตําแหนงสําหรับหัวหนางาน ซึ่งตองกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวม

ปฏิบัติงาน โดยใช ความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานสูงมาก ในงานวิชาการ ปฏิบัติงาน
ที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาที่ยากมาก 

การประเมินผลงานเพื่อแตงตั้งใหดำรงตำแหนงระดับชำนาญการพิเศษ จึงเปนการประเมินจาก 
ผลการปฏิบัติงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในหนาที่ ซึ่งตองสะทอนใหเห็นวา ผูขอประเมินนั้น
เปนผูมีความรู ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ความชำนาญงานและประสบการณสูง เหมาะสมกับตำแหนง
ระดับชำนาญการพิเศษ   

๑. แนวทางการประเมินผลงาน 
๑.๑ องคประกอบในการประเมิน ไดแก  

๑) ประโยชนของผลงาน 
๒) ความรู ความชำนาญงาน หรือความเชี่ยวชาญและประสบการณในการปฏิบัติงาน 
๓) คุณภาพของผลงาน 
๔) อื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร 
 

(๑.๑) 
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๑.๒ การพิจารณาในแตละองคประกอบ  
๑) ประโยชนของผลงาน  

พิจารณาจากผลงานนั ้นเปนการพัฒนาความกาวหนาในงาน สามารถใชเปนแบบอยาง  
เปนแหลงอางอิง หรือเปนตนแบบในการปฏิบัติได หรือเปนการประยุกตเพื่อใหเกิดการพัฒนาหรือแกปญหา 
ในการปฏิบัติงาน หรือเปนการนำสิ่งที่มีอยูแลวมาประยุกตดวยเทคนิค วิธีการ หรือเทคโนโลยีใหม ๆ ที่กอใหเกิด
นวัตกรรมในการปฏิบัติงาน สามารถนำไปใชประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนวยงานหรือสวนราชการหรือ 
ตอประชาชนหรือตอประเทศชาติ  

แนวทางการพิจารณาตามระดับตำแหนงที่จะแตงตั้ง ดังนี้ 
ระดับชำนาญการ ผลงานเปนประโยชนตอการพัฒนาความกาวหนาในงาน สามารถใช

เปนแบบอยาง เปนแหลงอางอิง หรือเปนตนแบบในการปฏิบัติได หรือเปนการประยุกตเพ่ือใหเกิดการพัฒนาหรือ
แกปญหาในการปฏิบัติงาน หรือเปนการนำสิ่งที่มีอยูแลวมาประยุกตดวยเทคนิค วิธีการ หรือเทคโนโลยีใหม ๆ  
ที ่กอใหเกิดนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน สามารถนำไปใชประโยชนตอการปฏิบัติงานที ่เกี ่ยวของในระดับ 
กลุมงานหรือฝายขึ้นไป 

ระดับชำนาญการพิเศษ ผลงานเปนประโยชนตอการพัฒนาความกาวหนาในงาน 
สามารถใชเปนแบบอยาง เปนแหลงอางอิง หรือเปนตนแบบในการปฏิบัติได หรือเปนการประยุกตเพื่อใหเกิด 
การพัฒนาหรือแกปญหาในการปฏิบัติงาน หรือเปนการนำสิ ่งที ่มีอยู แลวมาประยุกตดวยเทคนิค วิธีการ  
หรือเทคโนโลยีใหม ๆ ที่กอใหเกิดนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน สามารถนำไปใชประโยชนตอการปฏิบัติงาน 
ทีเ่กี่ยวของในระดับกลุมงาน หรือฝาย หรือกองขึ้นไป 

๒) ความรู ความชำนาญงาน หรือความเชี่ยวชาญและประสบการณในการปฏิบัติงาน  
พิจารณาจากผลงานนั้นไดแสดงถึงการใชความรูความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ประสบการณ  

ความชำนาญงานที่สั่งสมมาในการปฏิบัติงานหรือคิดริเริ่มใหม คิดคน สราง หรือประดิษฐขึ้นใหม ปรับปรุงหรือ
แกไขใหม หรือจัดทำเปนครั ้งแรกหรือคนแรกของสวนราชการหรือของประเทศ ตามความเหมาะสมกับ 
ระดับตำแหนง หรือไดใชความสามารถในการตัดสินใจแกไขปญหา กำหนดขอเสนอแนะ หรือวางแผนรองรับ
ผลกระทบตาง ๆ ไดเหมาะสมกับระดับตำแหนง 

แนวทางการพิจารณาตามระดับตำแหนงที่จะแตงตั้ง ดังนี้ 
ระดับชำนาญการ ผลงานสะทอนใหเห ็นถึงการมีความรู ความสามารถ ทักษะ 

สมรรถนะ ประสบการณ ความชำนาญงานที่สั่งสมมาในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบดวยตนเองได หรือคิดริเริ่มใหม 
คิดคน สราง หรือประดิษฐขึ้นใหม ปรับปรุงหรือแกไขใหม หรือจัดทำเปนครั้งแรก ตามความเหมาะสมกับระดับ
ตำแหนง หรือไดใชความสามารถในการตัดสินใจแกไขปญหา มขีอเสนอแนะ หรือวางแผนรองรับผลกระทบตาง ๆ 
ไดเหมาะสมกับระดับตำแหนงเปนที่ยอมรับในระดับกลุมงานหรือฝายขึ้นไป  

ระดับชำนาญการพิเศษ ผลงานสะทอนใหเห็นถึงการมีความรูความสามารถ ทักษะ 
สมรรถนะ ประสบการณ ความชำนาญงานที่สั่งสมมาในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบดวยตนเองได หรือคิดริเริ่มใหม 
คิดคน สราง หรือประดิษฐขึ้นใหม ปรับปรุงหรือแกไขใหม หรือจัดทำเปนครั้งแรก ตามความเหมาะสมกับระดับ
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ตำแหนง หรือไดใชความสามารถในการตัดสินใจแกไขปญหา มขีอเสนอแนะ หรือวางแผนรองรับผลกระทบตาง ๆ  
ไดเหมาะสมกับระดับตำแหนงเปนที่ยอมรับในระดับกลุมงาน หรือฝาย หรือกองขึ้นไป 

๓) คุณภาพของผลงาน  
พิจารณาจากความสมบูรณของเนื้อหาสาระ ที่มีการเรียบเรียงเนื้อหาและสาระสำคัญไดครบถวน  

เปนระบบ มีคำอธิบายที่ถูกตอง ชัดเจน มีการอางอิงแหลงขอมูลที่ถูกตองและเชื่อถือได มีการนำความรูในเรื่องนั้น 
ไมวาจะหลักการ วิธีการ หรือขอกฎหมายมาใชไดอยางถูกตอง บรรลุเปาหมายที่กำหนดตามโครงการหรือแผนงาน
และสนองนโยบายของสวนราชการ หรือชวยประหยัดเวลาและงบประมาณ และมีความยุงยากซับซอนในการ
ดำเนินการที่ยอมรับได 

แนวทางการพิจารณาตามระดับตำแหนงที่จะแตงตั้ง ดังนี้ 
ระดับชำนาญการ มีคุณภาพของผลงานที่เชื่อถือไดหรือดี โดยผลงานมีความสมบูรณ  

มีการเรียบเรียงเนื้อหาและสาระสำคัญไดครบถวน เปนระบบ มีคำอธิบายที่ถูกตอง ชัดเจน มีการอางอิงแหลงขอมูล 
ที่ถูกตองและเชื่อถือได มีการนำความรูในเรื่องนั้นไมวาจะหลักการ วิธีการ หรือขอกฎหมายมาใชไดอยางถูกตอง  
บรรลุเปาหมายที่กำหนด หรือชวยประหยัดเวลาและงบประมาณ และมีความยุงยากซับซอนในการดำเนินการ
พอสมควรที่ยอมรับได 

ระดับชำนาญการพิเศษ มีคุณภาพของผลงานดีมาก โดยผลงานมีความสมบูรณ  
มีการเรียบเรียงเนื้อหาและสาระสำคัญไดครบถวน เปนระบบ มีคำอธิบายที่ถูกตอง ชัดเจน มีการอางอิงแหลงขอมูล  
ที่ถูกตองและเชื่อถือได มีการนำความรูในเรื่องนั้นไมวาจะหลักการ วิธีการ หรือขอกฎหมายมาใชไดอยางถูกตอง 
บรรลุเปาหมายที่กำหนด หรือชวยประหยัดเวลาและงบประมาณ และมีความยุงยากซับซอนในการดำเนินการ
มากพอสมควรที่ยอมรับได 

๔) อื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร 
ในกรณีที่คณะกรรมการประเมินผลงานพิจารณาแลว เห็นวาเพื่อประโยชนของทางราชการ

และการพัฒนาขาราชการ ตลอดจนเพื่อความเหมาะสมกับตำแหนงที่จะแตงตั้งในบางสายงานหรือบางระดับ  
ก็อาจกำหนดองคประกอบอื่นในการพิจารณาผลงานรวมดวยก็ได เชน ความเหมาะสมในการดำรงตำแหนง  
การใหคำปรึกษาแนะนำ ผลงานการใหบริการหรือปฏิบัติการ เปนตน 

ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินผลงานอาจกำหนดใหมีการนำเสนอผลงานโดยใหมีการสัมภาษณ 
หรือการสาธิต หรือวิธีการอ่ืนตามที่เห็นวาเหมาะสมประกอบการพิจารณาดวยก็ได 

๑.๓ การเผยแพรผลงาน (ถาม)ี 
การประเมินเพื ่อแตงตั ้งใหดำรงตำแหนงระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ 

คณะกรรมการประเมินผลงานอาจจะกำหนดใหมีการเผยแพรผลงานดวยก็ได เชน เผยแพรในเว็บไซตของ 
สวนราชการ เปนตน 
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๑.๔ เกณฑการตัดสิน  

องคประกอบในการประเมิน คะแนน 
๑. ประโยชนของผลงาน ๔๐ 
๒. ความรู ความชำนาญงาน หรือความเชี่ยวชาญและประสบการณในการปฏิบัติงาน ๓๐ 
๓. คุณภาพของผลงาน ๓๐ 
๔. อื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร เชน ความเหมาะสมในการดำรงตำแหนง การใหคำปรึกษาแนะนำ * 

รวม ๑๐๐ 

* ในกรณีที ่คณะกรรมการประเมินผลงานกำหนดองคประกอบการประเมินผลงานเพิ ่มเติม  
อยางนอยคะแนนองคประกอบนั้น จะตองไมสูงกวาองคประกอบทั้งสาม โดยปรับลดคะแนนตามสัดสวนคะแนน 
ใหสอดคลองกับหลักการกำหนดคะแนนที่กำหนดใหองคประกอบประโยชนของผลงานมีน้ำหนักคะแนนสูงที่สุด 
และองคประกอบความรูฯ และคุณภาพของผลงาน มีคะแนนเทากัน  

เกณฑผานการประเมิน  
ผูที ่ผานการประเมินจะตองไดรับการพิจารณาให “ผาน” จากคณะกรรมการผูประเมิน 

เกินกึ่งหนึ่ง โดยจะตองไดคะแนนในแตละองคประกอบไมนอยกวารอยละ ๖๐ และไดคะแนนรวมทุกองคประกอบ 
ไมนอยกวารอยละ ๖๐  

๒. แนวทางการประเมินขอเสนอแนวคิด 
๒.๑ องคประกอบและแนวทางในการประเมิน ไดแก 

๑) ความทาทายและความเปนไปไดในทางปฏิบัต ิโดยพิจารณาวาหากนำไปดำเนินการไดจริง
จะชวยใหเกิดผลดีขึ้นหรือคาดวาจะเกิดผลอยางไร 

๒) คุณคาและประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการนำไปปฏิบัติ โดยพิจารณาวาขอเสนอนั้น
เมื ่อปฏิบัติตามแลวจะใหผลคุ มคา หรือจะชวยในการแกไขปญหาตาง ๆ ของหนวยงานหรือสวนราชการ  
หรือประเทศชาติไดอยางไร หรือไดรับประโยชนจากขอเสนอที่นำเสนอมาอยางไร 

๓) ความคิดริเริ ่มสรางสรรค โดยพิจารณาวามีความคิดริเริ ่มสรางสรรคที่จะพัฒนาหรือ
ปรับปรุงงานอยางไร 

๒.๒ เกณฑการประเมิน  
ดีเดน  สามารถนำไปพัฒนาหรือปรับปรุงงานไดในระดับสูงเปนพิเศษ 

เปนประโยชนอยางดีเยี่ยมตอทางราชการ หรือประชาชน หรือประเทศชาติ 

ดีมาก  สามารถนำไปพัฒนาหรือปรับปรุงงานไดในระดับสูงมาก 
เปนประโยชนอยางดียิ่งตอทางราชการ หรือประชาชน หรือประเทศชาต ิ

ยอมรับได สามารถนำไปพัฒนาหรือปรับปรุงงานไดในระดับสูง 
เปนประโยชนตอทางราชการ หรือประชาชน 



๕ 

 

ปรับปรุง  ยังไมเห็นความชัดเจนวาสามารถนำไปพัฒนาหรือปรับปรุงงานไดอยางไร หรือ 
จะเปนประโยชนไดอยางไร 

ทั้งนี้ หากผลการพิจารณาเปนปรับปรุง คณะกรรมการประเมินผลงานสามารถใหผู ขอประเมิน
ปรับปรุงขอเสนอแนวคิดนั้นได 

เกณฑผานการประเมิน 
ขอเสนอแนวคิดที่ผานการประเมินจะตองไดรับผลการพิจารณาในระดับยอมรับได ดีมาก  

หรือดีเดน ทั้งนี้ หากผลการพิจารณาเปนปรับปรุง ใหผูขอประเมินปรับปรุงขอเสนอแนวคิดตามความเห็นของ
คณะกรรมการประเมินผลงาน 
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