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หลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคลและประเมินผลงาน 
เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ และชํานาญการพิเศษ 

กรมสุขภาพจิต 
……………………………… 

 ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๖๓ การยาย การโอน หรือการ
เลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญในหรือตางกระทรวงหรือกรม
แลวแตกรณีใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1006/ว1 ลงวันท่ี 8 มีนาคม 
2564 แจงเวียนกฎ ก.พ. วาดวยการยาย การโอน หรือการเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญ จํานวน 3 ฉบับ ไดแก 
1) กฎ ก.พ. วาดวยการยาย การโอน หรือการเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญประเภทท่ัวไปในหรือตางประทรวง
หรือกรม พ.ศ. 2564 2) กฎ ก.พ. วาดวยการยาย การโอน หรือการเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญประเภท
วิชาการในหรือตางประทรวงหรือกรม พ.ศ. 2564 3) กฎ ก.พ. วาดวยการยาย การโอน หรือการเลื่อนขาราชการ
พลเรือนสามัญประเภทอํานวยการในหรือตางประทรวงหรือกรม พ.ศ. 2564 ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เม่ือวันท่ี 4 มีนาคม 2564 มีผลบังคับใชตั้งแต วันท่ี 1 กันยายน 2564 
 กรมสุขภาพจิต จึงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคลและประเมินผลงานเพ่ือแตงต้ังใหดํารง
ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ และชํานาญการพิเศษ โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 

 1. หลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคล 
 การเลื่อนข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับควบและมีผูครองตําแหนง ใหรองอธิบดีผูท่ีไดรับมอบ
มีอํานาจจากอธิบดีกรมสุขภาพจิตใหมีอํานาจหนาท่ีในการกํากับดูแลงานบริหารทรัพยากรบุคคล เปนผูประเมินบุคคล    
โดยมีกองบริหารทรัพยากรบุคคลเปนผูตรวจสอบคุณสมบัติใหความเห็นประกอบการพิจารณา โดยใหมีแนวทางการ
พิจารณาดังนี้ 
 1.1 คุณสมบัติของบุคคลท่ีจะเขารับการประเมินบุคคล 
       บุคคลท่ีจะเขารับการประเมินบุคคล เพ่ือประเมินผลงานแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ 
ระดับชํานาญการพิเศษ ตองเปนผูมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 ๑.1.1 มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีจะแตงตั้งตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 1.1.๒ มีคุณสมบัติในเรื่องเก่ียวกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของสายงานตาง ๆ คุณวุฒิ หรือ
การอบรมหลักสูตร เพ่ิมเติมครบถวนตามท่ี ก.พ. กําหนดในแตละสายงานตามหลักเกณฑการเลื่อนระดับตําแหนง 
ประเภทวิชาการ 

1.1.๓ มีระยะเวลาในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงตั้งตาม
คุณวุฒิของบุคคล ไมนอยกวาระยะเวลาท่ีกําหนดดังนี้ 

ระดับ 
 

ชํานาญการ ชํานาญการ
พิเศษ 

เชี่ยวชาญ ทรงคุณวุฒิ 

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 6 ป 10 ป 13 ป 15 ป 
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา (หลักสูตร ๕ ป)* 5 ป 9 ป 12 ป 14 ป 
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา (หลักสูตร ๖ ป)* 4 ป 8 ป 11 ป 13 ป 
ปริญญาโทหรือเทียบเทา 4 ป 8 ป 11 ป 13 ป 
ปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือวุฒิบัตร  
หรือหนังสืออนุมัติบัตร 

2 ป 6 ป 9 ป 11 ป 

* หมายถึง คุณวุฒิปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไมนอยกวา ๕ ป ตอจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (เฉพาะปริญญาที่ ก.พ. 
กําหนดใหไดรับเงินเดือนตามหลักสูตร ๕ ป) และคุณวุฒิปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไมนอยกวา ๖ ป ตอจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนปลายที่ ก.พ. กําหนดเปนคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหนงในสายงานที่กําหนดตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๑๒ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ 
 

คุณวุฒิ 



2 
 

  1.1.๓.๑ การนับระยะเวลาเก้ือกูล 
  ในกรณีท่ีระยะเวลาในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงตั้งตาม
คุณวุฒิของบุคคลตามตารางขางตนไมมี หรือมีแตไมครบ ก็อาจพิจารณานําระยะเวลาการดํารงตําแหนงหรือเคย
ดํารงตําแหนงในสายงานอ่ืนของตําแหนงประเภทท่ัวไป ประเภทวิชาการ ประเภทอํานวยการ ประเภทบริหาร หรือ 
ตําแหนงอยางอ่ืนตามท่ี ก.พ. กําหนดมานับเปนระยะเวลาท่ีเก่ียวของหรือเก้ือกูลกันได ดังนี้ 
 1.1.๓.๑.๑ การนับระยะเวลาท่ีเก่ียวของหรือเก้ือกูล ใหพิจารณาจากลักษณะงาน
ท่ีปฏิบัติงานอยูจริงตามขอเท็จจริงและคํานึงถึงประโยชนท่ีทางราชการจะไดรับ โดยชวงระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานท่ีจะ
นํามานับนั้น ตองเปนชวงระยะเวลาท่ีผูนั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีจะแตงตั้งในสวน
ของคุณวุฒิและคุณสมบัติอ่ืนท่ีไมใชในสวนของระยะเวลาการดํารงตําแหนงในประเภทและระดับตําแหนง  
มีแนวทางการพิจารณา ดังนี้ 
 1.1.๓.๑.1.1 ในกรณีท่ีเปนการนับระยะเวลาการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารง
ตําแหนงในสายงานของตําแหนงประเภทวิชาการ ประเภทอํานวยการ ประเภทบริหาร หรือตําแหนงอยางอ่ืนท่ีเทียบ
เทาตามท่ี ก.พ. กําหนด ใหพิจารณานับระยะเวลาการปฏิบัติงานตามขอเท็จจริงของลักษณะงานท่ีปฏิบัติงานอยูจริง 
 1.1.๓.๑.1.2 ในกรณีท่ีเปนการนับระยะเวลาการดํารงตําแหนง หรือเคย
ดํารงตําแหนงในสายงานของตําแหนงประเภทท่ัวไป หรือตําแหนงอยางอ่ืนท่ีเทียบเทาตามท่ี ก.พ. กําหนด ให 
พิจารณานับระยะเวลาการปฏิบัติงานตามขอเท็จจริงของลักษณะงานท่ีปฏิบัติงานอยูจริงโดยใหนับไดไมเกินครึ่งหนึ่ง
ของระยะเวลาการปฏิบัติงานท่ีนํามานับ 
  1.1.๓.๑.2 กรณีท่ีมีปญหาเก่ียวกับการพิจารณาระยะเวลาในการดํารง       
ตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงตั้ง หรือระยะเวลาการดํารงตําแหนงในสายงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือ
เก้ือกูลสําหรับตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญลงมา ใหคณะกรรมการประเมินบุคคลท่ี อ.ก.พ.กรม แตงตั้ง  
เปนผู พิจารณา สําหรับตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ใหคณะกรรมการประเมินบุคคลท่ี อ.ก.พ. 
กระทรวง แตงตั้งเปนผูพิจารณา 
 1.1.๓.2 การยายไปดํารงตําแหนงระดับชํานาญการและระดับชํานาญการพิเศษ อ.ก.พ. กรม 
อาจพิจารณากําหนดคุณสมบัติเก่ียวกับระยะเวลาข้ันต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานท่ีแต
งต้ังตามคุณวุฒิของบุคคล และระดับตําแหนงท่ีจะแตงตั้งเปนอยางอ่ืนก็ไดตามความเหมาะสมและประโยชนท่ีทาง
ราชการจะไดรับ 
 1.1.4 อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.พ.กระทรวง โดยความเห็นชอบจาก ก.พ. อาจกําหนดใหผูเขารับการ
ประเมิน ตองมีคุณสมบัติเพ่ิมเติมท่ีจําเปนกับตําแหนงท่ีจะแตงตั้งดวยก็ได 

 1.2 องคประกอบในการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล  
     ๑.2.1 ขอมูลบุคคล ไดแก คุณสมบัติของบุคคล ประวัติการศึกษา ประวัติการรับราชการ 
ประวัติการฝกอบรมดูงาน ประสบการณในการทํางาน ผลการปฏิบัติราชการ และประวัติทางวินัย 
     1.2.๒ ความรู  ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานท่ีสอดคลอง
เหมาะสมกับตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง 
      1.2.๓ เคาโครงผลงานท่ีจะสงประเมินและในกรณีท่ีผลงานนั้น มีผูรวมจัดทําผลงานใหแสดง
สัดสวนและบทบาทของผูขอประเมินและผูรวมจัดทําผลงาน รวมท้ังรายชื่อผูรวมจัดทําผลงานดวย 
     1.2.๔ ขอเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน 
     1.2.๕ อ่ืน ๆ ตามท่ีเห็นสมควร 
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                    1.3 วิธีการในการประเมินบุคคล 
      การประเมินบุคคลเพ่ือเลื่อนข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในแตละระดับ พิจารณาจาก
องคประกอบตามขอ 1.2 และอาจใชวิธีการสัมภาษณ วิธีการสอบขอเขียน หรือวิธีการอยางอ่ืน วิธีการใดวิธีการหนึ่ง
หรือหลายวิธีเพ่ิมเติมตามท่ีเห็นวาเหมาะสม 
                    1.4 เกณฑการตัดสิน 
 การประเมินบุคคลเพ่ือเลื่อนข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ชํานาญ
การพิเศษ องคประกอบตามขอ 1.2 มีเกณฑการตัดสิน ดังนี้ 

ท่ี องคประกอบการประเมินบุคคล เกณฑการผานประเมินบุคคล 
1. คุณสมบัติของบุคคลท่ีจะเขาประเมิน ผาน 
2. ความรู ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะท่ีจําเปน ผาน 
3. เคาโครงผลงานจะสงประเมิน ผาน 
4. ขอเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน ยอมรับได 
5. อ่ืน ๆ....  

(อ.ก.พ. กรม อาจกําหนดนํ้าหนักคะแนนในแตละองคประกอบ หรืออาจมอบหมายใหคณะกรรมการประเมินบุคคลเปนผูกําหนดแทนก็ได) 

 1.5 การตรวจสอบการประเมินบุคคล  
   กรมสุขภาพจิตประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกตําแหนงละหนึ่งคนโดยในประกาศใหระบุ
ชื่อและเคาโครงผลงาน รวมท้ังขอเสนอแนวคิดท่ีจะเสนอขอประเมิน สัดสวนของผลงาน ในสวนท่ีตนเองปฏิบัติและ
รายชื่อผูรวมจัดทําผลงานในการประเมินบุคคล เพ่ือเปดโอกาสใหมีการทักทวงไดภายใน 30 วัน นับตั้งแตวัน
ประกาศผลการคัดเลือก 
            หากมีผูทักทวงและไดตรวจสอบแลวพบวา ขาราชการผูขอประเมินผูใดแจงขอมูลอันเปนเท็จ 
จะตองถูกระงับ หรือยกเลิกการประเมิน พรอมกับพิจารณาดําเนินการทางวินัยแกผูนั้นและผูท่ีเก่ียวของตามควรแก
กรณีตอไป แตถาตรวจสอบแลวพบวา ผูทักทวงมีเจตนากลั่นแกลงหรือมีเจตนาแจงขอความอันเปนเท็จ จะตองถูก
ดําเนินการทางวินัยเชนเดียวกัน  
                 
 2 หลักเกณฑ และวิธีการประเมินผลงาน 
     การประเมินผลงานใหกระทําไดตอเม่ือขาราชการพลเรือนสามัญผูนั้นไดผานการประเมินบุคคลแลว
โดยลักษณะของผลงานท่ีเสนอตองมีความสอดคลองกับลักษณะหนาท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน ในแต
ละระดับตามท่ีกําหนดไวในกฎ ก.พ.วาดวยหลักเกณฑการจัดประเภทตําแหนงและระดับตําแหนง 

  2.1 ผลงานท่ีจะนํามาประเมิน 
 2.1.๑ ผลงาน ควรเปนการนําเสนอในรูปแบบการสรุปวิเคราะหถึงผลท่ีเกิดข้ึน สะทอนใหเห็น
ถึงความรูความสามารถ และความชํานาญในงาน รวมท้ังสามารถระบผุลสําเร็จของงานหรือประโยชนท่ีเกิดจากงาน
นั้นหรอืการนําไปใช หรือผลงานการใหบริการทางวิชาการ/ปฏิบัติการ ผลงานนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐใหมเปนตน 
โดยมิใชเปนเพียงการรวบรวมผลงานยอนหลัง 
 2.1.๒ ขอเสนอแนวคิด ควรเปนขอเสนอแนวคิด วิธีการ หรือแผนงานเพ่ือพัฒนางานหรือ
ปรับปรุงงานของหนวยงานหรือสวนราชการใหมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับยุทธศาสตรหรือนโยบายของสวน
ราชการท้ังนี้ คณะกรรมการประเมินผลงานอาจกําหนดใหมีการนําเสนอผลงานโดยใหมีการสัมภาษณ หรือการสาธิต               
หรือวิธีการอ่ืนตามท่ีเห็นวาเหมาะสมประกอบการพิจารณาดวยก็ได 
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 2.2 จํานวนผลงาน 
 2.2.1 ผลงาน จํานวนไมเกิน ๓ เรื่อง เรียงลําดับตามความดีเดนหรือความสําคัญ โดยอยางนอย 
๑ เรื่อง ตองเก่ียวของกับตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง 
 2.2.2 ขอเสนอแนวคิด จํานวน ๑ เรื่อง เปนขอเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน 

             2.3 เง่ือนไขของผลงาน 
 2.3.1 เปนผลงานเรื่องเดียวกันกับเรื่องท่ีเสนอในข้ันตอนการประเมินบุคคล 
 2.3.2 เปนผลงานท่ีจัดทําข้ึนในระหวางท่ีดํารงตําแหนงในระดับท่ีตํ่ากวาระดับท่ีขอประเมิน 
๑ ระดับ หรือเปนผลงานไมเกิน 5 ป  
 2.3.4 ไมใชผลงานวิจัย หรือวิทยานิพนธท่ีเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือขอรับปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตร หรือเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม ของผูขอประเมิน กรณีผลงานท่ีเสนอเพ่ือขอรับการประเมิน
จัดทําข้ึนในชวงระยะเวลาเดียวกับท่ีศึกษาหรือฝกอบรม ผลงานนั้นตองไดรับคํารับรองจากสถาบันการศึกษาหรือ
หนวยงานท่ีจัดการฝกอบรมวาไมเปนสวนหนึ่งของการศึกษาในรายวิชา หรือในหลักสูตรของการศึกษา หรือฝกอบรม 
แลวแตกรณี 
 2.3.5 กรณีท่ีเปนผลงานรวมกันของบุคคลหลายคน ผูขอประเมินจะตองแสดงใหเห็นวาไดมี
สวนรวมในการจัดทําผลงานซ่ึงตนปฏิบัติไมนอยกวารอยละ 60 และมีการลงลายมือชื่อรับรองจากผูมีสวนรวมใน
ผลงานและผูบังคับบัญชาดวย 
 2.3.6 ผลงานสวนใดท่ีนํามาใชประเมินเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการในระดับใด 
หรือเพ่ือขอรับเงินประจําตําแหนง หรือเพ่ือขอรับเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษ ตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.) แลว 
จะนําผลงานสวนนั้นมาใชเสนอประเมินเพ่ือเลื่อนข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึนอีกไมได เวนแต
คณะกรรมการประเมินผลงานจะกําหนดเปนอยางอ่ืน 
 2.3.7 เง่ือนไขอ่ืน ๆ ตามท่ี ก.พ. หรือ คณะกรรมการประเมินผลงานเห็นควรกําหนดเพ่ิมเติม
เพ่ือความเหมาะสมในการประเมินผลงาน 
ท้ังนี้ ผลงานขางตนจะตองมีคํารับรองจากผูบังคับบัญชาอยางนอยสองระดับ คือ ผูบังคับบัญชาท่ีกํากับดูแล และ
ผูบังคับบัญชาท่ีเหนือข้ึนไปอีกหนึ่งระดับ เวนแตในกรณีท่ีผูบังคับบัญชาดังกลาวเปนบุคคลคนเดียวกัน ก็ใหมีคํา
รับรองหนึ่งระดับได 

 2.4 การสงผลงานวิชาการเขารับการประเมินผลงาน  
 2.4.1 เอกสารประกอบการประเมินผลงาน 

   2.4.1.1 แบบนําเสนอผลงาน 1 ฉบับ 
  .2.4.1.2 ผลงาน จํานวนไมเกิน ๓ เรื่อง เรียงลําดับตามความดีเดนหรือความสาํคัญ 
โดยอยางนอย ๑ เรื่อง ตองเก่ียวของกับตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง 
      2.4.1.3 ขอเสนอแนวคิด จํานวน ๑ เรื่อง เปนขอเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน 

 2.4.2 ระยะเวลาการสงประเมินผลงาน 
              .2.4.2.1 ตําแหนงระดับควบ ผูท่ีผานการประเมินบุคคลตองสงผลงานเขารับการ
ประเมินผลงาน ภายใน 6 เดือน นับจากวันท่ีกรมสุขภาพจิตประกาศรายชื่อขาราชการเปนผูมีคุณสมบัติในการ
ประเมินผลงาน หากไมสงภายในระยะเวลาท่ีกําหนดผูขอรับการประเมินตองสงใบสมัครเขารับการประเมินบุคคลใหม  
      2.4.2.2 ตําแหนงนอกควบ (เฉพาะระดับชํานาญการพิเศษ) ผูท่ีผานการประเมินบุคคล
ตองสงผลงานเขารับการประเมินผลงาน ภายใน 9 เดือน นับจากวันท่ีประกาศรายชื่อขาราชการผูท่ีไดรับคัดเลือก
เพ่ือประเมินผลงาน และใหขยายเวลาการจัดสงผลงานได 6 เดือน รวมระยะเวลาท้ังสิ้นไมเกิน 1 ป 3 เดือน โดยขยายได      
ไมหลังวันเกษียณอายุราชการ ท้ังนี้ หากไมสงภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ใหกรมประกาศรับสมัครคัดเลือกใหม โดย
ผูไดรับการคัดเลือกรายเดิม ยังคงสามารถสมัครเขารับการคัดเลือกใหมได 
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 2.4.3 การสงผลงานท่ีปรับปรุง/แกไข ตามมติคณะกรรมการประเมินผลงานของบุคคล 
 2.4.3.1 กรณีปรับปรุงเปนสาระสําคัญ กําหนดใหสงผลงานท่ีปรับปรุง/แกไขแลว ภายใน 
180 วัน นับตั้งแตวันท่ีผูขอรับการประเมินรับทราบหนังสือแจงจากกองบริหารทรัพยากรบุคคล/กรมสุขภาพจิต 
 2.4.3.2 กรณีปรับปรุงไมใชสาระสําคัญ กําหนดใหสงผลงานท่ีปรับปรุง/แกไขแลว 
ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันท่ีผูขอรับการประเมินรับทราบหนังสือแจงจากกองบริหารทรัพยากรบุคคล/กรม
สุขภาพจิต 
 2.4.3.3) หากผูขอรับการประเมินผลงานไมสงผลงานท่ีปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมตามมติ

คณะกรรมการฯ ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ใหดําเนินการกระบวนการประเมินบคุคลใหม 

 2.5 รูปแบบและวิธีการเสนอผลงาน  
 2.5.1 ใหจัดทําแบบนําเสนอผลงานสรุปสาระสําคัญของผลงาน ข้ันตอนการปฏิบัติ ความรู
ความสามารถ แนวคิด หรือขอกฎหมายท่ีใชในการปฏิบัติงาน ความยุงยากซับซอนในการดําเนินงาน ประโยชนท่ีเกิด
จากงานดังกลาว การวิเคราะห ความสําเร็จหรือปญหาอุปสรรคของการดําเนินงาน รวมถึงความเห็นหรือ
ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม โดยอยางนอยใหมีหัวขอการนําเสนอ ดังนี้  
 (๑) เรื่องท่ีนําเสนอ 
 (๒) ระยะเวลาการดําเนินการ 
  (๓) ความรู ความชํานาญงาน หรือความเชี่ยวชาญและประสบการณท่ีใชในการปฏิบัติงาน 
  (๔) สรุปสาระสําคัญ ข้ันตอนการดําเนินการ และเปาหมายของงาน 
  (๕) ผลสําเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 
  (๖) การนําไปใชประโยชน/ผลกระทบ 
  (๗) ความยุงยากและซับซอนในการดําเนินการ 
  (๘) ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ 
  (๙) ขอเสนอแนะ 
  (๑๐) การเผยแพรผลงาน (ถามี) 
  (๑๑) ผูมีสวนรวมในผลงาน (ถามี) 
คณะกรรมการประเมินผลงานอาจกําหนดใหมีการนําเสนอผลงานโดยใหมีการสัมภาษณ หรือการสาธิต หรือวิธีการ
อ่ืนตามท่ีเห็นวาเหมาะสมประกอบการพิจารณาดวยก็ได 
 2.5.2 ผลงานวิชาการ ควรเปนการนําเสนอในรูปแบบการสรุป วิเคราะหถึงผลท่ีเกิดข้ึน 
วิเคราะหสะทอนใหเห็นถึง ความรูความสามารถ และความชํานาญในงาน รวมท้ังสามารถระบุผลสําเร็จของงานหรือ
ประโยชนท่ีเกิดจากงานนั้น หรือการนําไปใช หรือผลงานการใหบริการทางวิชาการ/ปฏิบัติการ ผลงานนวัตกรรม
หรือสิงประดิษฐใหม เปนตน โดยมิใชเพียงการรวบรมผลงานยอนหลัง  

 0 2.6 การเผยแพรผลงาน  
0 การประเมินเพ่ือแตงตั้งให ดํารงตําแหนงระดับชํานาญการและระดับชํานาญการพิเศษ 
คณะกรรมการประเมินผลงานอาจจะกําหนดใหมีการเผยแพรผลงานดวยก็ได เชน เผยแพรในเว็บไซตของสวน
ราชการ เปนตน 
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                   2.7 แนวทางการประเมินผลงาน   
 องคประกอบในการประเมินผลงานวิชาการเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ ประกอบดวย  
 ๑) ประโยชนของผลงาน  
 ๒) ความรู ความชํานาญงาน หรือความเชี่ยวชาญและประสบการณในการปฏิบัติงาน 
 ๓) คุณภาพของผลงาน 
 ๔) อ่ืน ๆ ตามท่ีเห็นสมควร 

 โดยมีรายละเอียดการพิจารณาประเมินแตละองคประกอบ ดังนี้ 

1. ประโยชนของผลงาน พิจารณาจากผลงานนั้นเปนการพัฒนาความกาวหนาในงาน สามารถใชเปน
แบบอยางเปนแหลงอางอิง หรือเปนตนแบบในการปฏิบัติได หรือเปนการ
ประยุกตเพ่ือใหเกิดการพัฒนาหรือแกปญหาในการปฏิบัติงาน หรือเปนการนํา
สิ่งท่ีมีอยูแลวมาประยุกตดวยเทคนิค วิธีการ หรือเทคโนโลยีใหม ๆ ท่ีกอใหเกิด
นวัตกรรมในการปฏิบัติงาน สามารถนําไปใชประโยชนตอการปฏิบัติงานใน
หนวยงานหรือสวนราชการหรือตอประชาชนหรือตอประเทศชาติ 

2. ความรู ความชํานาญงาน พิจารณาจากผลงานนั้นไดแสดงถึงการใชความรูความสามารถ ทักษะ 
สมรรถนะ ประสบการณความชํานาญงานท่ีสั่งสมมาในการปฏิบัติงานหรือคิด
ริเริ่มใหม คิดคน สราง หรือประดิษฐข้ึนใหม ปรับปรุงหรือแกไขใหม หรือจัดทํา
เปนครั้งแรกหรือคนแรกของสวนราชการหรือของประเทศ ตามความเหมาะสม
กับระดับตําแหนง หรือไดใชความสามารถในการตัดสินใจแกไขปญหา กําหนด
ขอเสนอแนะ หรือวางแผนรองรับผลกระทบตาง ๆ ไดเหมาะสมกับระดับ
ตําแหนง 

3. คุณภาพของผลงาน พิจารณาจากความสมบูรณของเนื้อหาสาระ ท่ีมีการเรียบเรียงเนื้อหาและ
สาระสําคัญไดครบถวน เปนระบบ มีคําอธิบายท่ีถูกตอง ชัดเจน มีการอางอิง
แหลงขอมูลท่ีถูกตองและเชื่อถือได มีการนําความรูในเรื่องนั้น ไมวาจะหลักการ 
วิธีการ หรือขอกฎหมายมาใชไดอยางถูกตอง บรรลุเปาหมายท่ีกําหนดตาม
โครงการหรือแผนงาน และสนองนโยบายของสวนราชการ หรือชวย
ประหยัดเวลาและงบประมาณ และมีความยุงยากซับซอนในการดําเนินการท่ี
ยอมรับได 

4. อ่ืน ๆ 

 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการประเมินผลงานพิจารณาแลว เห็นวาเพ่ือประโยชนของ
ทางราชการ และการพัฒนาขาราชการ ตลอดจนเพ่ือความเหมาะสมกับตําแหน
งท่ีจะแตงตั้งในบางสายงานหรือบางระดับ ก็อาจกําหนดองคประกอบอ่ืนใน
การพิจารณาผลงานรวมดวยก็ได เชน ความเหมาะสมในการดํารงตําแหนง การ
ใหคําปรึกษาแนะนํา ผลงานการใหบริการหรือปฏิบัติการ เปนตน 
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  2.8 เกณฑการตัดสิน 

                         องคประกอบในการประเมินเพ่ือการตัดสิน 

องคประกอบในการประเมิน/ตัดสิน คะแนน 
๑. ประโยชนของผลงาน 
ระดับชํานาญการ        
เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของในระดับกลุมงานหรอืฝายข้ึนไป 
ระดับชํานาญการพิเศษ  
เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของในระดับกลุมงานหรือฝาย หรือกองข้ึนไป 

๔๐ 

๒. ความรู ความชํานาญงาน หรือความเช่ียวชาญและประสบการณในการปฏิบัติงาน 
ระดับชํานาญการ     
มีความรู ความเขาใจ ความชํานาญงาน และประสบการณท่ีสามารถปฏิบัติงาน ในความรับผิดชอบ
ดวยตนเองได เปนท่ียอมรับในงานนั้น ๆระดับกลุมงานหรือฝายข้ึนไป 
ระดับชํานาญการพิเศษ 
มีความรู ความเขาใจ ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมากเปนพิเศษ เปนท่ียอมรับใน 
สวนราชการระดับกลุมงาน หรือฝาย หรือกองข้ึนไป 

๓๐ 

๓. คุณภาพของผลงาน 
ระดับชํานาญการ        
มีคุณภาพของผลงานท่ีเชื่อถือไดหรือดี 
ระดับชํานาญการพิเศษ  
มีคุณภาพของผลงานดีมาก 

๓๐ 

๔. อ่ืน ๆ ตามท่ีเห็นสมควร เชน ความเหมาะสมในการดํารงตําแหนง การใหคําปรึกษาแนะนํา * - 
รวม 100 

* ในกรณีท่ีคณะกรรมการประเมินผลงานกําหนดองคประกอบการประเมินผลงานเพ่ิมเติมอยางนอยคะแนนองคประกอบน้ัน 
จะตองไมสูงกวาองคประกอบท้ังสาม โดยปรับลดคะแนนตามสัดสวนคะแนนใหสอดคลองกับหลักการกําหนดคะแนนท่ีกําหนดให
องคประกอบประโยชนของผลงานมีนํ้าหนักคะแนนสูงท่ีสุดและองคประกอบความรูฯ และคุณภาพของผลงาน มีคะแนนเทากัน 

 2.9 เกณฑผานการประเมินผลงาน 
   2.9.1 ผูท่ีผานการประเมินจะตองไดรับการพิจารณาให “ผาน” จากคณะกรรมการผูประเมินเกินก่ึงหนึ่ง  
   2.9.2 จะตองไดคะแนนในแตละองคประกอบไมนอยกวารอยละ ๖๐ และ 
   2.9.3 ไดคะแนนรวมทุกองคประกอบไมนอยกวารอยละ ๖๐ 

 2.10 การเสนอความเห็นของกรรมการผูประเมิน 
 กรรมการผูประเมินแตละสายงาน สามารถใหความเห็นตอผลงานวิชาการได ดังนี้ 
 (   )  ผานการประเมิน   
 (   )  แกไขโดยไมใชสาระสําคัญ  (แกไขผลงานตามความเห็นคณะกรรมการ 30 วัน) 
 (   )  แกไขโดยเปนสาระสําคัญ  (แกไขผลงานตามความเห็นคณะกรรมการ 180 วัน) 
 (   )  ไมผานการประเมิน   

 ท้ังนี้ การวินิจฉัยกรณีมีปญหาเก่ียวกับคุณภาพของผลงาน ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ

ประเมินผลงานถือเปนท่ีสิ้นสุด 
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 3. หลักเกณฑ และวิธีการประเมินขอเสนอแนวคิด 
 3.๑ องคประกอบและแนวทางในการประเมิน ไดแก 
 3.1.1 ความทาทายและความเปนไปไดในทางปฏิบัติ โดยพิจารณาวาหากนําไปดําเนินการได
จริงจะชวยใหเกิดผลดีข้ึนหรือคาดวาจะเกิดผลอยางไร  
 3.1.2 คุณคาและประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการนําไปปฏิบัติ โดยพิจารณาวาขอเสนอนั้น 
เม่ือปฏิบัติตามแลวจะใหผลคุมคา หรือจะชวยในการแกไขปญหาตาง ๆ ของหนวยงานหรือสวนราชการ หรือ
ประเทศชาติไดอยางไร หรือไดรับประโยชนจากขอเสนอท่ีนําเสนอมาอยางไร 
 3.1.3 ความคิดริเริ่มสรางสรรค โดยพิจารณาวามีความคิดริเริ่มสรางสรรคท่ีจะพัฒนาหรือ
ปรับปรุงงานอยางไร 
 3.2 รูปแบบและวิธีการเสนอขอเสนอแนวคิด  ควรเปนขอเสนอแนวคิด วิธีการ หรือแผนงานเพ่ือ
พัฒนางานหรือปรับปรุงงานของหนวยงานหรือสวนราชการใหมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับยุทธศาสตรหรือ
นโยบายของสวนราชการ โดยอยางนอยใหมีหัวขอการนําเสนอ ดังนี้ 

3.2.1  เรื่อง 
3.2.2  หลักการและเหตุผล 
3.2.3  บทวิเคราะห/แนวความคิด/ขอเสนอ และขอจํากัดท่ีอาจเกิดข้ึนและแนวทางแกไข 
3.2.4  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
3.2.5  ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

 3.3 เกณฑการตัดสินขอเสนอแนวคิด 

ดีเดน 
 

สามารถนําไปพัฒนาหรือปรับปรุงงานไดในระดับสูงเปนพิเศษ เปนประโยชนอยางดีเยี่ยมตอ
ทางราชการ หรือประชาชน หรือประเทศชาต ิ

ดีมาก สามารถนําไปพัฒนาหรือปรับปรุงงานไดในระดับสูงมากเปนประโยชนอยางดียิ่งตอทางราชการ 
หรือประชาชน หรือประเทศชาติ 

ยอมรับได สามารถนําไปพัฒนาหรือปรับปรุงงานไดในระดับสูงเปนประโยชนตอทางราชการ หรือ
ประชาชน 

ปรับปรุง ยังไมเห็นความชัดเจนวาสามารถนําไปพัฒนาหรือปรับปรุงงานไดอยางไร หรอืจะเปนประโยชน
ไดอยางไร 

 3.4 เกณฑผานการประเมิน  
 ขอเสนอแนวคิดท่ีผานการประเมินจะตองไดรับผลการพิจารณาในระดับยอมรับได ดีมากหรือ
ดีเดน ท้ังนี้ หากผลการพิจารณาเปนปรับปรุง ใหผูขอประเมินปรับปรุงขอเสนอแนวคิดตามความเห็นของ
คณะกรรมการประเมินผลงาน 

...................................... 
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แบบประเมินบุคคลเพ่ือเล่ือนข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการ และชํานาญการพิเศษ 

 
1.  ช่ือ (ผูรับการประเมิน).......................................................................................................................................... 
2.  ตําแหนง .......(ตําแหนงปจจุบันท่ีครองอยู)....  ดาน (ถามี).............................ตําแหนงเลขท่ี............................      
     กลุมงาน ..........................................     กลุมภารกิจ ...................................................................................... 
     สํานัก/กอง/สถาบัน/โรงพยาบาล/ศูนย ........................................................   กรมสุขภาพจิต 

(ปฏิบัติราชการท่ี..........................................................) (กรณีปฏิบัติราชการไมตรงหนวยงานตนสังกัด(จ.18)) 
3.  ตําแหนง ......(ตําแหนงท่ีขอประเมินบุคคล)...  ดาน (ถามี)...................................ตําแหนงเลขท่ี........................... 
    กลุมงาน ............................................................  กลุมภารกิจ ................................................................................    
    สํานัก/กอง/สถาบัน/โรงพยาบาล/ศูนย .............................................  กรมสุขภาพจิต 
4. ช่ือผลงาน............................................................................................................................................................... 
5. ช่ือขอเสนอแนวคิด................................................................................................................................................. 

ท่ี องคประกอบการประเมินบุคคล เกณฑการผาน ผลประเมิน 
1. คุณสมบัติของบุคคลท่ีจะเขาประเมิน ผาน � ผาน 

� ไมผาน   มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 วุฒิการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไป 
 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ(ถามี) 
 ระยะเวลาการดํารงตําแหนง 

2. ความรู ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะท่ีจําเปน ผาน � ผาน 

� ไมผาน สามารถปฏิบัติงานในความรับผิดชอบดวยตนเองได เปนท่ียอมรับใน
งานนั้น ๆ ระดับกลุมงานหรือฝายข้ึนไประดับชํานาญการพิเศษ มี
ความรู ความเขาใจ ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมากเปน
พิเศษ เปนท่ียอมรับในสวนราชการระดับกลุมงาน หรือฝาย หรือกอง
ข้ึนไป (ผลงานยอนหลัง 3 ป) 

3. เคาโครงผลงานจะสงประเมิน 
 ประโยชนตอการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของในระดับท่ีเหมาะสมกับ

ระดับท่ีขอรับการประเมิน 
 สะทอนใหเห็นการใชความรู ความสามารถ ประสบการณในการ

ปฏิบัติงานไดเหมาะสมกับระดับท่ีขอรับการประเมิน 
 ผลงานมีคุณภาพเหมาะสมกับระดับท่ีขอรับการประเมิน 
 อ่ืนๆ .................................................... 

ผาน � ผาน 

� ไมผาน 

4. ขอเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน ยอมรับได � ดีเดน 

� ดีมาก 

� ยอมรับได 

� ปรับปรุง 

เปนขอเสนอแนวคิด วิธีการ หรือแผนงานเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุง
งานของหนวยงานหรือสวนราชการใหมีประสิทธิภาพ และสอดคลอง
กับยุทธศาสตรหรือนโยบายของสวนราชการ 

5. อ่ืน ๆ   
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สรุปผลการประเมินบุคคล 
 จากการพิจารณาคุณสมบัติของผูขอรับการประเมินบุคล ราย...............................................................  
ตําแหนง ...................................................... ดาน (ถามี)................................................. ตาํแหนงเลขท่ี.................... 
กลุมงาน ................................ กลุมภารกิจ............................... หนวยงาน ......................................... สรุปผล ดังนี้  

 ผานเกณฑการประเมินบุคคล 
 ไมผานเกณฑการประเมินบุคคล 

ความเห็นของกองบริหารทรัพยากรบุคคล  
 ไดตรวจสอบคุณสมบัติของขาราชการรายดังกลาวแลว ขอรับรองวาเปนผูมีคุณสมบัติเปนไปตาม
หลักเกณฑ และวิธีการประเมินบุคคล  

ลงชื่อ (........................................) 
 เจาหนาท่ีผูตรวจสอบคุณสมบัติ 
 

ลงชื่อ (........................................) 
                                                                               หัวหนากลุมงานบริหารผลการปฏิบัติราชการ 

 เห็นดวย  เหตุผล ................................................................................................................. 
 ไมเห็นดวย  เหตุผล ............................................................................................................. 

 
ลงชื่อ (........................................) 
ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

 เห็นดวย  ใหประกาศรายชื่อเพ่ือทักทวง ภายใน 30 วัน 
 ไมเห็นดวย  เหตุผล ............................................................................................................. 

  
 
ลงชื่อ (........................................) 
 
              ผูประเมินบุคคล 
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แบบการเสนอผลงาน 
(ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ) 

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

สวนท่ี ๑ ขอมูลบุคคล/ตําแหนง 

ชื่อผูขอประเมิน............................................................................................................................................................. 
 ตําแหนงปจจุบัน.............................................ดาน (ถามี)........................................ตําแหนงเลขท่ี...............  

      กลุมงาน .......................................................  กลุมภารกิจ .........................................................................  
      หนวยงานตนสังกัด............................................................................... กรมสุขภาพจิต 
            (ปฏิบัติราชการท่ี.....................................) (กรณีปฏิบัติราชการไมตรงหนวยงานตนสังกัด(จ.18)) 
          หนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนงปจจุบัน ................................................................................................ 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
 ตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง...........................................ดาน (ถามี)....................................ตําแหนงเลขท่ี...............  

      กลุมงาน .......................................................  กลุมภารกิจ .........................................................................  
      หนวยงานตนสังกัด............................................................................... กรมสุขภาพจิต 
          หนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนงท่ีจะแตงต้ัง............................................................................................ 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 

สวนท่ี ๒ ผลงานท่ีเปนผลการปฏิบัติงานหรือผลสําเร็จของงาน 
๑. เรื่อง................................................................................................................................................................ .......... 
๒. ระยะเวลาการดําเนินการ ........................................................................................................................................ 
๓. ความรู ความชํานาญงาน หรือความเชี่ยวชาญและประสบการณท่ีใชในการปฏิบัติงาน 
...................................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. ........ 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
๔. สรุปสาระสําคัญ ข้ันตอนการดําเนินการ และเปาหมายของงาน 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
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๕. ผลสําเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
 
๖. การนําไปใชประโยชน/ผลกระทบ 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
๗. ความยุงยากและซับซอนในการดําเนินการ 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
๘. ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
๙. ขอเสนอแนะ 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
๑๐. การเผยแพรผลงาน (ถามี) 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
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๑๑. ผูมีสวนรวมในผลงาน (ถามี) 
 ๑)................................................................................... สัดสวนผลงาน ................................................. 
 ๒)................................................................................... สัดสวนผลงาน ................................................. 
 ๓)................................................................................... สัดสวนผลงาน ................................................. 
 ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 
 (ลงชื่อ)............................................... 
    (........................................) 
              ผูขอประเมิน 
 
 ขอรับรองวาสัดสวนการดําเนินการขางตนเปนความจริงทุกประการ (ถามี) 

รายชื่อผูมีสวนรวมในผลงาน ลายมือชื่อ 
  
  
  

 ไดตรวจสอบแลวขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความเปนจริงทุกประการ 
  (ลงชื่อ)............................................... 
            (........................................) 
            ผูบังคับบัญชาท่ีกํากับดูแล 
 
 (ลงชื่อ)............................................... 
           (........................................) 
          ผูบังคับบัญชาท่ีเหนือข้ึนไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ คํารับรองจากผูบังคับบัญชาอยางนอยสองระดับ คือ ผูบังคับบัญชาท่ีกํากับดูแล และผูบังคับบัญชาท่ีเหนือข้ึนไปอีกหน่ึง  
             ระดับเวนแตในกรณีท่ีผูบังคับบัญชาดังกลาวเปนบุคคลคนเดียวกัน ก็ใหมีคํารับรองหน่ึงระดับได 
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แบบการเสนอขอเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน 
(ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ) 

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

ชือ่ผูขอประเมิน............................................................................................................................................................. 
 ตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง..........................................ดาน (ถามี).....................................ตําแหนงเลขท่ี...............  

      กลุมงาน .......................................................  กลุมภารกิจ .........................................................................  
      หนวยงานตนสังกัด............................................................................... กรมสุขภาพจิต 
 
๑. เรื่อง......................................................................................................................................................................... 
๒. หลักการและเหตุผล 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
๓. บทวิเคราะห/แนวความคิด/ขอเสนอ และขอจํากัดท่ีอาจเกิดข้ึนและแนวทางแกไข 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
๔. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
๕. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
 
 
 (ลงชื่อ) ................................................. 
          (.................................................) 
                      ผูขอประเมิน 
     (วันท่ี) ............../................/............... 


