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พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มีวัตถุประสงค์ส าคัญ คือ ให้ผู้บริหาร           

ของส่วนราชการมีความคล่องตัวในการบริหาร “คน” ให้ข้าราชการมีหลักประกันในเรื่องความเป็นธรรม
และให้มีส่วนร่วม ซึ่งภารกิจที่ส าคัญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามมาตรา 74 ก าหนดว่า 
“ข้าราชการผู้ใดประพฤติตนอยู่ในจรรยาและระเบียบวินัยและปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผล
สัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้ตามสมควรแก่ กรณีตามที่ก าหนด                           
ในกฎ ก.พ.” และในมาตรา 76 “ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา
เพ่ือใช้ประกอบพิจารณาแต่งตั้งและเลื่อนเงินเดือน” เชื่อมโยงกับมาตรา 41 “การพิจารณาความดีความชอบ  
การเลื่อนต าแหน่ง และการให้ประโยชน์อ่ืนแก่ข้าราชการ ต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรม โดยพิจารณาจากผลงาน 
ศักยภาพ และความประพฤติฯ” ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ส่วนราชการต้องมีความชัดเจนในการคัดเลือกบุคลากร
ที่มีคุณภาพอย่างเป็นระบบ โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ เพ่ือให้ได้ข้าราชการที่มีความรู้ความสามารถ
และมีความเหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงานอย่างแท้จริง ส านักโรคติดต่อทั่วไป จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
“การประเมินบุคคลเพ่ือเลื่อนต าแหน่งข้าราชการ ประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ” ขึ้น โดยมีเนื้อหา
ครอบคลุมขั้นตอนการปฏิบัติและรายละเอียดขั้นตอนการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับของข้าราชการประเภททั่วไป 
ระดับช านาญงาน และประเภทวิชาการ ระดับช านาญการและระดับช านาญการพิเศษ ทั้งนี้ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับข้าราชการในเรื่องการเลื่อนระดับ โดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ และผลงาน ตลอดจนส่งเสริมให้
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านงานการเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล และบุคลากรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ                 
การประเมินเพื่อเลื ่อนระดับข้าราชการได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในบทบาทภารกิจการด าเนินงาน
อย่างถูกต้องและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงใช้เป็นคู่มือ                           
การปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรใหม่ที่ต้องรับผิดชอบงานให้สามารถเรียนรู้งานได้เร็วขึ้น ลดข้อผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน ส่งผลให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อหน่วยงานต่อไป 
 
 
 

ส านักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค 
กรกฎาคม 2558 



คณะท ำงำนจัดท ำคูม่ือกำรปฏิบัติงำน เร่ือง กำรประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนต ำแหน่ง 

ข้ำรำชกำรประเภททั่วไปและประเภทวิชำกำร 

 
 

1. นพ.รุ่งเรือง  กิจผาติ  ผู้อ านวยการส านักโรคติดต่อทั่วไป  ที่ปรึกษา 
2. นางโศภาพรรณ  วิมลรัตน์  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร คณะท างาน 
3. นางนพรัตน์  พินิจกุลวิวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป   คณะท างาน 
4. นางดาวรุ่ง   ปุยเงิน  กลุ่มบริหารทั่วไป    คณะท างาน 
5. นางสุนันทา  สีโท   กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร  คณะท างาน  
6. นางสาวกัญญารัตน์ พ่ึงประยูร กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร  คณะท างาน 

     และเลขานุการ 



สารบัญ 

 เรื่อง                  หน้า 

          โครงสร้างระดับต าแหน่งของข้าราชการ       1 
ที่มา           2 
1. วัตถุประสงค์          2 
2. ขอบเขต          2 
3. ค าจ ากัดความ         3 
4. ความรับผิดชอบ         
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงานและรายละเอียดการปฏิบัติงานการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนต าแหน่ง 

5.1  ข้าราชการประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน     4 
5.2  ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ     19 
5.3  ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ     44 

6. เอกสารอ้างอิง         70 
7. รายชื่อแบบฟอร์ม ช่วงเวลาที่ต้องใช้ และผู้ให้ข้อมูล 

7.1 ข้าราชการประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน      71 
7.2 ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ     71 
7.3 ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ     72
     

ภาคผนวก 
 ตัวอย่างแบบฟอร์มที่ใช้ส าหรับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนต าแหน่ง 
ข้าราชการประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน 
 แบบการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมิน เพ่ือแต่งตั้งให้  
     ด ารงต าแหน่งซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติโดยอาศัยความรู้ ความช านาญ 
     และประสบการณ์เฉพาะตัว (ว 34/ 47)     76 
 แบบฟอร์มการประเมินบุคคลและผลงาน     77 

ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ 
 เอกสารประกอบค าขอคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนระดับ (แบบฟอร์มที่ 1.1)           92 
 เอกสารประกอบการพิจารณาการขอนับระยะเวลาการด ารงต าแหน่งเกื้อกูล        105 
 เอกสารประกอบค าขอประเมินผลงาน (แบบฟอร์มที่ 2)            106 

ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ 
 เอกสารประกอบค าขอคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนระดับ (แบบฟอร์มที่ 1.1)          119 
 เอกสารประกอบการพิจารณาการขอนับระยะเวลาการด ารงต าแหน่งเกื้อกูล        132 

 



สารบัญ 

 เรื่อง                  หน้า 

ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ (ต่อ) 
 ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนข้าราชการ ต าแหน่งประเภทวิชาการ                

ระดับช านาญการพิเศษ (ว 10/ 48)             133 
 แบบการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ  
     (เอกสารแนบ 2.2)               135 
 ใบสรุปคะแนนจากแบบการพิจารณาคัดเลือกบุคคล           138 
 เอกสารประกอบค าขอประเมินผลงาน (แบบฟอร์มที่ 2)           139 

 รายละเอียดเกณฑ์การประเมินสมรรถนะ 
ตารางแสดงระดับที่คาดหวังและระดับต าแหน่งในการประเมินสมรรถนะ 
ของข้าราชการ               152 
สมรรถนะหลัก                154 
สมรรถนะที่จ าเป็นตามภารกิจของกรมควบคุมโรค            162 
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ            168 

 



๑ 
 

 
 

 

โครงสรา้งระดบัต าแหนง่ของขา้ราชการ 
ประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ 

 
 

 

 

ระดับทักษะพิเศษ 

 

ระดับอาวุโส 

 

ระดับช านาญงาน 

 

ระดับปฏิบัติงาน 

 

ระดับทรงคุณวุฒ ิ

 

ระดับเชี่ยวชาญ 

 

ระดับช านาญการพิเศษ 

 

ระดับช านาญการ 

 

ระดับปฏิบัติการ 

 

ประเภททั่วไป 

 

ประเภทวิชาการ 



๒ 

 

 
 

คู่มือการปฏิบัตงิานการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนต าแหน่งข้าราชการ 
ประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ 

ที่มา 
 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ในมาตรา 41 วรรค 3 ระบุไว้ว่า 
“การพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนต าแหน่ง และการให้ประโยชน์อ่ืนแก่ข้าราชการ ต้องเป็นไป                 
อย่างเป็นธรรม โดยพิจารณาจากผลงาน ศักยภาพ และความประพฤติ และจะน าความคิดเห็นทางการเมือง
หรือสังกัดพรรคการเมืองมาประกอบการพิจารณามิได้” กรมควบคุมโรคจึงได้วางระบบในการคัดเลือกบุคคล
เพ่ือเลื่อนต าแหน่งข้าราชการโดยยึดหลักการดังกล่าว และประกาศให้บุคลากรในกรมทราบ ตามหนังสือ                 
กรมควบคุมโรค ที่ สธ 0402.2/ ว 1295 ลงวันที่ 2 กันยายน 2553 อย่างไรก็ตาม ผลการส ารวจการพัฒนา
องค์การ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของส านักโรคติดต่อทั่วไป ซึ่งด าเนินการโดยกลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร กรมควบคุมโรค พบว่า “ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าการเลื่อนระดับและการโยกย้ายบุคลากรของหน่วยงาน
ตั้งอยู่ บนพ้ืนฐานของหลักความรู้ ความสามารถ และผลงาน” เป็นข้อค าถามด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
(HRM) ที่มีค่า Gap สูงเป็นอันดับ 1 (Gap = 1.28) ดังนั้น ส านักโรคติดต่อทั่วไปจึงมีแนวคิดในการจัดท าคู่มือ
การประเมินบุคคลเพ่ือเลื่อนต าแหน่งข้าราชการ ครอบคลุมข้าราชการประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน และ
ประเภทวิชาการระดับช านาญการและระดับช านาญการพิเศษ และ เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
และบุคลากรที่เกี่ยวข้องใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้แก่บุคลากรในเรื่องการเลื่อน
ต าแหน่งโดยยึดหลักความรู้ความสามารถและผลงาน 

1. วัตถุประสงค ์(Objectives) 
    เพ่ือให้บุคลากรส านักโรคติดต่อทั่วไปประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และประเภทวิชาการ 
ระดับปฏิบัติการและระดับช านาญการ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการประเมินบุคคลเพ่ือเลื่อน
ต าแหน่งข้าราชการ  

2. ขอบเขต (Scope) 
   เอกสารฉบับนี้ครอบคลุมกระบวนงานในการประเมินบุคคลเพ่ือเลื่อนต าแหน่งข้าราชการ 
ประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน และประเภทวิชาการ ระดับช านาญการและระดับช านาญการพิเศษ โดยระบุ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ ตั้งแต่การตรวจสอบคุณสมบัติของข้าราชการ/ 
ตรวจสอบต าแหน่งว่าง การพิจารณาคัดเลือกบุคคล การจัดท าเอกสารประเมินผลงาน จนถึงการเลื่อน
ข้าราชการ  
 
3. ค าจ ากัดความ (Definition)  

   การประเมินบุคคล (Evaluation)  หมายถึง กระบวนการพิจารณา ตัดสิน เกี่ยวกับ
คุณสมบัติหรือคุณลักษณะของบุคคล โดยใช้เกณฑ์ในการตัดสินพิจารณาและวัดผลที่ได ้



๓ 

 

 
 

   การคัดเลือกบุคคล (Selection)  หมายถึง การกลั่นกรองเพ่ือให้ได้บุคคลที่มีความรู้
ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะอ่ืนๆ เหมาะสมกับต าแหน่ง 
   การเลื่อนต าแหน่งข้าราชการ  หมายถึง การแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งในระดับ                   
ที่สูงขึ้น ซึ่งในที่นี้หมายถึงต าแหน่งข้าราชการประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน และประเภทวิชาการระดับ
ช านาญการและระดับช านาญการพิเศษ  

4. ความรับผิดชอบ (Responsibilities) 

4.1 อ.ก.พ. กรมควบคุมโรค ก าหนดองค์ประกอบและเกณฑ์ตัดสินในการประเมินบุคคล                  
เพ่ือการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนต าแหน่งข้าราชการ และก าหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพ่ือเลื่อน
ข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 2 คณะตามล าดับ คือ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ของหน่วยงานระดับส านัก/กอง เจ้าของต าแหน่ง และคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลซึ่ง อ.ก.พ.กรมแต่งตั้ง 

4.2 กรมควบคุมโรค ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพ่ือเลื่อนต าแหน่งข้าราชการ และมอบให้
หน่วยงานระดับส านัก/กอง เจ้าของต าแหน่งเป็นผู้รับสมัคร ตรวจคุณสมบัติผู้สมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ  
เข้ารับการคัดเลือก และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานพิจารณาประเมินบุคคล
เพ่ือการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนข้าราชการ 

 4.3 คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานระดับส านัก/กอง  ด าเนินการเกี่ยวกับ
การประเมินบุคคลเพื่อการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนต าแหน่งข้าราชการ ประกอบด้วย การวางแผนการประเมินบุคคล  
การด าเนินการประเมินบุคคล การรายงานผลการประเมินบุคคลให้กรมควบคุมโรคทราบเพ่ือให้คณะกรรมการ
คัดเลือกบุคคลซึ่ง อ.ก.พ.กรมแต่งตั้งพิจารณา และการประเมินผลการประเมินบุคคล  
 

 



 

๔ 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงานและรายละเอียดการปฏิบัติงานการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนต าแหน่ง 
5.1 ข้าราชการประเภทท่ัวไป ระดับช านาญงาน  

ขั้นตอนการท างาน สัญลักษณ ์ ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง จุดควบคุม/  
ระยะเวลา 

หมายเหตุ 

1.  ตรวจสอบคุณสมบตัิของ
ข้าราชการประเภททั่วไป                     
ระดับปฏิบัติงานในสังกัดและ              
แจ้งข้าราชการที่มีคณุสมบัติ
ครบถ้วนท าหนังสือแจ้งขอประเมนิ
เลื่อนระดับ 

 งานการเจ้าหน้าท่ี - หนังสือส านักงาน ก.พ.                  
ที่ นร 1006/ ว 34 ลว 29 
ตุลาคม 2547 
- หนังสือส านักงาน ก.พ.                  
ที่ นร 1008.1/ 154                 
ลว 6 มิถุนายน 2556 
- ก.พ. 7 

-  

2. พิจารณาให้คะแนนในแบบ            
การพิจารณาคัดเลือกบุคคล 
 

 ผู้อ านวยการส านักฯ - แบบการพิจารณาคัดเลือก
บุคคลที่จะเข้ารับการประเมิน 
เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
ซึ่งมีลักษณะงานท่ีต้องปฏิบัติ
โดยอาศัยความรู้ ความช านาญ 
และประสบการณ์เฉพาะตัว  
(ว 34/ 47) 

-  

3. ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลของส านักฯ             
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ            
ตัวบุคคล 
 

 คณะกรรมการบรหิารงาน
บุคคลของส านักฯ  

 

- แบบการพิจารณาคัดเลือก
บุคคลฯ (ว 34/ 47) 

-  

4. แจ้งกรมควบคุมโรคเรื่อง               
ขออนุมัติตัวบุคคล  

 
 

งานการเจ้าหน้าท่ี - แบบการพิจารณาคัดเลือก
บุคคลฯ (ว 34/ 47)                 
- รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิารงาน
บุคคลฯ           
 

-  

Yes 

No 

No 

Yes 



 

๕ 

ขั้นตอนการท างาน สัญลักษณ ์ ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง จุดควบคุม/  
ระยะเวลา 

หมายเหตุ 

5.  จัดท าเอกสารประเมินบุคคล
และผลงาน      
 
 
 

 
 

ข้าราชการ - เอกสารประเมินบคุคลและ
ผลงาน        
 
       

ต้องส่งเอกสารการขอเข้ารบั
การประเมินผลงานภายใน
ระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันท่ี
กรมควบคุมโรคให้ความ
เห็นชอบตัวบุคคล 

 

6. ตรวจสอบคณุสมบัติของ             
ผู้รับการประเมิน  
 

 งานการเจ้าหน้าท่ี - เอกสารประเมินบคุคลและ
ผลงาน        
(ตอนท่ี 2 การตรวจสอบ
คุณสมบัตผิู้ขอรับการประเมิน) 

-  

7. ประเมินคณุลักษณะของบุคคล 
 

 หัวหน้ากลุ่มต้นสังกัด 
ผู้อ านวยการส านักฯ 

- เอกสารประเมินบคุคลและ
ผลงาน        
(ตอนท่ี 3 การประเมิน 
คุณลักษณะเฉพาะบุคคล) 

-  

8.  ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
คุณสมบัติและประเมินผลงานของ
บุคคล  เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหนง่
ประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน 

 คณะกรรมการพิจารณา
คุณสมบัติและประเมินผลงาน

ของบุคคล 

- เอกสารประเมินบคุคลและ
ผลงาน 

-  

9. แจ้งผลการพิจารณาผลงานของ
ข้าราชการที่ได้รับอนุมตัิตัวบุคคล
ไปท่ีกรมควบคมุโรค  

 งานการเจ้าหน้าท่ี - แบบประเมินผลงาน 
- แบบแสดงการรับผลงานท่ีส่ง
ประเมินและแสดงผลการ
ประเมินผลงาน 
- รายงานการประชุม
คณะกรรมการประเมิน 
ผลงานของบุคคลฯ 

-  

10. แจ้งข้าราชการที่ได้รับอนุมตัิ
ตัวบุคคล 
 

 งานการเจ้าหน้าท่ี - ค าสั่งเลื่อนข้าราชการ -  

 

Yes 

Yes 

No 

No 



 

๖ 

ขั้นตอน รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
 

1.  ตรวจสอบคุณสมบัติของข้าราชการประเภท
ทั่วไป ระดับปฏิบัติงานในสังกัดและแจ้งข้าราชการ
ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนท าหนังสือ แจ้งขอประเมิน
เลื่อนระดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๑ กลุ่มบริหารทั่วไป โดยงานการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของข้าราชการประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงานในสังกัด โดยมี
เกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล (การเลื่อนข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน  ตามหลักเกณฑ์
หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ ว 34 ลงวันที่ 29 ตลุาคม 2547 และท่ี นร 1008.1/ 154 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 
2556) ประกอบด้วย 
        1) ข้อมูลทั่วไป 
            -  ประวัติส่วนตัว (ตาม ก.พ.7)  
            -  ประวัติการรับราชการ 
            -  ประสบการณ์ในการท างาน (เช่น หนังสือรับรองประสบการณ์ในการท างาน/ ค าสั่งแต่งตั้งเป็นคณะท างาน) 
            -  อัตราเงินเดือน  
       2) คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
            -  คุณวุฒิการศึกษา  (ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่จะแต่งตั้งตามที่ ก.พ. ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง)    
            -  ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

คุณวุฒิ ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

ระยะเวลาขั้นต่ า 
(ตาม ว 34/47) 

ปวช. หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (วิชาชีพ 2) 

6 ป ี 8 ป ี

ปวท. หรืออนุปริญญา 2 ปี หรือเทียบ
ได้ไม่ต่ ากว่านี้ 

5 ป ี 7 ป ี

ปวส. หรืออนุปริญญา 3 ปี หรือเทียบ
ได้ไม่ต่ ากว่านี้ 

4 ป ี 6 ป ี

   
 
      



 

๗ 

ขั้นตอน รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
 

1.  ตรวจสอบคุณสมบัติของข้าราชการประเภท
ทั่วไป ระดับปฏิบัติงานในสังกัดและแจ้งข้าราชการ
ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนท าหนังสือ แจ้งขอประเมิน
เลื่อนระดับ  (ต่อ) 
 

     3) คุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่ ก.พ. ก าหนดเพ่ิมเติม เช่น  มีระยะเวลาขั้นต่ าในการด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่ง              
ในสายงานที่จะแต่งตั้ง หรือ  สายงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เกื้อกูลตามคุณวุฒิของบุคคล  และตามระดับต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง  
๑.๒ งานการเจ้าหน้าที่ท าหนังสือแจ้งข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถประเมินเพ่ือเลื่อนระดับสูงขึ้น  ให้จัดท า                  
แบบการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมิน เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ               
โดยอาศัยความรู้ ความช านาญ และประสบการณ์เฉพาะตัว ( 34/47 ) เป็นรายบุคคล 
 

2. พิจารณาให้คะแนนในแบบการพิจารณา
คัดเลือกบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.๑  ผู้อ านวยการส านักฯ พิจารณาให้คะแนน ในแบบการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมิน เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งซึ่งมีลักษะงานที่ต้องปฏิบัติโดยอาศัยความรู้ ความช านาญ และประสบการณ์เฉพาะตัว (ว 34/47 ) (คะแนนเต็ม         
100 คะแนน) โดยสัดส่วนการให้คะแนนให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้อ านวยการส านักฯ ตามองค์ประกอบที่ใช้ในการพิจารณา 
ดังนี้  
        1) ความรู้ความสามารถและความช านาญในการปฏิบัติงาน  ( …... คะแนน) 

       ให้พิจารณาโดยค านึงถึง  คุณวุฒิการศึกษา  ความรู้ความ-สามารถ  ทักษะ และความช านาญในการปฏิบัติงาน 
       ด้านนั้น ซึ่งอาจพิจารณาจากข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของข้าราชการผู้นั้น 

        2) ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง  ( ….. คะแนน) 
       ให้พิจารณาโดยค านึงถึงระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้ง หรือสายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ   
       ระยะเวลาที่เคยปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง หรือเกื้อกูลกับต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง   

        3) การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ (….. คะแนน) 
       ให้พิจารณาโดยค านึงถึง ความประพฤติ การรักษาวินัย ความขยันหมั่นเพียร ความอุตสาหะ การอุทิศเวลาให้กับ 
       ราชการ   

        4) ผลงานหรือผลการปฏิบัติงาน  (…... คะแนน)   
       ให้พิจารณาโดยค านึงถึงคุณลักษณะของผลงานหรือผลการปฏิบัติงาน  ประโยชน์ของผลงานต่อราชการ วงการ 
       วิชาการ หรือวิชาชีพ        

 
 



 

๘ 

ขั้นตอน รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
 

2. พิจารณาให้คะแนนในแบบการพิจารณา
คัดเลือกบุคคล (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5)  ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก**  (…... คะแนน)   
       ให้พิจารณาโดยค านึงถึงความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก (Core Competency)  ตามท่ีกรมควบคุมโรคก าหนด 
(ระดับ 1) ได้แก่ 

     5.1) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม (Integrity) 
5.2) การบริการที่ดี (Service Mind) 
5.3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Mastery/ Expertise) 
5.4) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) 
5.5) การมีน้ าใจเปิดกว้าง เป็นพี่เป็นน้อง (Relationship)  
5.6) ความร่วมแรงร่วมใจ/ การท างานเป็นทีม (Teamwork) 

  6)  ความสามารถเชิงสมรรถนะทางเทคนิค (….... คะแนน) 
       6.1) สมรรถนะท่ีจ าเป็นตามภารกิจของกรมควบคุมโรค** (Functional Competency) จ านวน 2 สมรรถนะ  โดยให้
ผู้บังคับบัญชากับผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกันเลือกสมรรถนะที่ใช้ในการประเมินฯ จากทั้งหมด 3 สมรรถนะ ดังนี้ 

o หลักระบาดวิทยา 
o การวิจัยและพัฒนา 
o การติดตามและประเมินผล 

        
 
 
 
 
 
 
 
 

เลือกประเมิน 2 สมรรถนะ 



 

๙ 

ขั้นตอน รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
 

2. พิจารณาให้คะแนนในแบบการพิจารณา
คัดเลือกบุคคล (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       6.2) สมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ** (Technical Competency) ตามท่ีกรมควบคุมโรคก าหนดในแต่ละต าแหน่ง
งาน (ระดับ 1) ได้แก่ 

ต าแหน่ง/สายงาน สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปี 
2557 

ปี 
2558 

ปี 
2559 

ปี 
2560 

ประเภททั่วไป 
เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

1. การตรวจสอบความถูกต้องตาม
กระบวนงาน (ตัวร่วม) 
2. การใส่ใจและพัฒนาผู้อ่ืน 
3. ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ 
4. การมองภาพองค์รวม 
5. การสืบเสาะหาข้อมูล 
6. การด าเนินการเชิงรุก 
7. ความมั่นใจในตนเอง 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภททั่วไป 
เจ้าพนักงานธุรการ 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
เจ้าพนักงานพัสดุ 
นายช่างศิลป์ 

1. การตรวจสอบความถูกต้องตาม
กระบวนงาน (ตัวร่วม) 
2. ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ 
3. ความผูกพันที่มีต่อส่วนราชการ 
4. การมองภาพองค์รวม 
5. การใส่ใจและพัฒนาผู้อ่ืน 
6. การสืบเสาะหาข้อมูล 
7. การสร้างสัมพันธภาพ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

**รายละเอียดเกณฑ์การประเมินสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จ าเป็นตามภารกิจของกรมควบคุมโรค และสมรรถนะเฉพาะตาม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ อยู่ในภาคผนวก 
 



 

๑๐ 

ขั้นตอน รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
 

2. พิจารณาให้คะแนนในแบบการพิจารณา
คัดเลือกบุคคล (ต่อ) 
 

       7) เกณฑ์อ่ืน ๆ  (…… คะแนน)  
           ให้พิจารณาโดยค านึงถึงประวัติการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน การเป็นวิทยากร ผู้บรรยาย ผู้เขียนหรือผู้น าเสนอ 
           ผลงานทางวิชาการ 
หมายเหตุ ผู้ผ่านการประเมินจะต้องได้คะแนนรวม ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 

 
3. ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
ของส านักฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ        
ตัวบุคคล 

3.1 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของส านักฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบตัวบุคคลเข้ารับการประเมินผลงาน
เพ่ือเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน  

 
4.  แจ้งกรมควบคุมโรคเรื่องการขออนุมัติ             
ตัวบุคคล  
 
 
 

4.๑ งานการเจ้าหน้าที่จัดท าหนังสือส านักฯ เรียนผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ เพื่อส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่                 
     1) เอกสารแบบการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมิน เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติโดยอาศัย
ความรู้ ความช านาญ และประสบการณ์เฉพาะตัว (ว 34/ 47)  
     2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของส านักฯ  
4.2 กองการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของข้าราชการดังกล่าว และเสนอกรมฯ ลงนามประกาศกรมควบคุมโรค                 
เรื่องการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพ่ือเลื่อนขึ้นแต่งตั้งต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ก่อนส่งผลการพิจารณา                 
กลับมายังส านักฯ เพ่ือด าเนินการแจ้งข้าราชการที่ได้รับอนุมัติตัวบุคคลต่อไป 
 

5.  จัดท าเอกสารประเมินบุคคลและผลงาน      
 
 
 
 
 
 
 

5.๑ งานการเจ้าหน้าที่แจ้งข้าราชการที่ได้รับอนุมัติตัวบุคคลทราบเรื่องกรมฯ อนุมัติตัวบุคคล และให้ข้าราชการดังกล่าวจัดท า
เอกสารประเมินบุคคลและผลงานให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับจากวันที่กรมฯ อนุมัติตัวบุคคล กรณีท าผลงานไม่แล้วเสร็จภายใน 
1 ปี ต้องท าเรื่องขอขยายระยะเวลา โดยระบุเหตุผลความจ าเป็น และเสนอขอความเห็นชอบจากอธิบดี สามารถขอขยาย
ระยะเวลาได้ครั้งละ 6 เดือน 
5.๒ ข้าราชการจัดท าเอกสารประเมินบุคคลและผลงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 
 



 

๑๑ 

ขั้นตอน รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
 

5.  จัดท าเอกสารประเมินบุคคลและผลงาน     
(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้รับการประเมิน 
 ชื่อ ระบุ นาย/ นาง/ น.ส. (ผู้ขอรับการประเมิน) 
 ต าแหน่ง (ปัจจุบัน) ระบุชื่อต าแหน่งในสายงานปัจจุบัน เช่น เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
ต าแหน่งเลขที่ หมายถึง ต าแหน่งเลขท่ีที่ผู้ขอประเมินด ารงอยู่ในปัจจุบัน   
งาน/ ฝ่าย/ กลุ่ม และ กอง/ ศูนย/์ ส่วน/ ส านัก ระบุตามต าแหน่งเลขท่ีที่ด ารงอยู่ กรณีปฏิบัติงานไม่ตรงตามต าแหน่ง
เลขที่ที่ด ารงอยู่ ให้ระบุเพ่ิมว่า ปฏิบัติราชการ ณ หน่วยงานใดในวงเล็บต่อท้าย เช่น กลุ่มบริหารทั่วไป ส านักโรคติดต่อทั่วไป 
(ปฏิบัติราชการที่กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร) เป็นต้น 
กรม หมายถึง กรมควบคุมโรค 
ด ารงต าแหน่งปัจจุบันเม่ือใด (ให้ระบุวัน เดือน ปี ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่ด ารงอยู่ในปัจจุบัน) 
อัตราเงินเดือนปัจจุบัน (ให้ระบุอัตราเงินเดือนขั้นที่ได้รับปัจจุบันในปีงบประมาณที่ส่งค าขอประเมิน) 
 ขอประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
ต าแหน่ง หมายถึง ต าแหน่งที่จะขอแต่งตั้งในระดับที่สูงขึ้น เช่น เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน เป็นต้น 
ต าแหน่งเลขที่ หมายถึง ต าแหน่งเลขท่ีที่จะขอแต่งตั้งขึ้นด ารงต าแหน่ง ซึ่งบางกรณีอาจไม่ใช่ต าแหน่งที่ผู้ขอประเมิน
ด ารงอยู่ปัจจุบัน 
งาน/ ฝ่าย/ กลุ่ม และ กอง/ ศูนย/์ ส่วน/ ส านัก ให้ระบุตามต าแหน่งเลขที่ที่จะขอแต่งตั้งขึ้นด ารงต าแหน่ง 
กรม หมายถึง กรมควบคุมโรค 
 ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในงานที่จะแต่งตั้ง ..... ปี (ให้ระบุระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้ง                     
ว่ามีระยะเวลาจ านวนเท่าใด) 
 ประวัติส่วนตัว (จาก ก.พ. 7) 
เกิดวันที่ ...... เดือน ............... พ.ศ. ..................( ให้ระบุตามหลักฐานในทะเบียนประวัติ (ก.พ. 7) ) 
อายุราชการ ...... ปี ....... เดือน (ให้นับอายุราชการตั้งแต่เดือนที่เริ่มเข้ารับราชการจนถึงเดือนที่ส่งค าขอประเมิน) 
 ประวัติการศึกษา ให้ระบุเฉพาะคุณวุฒิทางการศึกษาที่ใช้เป็นคุณสมบัติในการด ารงต าแหน่งที่ประเมิน 
 ประวัติการรับราชการ ให้ระบุประวัติการรับราชการจากเริ่มรับราชการจนถึงปัจจุบัน โดยให้กรอกรายการเฉพาะ                    
ที่มีการปรับเปลี่ยนระดับต าแหน่ง เปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติราชการและปีที่ได้รับการเลื่อนเงินเดือนทุกปี หรือมีการเปลี่ยน



 

๑๒ 

ขั้นตอน รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
 

5.  จัดท าเอกสารประเมินบุคคลและผลงาน 
(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีเงินเดือนใหม่ โดยให้ระบุวัน เดือน ปี ต าแหน่ง อัตราเงินเดือน และสังกัดในแต่ละปีที่ระบุ 
 หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งปัจจุบัน ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ท่ีปฏิบัติจริงของผู้ขอรับการประเมิน 
 หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งท่ีจะแต่งตั้ง ระบุรายละเอียดของลักษณะงานของต าแหน่งที่จะแต่งตั้งตามที่ก าหนด                
ไว้ในหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งซึ่งมีลักษณะงาน                     
ที่ต้องปฏิบัติ โดยอาศัยความรู้ ความช านาญ และประสบการณ์เฉพาะตัว 
 ผลงาน/ ผลการปฏิบัติงานที่เสนอให้ประเมิน ระบุชื่อเรื่องของผลงานที่น าเสนอ กรณีเสนอผลงานมากกว่า 1 เรื่อง      
ให้เรียงล าดับความส าคัญก่อนหลัง 
 การรับรองสัดส่วนผลงาน/ ผลการปฏิบัติที่เสนอให้ประเมิน ให้ระบุชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง และสัดส่วนร้อยละ                      
โดยผู้รว่มด าเนินการลงลายมือชือ่-นามสกุลรับรองสัดส่วนในการท าผลงานตามที่เสนอไว้ข้างต้นว่าถูกต้องตามความเป็นจริง                            
ทุกประการ กรณีผู้ขอประเมินเป็นผู้ด าเนินการจัดท าผลงานเพียงคนเดียว ให้ระบุในสัดสว่นการท าผลงานว่า 100% ด้วย 
 ตอนที่ 2 การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้รับการประเมิน (ส าหรับงานการเจ้าหน้าที่) 
1) ต าแหน่งที่ส่งผลงานขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับสูงขึ้น 
2) คุณสมบัติตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งในต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง 

2.1) คุณวุฒิที่ได้รับ 
2.2) ระยะเวลาในปฏิบัติงาน 
2.3) การปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานในต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง 

3) คุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามที่ ก.พ. ก าหนดเพ่ิมเติม 
3.1) ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งและการปฏิบัติงานในสายงานที่จะแต่งตั้งติดต่อกันครบ 2 ป ี
3.2) ระยะเวลาขั้นต่ าในการด ารงต าแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งตามคุณวุฒิหรือสายงานในกลุ่มเดียวกับต าแหน่ง                           
       ที่จะแต่งตั้ง 
3.3) อัตราเงินเดือนที่ได้รับปัจจุบัน 
 
 
 



 

๑๓ 

ขั้นตอน รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
 

5.  จัดท าเอกสารประเมินบุคคลและผลงาน 
(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) ประวัติราชการ   
     พร้อมลงลายมือชื่อ ต าแหน่ง และวัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ  
 
 ตอนที่ 3 การประเมินคุณลักษณะของบุคคล (ส าหรับหัวหน้ากลุ่มและผู้อ านวยการส านักฯ) 
1) ความประพฤติ พิจารณาคุณสมบัติ อุปนิสัย และความประพฤติส่วนตัว ตลอดจนการปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบ

แบบแผนและข้อบังคับของส่วนราชการนั้น ๆ จรรยาบรรณและการรักษาวินัยข้าราชการโดยพิจารณาจากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการท างาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืน 

2) ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ พิจารณาความตั้งใจในการท างาน ความมุ่งม่ันที่จะท างานที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ
เป็นผลดี การไม่ละเลยต่องาน รวมถึงความเต็มใจและความกล้าที่จะรับผิดต่อผลเสียหายที่อาจเกิดข้ึน  
ไม่ปัดความรับผิดชอบง่าย และความจริงใจที่จะปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้น 

3) ความอุตสาหะ พิจารณาความมีมานะ อดทน เอาใจใส่ในหน้าที่การงาน ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน               
โดยอุทิศเวลาให้กับทางราชการ ไม่เฉื่อยชา และมีความขยันหมั่นเพียร  

4) ความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานอย่างมีประสิทธิภาพ พิจารณาความสามารถในการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และยอมรับในความสามารถของผู้ร่วมงานทุกระดับ 

5) อ่ืน ๆ 
 แบบเสนอผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น ต้องเป็นผลงานที่ปฏิบัติจริงของผู้รับการประเมิน ให้เสนอผลงาน
ย้อนหลัง 2 ปี ถัดจากปีที่ส่งค าขอประเมิน เช่น ส่งผลงานขอประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในปีงบประมาณ 
2557  จะต้องสรุปผลงานย้อนหลังในของปีงบประมาณ 2555 และ 2556 ที่ต่อเนื่องกัน 
- กรณีระหว่างปีดังกล่าวได้รับอนุญาตให้ลาศึกษา  ให้เว้นระยะเวลาที่ได้ลาศึกษา  และให้เสนอผลงานของ
ปีงบประมาณถัดไปแทน  เช่น ผู้ขอประเมินลาศึกษาตั้งแต่ ผู้ขอประเมินลาศึกษาตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2554 –  
30 กันยายน 2555  ให้เสนอผลงานของ 

ปีงบประมาณ 2556  คือ  1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556 
  ปีงบประมาณ 2554  คือ  1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554   
 



 

๑๔ 

ขั้นตอน รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
 

5.  จัดท าเอกสารประเมินบุคคลและผลงาน 
(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     - การเสนอผลงานในปีงบประมาณที่ได้มีการลาศึกษา หรือได้มีการปฏิบัติงานไม่เต็มปี ผลงานของหน่วยงานให้เสนอ 
       เต็มปี ส่งผลงานเฉพาะตัวให้เสนอผลงานเท่าที่ปฏิบัติจริง   
     - การเสนอผลงานของหน่วยงาน หน่วยงานในที่นี้ หมายถึง ผู้ขอประเมินสังกัดกลุ่มงาน/ งาน/ ฝ่าย ใด ให้เสนอผลงาน   
      ของกลุ่มงาน/ งาน/ ฝ่าย นั้น เป็นผลงานของหน่วยงาน 
 

 การเสนอผลงาน (ผลงานเด่น) โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ ว 34 ลงวันที่                  
29 ตุลาคม 2547) 

1) หลักการ/ ความส าคัญของปัญหา (หลักการและเหตุผล) 
2) วัตถุประสงค์ 
3) เป้าหมาย (กับใคร ที่ไหน เมื่อไหร่ จ านวนเท่าไร) 
4) วิธีการ (บรรยายอย่างละเอียด ให้ตอบวัตถุประสงค์ทุกข้อที่ตั้งไว้ และอธิบายความยุ่งยากในการด าเนินการ) 
5) ระยะเวลาด าเนินการ 
6) การประเมินผล และผลส าเร็จของการปฏิบัติงาน 
7) ปัญหา/ อุปสรรคในการด าเนินการ 
8) วิธีการแก้ไข/ แนวทางแก้ไข 
9) ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานครั้งต่อไป 

6. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้รับการประเมิน  
 
 
 
 
 
 
 

6.1 งานการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้รับการประเมินตามองค์ประกอบต่าง ๆ ประกอบด้วย 
1) ต าแหน่งที่ส่งผลงานขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับสูงขึ้น 
2) คุณสมบัติตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งในต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง 

2.1) คุณวุฒิที่ได้รับ 
2.2) ระยะเวลาในปฏิบัติงาน 
2.3) การปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานในต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง 
 
 



 

๑๕ 

ขั้นตอน รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
 

6. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้รับการประเมิน 
(ต่อ) 
 

3) คุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามที่ ก.พ. ก าหนดเพ่ิมเติม 
3.1) ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งและการปฏิบัติงานในสายงานที่จะแต่งตั้งติดต่อกันครบ 2 ป ี
3.2) ระยะเวลาขั้นต่ าในการด ารงต าแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งตามคุณวุฒิหรือสายงานในกลุ่มเดียวกับ 
       ต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง 
3.3) อัตราเงินเดือนที่ได้รับปัจจุบัน 

4) ประวัติราชการ  พร้อมลงลายมือชื่อ ต าแหน่ง และวัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ  
7. ประเมินคุณลักษณะของบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.๑ การประเมินคุณลักษณะของบุคคลอยู่ในอ านาจหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาของผู้ประเมิน ได้แก่ ผู้บังคับบัญชาโดยตรง  
ของผู้ประเมิน (หัวหน้ากลุ่ม) และผู้บังคับบัญชาของผู้ประเมินเหนือข้ึนไปอีก 1 ระดับ (ผู้อ านวยการส านัก)  โดยมีองค์ประกอบ
ที่ต้องประเมิน 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 

6) ความประพฤติ พิจารณาคุณสมบัติ อุปนิสัย และความประพฤติส่วนตัว ตลอดจนการปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบ
แบบแผนและข้อบังคับของส่วนราชการนั้น ๆ จรรยาบรรณและการรักษาวินัยข้าราชการโดยพิจารณาจากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการท างาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืน 

7) ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ พิจารณาความตั้งใจในการท างาน ความมุ่งม่ันที่จะท างานที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ
เป็นผลดี การไม่ละเลยต่องาน รวมถึงความเต็มใจและความกล้าที่จะรับผิดต่อผลเสียหายที่อาจเกิดข้ึน  
ไม่ปัดความรับผิดชอบง่าย และความจริงใจที่จะปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้น 

8) ความอุตสาหะ พิจารณาความมีมานะ อดทน เอาใจใส่ในหน้าที่การงาน ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน               
โดยอุทิศเวลาให้กับทางราชการ ไม่เฉื่อยชา และมีความขยันหมั่นเพียร  

9) ความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานอย่างมีประสิทธิภาพ พิจารณาความสามารถในการท างาน
ร่วมกับผู้อื่น ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และยอมรับในความสามารถของผู้ร่วมงานทุกระดับ 

10)  อ่ืน ๆ 
7.2 สัดส่วนการให้คะแนนให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา โดยผู้ขอรับการประเมินต้องได้คะแนนที่หัวหน้ากลุ่ม             
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 และ ผู้อ านวยการส านักฯ มีความเห็นสอดคล้องว่าผ่าน จึงถือว่าเป็นผู้ผ่านการประเมินคุณลักษณะ                  
ของบุคคล แล้วจึงเสนอผลงานต่อไปได้  
 



 

๑๖ 

ขั้นตอน รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
 

7. ประเมินคุณลักษณะของบุคคล (ต่อ) 
 
 
 

7.3 หัวหน้ากลุ่มและผู้อ านวยการส านักลงนามรับรองผลการปฏิบัติงานในแบบเสนอผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนระดับสูงขึ้น 
(ผลงานย้อนหลัง 2 ปี) 
7.4 จัดท าส าเนาเอกสารแบบประเมินบุคคลและผลงาน ส่งให้งานการเจ้าหน้าที่ 

8.  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติ
และประเมินผลงานของบุคคล เพ่ือแต่งตั้ง                 
ให้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.1 จัดประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานของบุคคล เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญงาน        
โดยคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย 
1) ประธานกรรมการ จ านวน 1 คน ต้องเป็นผู้อ านวยการหน่วยงานระดับส านักหรือกอง หรือข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่ง 
    หรือเคยด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษข้ึนไป ตามที่ผู้อ านวยการหน่วยงานระดับส านักหรือกอง                    
    ต้นสังกัดของต าแหน่งที่จะแต่งตัง้มอบหมาย  
2) กรรมการ จ านวนไม่น้อยกว่า 2 คน ต้องเป็นข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงานขึ้นไป                            
      ในสายงานที่จะแต่งตั้ง หรือข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการขึ้นไป ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความช านาญ                   
    เฉพาะด้านที่เก่ียวข้องกับต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง ตามที่ผู้อ านวยการหน่วยงานระดับส านักหรือกองมอบหมาย  
3) เลขานุการ ต้องเป็นผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการข้ึนไป ซึ่งปฏิบัติงานการเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
    โดยให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคล เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง   
    ประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. และกรมควบคุมโรคก าหนด แล้วให้รายงานผลการประเมิน                       
    ต่อผู้มีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ตามแบบรายงานที่กรมควบคุมโรค 
    ก าหนด 
8.2 จัดท ารายงานการประชุมและแจ้งให้ข้าราชการที่ได้รับอนุมัติตัวบุคคลทราบผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
8.3 เกณฑ์ตัดสินในการประเมินผลงาน เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภททั่ วไป ระดับช านาญงานตามที่กรมควบคุมโรค
ก าหนด มีดังนี ้
     1) ผู้ที่ผ่านการประเมินจะต้องได้คะแนนแต่ละรายงานและคะแนนรวม ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  
 
 
 



 

๑๗ 

ขั้นตอน รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
 

8.  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติ
และประเมินผลงานของบุคคล เพ่ือแต่งตั้ง                 
ให้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน
(ต่อ) 

     2) เกณฑ์การตัดสินแต่ละรายงาน ประกอบด้วย  
 

ล าดับที่ รายการ คะแนนเต็ม 
1 ผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง 2 ปี ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานแสดงให้เห็นถึง 

1. ทักษะ 
2. ความรู้ความสามารถ 
3. ความช านาญ 
4. ผลสัมฤทธิ์ของงานที่เป็นที่ประจักษ์ 

100 

2 ผลงานเด่นเรื่อง ............................................................... 
คุณภาพของผลงาน 

1. ความถูกต้องเหมาะสมของผลงานในด้านเทคนิคและวิธีการ 
2. ความครบถ้วน สมบูรณ์ และความประณีตของผลงาน 
3. ประโยชน์ของผลงาน 

100 

รวม 200 
คิดเป็นร้อยละ …….  

9. แจ้งผลการพิจารณาผลงานของข้าราชการ 
ที่ได้รับอนุมัติตัวบุคคลไปที่กรมควบคุมโรค  
 

9.๑ งานการเจ้าหน้าที่จัดท าหนังสือส านักฯ เรียนผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ เพื่อแจ้งผลการพิจารณาผลงานของข้าราชการ
ที่ได้รับอนุมัติตัวบุคคลและส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่  

(1) แบบประเมินผลงาน   
(2) แบบแสดงการรับผลงานที่ส่งประเมินและแสดงผลการประเมินผลงาน  
(3) รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคล เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน  

     พร้อมทั้งส าเนาเอกสารไว้เป็นหลักฐาน 
 

 



 

๑๘ 

ขั้นตอน รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
 

10. แจ้งข้าราชการที่ได้รับอนุมัติตัวบุคคล
รับทราบค าสั่งเลื่อนข้าราชการ 

๑0.๑ กรมควบคุมโรคมีค าสั่งเลื่อนข้าราชการ 
10.2 งานการเจ้าหน้าที่ด าเนินการแจ้งเวียนค าสั่งเลื่อนข้าราชการให้ข้าราชการและผู้เกี่ยวข้องรับทราบ  
 

 

 



 

๑๙ 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงานและรายละเอียดการปฏิบัติงานการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนต าแหน่ง 
5.2 ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ  

ขั้นตอนการท างาน สัญลักษณ ์ ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง จุดควบคุม/  
ระยะเวลา 

หมายเหตุ 

1.  ตรวจสอบคุณสมบตัิของ
ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับ
ปฏิบัติการ และท าหนังสือแจ้ง
ข้าราชการที่มีคณุสมบัติครบถ้วน
ให้จัดท าเอกสารประกอบค าขอ
คัดเลือกบุคคล 
 

 งานการเจ้าหน้าท่ี - หนังสือส านักงาน ก.พ.                  
ที่ นร 1006/ ว 10 ลว 15 
กันยายน 2548  
- หนังสือส านักงาน ก.พ.                  
ที่ นร 1008.1/ 154                 
ลว 6 มิถุนายน 2556 
- ก.พ. 7 

-  

2. จัดท าเอกสารประกอบค าขอ
คัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้น 
 

 ข้าราชการ - เอกสารประกอบค าขอ
คัดเลือกบุคคลฯ             
(แบบฟอร์ม ที่ 1.1) 

-  

3. ตรวจสอบเอกสารและ
คุณสมบัติของข้าราชการที่ยื่นความ
ประสงค์ขอคดัเลือกบุคคล 
 

 งานการเจ้าหน้าท่ี - แบบฟอร์มที่ 1.1              
(ตอนท่ี 2 การตรวจสอบ
คุณสมบัติของบุคคล) 

-  

4. เสนอหัวหน้ากลุ่มพิจารณาให้
คะแนนประเมินคณุลักษณะของ
บุคคล  
 

 หัวหน้ากลุ่มต้นสังกัด - แบบฟอร์มที่ 1.1                 
(แบบประเมินคุณลักษณะ  
ของบุคคล (ตอนที่ 1 และ 2) 

-  

5. เสนอผู้อ านวยการส านักฯ 
พิจารณาให้ความเห็นการประเมิน 
 

 ผู้อ านวยการส านักฯ - แบบฟอร์มที่ 1.1                 
(แบบประเมินคุณลักษณะ 
ของบุคคล (ตอนที่ 2) 

-  

6. ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลของส านักฯ 
 

 คณะกรรมการบรหิารงาน
บุคคล 

- แบบฟอร์มที่ 1.1               -  

Yes 

No 

Yes 

No 

No 



 

๒๐ 

ขั้นตอนการท างาน สัญลักษณ ์ ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง จุดควบคุม/  
ระยะเวลา 

หมายเหตุ 

7. แจ้งเรื่องการขออนุมัติตัวบุคคลไปที่
กรมควบคุมโรค 
 

 
 

งานการเจ้าหน้าท่ี - แบบฟอร์มที่ 1.1    
- รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิารงาน
บุคคลฯ            

-  

8.  จัดท าเอกสารประกอบค าขอ
ประเมินผลงาน 
 

 ข้าราชการ - เอกสารประกอบค าขอ
ประเมินผลงานฯ             
(แบบฟอร์มที่ 2) 

ต้องส่งเอกสารการขอเข้ารบั
การประเมินผลงานภายใน
ระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันท่ี
กรมควบคุมโรคให้ความ
เห็นชอบตัวบุคคล 

 

9.  ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
คุณสมบัติและประเมินผลงานของ
บุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหนง่
ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ 
 

 คณะกรรมการพิจารณา
คุณสมบัติและประเมินผลงาน

ของบุคคล 

- แบบฟอร์มที่ 2 -  

10. แจ้งผลการพิจารณาผลงาน
ของข้าราชการที่ได้รับอนมุัติตัว
บุคคลไปท่ีกรมควบคมุโรค 
 

 งานการเจ้าหน้าท่ี - แบบประเมินผลงาน 
- แบบแสดงการรับผลงานท่ีส่ง
ประเมินและแสดงผลการ
ประเมินผลงาน 
- รายงานการประชุม
คณะกรรมการประเมินผลงาน
ของบุคคล 

-  

11. แจ้งข้าราชการที่ได้รับอนุมตัิ
ตัวบุคคลรับทราบค าสั่งเลื่อน
ข้าราชการ 

 งานการเจ้าหน้าท่ี - ค าสั่งเลื่อนข้าราชการ -  

 

 

Yes 

No 



 

๒๑ 

 
 

ขั้นตอน รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
 

1.  ตรวจสอบคุณสมบัติของข้าราชการประเภท
วิ ช าการ  ระดั บปฏิ บั ติ ก า ร  และท าหนั ง สื อ                      
แจ้งข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนให้จัดท า
เอกสารประกอบค าขอคัดเลือกบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1  งานการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการในสังกัด โด ยมีเกณฑ์                    
การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล  (การเลื่อนข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ                       
ตามหลักเกณฑ์หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ ว 10 ลว 15 กันยายน 2548 และที่ นร 1008.1/ 154                 
ลว 6 มิถุนายน 2556) ประกอบด้วย 

     1) ข้อมูลทั่วไป 
          -  ประวัติส่วนตัว (ตาม ก.พ.7) 
          -  ประวัติการรับราชการ 
          -  ประสบการณ์ในการท างาน 
          -  อัตราเงินเดือน 
     2) คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
          -  คุณวุฒิการศึกษา  (ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่จะแต่งตั้งตามที่ ก.พ. ก าหนดไว้ในมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง) 
          -  ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งและการปฏิบัติงานตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง 
(ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง) 

ระยะเวลาขั้นต่ าในการด ารง
ต าแหน่ง 

(ตาม ว 10/ 48) 

อ่ืน ๆ 

- ปริญญาตรี  6 ปี มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ 
(เฉพาะสายงานที่ก าหนด) - ปริญญาโทหรือเทียบเท่า 4 ปี 

- ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 2 ปี 

     

 



 

๒๒ 

ขั้นตอน รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
 

1.  ตรวจสอบคุณสมบัติของข้าราชการประเภท
วิ ช าการ  ระดั บปฏิ บั ติ ก า ร  และท าหนั ง สื อ                     
แจ้งข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนให้จัดท า
เอกสารประกอบค าขอคัดเลือกบุคคล (ต่อ) 
 

หมายเหตุ  

1. ยกเว้นเภสัชกรที่จบจาก ม.นเรศวร และ ม.มหาสารคาม (หลักสูตร 6 ปี) ให้มีระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง                  
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  4 ปี และระยะเวลาขั้นต่ าเทียบเท่าปริญญาโท (4 ป)ี 

2.  ส าหรับต าแหน่งวิชาชีพเฉพาะ เมื่อด ารงต าแหน่งระดับช านาญการครบ 2 ปี สามารถส่งประเมินผลงาน      

     เพ่ือขอรับเงินประจ าต าแหน่ง 3,500 บาท  

3. คุณสมบัติอ่ืนๆ ตามที่ ก.พ. ก าหนดเพ่ิมเติม เช่น มีระยะเวลาขั้นต่ าในการด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่ง                 
ในสายงานที่จะแต่งตั้ง หรือ สายงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เกื้อกูลตามคุณวุฒิของบุคคล และตามระดับต าแหน่ง                      
ที่จะแต่งตั้ง 

1.2  งานการเจ้าหน้าที่ท าหนังสือแจ้งข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนให้จัดท าเอกสารประกอบค าขอคัดเลือกบุคคล 
 

2. จัดท าเอกสารประกอบค าขอคัดเลือกบุคคล               
เพ่ือเลื่อน ขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับ              
ที่สูงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1  ข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจัดท าเอกสารประกอบค าขอคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินเพ่ือเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ ทุกต าแหน่งของกรมควบคุมโรค 
(แบบฟอร์มที่ 1.1) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 ปกหน้า 
เอกสารประกอบค าขอคัดเลือกบุคคล 
1) ชื่อ-สกุล (ระบุ นาย/ นาง/ น.ส. ผู้ขอรับการคัดเลือก )    
2) ขอคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง  

                          ต าแหน่งที่จะขอแต่งตั้งในระดับที่สูงขึ้น เช่น นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ เป็นต้น 
3) ต าแหน่งเลขที ่ 

                          ต าแหน่งเลขท่ีที่จะขอแต่งตั้งข้ึนด ารงต าแหน่ง ซึ่งบางกรณีอาจไม่ใช่ต าแหน่งที่ผู้ขอรับการคัดเลือก 
                          ด ารงอยู่ปัจจุบัน 

4) ส่วนราชการ (ระบุชื่อ ส านักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค) 



 

๒๓ 

ขั้นตอน รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
 

2. จัดท าเอกสารประกอบค าขอคัดเลือกบุคคล              
เพ่ือเลื่อน ขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับ                 
ที่สูงขึ้น (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สารบัญ 
 แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล (เอกสารหมายเลข 1) 
1.1 ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
1) ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก (ระบุ นาย/ นาง/ น.ส.) 
2) ต าแหน่งปัจจุบัน (ระบุชื่อต าแหน่งในสายงานปัจจุบัน เช่น นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เป็นต้น) 

ต าแหน่งเลขที ่(ต าแหน่งเลขท่ีที่ผู้ขอประเมินด ารงอยู่ในปัจจุบัน) 
งาน/ ฝ่าย/ กลุ่ม  
กอง/ สถาบัน/ ส านัก/ ส านักงาน/ กรม 

                         ระบุตามต าแหน่งเลขท่ีที่ผู้ขอรับการคัดเลือกด ารงอยู่ในปัจจุบัน กรณีปฏิบัติงานไม่ตรงตามต าแหน่ง  
                         เลขที่ที่ด ารงอยู่ ให้ระบุเพ่ิมว่า ปฏิบัติราชการ ณ หน่วยงานใดในวงเล็บต่อท้าย เช่น กลุ่มโรคติดต่อ                
                         ทางอาหารและน้ า ส านักโรคติดต่อทั่วไป (ปฏิบัติราชการที่กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร) เป็นต้น 

ด ารงต าแหน่งปัจจุบันตั้งแต่ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่ด ารงอยู่ใน
ปัจจุบัน) 
อัตราเงินเดือนปัจจุบัน (ระบุอัตราเงินเดือนข้ันที่ได้รับปัจจุบันในปีงบประมาณท่ีส่งค าขอประเมิน)  
อัตราเงินเดือนในปีงบประมาณที่ผ่านมา (ระบุอัตราเงินเดือนขั้นที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมาก่อน
ส่งค าขอประเมิน)    

3) ขอคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง  (ต าแหน่งที่จะขอแต่งตั้งในระดับ                   
ที่สูงขึ้น เช่น นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ เป็นต้น) 
ด้าน ............................................................................................... 
ต าแหน่งเลขที ่(ต าแหน่งเลขที่ที่จะขอแต่งตั้งขึ้นด ารงต าแหน่ง ซึ่งบางกรณีอาจไม่ใช่ต าแหน่งที่ผู้ขอรับ
การคัดเลือกด ารงอยู่ปัจจุบัน) 
งาน/ ฝ่าย/ กลุ่ม 
กอง/ สถาบัน/ ส านัก/ ส านักงาน/ กรม 
(ระบุตามต าแหน่งเลขท่ีที่จะขอแต่งตั้งข้ึนด ารงต าแหน่ง) 



 

๒๔ 

ขั้นตอน รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
 

2. จัดท าเอกสารประกอบค าขอคัดเลือกบุคคล               
เพ่ือเลื่อน ขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับ                 
ที่สูงขึ้น (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) ประวัติส่วนตัว (จาก ก.พ. 7) 
เกิดวันที่ ..... เดือน ..... ปี ..... (ระบุตามหลักฐานในทะเบียนประวัติ ก.พ. 7) 
อายุราชการ ..... ปี..... เดือน (นับอายุราชการตั้งแต่เดือนที่เริ่มเข้ารับราชการจนถึงเดือนที่ส่งค าขอ
ประเมิน) 

5) ประวัติการศึกษา (ระบุเฉพาะคุณวุฒิทางการศึกษาท่ีใช้เป็นคุณสมบัติในการด ารงต าแหน่งที่ประเมิน) 
6) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)  

ระบุชื่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่ขอประเมิน วันออกใบอนุญาต               
และวันหมดอายุ 

7) ประวัติการรับราชการ  
                         ระบุประวัติเริ่มรับราชการจนถึงปัจจุบัน  โดยให้กรอกรายการเฉพาะที่มีการปรับเปลี่ยนระดับต าแหน่ง   
                         เปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติราชการ และปีที่ได้รับการเลื่อนเงินเดือนทุกปี หรือมีการเปลี่ยนบัญชีเงินเดือนใหม่                 
                         โดยให้ระบุ วัน เดือน ปี ต าแหน่ง อัตราเงินเดือน และสังกัดในแต่ละปีท่ีระบุ 

8) ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน  
                         ระบุปี พ.ศ. ที่ฝึกอบรมและดูงาน ระยะเวลา ชื่อหลักสูตร สถาบันที่จัดฝึกอบรมและดูงาน 

9) ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  
                         เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับอะไรบ้างที่นอกเหนือจากข้อ 7 เช่น เป็นหัวหน้าโครงการ หัวหน้างาน กรรมการ 
                         อนุกรรมการ  วิทยากร  อาจารย์พิเศษ  เป็นต้น 
                        ลงท้ายในแบบฟอร์มนี้(แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล) 
                        ให้ลงชื่อผู้ขอรับการประเมิน เพ่ือรับรองว่า ข้อความที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์มนี้ถูกต้องและเป็นความจริง      
                        ทุกประการ 
 
 
 
 



 

๒๕ 

ขั้นตอน รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
 

2. จัดท าเอกสารประกอบค าขอคัดเลือกบุคคล               
เพ่ือเลื่อน ขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับ                 
ที่สูงขึ้น (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 ตอนที่ 2 การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล (ส าหรับงานการเจ้าหน้าที่) ดังรายการตามข้อ ๓.1     
 แบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงาน (เอกสารหมายเลข 2) 
2.1 ตอนที่ 1 หน้าที่ความรับผิดชอบ 
      2.1.1 หน้าที่ความรับผิดชอบปัจจุบัน  

                                    ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ท่ีปฏิบัติจริงของผู้ขอรับการคัดเลือก 
๒.๑.๒ หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งท่ีจะแต่งตั้ง (ตามท่ี ก.พ. ก าหนด)  

ระบุรายละเอียดของลักษณะงานของต าแหน่งที่จะแต่งตั้งตามที่ก าหนดไว้ในหลักเกณฑ์และ
วิธีการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งซึ่งมีลักษณะ
งานที่ต้องปฏิบัติ  โดยอาศัยความรู้ ความช านาญ และประสบการณ์เฉพาะตัว 

2.2 ตอนที่ 2 ผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง 3 ปี 
      2.2.1 ผลงานด้านบริการ/ ปฏิบัติการ ย้อนหลัง 3 ป ี 
      2.2.2 ผลงานการสอนหรือฝึกอบรมย้อนหลัง 3 ป ี
      2.2.3 ผลงานการให้ค าปรึกษาย้อนหลัง 3 ปี 

                                   ให้เสนอผลงานที่ตรงกับหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งที่จะได้รับการแต่งตั้ง  โดยเสนอ 
                                   ผลงานย้อนหลัง 3 ปี  ถัดจากปีที่ส่งค าขอประเมิน กรณีระหว่างปีดังกล่าวได้รับอนุญาตให้              
                                   ลาศึกษา ให้เว้นระยะเวลาที่ได้ลาศึกษา และให้เสนอผลงานของปีงบประมาณถัดไปแทน 

 แบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงานที่ขอประเมิน 
๓.๑ ผลงานที่เป็นผลการด าเนินงานที่ผ่านมา (เอกสารหมายเลข 3 ) 

                               เป็นผลการด าเนินงานในระหว่างที่ได้ด ารงต าแหน่งระดับต่ ากว่าต าแหน่งที่ขอประเมิน อาจเป็น 
                               ผลงานด้านวิชาการ  ด้านปฏิบัติการ ด้านบริการ หรือ ด้านบริหารก็ได้  ทั้งนี้ หากเป็นผลงาน 
                               ด้านวิชาการ จะต้องแนบหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการด้วย เช่น รายงาน 
                               การวิจัย บทความทางวิชาการ แผ่นพับ โปสเตอร์ วีดีโอ วีซีดี เทป ผลการนิเทศ การพัฒนา 
                               หลักสูตร เป็นต้น กรณีท่ีมีผู้ร่วมจัดท าผลงานหลายคน ผู้เสนอผลงานเข้ารับการประเมินจะมี 
                               สัดส่วนของผลงานเท่าใดก็ได้ (ไม่ก าหนดสัดส่วน) และไม่จ าเป็นต้องเป็นชื่อแรกของผู้จัดท าผลงาน  



 

๒๖ 

ขั้นตอน รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
 

2. จัดท าเอกสารประกอบค าขอคัดเลือกบุคคล               
เพ่ือเลื่อน ขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับ                 
ที่สูงขึ้น (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            รายละเอียดประกอบด้วย       
                            ล าดับที่ ๑       

1) ชื่อผลงาน  
                                  ระบุชื่อผลงานที่จะน าเสนอ โดยผลงานดังกล่าวจะต้องเป็นผลส าเร็จของงานที่เกิดจากการ 
                                  ปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ขอรับการประเมิน 

2) ระยะเวลาที่ด าเนินการ (ระบุช่วงเวลาการด าเนินการ) 
3) เค้าโครงเรื่อง 
4) สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ตนเองปฏิบัติ (%) 

                                  ระบุรายละเอียดของผลงานเฉพาะส่วนที่ตนเองปฏิบัติพร้อมทั้งสัดส่วนของผลงาน 
5) ผู้ร่วมจัดท าผลงาน (ระบุชื่อและสัดส่วนของผลงาน (%)) 
หมายเหตุ  

                               1. ให้เสนอผลงานที่เป็นผลการด าเนินงานที่ผ่านมา อย่างน้อย 1 เรื่อง แต่ไม่เกิน 5 เรื่อง 
                               2. เมื่อได้รับอนุมัติตัวบุคคลแล้วให้ส่งผลงานประเมินตามหัวข้อเรื่องท่ีได้เสนอไว้ตามข้อที่ 1 
                               3. หากประสงค์จะเปลี่ยนเรื่องผลงานวิชาการต้องได้รับอนุมัติเสียก่อน 
                    ล าดับที่ ๒  (ถ้ามี แสดงรายละเอียดเช่นเดียวกับล าดับที่ ๑)     
 

๓.๒ ข้อเสนอแนวความคิด/ วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน (เอกสารหมายเลข 4)  
     ล าดับที่ ๑ 

1) เรื่อง  
                                    ระบุหัวข้อที่แสดงถึงแนวคิด/ วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
                                    ในต าแหน่งที่ขอประเมิน 

2) หลักการและเหตุผล  
                                    อธิบายถึงเหตุผลความจ าเป็น สาเหตุที่น าเสนอแนวความคิด หรือวิธีการเพ่ือพัฒนางาน/  
                                    ปรับปรุงงานมีเหตุจูงใจอย่างไร และจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไร 



 

๒๗ 

ขั้นตอน รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
 

2. จัดท าเอกสารประกอบค าขอคัดเลือกบุคคล               
เพ่ือเลื่อน ขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับ                 
ที่สูงขึ้น (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) บทวิเคราะห์  
                                    น าเสนอแนวคิดหรือวิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ควรเป็น 
                                    แนวคิด  วิสัยทัศน์  หรือ แผนงานที่จะท าในอนาคตเพ่ือพัฒนางานในต าแหน่งที่จะได้รับการ 
                                    แต่งตั้ง สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน  โดยผ่านการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือ 
                                    สภาพทั่วไปถึงภาระหน้าที่ในปัจจุบัน ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่จะประเมิน การน า     
                                    ข้อมูลจากผลการปฏิบัติงาน ผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการอ่ืน ๆ มาสนับสนุนแนวทาง 
                                    ดังกล่าว และแสดงให้เห็นว่าแนวความคิดหรือวิธีการพัฒนางานดังกล่าว จะสามารถน าไปใช้ 
                                    เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพของการท างานได้จริง 

4) ข้อเสนอ  
                                    ระบุข้อเสนอในการปรับปรุงพัฒนางาน โดยแสดงให้เห็นว่า ข้อเสนอนั้นสามารถน าไปปฏิบัติ 
                                    ได้อย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับสถานการณ์และความเป็นจริง  ทั้งนี้ข้อเสนอนั้นต้อง 
                                    สามารถระบุช่วงเวลาที่จะน าไปปฏิบัติเห็นผลได้อย่างชัดเจน 

5) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
                                    ระบุผลที่คาดหมายหรือมุ่งหวังที่จะให้เกิดข้ึนจากการเสนอแนวคิด วิธีการ หรือข้อเสนอ     
                                    เพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งผลงานดังกล่าวอาจต้องแสดงได ้
                                    ทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ตลอดจนช่วงเวลาที่คาดว่าผลงานดังกล่าวจะได้รับประโยชน์ 
                                    ต่อบุคคล เป้าหมาย และเกิดผลงานที่สามารถวัดได้อย่างเป็นรูปธรรม) 

6) ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
                                    ระบุกิจกรรมและตัวชี้วัดที่สามารถน ามาใช้วัดผลส าเร็จจากการเสนอแนวคิด วิธีการ หรือ 
                                    ข้อเสนอ เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง และน่าเชื่อถือสามารถตรวจสอบ 
                                    ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งอาจมีการติดตามภายหลังการแต่งตั้งแล้ว 
                                หมายเหตุ  
                               1. ให้เสนอข้อเสนอแนวคิดเพ่ือพัฒนางานอย่างน้อย 1 เรื่อง (เป็นผลงานที่จะด าเนินการใน 
                                   อนาคตหากได้รับการแต่งตั้ง) 



 

๒๘ 

ขั้นตอน รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
 

2. จัดท าเอกสารประกอบค าขอคัดเลือกบุคคล               
เพ่ือเลื่อน ขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับ                 
ที่สูงขึ้น (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               2. เมื่อได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินแล้ว ให้ส่งข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางาน 
                                   เข้ารับการประเมินตามหัวข้อเรื่องท่ีได้เสนอไว้ 
 

                           ล าดับที่ ๒  (ถ้ามี แสดงรายละเอียดเช่นเดียวกับล าดับที่ ๑)     
 

 ผลงานเอกสารวิชาการ  (เอกสารหมายเลข 5)  
                               ลักษณะของผลงานวิชาการตามที่ ก.พ. ก าหนด ได้แก่ เอกสารประกอบการสอน  เอกสารค าสอน    
                  หนังสือ บทความทางวิชาการ (Case Report/ Article Review/ บทความฟ้ืนวิชาการ) ต ารา ผลงานวิจัย   
                  งานแปล Proceedings  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน (รายละเอียดตามเอกสาร “ภาคผนวก 4”)  
                  ประกอบด้วย 
                                ล าดับที่ ๑   

1) ชื่อผลงาน  
                                          ระบุชื่อผลงานที่จะน าเสนอ โดยผลงานดังกล่าวจะต้องเป็นผลส าเร็จของงานที่เกิดจาก 
                                          การปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ขอประเมิน 

2) ระยะเวลาที่ด าเนินการ (ระบุช่วงเวลาการด าเนินการ) 
3) เค้าโครงเรื่อง  
4) สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ตนเองปฏิบัติ (%)  

                                          ระบุรายละเอียดของผลงานเฉพาะส่วนที่ตนเองปฏิบัติพร้อมทั้งสัดส่วนของผลงาน 
5) ผู้ร่วมจัดท าผลงาน (ระบุชื่อและสัดส่วนผลงาน (%)) 

     หมายเหตุ 
     1. ให้เสนอเอกสารผลงานทางวิชาการ ไม่เกิน 3 เรื่อง 
     2. เมื่อได้รับอนุมัติตัวบุคคลแล้วให้ส่งผลงานประเมินตามหัวเรื่องท่ีได้เสนอไว้ตามข้อ 1 
     3. หากประสงค์จะเปลี่ยนเรื่องผลงานวิชาการต้องได้รับอนุมัติก่อน 
     4. ใช้หลักเกณฑ์ของผลงานวิชาการดังรายละเอียดตามหลักเกณฑ์การจัดท าเอกสาร  
         ประกอบค าขอประเมินผลงานเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการ 



 

๒๙ 

ขั้นตอน รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
 

2. จัดท าเอกสารประกอบค าขอคัดเลือกบุคคล               
เพ่ือเลื่อน ขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับ                 
ที่สูงขึ้น (ต่อ) 
 

         ทุกสายงานของกรมควบคุมโรค 
     5. เอกสารผลงานทางวิชาการต้องไม่ซ้ ากับเรื่องท่ีเสนอในเอกสารหมายเลข 3 
 

ล าดับที่ ๒  (ถ้ามี แสดงรายละเอียดเช่นเดียวกับล าดับที่ ๑)     

 แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล  (ส าหรับหัวหน้ากลุ่มและผู้อ านวยการส านักฯ)  ดังรายการตามข้อ 4.1 

2.2  จัดส่งเอกสารประกอบค าขอคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนระดับท่ีกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้งานการเจ้าหน้าที่ 
3. ตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติของข้าราชการ  
ที่ยื่นความประสงค์ขอคัดเลือกบุคคล 
 
 
 
 

3.1  งานการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารและตรวจสอบคุณสมบัติของข้าราชการที่ยื่นความประสงค์   
ขอคัดเลือกบุคคล ในตอนที่ 2 ของเอกสารประกอบค าขอคัดเลือกบุคคล (แบบฟอร์มที่ 1.1) ประกอบด้วย 

1) คุณวุฒิทางการศึกษา 
2) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้าก าหนดไว้) ชื่อใบอนุญาต 
3) ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 
4) ระยะเวลาขั้นต่ าในการด ารงต าแหน่ง หรือเคยด ารงต าแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้ง  

(ให้รวมถึงการด ารงต าแหน่งในสายงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือเคยปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือเก้ือกูลด้วย) 
5) อัตราเงินเดือน (เปรียบเทียบกับอัตราเงินเดือนข้ันต่ าของต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง) 

3.2 สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลและลงลายมือชื่อก ากับ 
      3.2.1 กรณีข้าราชการมีคุณสมบัติอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะด าเนินการต่อไปได้ สามารถส่งเอกสารประกอบค าขอคัดเลือก 
      บุคคลเพื่อเลื่อนระดับให้หัวหน้ากลุ่มต้นสังกัดและผู้อ านวยการส านักฯพิจารณาให้คะแนนในแบบประเมินคุณลักษณะ 
      ของบุคคล 
      3.2.2 กรณีข้าราชการมีคุณสมบัติอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะด าเนินการต่อไปได้ ต้องให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลของ 
      กรมฯ พิจารณาในเรื่องระยะเวลาขั้นต่ าของการด ารงต าแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้ง  
      3.2.3 กรณีไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ ให้ระบุเหตุผลด้วย   
3.3 ส่งเอกสารประกอบค าขอคัดเลือกบุคคลให้หัวหน้ากลุ่มพิจารณาให้คะแนนในแบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล                         
(ตอนที่ 1 และตอนที่ 2) และเสนอผู้อ านวยการส านักฯ พิจารณาให้ความเห็น (ตอนที่ 2) 
 



 

๓๐ 

ขั้นตอน รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
 

4. เสนอหัวหน้ากลุ่มพิจารณาให้คะแนนประเมิน
คุณลักษณะของบุคคล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 หัวหน้ากลุ่มพิจารณาให้คะแนนในแบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล   
  

 แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล  ประกอบด้วย                    
                   ชื่อ................. 
                  ขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง....................................  ด้าน.................................................  
                   ตอนที่ ๑ รายการประเมิน   (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)    ประกอบด้วย  

1) ความรับผิดชอบ  พิจารณาจากพฤติกรรม  เช่น  
          - เอาใจใส่ในการงานที่ได้รับมอบหมายและหรืองานที่เก่ียวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ 
          - ยอมรับผลงานของตนเองทั้งในด้านความส าเร็จและความผิดพลาด 
          - พัฒนาและปรับปรุงงานในหน้าที่ได้ดียิ่งข้ึน  และหรือแก้ไขปัญหาหรืข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึนไปอีกเรื่อยๆ หรือ 
          - งานใดที่พบว่ามีปัญหาหรือข้อผิดพลาดก็พยายามแก้ไข ไม่ละเลยหรือปล่อยทิ้งไว้จนเกิดปัญหาเช่นนั้นซ้ าๆ อีก 

2) ความคิดริเริ่ม   พิจารณาจากพฤติกรรม  เช่น   
          - คิดริเริ่มระบบ  แนวทางวิธีด าเนินการใหม่ ๆ เพื่อประสิทธิผลของงาน 
          - แสดงความคิดเห็น  ให้ข้อเสนอแนะอย่างสมเหตุสมผล  และสามารถปฏิบัติได้ 
          - แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เพ่ิมเติมอยู่เสมอ โดยเฉพาะในสายวิชา / งานของตน 
          - ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข หรือดัดแปลงวิธีการให้มีประสิทธิภาพและก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลาสนใจงานที่ยุ่งยาก 
            ซับซ้อน 
          -  มีความไวต่อสถานการณ์หรือความฉับไวในการรับรู้สิ่งเร้าภายนอก 

3) การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ    พิจารณาจากพฤติกรรม  เช่น 
           -  วิเคราะห์หาสาเหตุก่อนเสมอเมื่อประสบปัญหาใด ๆ  
           -  วิเคราะห์ลู่ทางแก้ปัญหาโดยมีทางเลือกปฏิบัติหลายวิธี 
           -  เลือกทางปฏิบัติในการแก้ปัญหาได้ถูกต้องเหมาะสม 
           -  ใช้ข้อมูลประกอบในการตัดสินใจแก้ปัญหา (ไม่ใช้ความรู้สึกของตนเอง) 
 
 



 

๓๑ 

ขั้นตอน รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
 

4. เสนอหัวหน้ากลุ่มพิจารณาให้คะแนนประเมิน
คุณลักษณะของบุคคล (ต่อ) 

4) ความประพฤต ิพิจารณาจากพฤติกรรม  เช่น 
            - รักษาวินัย 
            - ให้ความร่วมมือกับเพ่ือนร่วมงาน 
            - ปฏิบัติงานอยู่ในกรอบของข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนสามัญ 

5) ความสามารถในการสื่อความหมาย   พิจารณาจากพฤติกรรม  เช่น 
            - สื่อสารกับบุคคลต่าง ๆ เช่น ผู้บังคับบัญชา  เพื่อนร่วมงาน  ผู้รับบริการ  และบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ดี    
              โดยเข้าใจถูกต้องตรงกัน 
            - ถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้อย่างชัดเจน  โดยใช้ภาษาอย่างถูกต้องเหมาะสม 

6) การพัฒนาตนเอง 
            - ติดตาม  ศึกษา  ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ หรือสิ่งที่เป็นความก้าวหน้าทางวิชาการ / วิชาชีพอยู่เสมอ 
            - สนใจและปรับตนเองให้เข้ากับวิทยาการใหม่ๆ ตลอดเวลา 
            - น าความรู้และวิทยาการใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7) คุณลักษณะอ่ืน ๆ 
สัดส่วนการให้คะแนนในแต่ละรายการประเมินให้เป็นไปตามดุลยพินิจของหัวหน้ากลุ่ม 
 

ตอนที่ ๒ สรุปความเห็นในการประเมิน 
                     หัวหน้ากลุ่มสรุปความเห็นในการประเมิน  โดยน าคะแนนรวมในตอนที่ ๑  มาพิจารณา ดังนี้ 
                        -  กรณีท่ี ผ่านการประเมิน  หมายถึง ต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  
                        -  กรณีท่ี ไม่ผ่านการประเมิน  หมายถึง ได้คะแนนรวมไมถ่ึงร้อยละ ๖๐  
                      ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของหัวหน้ากลุ่ม พร้อมลงลายมือชื่อ  ต าแหน่ง และวันที่ท าการประเมิน 
 

4.๒  ส่งเอกสารให้งานการเจ้าหน้าที่ ด าเนินการต่อไป  
 
 
 



 

๓๒ 

ขั้นตอน รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
 

5. เสนอผู้อ านวยการส านักฯ พิจารณาให้ความเห็น
การประเมิน 
 
 
 

5.1  งานการเจ้าหน้าที่เสนอเอกสารประกอบค าขอคัดเลือกบุคคลให้ผู้อ านวยการพิจารณาให้ความเห็นกับการประเมิน
ดังกล่าวข้างต้นของหัวหน้ากลุ่ม (ข้อ ๔)  โดยระบุความเห็น ดังนี้ 
- กรณีมีความเห็นสอดคล้องกับการประเมินของหัวหน้ากลุ่ม ให้ระบุความเห็นในช่อง“เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น” 

     - กรณีมีความเห็นแตกต่างจากการประเมินของหัวหน้ากลุ่ม ให้ระบุความเห็นในช่อง “มีความเห็นแตกต่างจากการ 
      ประเมินข้างต้นในแต่ละรายการ” พร้อมระบุรายการประเมินที่มีความเห็นแตกต่างและคะแนนที่ให้ 

 

ทั้งนี ้ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้อ านวยการ พร้อมลงลายมือชื่อ ต าแหน่ง และวันที่ท าการประเมิน 
5.2 ผู้อ านวยการพิจารณาสั่งการงานการเจ้าหน้าที่ให้น าเอกสารประกอบค าขอคัดเลือกบุคคลเข้าวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของส านักฯ พิจารณาต่อไป 
 

6. ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของส านักฯ 6.1 งานการเจ้าหน้าที่ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของส านักฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ            
ตัวคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินเพ่ือเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ  และสรุปผล
รายงานการประชุม 
 

7. แจ้งเรื่องการขออนุมัติตัวบุคคลไปที่กรมควบคุมโรค 7.1 งานการเจ้าหน้าที่จัดท าหนังสือส านักฯ เรียนผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่  เพ่ือส่งเอกสารที่เก่ียวข้อง ดังนี้                      
1) เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินเพ่ือเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ต าแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ (แบบฟอร์มที่ 1.1) 
2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของส านักฯ  
7.2 กองการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของข้าราชการดังกล่าว และเสนอกรมฯ ลงนามประกาศกรมควบคุมโรค                 
เรื่อง การคดัเลือกบุคคลเพ่ือเข้ารับการประเมินผลงานเพ่ือเลื่อนขึ้นแต่งตั้งต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ก่อนส่งผลการพิจารณา
กลับมายังส านักฯ เพื่อด าเนินการแจ้งข้าราชการที่ได้รับอนุมัติตัวบุคคลต่อไป 

 



 

๓๓ 

ขั้นตอน รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
 

8.  จัดท าเอกสารประกอบค าขอประเมินผลงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.1 งานการเจ้าหน้าที่แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติตัวบุคคลที่กรมได้คัดเลือกให้เข้ารับการประเมินเพ่ือเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งในระดับที่สูงข้ึน ให้กับข้าราชการทราบ เพื่อจัดท าเอกสารประกอบค าขอประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ (แบบฟอร์ม ที่ 2) ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับจากวันที่กรมฯ อนุมัติตัวบุคคล 
8.2 การจัดท าเอกสารประกอบค าขอประเมินผลงานเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ               
ของกรมควบคุมโรค (แบบฟอร์มที่ 2) มีรายละเอียด ดังนี้ 

 ปกหน้า 
1) ชื่อ-สกุล (ระบุ นาย/ นาง/ น.ส. ผู้ขอประเมินผลงาน) 
2) ขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง  

                          ต าแหน่งที่จะขอแต่งตั้งในระดับที่สูงขึ้น เช่น นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ เป็นต้น 
                    3)  ต าแหน่งเลขที ่ 
                          ต าแหน่งเลขท่ีที่จะขอแต่งตั้งข้ึนด ารงต าแหน่ง ซึ่งบางกรณีอาจไม่ใช่ต าแหน่งที่ผู้ขอรับการคัดเลือก 
                          ด ารงอยู่ในปัจจุบัน 
                     4) ส่วนราชการ (ระบุชื่อ ส านักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค) 

 อวช. 1 ข้อมูลส่วนบุคคล  
1) ชื่อ (ระบุ นาย/ นาง/ น.ส. ผู้ขอประเมินผลงาน) 
2) ต าแหน่งปัจจุบัน (ระบุชื่อต าแหน่งในสายงานปัจจุบัน เช่น นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เป็นต้น) 

 ต าแหน่งเลขที ่(ต าแหน่งเลขท่ีที่ผู้ขอประเมินด ารงอยู่ในปัจจุบัน) 
 งาน/ ฝ่าย/ กลุ่ม  
 กอง/ สถาบัน/ ส านัก/ ส านักงาน/ กรม 
(ระบุตามต าแหน่งเลขท่ีที่ผู้ขอรับการคัดเลือกด ารงอยู่ในปัจจุบัน เช่น กลุ่มโรคติดต่อทางอาหารและน้ า 
ส านักโรคติดต่อทั่วไป เป็นต้น) 
ด ารงต าแหน่งนี้วันที่...เดือน...พ.ศ.... (ระบุวัน เดือน ปี ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่ด ารง
อยู่ในปัจจุบัน) 
อัตราเงินเดือน (ระบุอัตราเงินเดือนข้ันที่ได้รับปัจจุบันในปีงบประมาณท่ีส่งค าขอประเมิน) 



 

๓๔ 

ขั้นตอน รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
 

8.  จัดท าเอกสารประกอบค าขอประเมินผลงาน 
(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตราเงินเดือนในปีงบประมาณที่ผ่านมา (ระบุอัตราเงินเดือนขั้นที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมาก่อน
ส่งค าขอประเมิน) 
หน่วยงานที่ปฏิบัติราชการจริง (ระบุชื่อกลุ่มที่ปฏิบัติราชการจริง) 

3) ขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง/ ระดับ  (ต าแหน่งที่จะขอแต่งตั้งในระดับที่สูงขึ้น เช่น 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ เป็นต้น) 
ด้าน …………………………………………… 
ต าแหน่งเลขที ่(ต าแหน่งเลขที่ที่จะขอแต่งตั้งขึ้นด ารงต าแหน่ง ซึ่งบางกรณีอาจไม่ใช่ต าแหน่งที่ผู้ขอรับ
การคัดเลือกด ารงอยู่ในปัจจุบัน) 
งาน/ ฝ่าย/ กลุ่ม 
กอง/ สถาบัน/ ส านัก/ ส านักงาน/ กรม 
(ระบุตามต าแหน่งเลขท่ีที่จะขอแต่งตั้งข้ึนด ารงต าแหน่ง) 

4) ประวัติส่วนตัว (จาก ก.พ. 7) 
เกิดวันที่ ..... เดือน ..... ปี ..... (ระบุตามหลักฐานในทะเบียนประวัติ ก.พ. 7) 
อายุราชการ ..... ปี..... เดือน (นับอายุราชการตั้งแต่ที่เริ่มเข้ารับราชการจนถึงเดือนที่ส่งค าขอประเมิน) 

5) ประวัติการศึกษา (ระบุคุณวุฒิการศึกษา ชื่อปริญญาและสาขาวิชาเอก วันเดือนปีที่ส าเร็จการศึกษา 
และชื่อสถาบัน) 

6) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) (ระบุชื่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พร้อมระบุวันออกใบอนุญาต
และวันหมดอายุ) 

7) ประวัติการรับราชการ (ระบุประวัติการรับราชการเริ่มนับตั้งแต่วันแรกที่รับราชการจนถึงปัจจุบัน     
โดยให้กรอกรายการเฉพาะที่มีการปรับเปลี่ยนระดับต าแหน่ง เปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติราชการ และปีที่
ได้รับการเลื่อนเงินเดือนทุกปี หรือมีการเปลี่ยนบัญชีเงินเดือนใหม่ โดยให้ระบุวัน เดือน ปี ต าแหน่ง 
อัตราเงินเดือน และสังกัด) 

8) ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน (ระบุ ปี พ.ศ. ที่ฝึกอบรมและดูงาน ระยะเวลา ชื่อหลักสูตรและ 
สถาบันที่จัดฝึกอบรมและดูงาน) 



 

๓๕ 

ขั้นตอน รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
 

8.  จัดท าเอกสารประกอบค าขอประเมินผลงาน 
(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9) ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน (เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับอะไรบ้างที่นอกเหนือจากข้อ 7  เช่น  
เป็นหัวหน้าโครงการ หัวหน้างาน กรรมการ อนุกรรมการ วิทยากร อาจารย์พิเศษ เป็นต้น) ลงลายมือ
ชื่อ-สกุล ของผู้รับการประเมินและวัน เดือน ปี เพ่ือรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์มนี้ถูกต้อง 
และเป็นความจริง 

 อวช. 2 แบบแสดงผลการด าเนินการงานที่ผ่านมา 
                    ล าดับที่ ๑   

1) ชื่อผลงาน  
                          ระบุชื่อผลงานที่จะน าเสนอ โดยผลงานดังกล่าวจะต้องเป็นผลส าเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงาน 
                          ในต าแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ขอประเมิน 

2) ระยะเวลาที่ด าเนินการ (ระบุช่วงเวลาการด าเนินการ) 
3) ความรู้ทางวิชาการหรือแนวความคิดที่ใช้ในการด าเนินการ  

                          ระบุแนวความคิด ทฤษฎี องค์ความรู้ และข้อมูลต่าง ๆ ที่น ามาใช้ในการด าเนินงาน โดยสรุปให้มี  
                          ความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับผลการด าเนินงาน 

4) สรุปสาระส าคัญและข้ันตอนการด าเนินการ  
                          ระบุหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย สาระส าคัญและข้ันตอน หลักการด าเนินการ  
                          ซึ่งอาจแสดงเป็นแผนผังการท างาน (Flow Chart) หรือแผนภาพประกอบการอธิบายเพื่อให้เห็นภาพ 
                          ชัดเจนยิ่งขึ้น กรณีมีหลักฐานอ้างอิงให้แนบเอกสารประกอบ 

5) ผู้ร่วมจัดท าผลงาน (ถ้ามี)  
                          ระบุชื่อ-สกุล ต าแหน่ง สังกัดของผู้ร่วมด าเนินการในผลงาน และระบุสัดส่วนความรับผิดชอบ                     
                          ของผลงานเป็นร้อยละของผู้ร่วมด าเนินการด้วย หากเป็นผลงานที่ปฏิบัติเองทั้งหมด (100%) และ             
                          ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ ไม่ต้องเสนอผู้ร่วมด าเนินการ 

6) ส่วนของผลงานที่ผู้เสนอเป็นผู้ปฏิบัติ  
                          ระบุรายละเอียดของผลงานพร้อมทั้งสัดส่วนของผลงานให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอน กิจกรรม 
                          การด าเนินงาน และสัดส่วนของผลงานเป็นร้อยละที่ผู้เสนอผลงานเป็นผู้ปฏิบัติ 



 

๓๖ 

ขั้นตอน รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
 

8.  จัดท าเอกสารประกอบค าขอประเมินผลงาน 
(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7) ผลส าเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  
     ให้แสดงผลส าเร็จของงานทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ คือ 

       7.1)  ผลส าเร็จของงานเชิงปริมาณ คือ ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงาน มีผลส าเร็จในเชิงปริมาณ    
                        ที่เกิดขึ้น มีปริมาณของผลงานเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย หรือข้อตกลงตามท่ีได้ก าหนด 

     7.2) ผลส าเร็จของงานเชิงคุณภาพ คือ ผลงานที่ได้แสดงให้เห็นถึงการตอบสนอง แนวคิด  
     ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล  กระทรวง และจังหวัดที่มีความเป็นไปได้ในการน าไปใช้ประโยชน์  เช่น           
     การตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการหรือผลตอบแทนที่ได้จากการด าเนินงาน เช่น                      
     การลดค่าใช้จ่าย การลดต้นทุนการผลิต การลดเวลาการปฏิบัติงาน คุณภาพการบริการดีข้ึน เป็นต้น 

   8) การน าไปใช้ประโยชน์ 
                         อธิบายการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงแนวทางการด าเนินงาน หากมีการน าผลงานไปใช้   
                         ในการพัฒนา ต่อยอด ปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานในวงกว้างข้ึน จากเดิมท่ีเกิดเฉพาะจุดและ 
                         ประยุกต์แก้ปัญหาที่เกิดข้ึน ให้อธิบายว่าน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร กับบุคคลเป้าหมายที่ไหน                     
                         เกิดประโยชน์ต่อผู้รับการบริการ และสังคมอย่างไรให้น าเสนอด้วย อีกท้ังมีผลต่อการพัฒนางาน 
                         ทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างไร 
                   9) ความยุ่งยากในการด าเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค  
                               อธิบายความยุ่งยากในการด าเนินงานตามท่ีได้น าไปปฏิบัติจริงว่ามีความยุ่งยากอย่างไร เช่น                 
                        การตัดสินใจแก้ปัญหา การใช้หลักวิชาการ หรือทฤษฎีที่ใช้ในการปฏิบัติงาน การบูรณาการงาน และ 
                        การควบคุมปัจจัยที่เกี่ยวข้องว่ามีความยุ่งยากประการใด แต่ไม่ใช่ความยุ่งยากที่เป็นปัญหาอุปสรรค 
                        ของการท างาน เช่น ขาดแคลนอัตราก าลัง หรือขาดแคลนงบประมาณ เป็นต้น 

          อธิบายวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงานที่เกิดขึ้น ระบุถึงสาเหตุของปัญหาว่าเกิดจาก 
   สาเหตุใด มีปัจจัยอะไรมาเกี่ยวข้องบ้าง และอธิบายปัญหาอุปสรรคอะไรที่ท าให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไป 
   ตามท่ีคาดหวังไว้ ทั้งในระหว่างการด าเนินงาน และหลังจากสิ้นสุดการด าเนินงานแล้ว 
 
 



 

๓๗ 

ขั้นตอน รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
 

8.  จัดท าเอกสารประกอบค าขอประเมินผลงาน 
(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10) ข้อเสนอแนะ 
                        ผู้ขอประเมินมีข้อเสนอแนะเพ่ือการแก้ไขอย่างไร เพ่ือมิให้ปัญหาเกิดข้ึนอีก และมีข้อเสนอแนะ 
                        เพ่ือพัฒนางาน/ปรับปรุงงานดังกล่าวอย่างไร เป็นการเสนอแนวทางเชิงสร้างสรรค์เป็นผลงานที่เป็น 
                        รูปธรรม 

11) การรับรองผลงาน 
11.1) ค ารับรองของผู้ขอประเมิน 
ให้ผู้ขอประเมินรับรองว่าผลงานวิชาการดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และผลงานวิชาการ
ที่จะขอประเมินทุกเรื่อง ไม่เป็นงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือขอรับ
ปริญญาหรือประกาศนียบัตรหรือเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม โดยลงลายมือชื่อ ต าแหน่ง และ         
วัน เดือน ปี  
11.2) ค ารับรองของผู้ร่วมจัดท าผลงาน 
ให้ผู้ขอประเมินและผู้ร่วมจัดท าผลงานรับรองว่าสัดส่วนหรือลักษณะงานในการด าเนินการของผู้จัดท า
ผลงานถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการ 
11.3) ค ารับรองของผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าฝ่าย/ กลุ่มงาน 
ระบุว่าได้ตรวจสอบผลงานของ............................................. (ชื่อผู้ขอประเมิน) ที่เสนอให้ประเมินแล้ว 
เห็นว่าถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ ทั้งนี้ให้หัวหน้าฝ่าย/ กลุ่มลงลายมือชื่อ ต าแหน่ง และ
วัน เดือน ปี 
11.4) ค ารับรองของผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไป 1 ระดับ (ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า) 
ระบุว่าได้ตรวจสอบผลงานของ............................................. (ชื่อผู้ขอประเมิน) ที่เสนอให้ประเมินแล้ว 
เห็นว่าถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ ทั้งนี้ให้ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่าลงลายมือชื่อ 
ต าแหน่ง และวัน เดือน ปี 

                         หมายเหตุ  
                               1. เป็นผลการด าเนินการงานที่ผ่านมาตามหัวข้อที่ได้เสนอไว้ในขั้นตอนการคัดเลือกบุคคล จ านวน  
                                   ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง แต่ไม่เกิน 5 เรื่อง 



 

๓๘ 

ขั้นตอน รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
 

8.  จัดท าเอกสารประกอบค าขอประเมินผลงาน 
(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               2. หากเป็นผลงานด้านวิชาการ ให้แนบหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย  เช่น  รายงาน         
                                   การวิจัย บทความทางวิชาการ แผ่นพับ โปสเตอร์ วีดีโอ วีซีดี เทป ผลการนิเทศ การพัฒนา  
                                   หลักสูตร เป็นต้น 
                    ล าดับที่ 2 (ถ้ามีแสดงรายละเอียดเช่นเดียวกับล าดับที่ 1)   
 

 อวช. 3 แบบแสดงข้อเสนอแนวความคิด/ วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน ประกอบด้วย 
                    ล าดับที่ ๑   

1) เรื่อง  
                          ระบุหัวข้อที่แสดงถึงแนวคิด/ วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น                   
                          ในต าแหน่งที่ขอประเมิน 

2) หลักการและเหตุผล  
                          อธิบายถึงเหตุผลความจ าเป็น สาเหตุที่น าเสนอแนวความคิด หรือวิธีการเพ่ือพัฒนางาน/ ปรับปรุงงาน 
                          มีเหตุจูงใจอย่างไร และจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไร 

3) บทวิเคราะห์  
                          น าเสนอแนวคิดหรือวิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ควรเป็นแนวคิด  
                          วิสัยทัศน์ หรือแผนงานที่จะท าในอนาคตเพ่ือพัฒนางานในต าแหน่งที่จะได้รับการแต่งตั้ง สอดคล้อง 
                          กับแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน โดยผ่านการวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพทั่วไปถึงภาระหน้าที่ 
                          ในปัจจุบัน ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่จะประเมิน การน าข้อมูลจากผลการปฏิบัติงาน    
                          ผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการอ่ืน ๆ มาสนับสนุนแนวทางดังกล่าว และแสดงให้เห็นว่าแนวความคิด 
                          หรือวิธีการพัฒนางานดังกล่าว จะสามารถน าไปใช้เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพของการท างานได้จริง 

4) ข้อเสนอ 
                          ระบขุ้อเสนอในการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน โดยแสดงให้เห็นว่า ข้อเสนอนั้นสามารถน าไปปฏิบัติได้ 
                          อย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับสถานการณ์และความเป็นจริง ทั้งนี้ข้อเสนอนั้นต้องสามารถระบุ  
                          ช่วงเวลาที่จะน าไปปฏิบัติเห็นผลได้อย่างชัดเจน 



 

๓๙ 

ขั้นตอน รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
 

8.  จัดท าเอกสารประกอบค าขอประเมินผลงาน 
(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5) ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
                          ระบุผลที่คาดหมายหรือมุ่งหวังที่จะให้เกิดข้ึนจากการเสนอแนวคิด วิธีการ หรือข้อเสนอเพ่ือพัฒนางาน 
                          หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งผลงานดังกล่าวอาจต้องแสดงได้ท้ังเชิงปริมาณ และ/   
                          หรือเชิงคุณภาพ ตลอดจนช่วงเวลาที่คาดว่าผลงานดังกล่าวจะได้รับประโยชน์ต่อบุคคล เป้าหมาย      
                          และเกิดผลงานที่สามารถวัดได้อย่างเป็นรูปธรรม 

6) ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
                          ระบุกิจกรรมและตัวชี้วัดที่สามารถน ามาใช้วัดผลส าเร็จจากการเสนอแนวคิด วิธีการ หรือข้อเสนอ  
                          เพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ สามารถตรวจสอบได้อย่าง 
                          มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งอาจมีการติดตามภายหลังการแต่งตั้งแล้ว 
                          หมายเหตุ  
                          ให้เสนอข้อเสนอแนวคิดเพ่ือพัฒนางาน ตามหัวข้อที่ได้เสนอไว้ในขั้นตอนการคัดเลือกบุคคล 

 อวช. 4 แบบแสดงผลงานวิชาการ ประกอบด้วย 
ล าดับที่ ๑   
1) เรื่อง  

(ปี พ.ศ. ที่ด าเนินการ) 
ระบุชื่อผลงานที่จะน าเสนอ โดยผลงานดังกล่าวจะต้องเป็นผลส าเร็จของงานที่เกิดจากการ 

                         ปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ขอประเมิน พร้อมระบุปี พ.ศ. ที่ด าเนินการ  
2) สรุปผลการปฏิบัติงาน 

บทคัดย่อ  
ก. ขั้นตอนในการด าเนินการ  
ข. ลักษณะท่ีแสดงถึงความยุ่งยาก 

                               อธิบายความยุ่งยากในการด าเนินงานตามท่ีได้ปฏิบัติจริงว่ามีความยุ่งยากอย่างไร เช่น  
                          การตัดสินใจแก้ปัญหา การใช้หลักวิชาการ หรือทฤษฎีที่ใช้ในการปฏิบัติงาน การบูรณาการ   
                          และการควบคุมปัจจัยที่เก่ียวข้องว่ามีความยุ่งยากประการใด แต่ไม่ใช่ความยุ่งยากที่เป็นปัญหา 



 

๔๐ 

ขั้นตอน รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
 

8.  จัดท าเอกสารประกอบค าขอประเมินผลงาน 
(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          อุปสรรคของการท างาน เช่น ขาดแคลนอัตราก าลัง หรือขาดแคลนงบประมาณ เป็นต้น 
          อธิบายวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงานที่เกิดขึ้น ระบุถึงสาเหตุของปัญหาว่า 
      เกิดจากสาเหตุใด มีปัจจัยอะไรบ้างทีเ่กี่ยวข้อง และอธิบายปัญหาอุปสรรคที่ท าให้การปฏิบัติงาน 
      ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ ทั้งในระหว่างการด าเนินงาน และหลังจากสิ้นสุดการด าเนินงานแล้ว 
 
3) สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ตนเองปฏิบัติ  

ระบุจ านวนผู้ด าเนินการ (... คน) สัดส่วนในการด าเนินการของผู้ขอประเมิน (ต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
60 และเป็นชื่อแรกของผู้จัดท าผลงาน) และระบุรายละเอียดของผลงานเฉพาะส่วนที่ผู้ขอประเมิน
ปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนกิจกรรมการด าเนินงาน 

4) การน าผลงานไปใช้ประโยชน์/ อ้างอิง 
                         อธิบายการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงแนวทางการด าเนินงาน หากมีการน าผลงานไปใช้  
                         ในการพัฒนา ต่อยอด ปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานในวงกว้างข้ึน และประยุกต์แก้ปัญหาที่เกิดข้ึน   
                         ให้อธิบายว่าไดน้ าไปใช้ประโยชน์อย่างไร กับกลุ่มเป้าหมายใด ที่ไหน เกิดประโยชน์ต่อผู้รับการบริการ  
                         และสังคมอย่างไร รวมทั้งมีผลต่อการพัฒนางานทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างไร 

5) การเผยแพร่ผลงาน  
                         ระบุรายละเอียดการเผยแพร่ผลงาน ได้แก่ จ านวนหน้า (เนื้อหา/ ภาคผนวก) วันเดือนปีที่เผยแพร่ และ  
                         แหล่งที่เผยแพร่ 

หมายเหตุ 
                          ให้เสนอเอกสารผลงานทางวิชาการ ไม่เกิน 3 เรื่อง ตามหัวข้อที่ได้เสนอไว้ในขั้นตอนการคัดเลือก 
                          บุคคล 

 ค ารับรองผลงานวิชาการ 
1) ค ารับรองของผู้ขอรับการประเมิน 

ให้ผู้ขอประเมินรับรองว่าผลงานวิชาการดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และผลงานวิชาการ
ที่จะขอประเมินทุกเรื่อง ไม่เป็นงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือขอรับ



 

๔๑ 

ขั้นตอน รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
 

8.  จัดท าเอกสารประกอบค าขอประเมินผลงาน 
(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริญญาหรือประกาศนียบัตรหรือเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม โดยลงลายมือชื่อ ต าแหน่ง และ        
วัน เดือน ปี  

2) ค ารับรองของผู้จัดท าผลงาน 
ให้ผู้ขอประเมินและผู้ร่วมจัดท าผลงานรับรองว่าสัดส่วนหรือลักษณะงานในการด าเนินการจัดท า
เอกสารผลงานวิชาการถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ ดังนี้ 
     ล าดับที่ 1 เรื่อง .................................................................. 
     ล าดับที่ 2 (ถ้ามี) ................................................................ 
     ล าดับที่ 3 (ถ้ามี) ................................................................  
หมายเหตุ 
1. กรณีเป็นผลงานงานร่วมกันหลายคน ผู้ร่วมจัดท าผลงานทุกคนจะต้องลงชื่อในค ารับรอง และ 

เมื่อได้ลงชื่อรับรองและส่งเพ่ือประกอบการพิจารณาแล้ว จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้ 
2. หากพิสูจน์ได้ว่าผู้มีผลงานร่วมรายใดได้ให้ค ารับรองที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง โดยมีเจตนา 

ให้ช่วยเหลือผู้ขอประเมินผู้นั้น ผู้ขอประเมินอาจถูกลงโทษทางวินัยตามควรแก่กรณี 
3) ค ารับรองของผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าฝ่าย/ กลุ่ม 

ระบุว่าได้ตรวจสอบผลงานของ............................................. (ชื่อผู้ขอประเมิน) ที่เสนอให้ประเมินแล้ว 
เห็นว่าถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ ทั้งนี้ให้หัวหน้าฝ่าย/ กลุ่มลงลายมือชื่อ ต าแหน่ง และ
วัน เดือน ปี 

4) ค ารับรองของผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไป 1 ระดับ (ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า) 
ระบุว่าได้ตรวจสอบผลงานของ............................................. (ชื่อผู้ขอประเมิน) ที่เสนอให้ประเมินแล้ว 
เห็นว่าถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ ทั้งนี้ให้ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่าลงลายมือชื่อ 
ต าแหน่ง และวัน เดือน ปี 

8.3  จัดส่งเอกสารประกอบค าขอประเมินผลงานที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว พร้อมส าเนาเอกสารดังกล่าว (จ านวนเท่ากับ
จ านวนคณะกรรมการ) ให้งานการเจ้าหน้าที่ 
 



 

๔๒ 

ขั้นตอน รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
 

9.  ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานของบุคคล        
เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
ช านาญการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.1 จัดประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานของบุคคล เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ        
โดยคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย 
 
1) ผู้อ านวยการหน่วยงานระดับส านักหรือกอง หรือข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับช านาญการพิเศษขึ้นไปในสายงานที่จะแต่งตั้ง หรือในสายงานที่จัดกลุ่มเดียวกันโดยความเห็นชอบของ ก .พ. ตามที่
ผู้อ านวยการหน่วยงานระดับส านักหรือกองต้นสังกัดของต าแหน่งที่จะแต่งตั้งมอบหมาย จ านวน 1 คน เป็นประธาน
กรรมการ 
 
2) ข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการขึ้นไป ในสายงานที่จะแต่งตั้งหรือสายงานที่จัดกลุ่ม
เดียวกันโดยความเห็นชอบของ ก.พ. ตามที่ผู้อ านวยการหน่วยงานระดับส านักหรือกองมอบหมาย จ านวน 2-5 คน                       
เป็นกรรมการ 
 
3) ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการข้ึนไป ซึ่งปฏิบัติงานการเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เป็นเลขานุการ 
    โดยให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ในการประเมินผลงานวิชาการของบุคคล เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ งประเภท
วิชาการ ระดับช านาญการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. และกรมควบคุมโรคก าหนด แล้วให้รายงานผลการประเมินต่อ
ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ตามแบบรายงาน                                  
ที่กรมควบคุมโรคก าหนด 
 
9.2 จัดท ารายงานการประชุมและแจ้งให้ข้าราชการที่ได้รับอนุมัติตัวบุคคลทราบผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
 
9.3 เกณฑ์ตัดสินในการประเมินผลงาน เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการของกรมควบคุมโรค  
มีดังนี ้
 
 



 

๔๓ 

ขั้นตอน รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
 

9.  ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานของบุคคล                   
เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
ช านาญการ (ต่อ) 

     1) ผู้ที่ผ่านการประเมินจะต้องได้คะแนนรวมในการประเมิน อวช. 1 – 4 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  
     2) เกณฑ์การให้คะแนน อวช.1 – 4 แบ่งสัดส่วนตามการจ าแนกต าแหน่งสายงานหลักและสายงานสนับสนุน ดังนี้ 

ต าแหน่ง คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
อวช.1 อวช.2 อวช.3 อวช.4 

1. ต าแหน่งในสายงานหลัก  ได้แก่ นายแพทย์ ทันตแพทย์ 
นายสัตวแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข 
นักเทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักรังสีการแพทย์ 
นักกายภาพบ าบัด            

10 30 10 50 

2. ต าแหน่งในสายงานสนับสนุน เช่น ต าแหน่งนักวิเคราะห์ -
นโยบายและแผน นักจัดการงานทั่วไป นักทรัพยากรบุคคล 
นักวิชาการเงินและบัญชี นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา เป็นต้น 

10 30 30 30 

      
10. แจ้งผลการพิจารณาผลงานของข้าราชการ               
ที่ได้รับอนุมัติตัวบุคคลไปที่กรมควบคุมโรค 

10.1 งานการเจ้าหน้าที่จัดท าหนังสือส านักฯ เรียนผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ เพ่ือแจ้งผลการพิจารณาผลงานวิชาการ
และส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่ 
(1) แบบประเมินผลงาน   
(2) แบบแสดงการรับผลงานที่ส่งประเมินและแสดงผลการประเมินผลงาน  
(3) รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานของบุคคล เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ  
พร้อมทั้งส าเนาเอกสารไว้เพ่ือเป็นหลักฐาน 

 
11. แจ้งข้าราชการที่ได้รับอนุมัติตัวบุคคลรับทราบ
ค าสั่งเลื่อนข้าราชการ 

๑1.๑ กรมควบคุมโรคมีค าสั่งเลื่อนข้าราชการ 
11.2 งานการเจ้าหน้าที่ด าเนินการแจ้งเวียนค าสั่งเลื่อนข้าราชการให้ข้าราชการและผู้เกี่ยวข้องรับทราบ  

 



 

๔๔ 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงานและรายละเอียดการปฏิบัติงานการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนต าแหน่ง 
5.3 ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน สัญลักษณ ์ ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง จุดควบคุม/  
ระยะเวลา 

หมายเหตุ 

1. ตรวจสอบต ำแหน่งว่ำงหรือท่ีจะ
ว่ำงภำยในหน่วยงำน  

 งำนกำรเจ้ำหน้ำท่ี  
ส ำนักโรคติดต่อทั่วไป 

- ค ำสั่งโอน/ ย้ำย/ ลำออกจำก
รำชกำร/ เลื่อน 
 

-  

2. พิจำรณำกำรใช้ต ำแหน่งเพื่อ
เลื่อน/ ย้ำย 
 

 คณะกรรมกำรบรหิำรงำน
บุคคลของส ำนักฯ 

- รำยละเอียดเกีย่วกับ
ต ำแหน่งว่ำงภำยในหน่วยงำน 

-  

3. เสนอขออนุมตัิกำรใช้ต ำแหน่ง 
 

 กองกำรเจ้ำหน้ำที่  
กรมควบคุมโรค 

- รำยละเอียดเกีย่วกับ
ต ำแหน่งว่ำงภำยในหน่วยงำน 
- รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบรหิำรงำน
บุคคลของหน่วยงำน 

-  

4. เสนออธิบดีใหค้วำมเห็นชอบ
และอนุมัติให้ใช้ต ำแหน่ง 
 

 อธิบดี - รำยละเอียดเกีย่วกับ
ต ำแหน่งว่ำงภำยในหน่วยงำน 
- รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบรหิำรงำน
บุคคลของหน่วยงำน 
 

-  

5. จัดท ำแผนด ำเนินกำรประกำศ
รับสมคัรและหนังสือเวยีน 
 
 
 
 

 งำนกำรเจ้ำหน้ำท่ี  
ส ำนักโรคติดต่อทั่วไป 

- รำยละเอียดเกีย่วกับ
ต ำแหน่งว่ำงภำยในหน่วยงำน 
- JD, JR 
- หนังสืออนุมัติใช้ต ำแหน่ง 
- แผนกำรด ำเนินกำรรบัสมคัร 
- ประกำศรับสมัคร 
- หนังสือเวียน 

-  

Yes 

No 

Yes 

No 



 

๔๕ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน สัญลักษณ ์ ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง จุดควบคุม/  
ระยะเวลา 

หมายเหตุ 

6. ตรวจสอบแผนด ำเนินกำร
ประกำศรับสมคัรและหนังสือเวียน 
 

 กองกำรเจ้ำหน้ำที่  
กรมควบคุมโรค 

- รำยละเอียดเกีย่วกับ
ต ำแหน่งว่ำงภำยในหน่วยงำน 
- รำยงำนกำรประชุม 
- หนังสือกรมฯ อนุมัติใช้
ต ำแหน่ง 

-  

7. เสนออธิบดีให้ควำมเห็นชอบ
และลงนำมประกำศรับสมัคร 
 

 อธิบดี - ประกำศรับสมัคร 
- หนังสือกรมฯ อนุมัติใช้
ต ำแหน่ง 
- รำยละเอียดเกีย่วกับ
ต ำแหน่งว่ำงภำยในหน่วยงำน 
- รำยงำนกำรประชุม 

-  

8. ด ำเนินกำรแจ้งเวียนประกำศ    
รับสมคัรให้หน่วยงำนภำยในกรม
ทรำบทุกช่องทำง 
 

 งำนกำรเจ้ำหน้ำท่ี 
ส ำนักโรคติดต่อทั่วไป 

- หนังสือเวียน 
- ประกำศรับสมัครคัดเลือก 

ก่อนวันรับสมัครคัดเลือก                   
ไม่น้อยกว่ำ 5-7 วันท ำกำร 

 

9. ด ำเนินกำรรับสมัครและ
ตรวจสอบเอกสำรกำรสมัครและ
คุณสมบัติของผูส้มัคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 งำนกำรเจ้ำหน้ำท่ี 
ส ำนักโรคติดต่อทั่วไป 

1) ใบสมัครเข้ำรับกำร
คัดเลือกเพื่อเลื่อนข้ำรำชกำร
ต ำแหน่งประเภทวิชำกำร 
ระดับช ำนำญกำรพิเศษ                          
(ว 10/ 2548) 
2) เอกสำรประกอบกำรสมัคร
คัดเลือก ได้แก ่
2.1) แบบรำยกำรประกอบ 
ค ำขอคัดเลือกบุคคล กรณี 
กำรเลื่อนระดับ (แบบฟอร์ม                  
ที่ 1.1) 
2.2) แบบประเมิน
คุณลักษณะงำนของบุคคล 

-  

No 

Yes 

No 

Yes 



 

๔๖ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน สัญลักษณ ์ ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง จุดควบคุม/  
ระยะเวลา 

หมายเหตุ 

9. ด ำเนินกำรรับสมัครและ
ตรวจสอบเอกสำรกำรสมัครและ
คุณสมบัติของผูส้มัคร (ต่อ) 

2.3) แบบกำรขอนับ
ระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่ง
ในสำยงำนที่ขอเกื้อกูลกับ
ต ำแหน่งท่ีรับสมัครคดัเลือก 
   
 

10.  เสนอหัวหน้ำกลุ่มพิจำรณำ 
ให้คะแนนประเมินคุณลักษณะ 
ของบุคคล  
 

 หัวหน้ำกลุ่มต้นสังกัด - แบบฟอร์มที่ 1.1                 
(แบบประเมินคุณลักษณะ  
ของบุคคล (ตอนท่ี 1 และ 2) 

-  

11.  เสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ 
พิจำรณำให้ควำมเห็นกำรประเมิน 
 

 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ - แบบฟอร์มที่ 1.1                 
(แบบประเมินคุณลักษณะ 
ของบุคคล (ตอนท่ี 2) 
 

-  

12. ประกำศรำยชื่อผูส้มัคร            
เข้ำรับกำรคัดเลือก 
 
 

 งำนกำรเจ้ำหน้ำท่ี  
ส ำนักโรคติดต่อทั่วไป 

 

- ประกำศรำยช่ือผู้สมคัร                
เข้ำรับกำรคัดเลือก 

-  

13. พิจำรณำคัดเลือกบุคคล              
ให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 คณะกรรมกำรบรหิำรงำน
บุคคลของส ำนักฯ 

- ใบสมัครและเอกสำร
ประกอบกำรสมัคร 
- แบบกำรพิจำรณำคัดเลือก
บุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ำรง
ต ำแหน่งประเภทวิชำกำร 
(เอกสำรแนบ 2.2) 

-  

Yes 

No 

Yes 

No 

Yes 

No 



 

๔๗ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน สัญลักษณ ์ ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง จุดควบคุม/  
ระยะเวลา 

หมายเหตุ 

14. แจ้งผลกำรพิจำรณำคดัเลือก
ข้ำรำชกำรให้กรมควบคุมโรค 
 
 
 
 

 งำนกำรเจ้ำหน้ำท่ี  
ส ำนักโรคติดต่อทั่วไป 

- ประกำศรับสมัครคัดเลือก 
- ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิ              
เข้ำรับกำรคัดเลือก 
- รำยงำนกำรประชุม 
- ใบสรุปคะแนน 
- ใบสมัครและเอกสำร
ประกอบค ำขอคัดเลือกบุคคล
ของผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ              
ผู้เปรยีบเทียบจ ำนวน 2 รำย 

-  

15. พิจำรณำคัดเลือกบุคคล                    
ให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน               
ตำมที่หน่วยงำนเสนอ 

 คณะกรรมกำรคัดเลือกบุคคล
ของกรมควบคุมโรค 

- ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิ                
เข้ำรับกำรคัดเลือก 
- รำยงำนกำรประชุม 
- ใบสรุปคะแนน 
- ใบสมัครและเอกสำร
ประกอบค ำขอคัดเลือกบุคคล
ของผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ              
ผู้เปรยีบเทียบจ ำนวน 2 รำย 

-  

16. เสนอขอควำมเห็นชอบ                
ตัวบุคคลให้เข้ำรับกำรประเมิน 
ผลงำน พร้อมท้ังมีค ำสั่ง                          
ให้ข้ำรำชกำรรักษำกำรในต ำแหนง่
ที่ได้รับคดัเลือก 
 
 
 
 
 
 

 กองกำรเจ้ำหน้ำที่  
กรมควบคุมโรค 

- รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรคัดเลือกบุคคล
ของกรมฯ 
- ประกำศอนุมัตติัวบุคคล 
- รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบรหิำรงำน
บุคคลของส ำนักฯ 
- ใบสรุปคะแนน 
- ใบสมัครและเอกสำร
ประกอบค ำขอคัดเลือกบุคคล
ของผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ              

-  

No 

Yes 



 

๔๘ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน สัญลักษณ ์ ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง จุดควบคุม/  
ระยะเวลา 

หมายเหตุ 

16. เสนอขอควำมเห็นชอบ                
ตัวบุคคลให้เข้ำรับกำรประเมิน 
ผลงำน พร้อมท้ังมีค ำสั่ง                          
ให้ข้ำรำชกำรรักษำกำรในต ำแหนง่
ที่ได้รับคดัเลือก (ต่อ) 
 

ผู้เปรยีบเทียบจ ำนวน 2 รำย 
- ค ำสั่งให้รักษำกำร                       
ในต ำแหน่ง 
 
 

17. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ                   
ตัวบุคคลให้เข้ำรับกำรประเมิน 
ผลงำน 

 อธิบดี - ประกำศรำยช่ือผู้ไดร้ับกำร
คัดเลือก 
- รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบรหิำรงำน
บุคคลของส ำนักฯ 
- ใบสรุปคะแนน 
- ใบสมัครและเอกสำร
ประกอบค ำขอคัดเลือกบุคคล
ของผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ              
ผู้เปรยีบเทียบจ ำนวน 2 รำย 
- รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรคัดเลือกบุคคล
ของกรมฯ 
 
 

-  

18. ด ำเนินกำรแจ้งเวียนประกำศ
อนุมัติตัวบุคคลทำงเว็บไซต์กรม
ควบคุมโรคและกองกำรเจ้ำหน้ำท่ี 
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร
แจ้งผู้ไดร้ับกำรคัดเลือก 
 
 

 กองกำรเจ้ำหน้ำที ่
กรมควบคุมโรค 

- ประกำศอนุมัตติัวบุคคล 
- ค ำสั่งให้ข้ำรำชกำร
รักษำกำรณ์ในต ำแหน่งท่ีได้รับ
คัดเลือก 
 

-  
 
 

Yes 

No 



 

๔๙ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน สัญลักษณ ์ ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง จุดควบคุม/  
ระยะเวลา 

หมายเหตุ 

19.  จัดท ำเอกสำรประกอบค ำขอ
ประเมินผลงำน พร้อมท้ังผลงำน
วิชำกำร 

 ข้ำรำชกำร - เอกสำรประกอบค ำขอ
ประเมินผลงำนฯ และผลงำน
วิชำกำร (แบบฟอร์มที่ 2) 

ต้องส่งเอกสำรกำรขอเข้ำรบั
กำรประเมินผลงำนภำยใน
ระยะเวลำ 1 ปี นับแต่วันท่ี
กรมควบคุมโรคให้ควำม
เห็นชอบตัวบุคคล 

 

20. ส่งเอกสำรประกอบค ำขอ
ประเมินผลงำนไปที่กรมควบคุมโรค 

 งำนกำรเจ้ำหน้ำท่ี  
ส ำนักโรคติดต่อทั่วไป 

- เอกสำรประกอบค ำขอ
ประเมินผลงำนฯ และผลงำน
วิชำกำร (แบบฟอร์มที่ 2) 

-  

21. พิจำรณำเอกสำรประกอบ                  
ค ำขอประเมินผลงำน พร้อมท้ัง
ผลงำนวิชำกำร 
 

 คณะกรรมกำรประเมินผลงำน
วิชำกำรของกรมควบคุมโรค 

- เอกสำรประกอบค ำขอ
ประเมินผลงำนฯ และผลงำน
วิชำกำร (แบบฟอร์มที่ 2) 
 

-  

22. ด ำเนินกำรจัดท ำค ำสั่ง                  
เลื่อนข้ำรำชกำรทีผ่่ำนกำรประเมนิ  
ผลงำนวิชำกำร 

 กลุ่มสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง 
กองกำรเจ้ำหน้ำที ่

- หนังสือจำกต้นสังกัด 
- รำยงำนกำรประชุม 
- ค ำสั่งเลื่อนข้ำรำชกำร 

-  

23. พิจำรณำลงนำมค ำสั่ง                 
เลื่อนข้ำรำชกำร 
 

 อธิบดี - หนังสือจำกต้นสังกัด 
- รำยงำนกำรประชุม 
- ค ำสั่งเลื่อนข้ำรำชกำร 

-  

24. ด ำเนินกำรแจ้งเวียนค ำสั่ง
เลื่อนข้ำรำชกำรใหห้น่วยงำน                  
ที่เกี่ยวข้อง 
 

 กองกำรเจ้ำหน้ำที ่
กรมควบคุมโรค 

- หนังสือแจ้งส ำนัก/ กอง 
- ค ำสั่งเลื่อนข้ำรำชกำร 

-  

25. แจ้งข้ำรำชกำรที่ได้รับอนุมตัิ
ตัวบุคคลรับทรำบค ำสั่ง                     
เลื่อนข้ำรำชกำร 

 งำนกำรเจ้ำหน้ำท่ี 
ส ำนักโรคติดต่อทั่วไป 

- ค ำสั่งเลื่อนข้ำรำชกำร -  

 
 

Yes 

No 

No 

Yes 



 

๕๐ 

 
ขั้นตอน รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

 
1. ตรวจสอบต ำแหน่งว่ำงหรือท่ีจะว่ำงภำยใน
หน่วยงำน  

1.1 งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบต ำแหน่งว่ำงหรือที่จะว่ำงภำยในส ำนักโรคติดต่อทั่วไป เสนอคณะกรรมกำรบริหำรงำน
บุคคลของส ำนักฯ เพ่ือพิจำรณำกำรใช้ต ำแหน่ง 

2. พิจำรณำกำรใช้ต ำแหน่งเพ่ือเลื่อน/ ย้ำย 2.1 คณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลของส ำนักฯ พิจำรณำกำรใช้ต ำแหน่งเพ่ือเลื่อน/ ย้ำย  
2.2 งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ท ำหนังสือแจ้งผลกำรพิจำรณำไปยังกองกำรเจ้ำหน้ำที่ กรมควบคุมโรค 

3. เสนอขออนุมัติกำรใช้ต ำแหน่ง 3.1 กองกำรเจ้ำหน้ำที่ กรมควบคุมโรคด ำเนินกำรเสนอขออนุมัติกำรใช้ต ำแหน่ง  
3.2 อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นผู้พิจำรณำอนุมัติกำรใช้ต ำแหน่ง 
3.3 กองกำรเจ้ำหน้ำที่แจ้งกรมฯ อนุมัติให้ใช้ต ำแหน่งว่ำงเพ่ือเลื่อนข้ำรำชกำร 

4. เสนออธิบดีให้ควำมเห็นชอบและอนุมัติ            
ให้ใช้ต ำแหน่ง  

4.1 พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบและอนุมัติให้ใช้ต ำแหน่ง 

5. จัดท ำประกำศรับสมัครและหนังสือเวียน 5.1 งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรจัดท ำประกำศรับสมัครข้ำรำชกำรระดับช ำนำญกำรพิเศษ 
5.2 กองกำรเจ้ำหน้ำที่เสนออธิบดีพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบและลงนำมประกำศรับสมัครและหนังสือเวียน 
5.3 งำนกำรเจ้ำหน้ำที่จัดท ำหนังสือเวียนและแจ้งเวียนทุกช่องทำง 

6. ตรวจสอบประกำศรับสมัครและ
หนังสือเวียน 
 

6.1 กองกำรเจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรตรวจสอบควำมถูกต้องรำยละเอียดของประกำศรับสมัครและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
6.2 เสนออธิบดีให้ควำมเห็นชอบและลงนำมประกำศรับสมัคร 

7. เสนออธิบดีให้ควำมเห็นชอบและลงนำม
ประกำศรับสมัคร 

7.1 พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบและลงนำมประกำศ 

8. ด ำเนินกำรแจ้งเวียนประกำศรับสมัคร                
ให้หน่วยงำนภำยในกรมทรำบทุกช่องทำง 
 
 
 
 

8.1 งำนกำรเจ้ำหน้ำที่แจ้งประกำศกรมควบคุมโรคเรื่องรับสมัครและคัดเลือกเพ่ือเลื่อนข้ำรำชกำรแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง              
ที่สูงขึ้นในต ำแหน่งวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ให้ข้ำรำชกำรในสังกัด (รวมถึงผู้ที่อยู่ในระหว่ำงลำศึกษำ หรือเดินทำง
ไปปฏิบัติรำชกำรต่ำงท้องถิ่น หรือผู้ที่ไปช่วยรำชกำรที่หน่วยงำนอื่น ๆ) ได้ทรำบประกำศรับสมัครดังกล่ำว และติดประกำศ
ไว้ในที่เปิดเผยของหน่วยงำนก่อนวันเริ่มรับสมัคร โดยให้จัดท ำหลักฐำนกำรรับทรำบไว้ให้ชัดเจน 
8.2 จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งเจ้ำหน้ำทีท่ ำหน้ำที่รับสมัครเฉพำะต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ 
 



 

๕๑ 

ขั้นตอน รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
 

8. ด ำเนินกำรแจ้งเวียนประกำศรับสมัคร               
ให้หน่วยงำนภำยในกรมทรำบทุกช่องทำง (ต่อ) 

8.3 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกเพ่ือเลื่อนข้ำรำชกำรต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ                
(ทุกต ำแหน่ง) ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
      8.3.1 เป็นข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญสังกัดกรมควบคุมโรค 
      8.3.2 มีคุณสมบัติของผู้สมัครภำยในวันที่ปิดรับสมัคร ดังนี้ 
               1) มีวุฒิตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง 
               2) มีระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร ไม่น้อยกว่ำ 4 ปี แต่ถ้ำไม่ครบ 4 ปี 
สำมำรถใช้ระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่งระดับ 7 ไม่น้อยกว่ำ 1 ปี หรือระดับ 6 ไม่น้อยกว่ำ 3 ปีแทนได้ ทั้งนี้ต้องเป็นกำร
ด ำรงต ำแหน่งในระดับ 7 หรือระดับ 6 ของชื่อต ำแหน่งที่บรรจุโดยใช้วุฒิปริญญำ 
               3) เคยปฏิบัติงำนเกี่ยวกับงำนในต ำแหน่งที่สมัครไม่น้อยกว่ำ 1 ปี 
               4) มีระยะเวลำขั้นต่ ำในกำรด ำรงต ำแหน่ง หรือเคยด ำรงต ำแหน่งในสำยงำนที่สมัครไม่น้อยกว่ำ 8 ปี ส ำหรับ
วุฒิปริญญำตรี หรือไม่น้อยกว่ำ 6 ปี ส ำหรับวุฒิปริญญำโท หรือไม่น้อยกว่ำ 4 ปี ส ำหรับวุฒิปริญญำเอก ทั้งนี้ ต้องเป็นวุฒิ
ปริญญำที่ตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งที่สมัคร และหำกผู้สมัครมีระยะเวลำขั้นต่ ำดังกล่ำวไม่ครบถ้วน                   
ก็สำมำรถขอนับระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่งเกื้อกูลได้ โดยระยะเวลำที่น ำมำขอนับเกื้อกูลจะต้องเป็นช่วงเวลำที่มี
คุณสมบัติตำมข้อ 1) – 3) ครบถ้วน และจะต้องยื่นเอกสำรประกอบกำรขอนับระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่งเก้ือกูลด้วย 
 

9. ด ำเนินกำรรับสมัครและตรวจสอบเอกสำร
กำรสมัครและคุณสมบัติของผู้สมัคร 
 
 
 
 
 
 
 

9.1 งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมครบถ้วนของเอกสำรและตรวจสอบคุณสมบัติของข้ำรำชกำรที่ยื่นควำมประสงค์            
ขอคัดเลือกบุคคล ในตอนที่ 2 ของเอกสำรประกอบค ำขอคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนระดับ (แบบฟอร์มที่ 1.1) ประกอบด้วย 

1) คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
2) ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ (ถ้ำก ำหนดไว้) ชื่อใบอนุญำต 
3) ระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่ง 
4) ระยะเวลำขั้นต่ ำในกำรด ำรงต ำแหน่ง หรือเคยด ำรงต ำแหน่งในสำยงำนที่จะแต่งตั้ง (ให้รวมถึงกำรด ำรงต ำแหน่ง 

ในสำยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือเคยปฏิบัติงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือเก้ือกูลด้วย) 
5) อัตรำเงินเดือน (เปรียบเทียบกับอัตรำเงินเดือนขั้นต่ ำของต ำแหน่งที่จะแต่งตั้ง) 

 



 

๕๒ 

ขั้นตอน รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
 

9. ด ำเนินกำรรับสมัครและตรวจสอบเอกสำร
กำรสมัครและคุณสมบัติของผู้สมัคร (ต่อ) 

9.2 สรุปผลกำรตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลและลงลำยมือชื่อก ำกับ 
      9.2.1 กรณีข้ำรำชกำรมีคุณสมบัติอยู่ในหลักเกณฑ์ท่ีจะด ำเนินกำรต่อไปได้ สำมำรถส่งเอกสำรประกอบค ำขอ
คัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนระดับให้หัวหน้ำกลุ่มต้นสังกัดและผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ พิจำรณำให้คะแนนในแบบประเมิน
คุณลักษณะของบุคคล 
      9.2.2 กรณีข้ำรำชกำรมีคุณสมบัติอยู่ในหลักเกณฑ์ท่ีจะด ำเนินกำรต่อไปได้ ต้องให้คณะกรรมกำรคัดเลือกบุคคล              
ของกรมฯ พิจำรณำในเรื่องระยะเวลำขั้นต่ ำในกำรด ำรงต ำแหน่งในสำยงำนที่จะแต่งตั้ง  
      9.2.3 กรณีไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ ให้ระบุเหตุผลด้วย 
9.3 ส่งเอกสำรประกอบค ำขอคัดเลือกบุคคลให้หัวหน้ำกลุ่มพิจำรณำให้คะแนนในแบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล 
(ตอนที่ 1 และตอนที่ 2) และเสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ พิจำรณำให้ควำมเห็น (ตอนที่ 2) 
 

10. เสนอหัวหน้ำกลุ่มพิจำรณำให้คะแนน
ประเมินคุณลักษณะของบุคคล  
(กรณีผู้สมัครด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำกลุ่ม  
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ จะเป็นผู้ให้คะแนน                          
ในส่วนนี้เพียงผู้เดียว) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.1 หัวหน้ำกลุ่มพิจำรณำให้คะแนนในแบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล 
 แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล ประกอบด้วย 
ชื่อ ................................ 
ขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ....................................... ด้าน ............................................ 
ตอนที่ 1 รายการประเมิน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ประกอบด้วย 

                1) ควำมรับผิดชอบ  พิจำรณำจำกพฤติกรรม  เช่น  
         - เอำใจใส่ในกำรงำนที่ได้รับมอบหมำยและหรืองำนที่เก่ียวข้องอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
         - ยอมรับผลงำนของตนเองทั้งในด้ำนควำมส ำเร็จและควำมผิดพลำด 
        - พัฒนำและปรับปรุงงำนในหน้ำที่ได้ดียิ่งขึ้น  และหรือแก้ไขปัญหำหรืข้อผิดพลำดที่เกิดข้ึนไปอีกเรื่อยๆ หรือ 
          งำนใดที่พบว่ำมีปัญหำหรือข้อผิดพลำดก็พยำยำมแก้ไข ไม่ละเลยหรือปล่อยทิ้งไว้จนเกิดปัญหำเช่นนั้นซ้ ำๆ อีก 

2) ควำมคิดริเริ่ม   พิจำรณำจำกพฤติกรรม  เช่น   
         - คิดริเริ่มระบบ  แนวทำงวิธีด ำเนินกำรใหม่ ๆ เพ่ือประสิทธิผลของงำน 
         - แสดงควำมคิดเห็น  ให้ข้อเสนอแนะอย่ำงสมเหตุสมผล  และสำมำรถปฏิบัติได้ 
         - แสวงหำควำมรู้ใหม่ ๆ เพิ่มเติมอยู่เสมอ โดยเฉพำะในสำยวิชำ / งำนของตน 



 

๕๓ 

ขั้นตอน รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
 

10. หัวหน้ำกลุ่มพิจำรณำให้คะแนน (ต่อ) 
(กรณีผู้สมัครด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำกลุ่ม  
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ จะเป็นผู้ให้คะแนน                   
ในส่วนนี้เพียงผู้เดียว)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         -  ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข หรือดัดแปลงวิธีกำรให้มีประสิทธิภำพและก้ำวหน้ำอยู่ตลอดเวลำสนใจงำน 
            ที่ยุ่งยำกซับซ้อน 
         -  มีควำมไวต่อสถำนกำรณ์หรือควำมฉับไวในกำรรับรู้สิ่งเร้ำภำยนอก 

3) กำรแก้ไขปัญหำและกำรตัดสินใจ    พิจำรณำจำกพฤติกรรม  เช่น 
          -  วิเครำะห์หำสำเหตุก่อนเสมอเมื่อประสบปัญหำใด ๆ  
          -  วิเครำะห์ลู่ทำงแก้ปัญหำโดยมีทำงเลือกปฏิบัติหลำยวิธ ี
          -  เลือกทำงปฏิบัติในกำรแก้ปัญหำได้ถูกต้องเหมำะสม 
          -  ใช้ข้อมูลประกอบในกำรตัดสินใจแก้ปัญหำ (ไม่ใช้ควำมรู้สึกของตนเอง) 

4) ควำมประพฤต ิพิจำรณำจำกพฤติกรรม  เช่น 
          - รักษำวินัย 
          - ให้ควำมร่วมมือกับเพ่ือนร่วมงำน 
          - ปฏิบัติงำนอยู่ในกรอบของข้อบังคับว่ำด้วยจรรยำบรรณของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ 

5) ควำมสำมำรถในกำรสื่อควำมหมำย   พิจำรณำจำกพฤติกรรม  เช่น 
          - สื่อสำรกับบุคคลต่ำง ๆ เช่น ผู้บังคับบัญชำ  เพื่อนร่วมงำน  ผู้รับบริกำร  และบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ดี    
            โดยเข้ำใจถูกต้องตรงกัน 
          - ถ่ำยทอดและเผยแพร่ควำมรู้ทำงวิชำกำรให้ผู้อ่ืนเข้ำใจได้อย่ำงชัดเจน  โดยใช้ภำษำอย่ำงถูกต้องเหมำะสม 

6) กำรพัฒนำตนเอง 
         - ติดตำม  ศึกษำ  ค้นคว้ำหำควำมรู้ใหม่ ๆ หรือสิ่งที่เป็นควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำร / วิชำชีพอยู่เสมอ 
         - สนใจและปรับตนเองให้เข้ำกับวิทยำกำรใหม่ๆ ตลอดเวลำ 
         - น ำควำมรู้และวิทยำกำรใหม่ๆ มำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

7) คุณลักษณะอื่น ๆ 
สัดส่วนกำรให้คะแนนในแต่ละรำยกำรให้เป็นไปตำมดุลยพินิจของหัวหน้ำกลุ่ม 
 
 



 

๕๔ 

ขั้นตอน รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
 

10. หัวหน้ำกลุ่มพิจำรณำให้คะแนน (ต่อ) 
(กรณีผู้สมัครด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำกลุ่ม  
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ จะเป็นผู้ให้คะแนน                   
ในส่วนนี้เพียงผู้เดียว) 

 ตอนที่ ๒ สรุปความเห็นในการประเมิน 
                    หัวหน้ำกลุ่มสรุปควำมเห็นในกำรประเมิน  โดยน ำคะแนนรวมในตอนที่ ๑  มำพิจำรณำ ดังนี้ 
                        -  กรณีท่ี ผ่านการประเมิน  หมำยถึง ต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  
                        -  กรณีท่ี ไม่ผ่านการประเมิน  หมำยถึง ได้คะแนนรวมไมถ่ึงร้อยละ ๖๐  
                      ทั้งนี้ ให้เป็นไปตำมดุลยพินิจของหัวหน้ำกลุ่ม พร้อมลงลำยมือชื่อ  ต ำแหน่ง และวันที่ท ำกำรประเมิน 
10.๒  ส่งเอกสำรให้งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ ด ำเนินกำรต่อไป  
 

11. เสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ พิจำรณำให้
ควำมเห็นกำรประเมิน  
(กรณีผู้สมัครมิได้ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำกลุ่ม) 
 
 

11.1 งำนกำรเจ้ำหน้ำที่เสนอเอกสำรประกอบค ำขอคัดเลือกบุคคลให้ผู้อ ำนวยกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นกับกำรประเมิน
ดังกล่ำวข้ำงต้นของหัวหน้ำกลุ่ม (ข้อ 8)  โดยระบุควำมเห็น ดังนี้ 

- กรณีมีควำมเห็นสอดคล้องกับกำรประเมินของหัวหน้ำกลุ่ม ให้ระบุควำมเห็นในช่อง“เห็นด้วยกับการประเมิน
ข้างต้น” 

     - กรณีมีควำมเห็นแตกต่ำงจำกกำรประเมินของหัวหน้ำกลุ่ม ให้ระบุควำมเห็นในช่อง “มีความเห็นแตกต่างจากการ 
      ประเมินข้างต้นในแต่ละรายการ” พร้อมระบุรำยกำรประเมินที่มีควำมเห็นแตกต่ำงและคะแนนที่ให้ 

 

ทั้งนี ้ให้เป็นไปตำมดุลยพินิจของผู้อ ำนวยกำร พร้อมลงลำยมือชื่อ ต ำแหน่ง และวันที่ท ำกำรประเมิน 
11.2 ผู้อ ำนวยกำรพิจำรณำสั่งกำรงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ให้น ำเอกสำรประกอบค ำขอคัดเลือกบุคคลเข้ำวำระกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลของส ำนักฯ พิจำรณำต่อไป 
 

12. ประกำศรำยชื่อผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก 
 
 

12.1 งำนกำรเจ้ำหน้ำที่จัดท ำประกำศรำยชื่อผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกในต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ                
ซึ่งยื่นใบสมัครในวัน เวลำ และสถำนที่ที่ก ำหนด และติดประกำศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ตั้งส ำนักโรคติดต่อทั่วไป และ                 
ทำงเว็บไซต์ของส ำนัก (http://thaigcd.ddc.moph.go.th) 
 

13. พิจำรณำคัดเลือกบุคคลให้เข้ำรับ                 
กำรประเมินผลงำน 

13.1 คณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลของส ำนัก ประกอบด้วย ผู้อ ำนวยกำร หัวหน้ำกลุ่ม (ทุกกลุ่ม) และงำนกำรเจ้ำหน้ำที ่
พิจำรณำคัดเลือกบุคคลจำกเอกสำรกำรสมัครพร้อมใบสมัคร โดยใช้เกณฑ์กำรคัดเลือกเพ่ือเลื่อนข้ำรำชกำรที่กรมควบคุมโรคก ำหนด



 

๕๕ 

ขั้นตอน รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
 

13. พิจำรณำคัดเลือกบุคคลให้เข้ำรับ                 
กำรประเมินผลงำน (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หรือคณะกรรมกำรอำจก ำหนดวิธีกำรอ่ืนเพิ่มเติมตำมรำยละเอียดองค์ประกอบที่ใช้ในกำรพิจำรณำตำมเอกสำรแนบ 2.2 
ประกอบด้วย 
1) ความรู้ความสามารถและความช านาญในการปฏิบัติงาน (20 คะแนน) 
ให้พิจำรณำโดยค ำนึงถึงคุณวุฒิกำรศึกษำ ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และควำมช ำนำญ ในกำรปฏิบัติงำนด้ำนนั้น ซึ่งอำจ
พิจำรณำจำกข้อมูลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีของข้ำรำชกำรผู้นั้นย้อนหลัง 3 ปี 
1.1) วุฒิกำรศึกษำ (ต้องเป็นวุฒิเฉพำะต ำแหน่งตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง) 

ปริญญำเอก = 4 คะแนน   ปริญญำโท = 3 คะแนน    ปริญญำตรี = 2 คะแนน 
1.2) ควำมรู้ ควำมสำมำรถ (พิจำรณำจำกองค์ประกอบที่ก ำหนดใน JD, JR ที่ประกำศรับสมัคร และผลกำรปฏิบัติงำน

ซึ่งผู้บังคับบัญชำรับรองแล้ว) 
มำก = 6-8 คะแนน   ปำนกลำง = 3-5 คะแนน   น้อย = 1-2 คะแนน 

1.3) ทักษะและควำมช ำนำญในกำรปฏิบัติงำนในต ำแหน่งที่รับสมัคร (พิจำรณำจำกงำนในหน้ำที่ของต ำแหน่งตำมท่ี
ประกำศรับสมัคร) 
มำก = 6-8 คะแนน   ปำนกลำง = 3-5 คะแนน   น้อย = 1-2 คะแนน 

2) อายุราชการและระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง (10 คะแนน) 
2.1) อำยุรำชกำร (5 คะแนน) 

2.1.1) ระดับช ำนำญกำรพิเศษ 
          มำกกว่ำ 12 ปีขึ้นไป = 5 คะแนน     มำกกว่ำ 10-12 ปี = 4 คะแนน 
          มำกกว่ำ 8-10 ปี = 3 คะแนน         มำกกว่ำ 6-8 ปี = 2 คะแนน 
          6 ปี = 1 คะแนน 

2.2) ระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่งในสำยงำน (5 คะแนน) 
2.2.1) กำรคัดเลือกด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ 
          มำกกว่ำ 12 ปีขึ้นไป = 5 คะแนน     มำกกว่ำ 10-12 ปี = 4 คะแนน 
          มำกกว่ำ 8-10 ปี = 3 คะแนน         มำกกว่ำ 6-8 ปี = 2 คะแนน 
          6 ปี = 1 คะแนน 



 

๕๖ 

ขั้นตอน รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
 

13. พิจำรณำคัดเลือกบุคคลให้เข้ำรับกำร
ประเมินผลงำน (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ (20 คะแนน) 
3.1)     กำรอุทิศเวลำให้กับรำชกำร (พิจำรณำจำกกำรให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำน/ ผู้บังคับบัญชำในกำรปฏิบัติงำน 
           นอกเวลำรำชกำรและไม่ใช่งำนในหน้ำที่โดยตรง ประกอบกับสถิติวันลำกิจ/ ลำป่วย ยกเว้นลำป่วยต่อเนื่อง                                  
           ที่มีใบรับรองแพทย์) (คะแนนเต็ม 6 คะแนน) 
           มำก = 5-6 คะแนน      ปำนกลำง = 3-4 คะแนน     น้อย = 1-2 คะแนน 
3.2)     ควำมอุตสำหะ ควำมขยันหมั่นเพียร (คะแนนเต็ม 6 คะแนน) 
           มำก = 5-6 คะแนน      ปำนกลำง = 3-4 คะแนน     น้อย = 1-2 คะแนน 
3.3)     ควำมประพฤติ (เช่น ควำมมีมนุษยสัมพันธ์ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่ผิดศีลธรรมอันดี ปฏิบัติตนตำมกฎหมำย                        
           เป็นพลเมืองดี รักษำควำมสำมัคคี ประหยัด สุภำพ อ่อนน้อม ตรงต่อเวลำ ได้รับกำรยอมรับจำกสังคม ไม่เกี่ยงงำน  
           ได้รำงวัล เช่น ข้ำรำชกำรดีเด่น) (คะแนนเต็ม 6 คะแนน) 
           ดีมำก = 5-6 คะแนน      ดี = 3-4 คะแนน     พอใช้ = 1-2 คะแนน 
3.4)     กำรรักษำวินัย (พิจำรณำจำกประวัติกำรถูกลงโทษทำงวินัย ยกเว้นที่ได้รับกำรล้ำงมลทินแล้ว) (คะแนนเต็ม 2  คะแนน) 
           มี = 0 คะแนน     ไม่มี = 2 คะแนน    
 
4) ผลงานหรือผลการปฏิบัติงาน (30 คะแนน) 
4.1)     คุณภำพ (เช่น มีควำมเร็ว ทันเหตุกำรณ์ ผลงำนแก้ไขน้อย ครบถ้วน รอบคอบ สมบูรณ์ (ทั้งในเชิงตรวจสอบและ 
           วิเครำะห์) มีกำรพัฒนำ (ก้ำวหน้ำที่เห็นชัด) มีกำรปรับปรุงอยู่เสมอ มีกำรใช้คอมพิวเตอร์ และใช้ระบบสำรสนเทศ  
           และอำจใช้หลักวิชำกำรบริหำรแนวใหม่เข้ำมำช่วยในกำรปฏิบัติงำน/ ปรับปรุง พัฒนำงำน) (คะแนนเต็ม 15 คะแนน) 
           ดีมำก = 11-15 คะแนน      ดี = 6-10 คะแนน     พอใช้ = 1-5 คะแนน 
4.2)      ประโยชน์ (เช่น ใช้เป็นแนวทำง เป็นตัวอย่ำง มีกำรอ้ำงอิงในกำรท ำงำนชิ้นอ่ืน ๆ ท ำแล้วแก้ไขปัญหำ 
            ของหน่วยงำนได ้ผู้รับบริกำรและผู้เกี่ยวข้อง มีควำมพึงพอใจต่อผลงำน) (คะแนนเต็ม 15 คะแนน) 
            ดีมำก = 11-15 คะแนน      ดี = 6-10 คะแนน     พอใช้ = 1-5 คะแนน 
 
 



 

๕๗ 

ขั้นตอน รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
 

13. พิจำรณำคัดเลือกบุคคลให้เข้ำรับกำร
ประเมินผลงำน (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5) ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่คัดเลือก (20 คะแนน) 
5.1)      สมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่งที่คัดเลือก ให้ประเมินสมรรถนะหลักตำมที่กรมควบคุมโรคก ำหนด                     
            (คะแนนเต็ม 12 คะแนน) 
            เกณฑ์กำรประเมินแต่ละข้อ มีดังนี้ 
            ผ่ำนกำรประเมิน ได้ 2 คะแนน  ไม่ผ่ำนได้ 0 คะแนน 
            5.1.1) กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม (Integrity) 
            5.1.2) กำรบริกำรที่ดี (Service Mind) 
            5.1.3) กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ (Mastery/ Expertise) 
            5.1.4) กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)  
            5.1.5) กำรมีน้ ำใจเปิดกว้ำง เป็นพ่ีเป็นน้อง (Relationship) 
            5.1.6) ควำมร่วมแรงร่วมใจ/ กำรท ำงำนเป็นทีม (Teamwork)     
5.2)      ควำมรู้ควำมสำมำรถและทักษะที่สะท้อนประสบกำรณ์ตรงต ำแหน่งที่คัดเลือก (คะแนนเต็ม 8 คะแนน) 
            5.2.1) ควำมรู้ควำมสำมำรถและทักษะที่สะท้อนประสบกำรณ์ตรงต ำแหน่งที่คัดเลือก 
                      ดีมำก = 3-4 คะแนน      ดี = 2 คะแนน   พอใช้ = 1 คะแนน 
            5.2.2) ควำมสำมำรถด้ำนภำษำอังกฤษ 
                      ผ่ำนกำรประเมิน ได้ 2 คะแนน 
                      ไม่ผ่ำนกำรประเมิน ได้ 0 คะแนน 
             5.2.3) ควำมสำมำรถด้ำน IT 
                       ผ่ำนกำรประเมิน ได้ 2 คะแนน 
                      ไม่ผ่ำนกำรประเมิน ได้ 0 คะแนน 
โดย ผู้ผ่านการประเมินจะต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
 
 
 



 

๕๘ 

ขั้นตอน รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
 

14. แจ้งผลกำรพิจำรณำคัดเลือกข้ำรำชกำร 
ให้กรมควบคุมโรค 
 
 
 

14.1 งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรรวบรวมคะแนนจำกคณะกรรมกำรฯ ตำมแบบเอกสำรแนบ 2.2  
14.2 รำยงำนผลกำรพิจำรณำไปยังกรมควบคุมโรค พร้อมด้วยเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำ ดังนี้ 

1) ประกำศรำยชื่อผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก 
2) รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลของส ำนักฯ 
3) ใบสรุปคะแนนกำรพิจำรณำคัดเลือกบุคคล (ส่วนเอกสำรกำรให้คะแนนกำรพิจำรณำคัดเลือกบุคคล ตำมแบบ

เอกสำรแนบ 2.2 ให้เก็บหลักฐำนไว้ที่ส ำนักฯ เพื่อกำรตรวจสอบในภำยหลังในกรณีท่ีมีปัญหำ) 
4) ใบสมัครและเอกสำรที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครตำมท่ีกรมควบคุมโรคก ำหนดของผู้ที่ได้รับคัดเลือกและผู้เปรียบเทียบ

อีก 2 รำย (ถ้ำมี) คนละ 1 ชุด 
5) รำยละเอียดเกี่ยวกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและควำมต้องกำรของต ำแหน่งที่คัดเลือก (Job Description and 

Job Requirement) ต ำแหน่งละ 1 ชุด 
 

15. พิจำรณำคัดเลือกบุคคลให้เข้ำรับ                   
กำรประเมินผลงำนตำมท่ีหน่วยงำนเสนอ 

15.1 คณะกรรมกำรคัดเลือกบุคคล ซึ่งแต่งตั้งโดย อ.ก.พ. กรม ประกอบด้วย อธิบดีเป็นประธำน รองอธิบดี (ทุกท่ำน) 
และผู้ทรงคุณวุฒิที่อธิบดีมอบหมำย 3 ท่ำนเป็นกรรมกำร และผู้อ ำนวยกำรกองกำรเจ้ำหน้ำที่  เป็นกรรมกำรและ
เลขำนุกำร พิจำรณำคัดเลือกบุคคล โดยพิจำรณำจำกเอกสำรกำรสมัครพร้อมใบสมัคร โดยใช้เกณฑ์กำรคัดเลือกเพ่ือเลื่อน
ข้ำรำชกำรในเอกสำรแนบ 2.2 ที่กรมควบคุมโรคก ำหนดหรือคณะกรรมกำรอำจก ำหนดวิธีกำรอ่ืนเพิ่มเติม และเสนอ              
ขอควำมเห็นต่ออธิบดีกรมควบคุมโรค 
 

16. เสนอขอควำมเห็นชอบตัวบุคคลให้เข้ำรับ             
กำรประเมินผลงำน พร้อมทั้งมีค ำสั่งให้ข้ำรำชกำร
รักษำกำรณ์ในต ำแหน่งที่ได้รับคัดเลือก 

16.1 กองกำรเจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรคัดเลือกบุคคลของกรมฯ ประกำศอนุมัติ                  
ตัวบุคคลที่ได้รับกำรคัดเลือก พร้อมทั้งแนบเอกสำรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคล
ของส ำนักฯ ใบสรุปคะแนน ใบสมัครและเอกสำรประกอบค ำขอคัดเลือกบุคคลของผู้ได้รับกำรคัดเลือกและผู้เปรียบเทียบ
จ ำนวน 2 รำย เสนอขอควำมเห็นชอบต่ออธิบดี 

17. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบตัวบุคคลให้เข้ำรับ
กำรประเมินผลงำน 

17.1 อธิบดีพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบตัวบุคคล 
 



 

๕๙ 

ขั้นตอน รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
 

18. ด ำเนินกำรแจ้งเวียนประกำศอนุมัติ                     
ตัวบุคคลทำงเว็บไซต์กรมควบคุมโรคและ               
กองกำรเจ้ำหน้ำที่ หน่วยงำนที่เก่ียวข้อง
ด ำเนินกำรแจ้งผู้ได้รับกำรคัดเลือก 

18.1 กองกำรเจ้ำหน้ำที่แจ้งเวียนประกำศอนุมัติตัวบุคคล ค ำสั่งให้ข้ำรำชกำรรักษำกำรในต ำแหน่งที่ได้รับคัดเลือก                   
ทำงเว็บไซต์กรมควบคุมโรคและกองกำรเจ้ำหน้ำที่ 
18.2 หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรแจ้งผู้ได้รับกำรคัดเลือกจัดท ำผลงำนวิชำกำรส่งภำยใน 1 ปี นับจำกวันที่ได้รับ
อนุมัติตัวบุคคล 
 

19.  จัดท ำเอกสำรประกอบค ำขอประเมิน 
ผลงำน พร้อมทั้งผลงำนวิชำกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19.1 ส ำนักฯ โดยงำนกำรเจ้ำหน้ำที่แจ้งผลที่กรมพิจำรณำคัดเลือกให้ข้ำรำชกำรทรำบ เพ่ือจัดท ำเอกสำรประกอบค ำขอ
ประเมินผลงำนเพื่อแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ (แบบฟอร์ม ที่ 2) ให้แล้วเสร็จภำยใน 
1 ปี นับจำกวันที่กรมควบคุมโรคอนุมัติตัวบุคคล 
19.2 กำรจัดท ำเอกสำรประกอบค ำขอประเมินผลงำนเพ่ือแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ                    
ของกรมควบคุมโรค (แบบฟอร์มที่ 2) มีรำยละเอียด ดังนี้ 

 ปกหน้า 
1)  ชื่อ-สกุล (ระบุ นำย/ นำง/ น.ส. ผู้ขอประเมินผลงำน) 
2)  ขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง  

                         ต ำแหน่งที่จะขอแต่งตั้งในระดับที่สูงขึ้น เช่น นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ เป็นต้น 
                    3)  ต าแหน่งเลขที ่ 
                         ต ำแหน่งเลขท่ีที่จะขอแต่งตั้งข้ึนด ำรงต ำแหน่ง ซึ่งบำงกรณีอำจไม่ใช่ต ำแหน่งที่ผู้ขอรับกำรคัดเลือก 
                         ด ำรงอยู่ในปัจจุบัน 
                     4) ส่วนราชการ (ระบุชื่อ ส ำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค) 
 

 อวช. 1 ข้อมูลส่วนบุคคล  
1) ชื่อ (ระบุ นำย/ นำง/ น.ส. ผู้ขอประเมินผลงำน) 
2) ต าแหน่งปัจจุบัน (ระบุชื่อต ำแหน่งในสำยงำนปัจจุบัน เช่น นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร               

เป็นต้น) 
 ต าแหน่งเลขที ่(ต ำแหน่งเลขท่ีที่ผู้ขอประเมินด ำรงอยู่ในปัจจุบัน) 



 

๖๐ 

ขั้นตอน รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
 

19.  จัดท ำเอกสำรประกอบค ำขอประเมิน          
ผลงำน พร้อมทั้งผลงำนวิชำกำร (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 งาน/ ฝ่าย/ กลุ่ม  
 กอง/ สถาบัน/ ส านัก/ ส านักงาน/ กรม 
(ระบุตำมต ำแหน่งเลขที่ที่ผู้ขอรับกำรคัดเลือกด ำรงอยู่ในปัจจุบัน เช่น กลุ่มโรคติดต่อทำงอำหำรและน้ ำ 
ส ำนักโรคติดต่อทั่วไป เป็นต้น) 
ด ารงต าแหน่งนี้วันที่...เดือน...พ.ศ.... (ระบุวัน เดือน ปี ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งในระดับ                 
ที่ด ำรงอยู่ในปัจจุบัน) 
อัตราเงินเดือน (ระบุอัตรำเงินเดือนข้ันที่ได้รับปัจจุบันในปีงบประมำณท่ีส่งค ำขอประเมิน) 
อัตราเงินเดือนในปีงบประมาณที่ผ่านมา (ระบุอัตรำเงินเดือนขั้นที่ได้รับในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ
ก่อนส่งค ำขอประเมิน) 
หน่วยงานที่ปฏิบัติราชการจริง (ระบุชื่อกลุ่มที่ปฏิบัติรำชกำรจริง) 

3) ขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง/ ระดับ  (ต ำแหน่งที่จะขอแต่งตั้งในระดับที่สูงขึ้น                  
เช่น นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ เป็นต้น) 
ด้าน ..................................................................................................................................................... 
ต าแหน่งเลขที่ (ต ำแหน่งเลขที่ที่จะขอแต่งตั้งขึ้นด ำรงต ำแหน่ง ซึ่งบำงกรณีอำจไม่ใช่ต ำแหน่ง                      
ที่ผู้ขอรับกำรคัดเลือกด ำรงอยู่ในปัจจุบัน) 
งาน/ ฝ่าย/ กลุ่ม …………………………………………………………………………………………………. 
กอง/ สถาบัน/ ส านัก/ ส านักงาน/ กรม  ………………………………………………………………. 
(ระบุตำมต ำแหน่งเลขท่ีที่จะขอแต่งตั้งข้ึนด ำรงต ำแหน่ง) 

4) ประวัติส่วนตัว (จำก ก.พ. 7) 
เกิดวันที่ ..... เดือน ..... ปี ..... (ระบุตำมหลักฐำนในทะเบียนประวัติ ก.พ. 7) 
อายุราชการ ..... ปี..... เดือน (นับอำยุรำชกำรตั้งแต่ที่เริ่มเข้ำรับรำชกำรจนถึงเดือนที่ส่งค ำขอ
ประเมิน) 
 
 



 

๖๑ 

ขั้นตอน รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
 

19.  จัดท ำเอกสำรประกอบค ำขอประเมิน  
ผลงำน พร้อมทั้งผลงำนวิชำกำร (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5) ประวัติการศึกษา (ระบุคุณวุฒิกำรศึกษำ ชื่อปริญญำและสำขำวิชำเอก วันเดือนปีที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 
และชื่อสถำบัน) 

6) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ำมี) (ระบุชื่อใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ พร้อมระบุวันออกใบอนุญำต
และวันหมดอำยุ) 

7) ประวัติการรับราชการ (ระบุประวัติกำรรับรำชกำรเริ่มนับตั้งแต่วันแรกที่รับรำชกำรจนถึงปัจจุบัน     
โดยให้กรอกรำยกำรเฉพำะที่มีกำรปรับเปลี่ยนระดับต ำแหน่ง เปลี่ยนสถำนที่ปฏิบัติรำชกำร และปีที่
ได้รับกำรเลื่อนเงินเดือนทุกปี หรือมีกำรเปลี่ยนบัญชีเงินเดือนใหม่ โดยให้ระบุวัน เดือน ปี ต ำแหน่ง 
อัตรำเงินเดือน และสังกัด) 

8) ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน (ระบุ ปี พ.ศ. ที่ฝึกอบรมและดูงำน ระยะเวลำ ชื่อหลักสูตรและ 
สถำบันที่จัดฝึกอบรมและดูงำน) 

9) ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน (เคยปฏิบัติงำนเกี่ยวกับอะไรบ้ำงที่นอกเหนือจำกข้อ 7  เช่น  
เป็นหัวหน้ำโครงกำร หัวหน้ำงำน กรรมกำร อนุกรรมกำร วิทยำกร อำจำรย์พิเศษ เป็นต้น )                        
ลงลำยมือชื่อ-สกุล ของผู้รับกำรประเมินและวัน เดือน ปี เพ่ือรับรองว่ำข้อควำมที่แจ้งไว้                              
ในแบบฟอร์มนี้ถูกต้องและเป็นควำมจริง 

 อวช. 2 แบบแสดงผลการด าเนินการงานที่ผ่านมา 
                    ล าดับที่ ๑   

1) ชื่อผลงาน  
(ระบุชื่อผลงำนที่จะน ำเสนอ โดยผลงำนดังกล่ำวจะต้องเป็นผลส ำเร็จของงำนที่เกิดจำกกำร
ปฏิบัติงำนในต ำแหน่งหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของผู้ขอประเมิน) 

2) ระยะเวลาที่ด าเนินการ (ระบุช่วงเวลำกำรด ำเนินกำร) 
3) ความรู้ทางวิชาการหรือแนวความคิดที่ใช้ในการด าเนินการ  

(ระบุแนวควำมคิด ทฤษฎี องค์ควำมรู้ และข้อมูลต่ำง ๆ ที่น ำมำใช้ในกำรด ำเนินงำน โดยสรุปให้มี  
                        ควำมสอดคล้องและเชื่อมโยงกับผลกำรด ำเนินงำน) 
 



 

๖๒ 

ขั้นตอน รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
 

19.  จัดท ำเอกสำรประกอบค ำขอประเมิน 
ผลงำน พร้อมทั้งผลงำนวิชำกำร (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) สรุปสาระส าคัญและข้ันตอนการด าเนินการ  
(ระบุหลักกำรและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย สำระส ำคัญและข้ันตอน หลักกำรด ำเนินกำร  

                        ซึ่งอำจแสดงเป็นแผนผังกำรท ำงำน (Flow Chart) หรือแผนภำพประกอบกำรอธิบำยเพื่อให้เห็น   
                        ภำพชัดเจนยิ่งขึ้น กรณีมีหลักฐำนอ้ำงอิงให้แนบเอกสำรประกอบ) 

5) ผู้ร่วมจัดท าผลงาน (ถ้ำมี)  
(ระบุชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง สังกัดของผู้ร่วมด ำเนินกำรในผลงำน และระบุสัดส่วนควำมรับผิดชอบ                     

                        ของผลงำนเป็นร้อยละของผู้ร่วมด ำเนินกำรด้วย หำกเป็นผลงำนที่ปฏิบัติเองทั้งหมด ให้ระบุ 100%)            
6) ส่วนของผลงานที่ผู้เสนอเป็นผู้ปฏิบัติ  

(ระบุรำยละเอียดของผลงำนพร้อมทั้งสัดส่วนของผลงำนให้ระบุรำยละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอน 
กิจกรรมกำรด ำเนินงำน และสัดส่วนของผลงำนเป็นร้อยละที่ผู้เสนอผลงำนเป็นผู้ปฏิบัติ) 

7) ผลส าเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  
     ให้แสดงผลส ำเร็จของงำนทั้งในเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ คือ 

       7.1)  ผลส าเร็จของงานเชิงปริมาณ คือ ผลงำนที่เกิดจำกกำรปฏิบัติงำน มีผลส ำเร็จในเชิงปริมำณ    
                        ที่เกิดขึ้น มีปริมำณของผลงำนเมื่อเปรียบเทียบกับเป้ำหมำย หรือข้อตกลงตำมท่ีได้ก ำหนด 

     7.2) ผลส าเร็จของงานเชิงคุณภาพ คือ ผลงำนที่ได้แสดงให้เห็นถึงกำรตอบสนอง แนวคิด   
     ยุทธศำสตร์ของรัฐบำล  กระทรวง และจังหวัดที่มีควำมเป็นไปได้ในกำรน ำไปใช้ประโยชน์  เช่น   
     กำรตอบสนอง ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรหรือผลตอบแทนที่ได้จำกกำรด ำเนินงำน เช่น  
     กำรลดค่ำใช้จ่ำย กำรลดต้นทุนกำรผลิต กำรลดเวลำกำรปฏิบัติงำน คุณภำพกำรบริกำรดีข้ึน เป็นต้น 

   8)  การน าไปใช้ประโยชน์ 
                        (อธิบำยกำรน ำผลงำนไปใช้ประโยชน์ในกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินงำน หำกมีกำรน ำผลงำน 
                        ไปใช้ในกำรพัฒนำ ต่อยอด ปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินงำนในวงกว้ำงข้ึน จำกเดิมท่ีเกิดเฉพำะจุด 
                              และประยุกต์แก้ปัญหำที่เกิดขึ้น ให้อธิบำยว่ำน ำไปใช้ประโยชน์ได้อย่ำงไร กับบุคคลเป้ำหมำย 
                          ที่ไหน เกิดประโยชน์ต่อผู้รับกำรบริกำร และสังคมอย่ำงไรให้น ำเสนอด้วย อีกทั้งมีผลต่อกำรพัฒนำ 
                          งำนทั้งทำงตรงและทำงอ้อมอย่ำงไร 



 

๖๓ 

ขั้นตอน รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
 

19.  จัดท ำเอกสำรประกอบค ำขอประเมิน 
ผลงำน พร้อมทั้งผลงำนวิชำกำร (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   9) ความยุ่งยากในการด าเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค  
                        (อธิบำยควำมยุ่งยำกในกำรด ำเนินงำนตำมท่ีได้น ำไปปฏิบัติจริงว่ำมีควำมยุ่งยำกอย่ำงไร เช่น                 
                        กำรตัดสินใจแก้ปัญหำ กำรใช้หลักวิชำกำร หรือทฤษฎีที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน กำรบูรณำกำรงำน และ 
                        กำรควบคุมปัจจัยที่เกีย่วข้องว่ำมีควำมยุ่งยำกประกำรใด แต่ไม่ใช่ควำมยุ่งยำกที่เป็นปัญหำอุปสรรค 
                        ของกำรท ำงำน เช่น ขำดแคลนอัตรำก ำลัง หรือขำดแคลนงบประมำณ เป็นต้น 

     อธิบำยวิเครำะห์ปัญหำอุปสรรคของกำรด ำเนินงำนที่เกิดขึ้น ระบุถึงสำเหตุของปัญหำว่ำเกิดจำก 
     สำเหตุใด มีปัจจัยอะไรมำเกี่ยวข้องบ้ำง และอธิบำยปัญหำอุปสรรคอะไรที่ท ำให้กำรปฏิบัติงำน                        
     ไม่เป็นไปตำมที่คำดหวังไว้ ทั้งในระหว่ำงกำรด ำเนินงำน และหลังจำกสิ้นสุดกำรด ำเนินงำนแล้ว) 

                  10) ข้อเสนอแนะ 
(ผู้ขอประเมินมีข้อเสนอแนะเพ่ือกำรแก้ไขอย่ำงไร เพ่ือมิให้ปัญหำเกิดข้ึนอีก และมีข้อเสนอแนะ 

                        เพ่ือพัฒนำงำน/ปรับปรุงงำนดังกล่ำวอย่ำงไร เป็นกำรเสนอแนวทำงเชิงสร้ำงสรรค์เป็นผลงำน                    
                        ที่เป็นรูปธรรม) 
                  11) การรับรองผลงาน 

11.1) ค ารับรองของผู้ขอประเมิน 
(ให้ผู้ขอประเมินรับรองว่ำผลงำนวิชำกำรดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร และผลงำน
วิชำกำรที่จะขอประเมินทุกเรื่อง ไม่เป็นงำนวิจัยหรือวิทยำนิพนธ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของกำรศึกษำ                
เพ่ือขอรับปริญญำหรือประกำศนียบัตรหรือเป็นส่วนหนึ่งของกำรฝึกอบรม โดยลงลำยมือชื่อ 
ต ำแหน่ง และวัน เดือน ปี)  
11.2) ค ารับรองของผู้ร่วมจัดท าผลงาน 
(ให้ผู้ขอประเมินและผู้ร่วมจัดท ำผลงำนรับรองว่ำสัดส่วนหรือลักษณะงำนในกำรด ำเนินกำร                   
ของผู้จัดท ำผลงำนถูกต้องตรงกับควำมเป็นจริงทุกประกำร) 
11.3) ค ารับรองของผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าฝ่าย/ กลุ่มงาน 
(ระบุว่ำได้ตรวจสอบผลงำนของ............................................. (ชื่อผู้ขอประเมิน) ที่เสนอให้ประเมิน
แล้ว เห็นว่ำถูกต้องตรงตำมควำมเป็นจริงทุกประกำร ทั้งนี้ให้หัวหน้ำฝ่ำย/ กลุ่มงำนลงลำยมือชื่อ 



 

๖๔ 

ขั้นตอน รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
 

19.  จัดท ำเอกสำรประกอบค ำขอประเมิน 
ผลงำน พร้อมทั้งผลงำนวิชำกำร (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต ำแหน่ง และวัน เดือน ปี) 
11.4) ค ารับรองของผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไป 1 ระดับ (ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า) 
(ระบุว่ำได้ตรวจสอบผลงำนของ............................................. (ชื่อผู้ขอประเมิน) ที่เสนอให้ประเมิน
แล้ว เห็นว่ำถูกต้องตรงตำมควำมเป็นจริงทุกประกำร ทั้งนี้ให้ผู้อ ำนวยกำรกองหรือเทียบเท่ำ                     
ลงลำยมือชื่อ ต ำแหน่ง และวัน เดือน ปี) 

                         หมำยเหตุ  
1. เป็นผลกำรด ำเนินกำรงำนที่ผ่ำนมำตำมหัวข้อที่ได้เสนอไว้ในขั้นตอนกำรคัดเลือกบุคคล  

จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 เรื่อง แต่ไม่เกิน 5 เรื่อง 
                               2. หำกเป็นผลงำนด้ำนวิชำกำร ให้แนบหลักฐำนเพื่อประกอบกำรพิจำรณำด้วย  เช่น  รำยงำน         
                                   กำรวิจัย บทควำมทำงวิชำกำร แผ่นพับ โปสเตอร์ วีดีโอ วีซีดี เทป ผลกำรนิเทศ กำรพัฒนำ  
                                   หลักสูตร เป็นต้น 
 
                    ล าดับที่ 2 (ถ้ำมีแสดงรำยละเอียดเช่นเดียวกับล ำดับที่ 1)   
 

 อวช. 3 แบบแสดงข้อเสนอแนวความคิด/ วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน ประกอบด้วย 
                    ล าดับที่ ๑   

1) เรื่อง  
(ระบุหัวข้อที่แสดงถึงแนวคิด/ วิธีกำรเพ่ือพัฒนำงำนหรือปรับปรุงงำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น                   

                        ในต ำแหน่งที่ขอประเมิน) 
2) หลักการและเหตุผล  

(อธิบำยถึงเหตุผลควำมจ ำเป็น สำเหตุที่น ำเสนอแนวควำมคิด หรือวิธีกำรเพ่ือพัฒนำงำน/ ปรับปรุง 
                        งำน มีเหตุจูงใจอย่ำงไร และจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่ำงไร) 
 
 



 

๖๕ 

ขั้นตอน รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
 

19.  จัดท ำเอกสำรประกอบค ำขอประเมิน 
ผลงำน พร้อมทั้งผลงำนวิชำกำร (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) บทวิเคราะห์  
(น ำเสนอแนวคิดหรือวิธีกำรเพ่ือพัฒนำงำนหรือปรับปรุงงำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น ควรเป็น 

                        แนวคิด วิสัยทัศน์ หรือแผนงำนที่จะท ำในอนำคตเพ่ือพัฒนำงำนในต ำแหน่งที่จะได้รับกำรแต่งตั้ง  
                        สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน โดยผ่ำนกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์หรือสภำพทั่วไป                   
                        ถึงภำระหน้ำที่ในปัจจุบัน ตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งที่จะประเมิน กำรน ำข้อมูลจำกผล                           
                        กำรปฏิบัติงำน ผลงำนวิจัย หรือผลงำนวิชำกำรอ่ืน ๆ มำสนับสนุนแนวทำงดังกล่ำว และแสดง                        
                        ให้เห็นว่ำแนวควำมคิด หรือวิธีกำรพัฒนำงำนดังกล่ำว จะสำมำรถน ำไปใช้เพ่ือปรับปรุง 
                        ประสิทธิภำพของกำรท ำงำนได้จริง) 

4) ข้อเสนอ 
(ระบุข้อเสนอในกำรพัฒนำหรือปรับปรุงงำน โดยแสดงให้เห็นว่ำ ข้อเสนอนั้นสำมำรถน ำไปปฏิบัติได้ 

                        อย่ำงเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับสถำนกำรณ์และควำมเป็นจริง ทั้งนี้ข้อเสนอนั้นต้องสำมำรถระบุ  
                        ช่วงเวลำที่จะน ำไปปฏิบัติเห็นผลได้อย่ำงชัดเจน) 

5) ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
(ระบุผลที่คำดหมำยหรือมุ่งหวังที่จะให้เกิดข้ึนจำกกำรเสนอแนวคิด วิธีกำร หรือข้อเสนอเพ่ือพัฒนำ 

                        งำน หรือปรับปรุงงำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น ซึ่งผลงำนดังกล่ำวอำจต้องแสดงได้ท้ังเชิงปริมำณ  
                        และ/ หรือเชิงคุณภำพ ตลอดจนช่วงเวลำที่คำดว่ำผลงำนดังกล่ำวจะได้รับประโยชน์ต่อบุคคล  
                        เป้ำหมำย และเกิดผลงำนที่สำมำรถวัดได้อย่ำงเป็นรูปธรรม) 

6) ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(ระบุกิจกรรมและตัวชี้วัดที่สำมำรถน ำมำใช้วัดผลส ำเร็จจำกกำรเสนอแนวคิด วิธีกำร หรือข้อเสนอ  

                        เพ่ือพัฒนำงำนหรือปรับปรุงงำนได้อย่ำงชัดเจน ถูกต้อง และน่ำเชื่อถือ สำมำรถตรวจสอบได้อย่ำงมี 
                        ประสิทธิภำพและประสิทธิผล ซึ่งอำจมีกำรติดตำมภำยหลังกำรแต่งตั้งแล้ว) 
                        หมำยเหตุ  
                        ให้เสนอข้อเสนอแนวคิดเพ่ือพัฒนำงำน ตำมหัวข้อที่ได้เสนอไว้ในขั้นตอนกำรคัดเลือกบุคคล 
 



 

๖๖ 

ขั้นตอน รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
 

19.  จัดท ำเอกสำรประกอบค ำขอประเมิน 
ผลงำน พร้อมทั้งผลงำนวิชำกำร (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 อวช. 4 แบบแสดงผลงานวิชาการ ประกอบด้วย 
ล าดับที่ ๑   
1) เรื่อง  

(ปี พ.ศ. ที่ด าเนินการ) 
ระบุชื่อผลงำนที่จะน ำเสนอ โดยผลงำนดังกล่ำวจะต้องเป็นผลส ำเร็จของงำนที่เกิดจำกกำร 

                       ปฏิบัติงำนในต ำแหน่งหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของผู้ขอประเมิน พร้อมระบุปี พ.ศ. ที่ด ำเนินกำร  
2) สรุปผลการปฏิบัติงาน 

บทคัดย่อ  
ก. ขั้นตอนในการด าเนินการ  
ข. ลักษณะท่ีแสดงถึงความยุ่งยาก 

                            (อธิบำยควำมยุ่งยำกในกำรด ำเนินงำนตำมท่ีได้ปฏิบัติจริงว่ำมีควำมยุ่งยำกอย่ำงไร เช่น  
                            กำรตัดสินใจแก้ปัญหำ กำรใช้หลักวิชำกำร หรือทฤษฎีที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน กำรบูรณำกำร   
                            และกำรควบคุมปัจจัยที่เก่ียวข้องว่ำมีควำมยุ่งยำกประกำรใด แต่ไม่ใช่ควำมยุ่งยำกที่เป็นปัญหำ 
                            อุปสรรคของกำรท ำงำน เช่น ขำดแคลนอัตรำก ำลัง หรือขำดแคลนงบประมำณ เป็นต้น 

         อธิบำยวิเครำะห์ปัญหำอุปสรรคของกำรด ำเนินงำนที่เกิดขึ้น ระบุถึงสำเหตุของปัญหำ                             
         ว่ำเกิดจำกสำเหตุใด มีปัจจัยอะไรบ้ำงทีเ่กี่ยวข้อง และอธิบำยปัญหำอุปสรรคที่ท ำให้กำรปฏิบัติงำน    
           ไม่เป็นไปตำมที่คำดหวังไว้ ทั้งในระหว่ำงกำรด ำเนินงำน และหลังจำกสิ้นสุดกำรด ำเนินงำนแล้ว) 
3) สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ตนเองปฏิบัติ  

(ระบจุ ำนวนผู้ด ำเนินกำร (... คน) สัดส่วนในกำรด ำเนินกำรของผู้ขอประเมิน (ต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
60 และเป็นชื่อแรกของผู้จัดท าผลงาน) และระบุรำยละเอียดของผลงำน เฉพาะส่วนที่                            
ผู้ขอประเมินปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนกิจกรรมกำรด ำเนินงำน) 

4) การน าผลงานไปใช้ประโยชน์/ อ้างอิง 
(อธิบำยกำรน ำผลงำนไปใช้ประโยชน์ในกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินงำน หำกมีกำรน ำผลงำน                 
ไปใช้ในกำรพัฒนำ ต่อยอด ปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินงำนในวงกว้ำงขึ้น และประยุกต์แก้ปัญหำ                



 

๖๗ 

ขั้นตอน รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
 

19.  จัดท ำเอกสำรประกอบค ำขอประเมิน 
ผลงำน พร้อมทั้งผลงำนวิชำกำร (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่เกิดขึ้น ให้อธิบำยว่ำได้น ำไปใช้ประโยชน์อย่ำงไร กับกลุ่มเป้ำหมำยใด ที่ไหน เกิดประโยชน์ต่อผู้รับ
กำรบริกำรและสังคมอย่ำงไร รวมทั้งมีผลต่อกำรพัฒนำงำนทั้งทำงตรงและทำงอ้อมอย่ำงไร) 

5) การเผยแพร่ผลงาน  
(ระบุรำยละเอียดกำรเผยแพร่ผลงำน ได้แก่ จ ำนวนหน้ำ (เนื้อหำ/ ภำคผนวก) วันเดือนปีที่เผยแพร่  

                        และแหล่งที่เผยแพร่) 
หมำยเหตุ 

                       ให้เสนอเอกสำรผลงำนทำงวิชำกำร ไม่เกิน 3 เรื่อง ตำมหัวข้อที่ได้เสนอไว้ในขั้นตอนกำรคัดเลือก 
                       บุคคล 
 

 ค ารับรองผลงานวิชาการ 
1) ค ารับรองของผู้ขอรับการประเมิน 

(ให้ผู้ขอประเมินรับรองว่ำผลงำนวิชำกำรดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร และผลงำน
วิชำกำรที่จะขอประเมินทุกเรื่อง ไม่เป็นงำนวิจัยหรือวิทยำนิพนธ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของกำรศึกษำ                 
เพ่ือขอรับปริญญำหรือประกำศนียบัตรหรือเป็นส่วนหนึ่งของกำรฝึกอบรม โดยลงลำยมือชื่อ 
ต ำแหน่ง และวัน เดือน ปี)  

2) ค ารับรองของผู้จัดท าผลงาน 
ให้ผู้ขอประเมินและผู้ร่วมจัดท ำผลงำนรับรองว่ำสัดส่วนหรือลักษณะงำนในกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
เอกสำรผลงำนวิชำกำรถูกต้องตรงตำมควำมเป็นจริงทุกประกำร ดังนี้ 
     ล ำดับที่ 1 เรื่อง .................................................................. 
     ล ำดับที่ 2 (ถ้ำมี) ................................................................ 
     ล ำดับที่ 3 (ถ้ำมี) ................................................................  
หมำยเหตุ 
1. กรณีเป็นผลงำนงำนร่วมกันหลำยคน ผู้ร่วมจัดท ำผลงำนทุกคนจะต้องลงชื่อในค ำรับรอง และ 

เมื่อได้ลงชื่อรับรองและส่งเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำแล้ว จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้ 



 

๖๘ 

ขั้นตอน รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
 

19.  จัดท ำเอกสำรประกอบค ำขอประเมิน 
ผลงำน พร้อมทั้งผลงำนวิชำกำร (ต่อ) 
 

2. หำกพิสูจน์ได้ว่ำผู้มีผลงำนร่วมรำยใดได้ให้ค ำรับรองที่ไม่ถูกต้องตำมควำมเป็นจริง โดยมีเจตนำ 
ให้ช่วยเหลือผู้ขอประเมินผู้นั้น ผู้ขอประเมินอำจถูกลงโทษทำงวินัยตำมควรแก่กรณี 

3) ค ารับรองของผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าฝ่าย/ กลุ่มงาน 
(ระบุว่ำได้ตรวจสอบผลงำนของ............................................. (ชื่อผู้ขอประเมิน) ที่เสนอให้ประเมิน
แล้ว เห็นว่ำถูกต้องตรงตำมควำมเป็นจริงทุกประกำร ทั้งนี้ให้หัวหน้ำฝ่ำย/ กลุ่มงำนลงลำยมือชื่อ 
ต ำแหน่ง และวัน เดือน ปี) 

4) ค ารับรองของผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไป 1 ระดับ (ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า) 
(ระบุว่ำได้ตรวจสอบผลงำนของ............................................. (ชื่อผู้ขอประเมิน) ที่เสนอให้ประเมิน
แล้ว เห็นว่ำถูกต้องตรงตำมควำมเป็นจริงทุกประกำร ทั้งนี้ให้ผู้อ ำนวยกำรกองหรือเทียบเท่ำ                    
ลงลำยมือชื่อ ต ำแหน่ง และวัน เดือน ปี) 

19.3  จัดส่งเอกสำรประกอบค ำขอประเมินผลงำนที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว พร้อมส ำเนำเอกสำรดังกล่ำว (จ ำนวน
เท่ำกับคณะกรรมกำร) ให้งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ 

20. ส่งเอกสำรประกอบค ำขอประเมินผลงำน 
พร้อมทั้งผลงำนวิชำกำร ไปที่กรมควบคุมโรค 

20.1 งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ท ำหนังสือเรียนผู้อ ำนวยกำรกองกำรเจ้ำหน้ำที่ เพื่อส่งเอกสำรเข้ำรับกำรประเมินของข้ำรำชกำร                 
ที่ได้รับอนุมัติตัวบุคคลให้กองกำรเจ้ำหน้ำที่ กรมควบคุมโรค ประกอบด้วย  
    1) เอกสำรประกอบค ำขอประเมินผลงำน (อวช. 1-4) 
    2) ผลงำนล ำดับที่ 1 พร้อมหลักฐำนกำรเผยแพร่ 
    3) ผลงำนล ำดับที่ 2 
    4) ผลงำนล ำดับที่ 3  

21. พิจำรณำเอกสำรประกอบค ำขอ
ประเมินผลงำน พร้อมทั้งผลงำนวิชำกำร 

21.1 คณะกรรมกำรประเมินผลงำนของบุคคล ต ำแหน่งระดับช ำนำญกำรพิเศษ ของกรมควบคุมโรค พิจำรณำเอกสำร
ประกอบค ำขอประเมินผลงำนของข้ำรำชกำรที่ได้รับอนุมัติตัวบุคคล 
21.2 แจ้งผลกำรพิจำรณำมำยังส ำนักฯ 
1) กรณีผ่ำนกำรประเมิน โดยไม่ต้องปรับปรุงแก้ไขผลงำน กรมฯ มีค ำสั่งเลื่อนข้ำรำชกำร 
2) กรณีผ่ำนกำรประเมิน โดยต้องปรับปรุงแก้ไขผลงำน ให้ด ำเนินกำรแก้ไขผลงำนตำมมติที่ประชุม และน ำเข้ำที่ประชุม
ใหม่อีกครั้ง 



 

๖๙ 

ขั้นตอน รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
 

22. ด ำเนินกำรจัดท ำค ำสั่งเลื่อนข้ำรำชกำรที่
ผ่ำนกำรประเมินผลงำนวิชำกำร 
 
 

22.1 กองกำรเจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรตรวจสอบข้อมูลบุคคล รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประเมินผลงำนวิชำกำร 
จัดท ำบัญชีรำยละเอียดกำรเลื่อนข้ำรำชกำร รำยละเอียดของหนังสือ กฎ ก.พ. ที่เกี่ยวข้อง (หน้ำครุฑ) พร้อมทั้งหนังสือ
เรียนอธิบดีเพื่อพิจำรณำลงนำมในค ำสั่งเลื่อน 

23. พิจำรณำลงนำมค ำสั่งเลื่อนข้ำรำชกำร 
 

23.1 อธิบดีพิจำรณำและลงนำมค ำสั่งเลื่อนข้ำรำชกำร 

24. ด ำเนินกำรแจ้งเวียนค ำสั่งเลื่อนข้ำรำชกำร
ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

24.1 กองกำรเจ้ำหน้ำที่ ด ำเนินกำรตรวจสอบค ำสั่งเลื่อนข้ำรำชกำรที่อธิบดีลงนำมแล้ว พร้อมออกเลขที่หนังสือค ำสั่ง 
จัดท ำหนังสือเวียนแนบค ำสั่งเลื่อนข้ำรำชกำร เพื่อแจ้งส ำนัก/ กองที่เก่ียวข้องรับทรำบ 
 

25. แจ้งข้ำรำชกำรที่ไดร้ับอนุมัตติัวบุคคลรับทรำบ
ค ำสั่งเลื่อนข้ำรำชกำร 

25.๑ กรมควบคุมโรคมีค ำสั่งเลื่อนข้ำรำชกำร 
25.2 งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรแจ้งเวียนค ำสั่งเลื่อนข้ำรำชกำรให้ข้ำรำชกำรและผู้เกี่ยวข้องรับทรำบ 
  

 

 



๗๐ 
 

6. เอกสารอ้างอิง 
- หนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร 1006/ ว 34 ลงวันที่ 29 ตุลำคม 2547  

- หนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร 1008.1/ 154 ลงวันที่ 6 มิถุนำยน 2556 

- หนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร 1006/ ว 10 ลงวันที่ 15 กันยำยน 2548  

- หนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร 1008.1/ 154 ลงวันที่ 6 มิถุนำยน 2556 

 



๗๑ 
 

7. รายช่ือแบบฟอร์ม ช่วงเวลาที่ต้องใช้ และผู้ให้ข้อมูล 
 
7.1 ข้าราชการประเภทท่ัวไป ระดับช านาญงาน 
 

ที ่ ชื่อแบบฟอร์ม 
ช่วงเวลาที่ต้องใช้

แบบฟอร์ม 
ผู้ให้ข้อมูล 

1 แบบการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะ 
เข้ารับการประเมิน เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่ง ซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
โดยอาศัยความรู้ ความช านาญ และ
ประสบการณ์เฉพาะตัว (ว34/47) 

สมัครเข้ารับการประเมิน หัวหน้ากลุ่มต้นสังกัดและ 
ผู้อ านวยการส านักฯ  

2 เอกสารประเมินบุคคลและผลงาน 

ส่งผลงาน 

ข้าราชการผู้ขอประเมิน 
เพ่ือเลื่อนระดับ 

- ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้รับ             
การประเมิน 

ข้าราชการผู้ขอประเมิน 
เพ่ือเลื่อนระดับ 

- ตอนที่ 2 การตรวจสอบคุณสมบัติ               
ผู้ขอรับการประเมิน 

งานการเจ้าหน้าที่ 
ของส านักฯ 

- ตอนที่  3 การประเมินคุณลักษณะเฉพาะ
บุคคล 

หัวหน้ากลุ่มต้นสังกัดและ 
ผู้อ านวยการส านักฯ 

 
7.2 ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ 
 

ที ่ ชื่อแบบฟอร์ม 
ช่วงเวลาที่ต้องใช้

แบบฟอร์ม 
ผู้ให้ข้อมูล 

1 เอกสารประกอบค าขอคัดเลือกบุคคล
เพ่ือเลื่อนระดับ (แบบฟอร์มที่ 1.1) 

สมัครเข้ารับการประเมิน 

ข้าราชการผู้ขอประเมิน 
เพ่ือเลื่อนระดับ 

- แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล 
(เอกสารหมายเลข 1) 
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
- แบบแสดงรายละเอียดการเสนอ
ผลงาน (เอกสารหมายเลข 2) 
- แบบแสดงรายละเอียดการเสนอ
ผลงานที่จะขอประเมิน (เอกสาร
หมายเลข 3-5)  

ข้าราชการผู้ขอประเมิน 
เพ่ือเลื่อนระดับ 

- แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล 
(เอกสารหมายเลข 1) 
ตอนที่ 2 การตรวจสอบคุณสมบัติ               
ของบุคคล 

งานการเจ้าหน้าที่ 
ของส านักฯ 



๗๒ 
 

ที ่ ชื่อแบบฟอร์ม 
ช่วงเวลาที่ต้องใช้

แบบฟอร์ม 
ผู้ให้ข้อมูล 

 - แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล 
(ตอนที่ 1 และ 2) 

สมัครเข้ารับการประเมิน 

หัวหน้ากลุ่มต้นสังกัด 

- แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล 
(ตอนที่ 2) 

ผู้อ านวยการส านักฯ 

2 เอกสารประกอบการพิจารณาการขอ
นับระยะเวลาการด ารงต าแหน่งเกื้อกูล 
(ถ้ามี) 

สมัครเข้ารับการประเมิน ข้าราชการผู้ขอประเมิน 
เพ่ือเลื่อนระดับ 

3 เอกสารประกอบค าขอประเมินผลงาน 
(แบบฟอร์มที่ 2) 

ส่งผลงาน 

ข้าราชการผู้ขอประเมิน 
เพ่ือเลื่อนระดับ 

- อวช. 1-4 ข้าราชการผู้ขอประเมิน 
เพ่ือเลื่อนระดับ 

- ค ารับรองผลงานวิชาการ ข้าราชการผู้ขอประเมิน 
เพ่ือเลื่อนระดับ, 

ผู้ร่วมจัดท าผลงาน, 
หัวหน้ากลุ่มต้นสังกัด, 
 ผู้อ านวยการส านักฯ 

 
7.3 ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ 
 

ที ่ ชื่อแบบฟอร์ม 
ช่วงเวลาที่ต้องใช้

แบบฟอร์ม 
ผู้ให้ข้อมูล 

1 เอกสารประกอบค าขอคัดเลือกบุคคล
เพ่ือเลื่อนระดับ (แบบฟอร์มที่ 1.1) 

สมัครเข้ารับการประเมิน 

ข้าราชการผู้ขอประเมิน 
เพ่ือเลื่อนระดับ 

- แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล 
(เอกสารหมายเลข 1) 
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
- แบบแสดงรายละเอียดการเสนอ
ผลงาน (เอกสารหมายเลข 2) 
- แบบแสดงรายละเอียดการเสนอ
ผลงานที่จะขอประเมิน (เอกสาร
หมายเลข 3-5)  

ข้าราชการผู้ขอประเมิน 
เพ่ือเลื่อนระดับ 

- แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล 
(เอกสารหมายเลข 1) 
ตอนที่ 2 การตรวจสอบคุณสมบัติ                
ของบุคคล 
 

งานการเจ้าหน้าที่ 
ของส านักฯ 



๗๓ 
 

ที ่ ชื่อแบบฟอร์ม 
ช่วงเวลาที่ต้องใช้

แบบฟอร์ม 
ผู้ให้ข้อมูล 

1 - แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล 
(ตอนที่ 1 และ 2) 

สมัครเข้ารับการประเมิน 

หัวหน้ากลุ่มต้นสังกัด 

- แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล 
(ตอนที่ 2) 

ผู้อ านวยการส านักฯ 

2 เอกสารประกอบการพิจารณาการขอนับ
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งเกื้อกูล 
(ถ้ามี) 

สมัครเข้ารับการประเมิน ข้าราชการผู้ขอประเมิน 
เพ่ือเลื่อนระดับ 

3 ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือเลื่อน
ข้าราชการ ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับช านาญการพิเศษ (ว 10/ 48) 

สมัครเข้ารับการประเมิน ข้าราชการผู้ขอประเมิน 
เพ่ือเลื่อนระดับ 

4 แบบการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ 
(เอกสารแนบ 2.2) 

สมัครเข้ารับการประเมิน คณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลของส านัก 

5 ใบสรุปคะแนนจากแบบการพิจารณา
คัดเลือกบุคคล 

สมัครเข้ารับการประเมิน งานการเจ้าหน้าที่ 
ของส านักฯ 

6 เอกสารประกอบค าขอประเมินผลงาน 
(แบบฟอร์มที่ 2) 

ส่งผลงาน 

ข้าราชการผู้ขอประเมิน 
เพ่ือเลื่อนระดับ 

- อวช. 1-4 ข้าราชการผู้ขอประเมิน 
เพ่ือเลื่อนระดับ 

- ค ารับรองผลงานวิชาการ ข้าราชการผู้ขอประเมิน 
เพ่ือเลื่อนระดับ, 

ผู้ร่วมจัดท าผลงาน, 
หัวหน้ากลุ่มต้นสังกัด, 
 ผู้อ านวยการส านักฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

ภาคผนวก 

 

 



 
 

ตัวอย่างแบบฟอร์มที่ใช้ส าหรบั                 
การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนต าแหน่ง 

ข้าราชการประเภททั่วไป  
ระดับช านาญงาน 

 

 



๗๖ 
 

 

แบบการพิจารณาคดัเลือกบุคคลท่ีจะเขา้รับการประเมิน เพื่อแต่งตั้ งให้ด ารงต าแหน่ง 
ซ่ึงมีลกัษณะงานทีต้องปฏิบติัโดยอาศยัความรู้ ความช านาญ และประสบการณ์เฉพาะตวั (ว.34/47) 

 

ต าแหน่งท่ีจะประเมิน…………………………..........................................................................................……….. 
ต าแหน่งเลขท่ี………………..สงักดั..................................................................................................................... 
 

 

องค์ประกอบทีใ่ช้ในการพจิารณา 
ช่ือ…………… ช่ือ…………… ช่ือ…………... 

1. ความรู้ความสามารถและความช านาญในการปฏิบติังาน  (…... คะแนน) 
- ใหพ้ิจารณาโดยค านึงถึง คุณวฒิุการศึกษา ความรู้ความ-สามารถ ทกัษะ 

และความช านาญในการปฏิบติังานดา้นนั้น ซ่ึงอาจพจิารณาจากขอ้มูลการ
ประเมินผลการปฏิบติังาน 

        ประจ าปีของขา้ราชการผูน้ั้น 
2. ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง  (….. คะแนน) 
- ใหพิ้จารณาโดยค านึงถึงระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในสายงานท่ีจะ

แต่งตั้ง หรือสายงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง หรือ ระยะเวลาท่ีเคยปฏิบติังานท่ี
เก่ียวขอ้ง หรือเก้ือกลูกบัต าแหน่งท่ีจะแต่งตั้ง 

3. การปฏิบติัตนเหมาะสมกบัการเป็นขา้ราชการ (….. คะแนน) 
- ใหพ้ิจารณาโดยค านึงถึง ความประพฤติ การรักษาวนิยั ความ

ขยนัหมัน่เพียร ความอุตสาหะ การอุทิศเวลาใหก้บั  ราชการ 
4. ผลงานหรือผลการปฏิบติังาน  (…... คะแนน)  
- ใหพ้ิจารณาโดยค านึงถึงคุณลกัษณะของผลงานหรือผลการปฏิบติังาน  

ประโยชนข์องผลงานต่อราชการ วงการวชิาการ หรือวชิาชีพ 
5.  ความสามารถเชิงสมรรถนะหลกั  (…... คะแนน) 
- ใหพ้ิจารณาโดนค านึงถึงความสามารถเชิงสมรรถนะหลกั 
        (Core Competencies)  ตามท่ีกรมควบคุมโรคก าหนด 
6.  ความสามารถเชิงสมรรถนะทางเทคนิค (….... คะแนน) 
- (Technical Competencies)  ตามท่ีหน่วยงานก าหนด 
7. เกณฑอ่ื์น ๆ  (…… คะแนน)  
- ใหพ้ิจารณาโดยค านึงถึงประวติัการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน การเป็น

วทิยาการ ผูบ้รรยาย ผูเ้ขียนหรือผูน้ าเสนอผลงานทางวชิาการ 

   

รวม 
   

ลงช่ือ………………………………………ผูป้ระเมิน 

                                         (…………………………………….) 
                  ต าแหน่งผูอ้  านวยการกอง หรือเทียบเท่า 
หมายเหตุ 1.     ผูผ้า่นการประเมินจะตอ้งไดค้ะแนนรวมไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 60 

2. ก าหนดคะแนนเตม็ 100 คะแนน     



๗๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(แบบฟอร์ม) 
 

การประเมินบุคคลและผลงาน 
 

เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



๗๘ 
 

 
 
 

ปกหน้า – ปกใน 
 

แบบประเมินบุคคลและผลงาน 
 
 
 
 

ของ 
..................(ชื่อ-สกุล).................. 

ต าแหน่ง………………….ต าแหน่งเลขที่………….. 
ส่วนราชการ………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอประเมินเพื่อแต่งตั้ง 
  

ต าแหน่ง.....................................................ต าแหน่งเลขที่........................ 
ส่วนราชการ………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๗๙ 
 

 
สารบัญ 

 
หน้า 

 
แบบประเมินบุคคลและผลงาน 
ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผูร้ับการประเมิน 
  1. ชื่อ 
  2. ต าแหนง่ 
  3. ขอประเมนิเพ่ือแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่ง 
  4. ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในสายงานที่จะแตง่ตัง้ 
  5. ประวัติสว่นตัว 
  6. ประวัติการศกึษา 
  7. ประวัติการรบัราชการ 
  8.  หน้าที่ความรบัผิดชอบของต าแหน่งปัจจุบนั 
  9.  หน้าที่ความรบัผิดชอบของต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง 
  10. ผลงาน / ผลการปฏิบตัิงานที่เสนอให้ประเมิน 
  11. การรับรองสัดสว่นผลงาน/ผลการปฏิบตัิงานที่เสนอให้ประเมนิ 
 
ตอนที่ 2 การตรวจสอบคุณสมบตัิผู้ขอรับการประเมิน 
 
ตอนที่  3 การประเมินคณุลักษณะเฉพาะบุคคล 
 
แบบเสนอผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนระดับสูงขึ้น 
  ผลการปฏิบตัิงานย้อนหลงั  2  ป ี
  ผลการปฏิบตัิงานที่เสนอใหป้ระเมิน 
  เรื่อง......................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๐ 
 

แบบประเมินบุคคลและผลงาน 
 
ตอนที่  1         ข้อมูลเบื้องต้นของผู้รับการประเมิน 

 
1. ชื่อ (ผู้ขอรับการประเมิน) .......................................................................................... ....................................   
2. ต าแหน่ง (ปัจจุบัน) …………………………………………………………….ต าแหน่งเลขท่ี............................................ 
    งาน / ฝ่าย / กลุ่ม.................................................................. ........................................................................    
    กอง/ สถาบัน/ ส านัก/ ส านักงาน.................................................................................................................. 
    (ปฏิบัติงานที่................................) (กรณีปฏิบัติราชการไม่ตรงต าแหน่ง จ.18)                                           
    ด ารงต าแหน่งปัจจุบันเมื่อ...................................................อัตราเงินเดือนปัจจุบัน....................................... 
3. ขอประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง...............................................ต าแหน่งเลขท่ี................................... 
    งาน / ฝ่าย / กลุ่ม..........................................................................................................................................    
    กอง/ สถาบัน/ ส านัก/ ส านักงาน.................................................................................................................. 
4.  ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้ง...........................ป ี
5. ประวัติส่วนตัว (จาก ก.พ. 7)  
    เกิดวันที่………เดือน.................... พ.ศ............. (ให้เริ่มนับตั้งแต่วันรับราชการจนถึงเดือนที่จะสง่ค าขอประเมิน) 
    อายุราชการ........................ ปี............................ เดือน (นับถึงวันที่ส่งค าขอ) 
 
6. ประวัติการศึกษา   

คุณวุฒิและวิชาเอก ปีท่ีส าเร็จการศึกษา สถาบัน 
(ให้ระบุวุฒิที่จะใช้ในการประเมินก่อน 
ถ้ามีวุฒิการศึกษาท่ีสูงกว่าให้ไวเ้ปน็ล า
ลับรองลงมา) 

(เริ่มจากปีล่าสุด) (สถาบันเจ้าของหลักสูตร) 

   
   
7. ประวัติการรับราชการ (ให้ระบุประวัติการรับราชการจากเริ่มรับราชการจนถึงปัจจุบัน  โดยให้กรอก
รายการเฉพาะที่มี  การปรับเปลี่ยนระดับต าแหน่ง  เปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติราชการและปีที่ได้รับการเลื่อน
เงินเดือนทุกปี หรือมีการเปลี่ยนบัญชีเงินเดือนใหม่ )  
 

วัน เดือน ปี ต าแหน่ง อัตราเงินเดือน สังกัด 
....................... ....................................... ......................... ................................................................. 
....................... ....................................... ......................... ................................................................ 
........................ ....................................... ........................ ................................................................. 
    

 
 
 
 
 
 



๘๑ 
 

ตอนที่ 1  ข้อมูลเบื้องต้นของผู้รับการประเมิน 
8. หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งปัจจุบัน (สรุปผลการปฏิบัติงานตามภารกิจ/ลักษณะงานที่ปฏิบัติจริง) 

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

9. หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งท่ีจะแต่งตั้ง (ตามมาตรฐานที่ กพ. ก าหนด) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
      

 
 
 
 
 
 



๘๒ 
 

ตอนที่ 1  ข้อมูลเบื้องต้นของผู้รับการประเมิน 
10. ผลงาน/ ผลการปฏิบัติงานที่เสนอให้ประเมิน (เรียงตามล าดับความส าคัญ) (กรณีเสนอผลงานเกิน 1เรื่อง) 
1. …………………………………………………………………………..…………………………….. 
2. ……………........................... …………………………………………………………….. 

11. การรับรองสัดส่วนผลงาน/ผลการปฏิบัติงานที่เสนอให้ประเมินเรื่อง 
เรื่อง……………………………………………………………………….. 

 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง สัดส่วนร้อยละ ลายเซ็น 

1 
 

2 
 

(ช่ือ-สกุล ผู้ขอประเมิน) 
 

(ช่ือ-สกุล ผู้ร่วมจดัท าผลงาน) 

 
 
 
 

 
 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 60 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

ขอรับรองว่าสัดส่วนหรือลักษณะงานในการด าเนินการจัดท าเอกสารผลงาน/ผลการปฏิบัติงาน 
ถูกต้องตรงความเป็นจริงทุกประการ 
 
                                                      (ลงชื่อ) ...................................................... ผู้ขอรับการประเมิน 
                                                               (.......................................................) 
                                                         ต าแหน่ง .................................................. 
                                                    วันที่ ..............เดือน ..............................พ.ศ................. 

 
 

 
 
 
 
 



๘๓ 
 

ตอนที่ 2   การตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมิน (ส าหรับงานการเจ้าหน้าที่) 
1. ต าแหน่งที่ส่งผลงานขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับสูงขึ้น 

(   ) ก าหนดเป็นระดับสูงขึ้นตามมติ อ.ก.พ. กรมควบคุมโรค 
       ครั้งที…่………………………ลงวันที่……………………………………… 
(   ) ก าหนดไว้ตามบัญชีต าแหน่ง 

2. คุณสมบัติตามาตรฐานก าหนดก าหนดต าแหน่งในต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง 
2.1 คุณวุฒิที่ได้รับ                               

(    )  ตรง                                        (    )  ไม่ตรง 
2.2  ระยะเวลาในระดับต่ าลงมา                
     (    )  ครบ                                       (    ) ไม่ครบ  จะครบเมื่อ………………….. 
2.3 การปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานในต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง 

(    )  ครบ   1  ปี                              (    )  ไม่ครบ  จะครบเมื่อ……………………. 
3. คุณสมบัติอ่ืนๆ ตามที่ ก.พ. ก าหนดเพ่ิมเติม 

3.1 ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งและการปฏิบัติงานในสายงานที่จะแต่งตั้งติดต่อกันครบ  2  ปี 
(    )  ครบ                                       (    )  ไม่ครบ  จะครบเมื่อ……………………. 

          3.2 ระยะเวลาขั้นต่ าในการด ารงต าแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งตามคุณวุฒิหรือสายงานในกลุ่มเดียวกันกับ  
              ต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง 
              (    ) ครบ…………………….ปี  ตามท่ี ก.พ.ก าหนด 
              (    ) ครบ ตามที่ ก.พ. ก าหนดโดยจะต้องน าระยะเวลาในต าแหน่งอ่ืนมานับรวมด้วย 
              (    ) ไม่ครบ ……….. ปี  ตามท่ี ก.พ.ก าหนด จะครบเมื่อ…………………….. 
          3.3  อัตราเงินเดือนที่ได้รับปัจจุบัน 

(     ) ต่ ากว่าขั้นต่ า……………ขั้น         (    )  เท่ากันขั้นต่ า                   (    ) สูงกว่าขั้นต่ า 
4. ประวัติราชการ 
             (     ) เคยถูกลงโทษทางวินัย………………………เมื่อ………………………. 
             (    ) ก าลังอยู่ในระหว่างสอบสวนทางวินัย 
             (    )  ก าลังอยู่ในระหว่างถูกลงโทษทางวินัย 
             (    )  ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยและไม่อยู่ในระหว่างถูกสอบสวนหรือถูกลงโทษทางวินัย 
                                                                  
 
                                                                              (ลงชื่อ)………………………………….. 
                                                                                          (..................................................) 
                                                                            ต าแหน่ง ...................................................... 
                                                                        วันที่…………..เดือน………………………พ.ศ……….. 
 

 
 
 
 
 
 
 



๘๔ 
 

ตอนที่ 3 การประเมินคุณลักษณะเฉพาะบุคคล (ส าหรับผู้บังคับบัญชา) คะแนนเต็ม  100  คะแนน 
ก. การประเมินของผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าฝ่าย หรือเทียบเท่า 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด้รับ 
1. ความประพฤติ 
   การพิจารณาคุณสมบัติอุปนิสัย และความประพฤติส่วนตัว
ตลอดจนกี่ปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบ แบบแผนกและข้อบังคับ
ของส่วนราชการนั้น ๆ จรรยาบรรณและการรักษาวินัยข้าราชการ 
โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการท างาน และพฤติกรรมที่
ปรากฏทางอ่ืน 

  

2. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
   พิจารณาความตั้งใจในการท างาน  ความมุ่งมั่น ที่จะท างานที่

ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ เป็นผลดี การไม่ละเลยต่องาน รวมถึง
ความเต็มในและความกล้าที่จะรับผิดต่อผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นไม่
ปัดความรับผิดชอบง่าย และความจริงใจที่จะปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้น 

  

3. ความอุตสาหะ 
    พิจารณาความมีมานะ อดทน เอาใจใส่ในหน้าที่ การงาน 

ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน โดยอุทิศเวลาให้กับทางราชการ 
ไม่เฉื่อยชา และมีความขยันหมั่นเพียร 

  

4. ความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกัน 
เพื่อนร่วมงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

         พิจารณาความสามารถในการท างานร่วมกันผู้อ่ืน ยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน และยอมรับในความสามารถของผู้ร่วมงาน 

  

5. อ่ืนๆ  
…………………………………………………………………… 

  

รวมคะแนน 100  
            คะแนนรวมส าหรับคุณลักษณะเฉพาะบุคคล………………………..คะแนน 
                สรุปผลการประเมิน    (    )   ผ่านการประเมิน 
              (    )  ไม่ผ่านการประเมิน 

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

                                                                         ต าแหน่ง………………………………………. 
หมายเหตุ การลงคะแนนให้ลงคะแนนด้วยปากกาเท่านั้นห้ามพิมพว์นัที่…………เดือน……………………พ.ศ……….. 

 
 
 
 
 
 
 
 



๘๕ 
 

 
ตอนที่  3  การประเมินคุณลักษณะเฉพาะบุคคล (ส าหรับผู้บังคับบัญชา) 
ข. การประเมินของผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไป  1  ระดับ 
(    )  เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น 
(    )  มีความเห็นแตกต่างจากการประเมินข้างต้น ดังนี้ 

1. คะแนนความประพฤติ…………………………………..………คะแนน 
 
2. คะแนนความรับผิดชอบต่อหน้าที่……..…………….………คะแนน 

 
3. คะแนนความอุตสาหะ………………………………………..…คะแนน 

 
4. คะแนนความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับเพื่อนร่วมงาน 

อย่างมีประสิทธิภาพ………………………………………….....คะแนน 
 

5. อ่ืนๆ ……………………………………………………………..……คะแนน 
 
                                     สรุปผลการประเมิน              (     )  ผ่านประเมิน 
                                                                          (     )  ไม่ผ่านการประเมิน 
   
 

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

            ต าแหน่ง………………………………………………….. 
            วันที่…………เดือน………………………พ.ศ……….. 

 
  
หมายเหตุ ถ้าเห็นด้วยกับการประเมินข้างต้นให้ท าเครื่องหมาย ( √  ) แล้ว ไม่ต้อง ลงคะแนน 
จะลงคะแนนได้กรณีที่มีความเห็นที่ต่างจากการประเมินข้างต้นเท่านั้น 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๘๖ 
 

 
แบบเสนอผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น 

ต าแหน่ง…………………………………………… 

ล าดับที่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ หน่วยวัด 

ปริมาณงาน 
พ.ศ.2556 

(1 ต.ค. 56 - 30 ก.ย. 57) 
พ.ศ.2557 

(1 ต.ค. 56 – 30 ก.ย. 57) 
ผลงานท้ังหมด
ของสายงาน 

เฉพาะตัว 
ผลงานท้ังหมด
ของสายงาน 

เฉพาะตัว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านการปฏิบัติการ 
      งาน....................... 

     ......................... 
      งาน........................ 

    ......................... 
งาน ..................... 

 
ด้านการก ากับดูแล 
      งาน ...................... 

................................ 
งาน ....................... 
.............................. 
งาน ...................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (ให้เสนอ
เฉพาะ

ผลงานท่ี
ปฏิบัติจริง
ของตัวเอง
เท่านั้นและ

ต้อง
สอดคล้อง
กับหน้าท่ี

ความ
รับผิดชอบ) 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๘๗ 
 

 
แบบเสนอผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น 

ต าแหน่ง…………………………………………… 
 

ล าดับที่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ หน่วยวัด 

ปริมาณงาน 
พ.ศ.2556 

(1 ต.ค. 56 - 30 ก.ย. 57) 
พ.ศ.2557 

(1 ต.ค. 56 – 30 ก.ย. 57) 
ผลงานท้ังหมด
ของสายงาน 

เฉพาะตัว 
ผลงานท้ังหมด
ของสายงาน 

เฉพาะตัว 

 
 
 
 
 

 

ด้านการบริการ 
     งาน
........................... 
     ................................. 
     งาน 
.......................... 
     
.................................. 

     

                                                                                                 
                                                                         รับรองผลการปฏิบัติงาน 
    (ลงชื่อ)……………………………….                          (ลงชื่อ)……………………………….  
          (………………………………)                                     (……………………….…..…) 
             ผู้ขอรับการประเมิน                             ต าแหน่ง …………………………………….. 

                 วันที่……….เดือน……………………พ.ศ……… 
 

                                                                  (ลงชื่อ)……………………….………. 
                                                                           (………………….….…….…)   
                                                                  ต าแหน่ง...................................................                                                                            

       วันที่……….เดือน…………………..พ.ศ. ............ 
 
  

                                                                   (ลงชื่อ)................................................... 
                                                                             (……………………………….) 
                                                                      ผู้อ านวยการส านักโรคติดต่อทั่วไป 
                                                                   วันที่ .......... เดือน ......................... พ.ศ............ 
                                                                                                            (ลง ว/ด/ป ให้ครบ) 

 
 
 
 
 



๘๘ 
 

 
 (ตัวอย่าง) 
ปกผลงาน 

 
เรื่อง.............................................. 

 
 
 
 

โดย 
 
 
 
 
 
 

นาง/นางสาว/นาย................................................ 
กลุม่/ฝ่าย ...................................  กอง/ สถาบัน/ ส านัก.................................... 

กรมควบคุมโรค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ศ.  ................... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๙ 
 
 

สารบัญ 
 

          หน้า 
 
     ค าน า                   ก 
1.  หลักการและเหตุผล 
2.  วัตถุประสงค์ 
3.  เป้าหมาย 
4.  วิธีด าเนินการ 
5.  ระยะเวลาการด าเนินการ 
6.  การประเมินผล 
7.  ปัญหาและอุปสรรค 
8.  วิธีและแนวทางแก้ไข 
9.  ข้อเสนอแนะ 
10.  บรรณานุกรม (ถ้าม)ี 
11.  ภาคผนวก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



๙๐ 
 

การเขียนผลงานเด่น 
 
1.  หลักการ / ความส าคัญของปัญหา  (หลักการและเหตุผล) 
2.  วัตถุประสงค์ 
3.  เป้าหมาย  (กับใคร  ท่ีไหน  เมื่อไหร่  จ านวนเท่าไร) 
4.  วิธีด าเนินการ  (บรรยายอย่างละเอียด) 
     (ให้ตอบวัตถุประสงค์ทุกข้อที่ตั้งไว้  และบอกความยุ่งยากในการด าเนินการ) 
5.  ระยะเวลาด าเนินการ 
6.  การประเมินผล  และผลส าเร็จของการปฏิบัติงาน 
7.  ปัญหา / อุปสรรคในการด าเนินการ 
8.  วิธีการแก้ไข / แนวทางแก้ไข 
9. ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานคร้ังต่อไป 

.................................................................. 
 
 

ค าอธิบาย 
1. ผลงานย้อนหลัง 2 ป ีให้เสนอผลงานที่ตรงกับหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งที่จะได้รับการแต่งตั้งและ
ต้องเป็นผลงานที่ปฏิบัติจริงของผู้รับการประเมิน ให้เสนอผลงานย้อนหลัง 2 ปี ถัดจากปีที่ส่งค าขอประเมิน 
เช่น ส่งค าขอประเมินในปีงบประมาณ 2558 ผู้ขอประเมินต้องเสนอผลงานของปีงบประมาณ 2557 และ 
255 เป็นต้น กรณีที่ระหว่างปีดังกล่าวได้รับอนุญาตให้ลาศึกษา ให้เว้นระยะเวลาที่ได้ลาศึกษา และให้เสนอ
ผลงานของปีงบประมาณถัดไปแทน  
2.การนับระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งในสายงานอ่ืนที่มีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวข้องและเกื้อกูล
กับต าแหน่งเทคนิค ให้จัดท ารูปแบบการน าเสนอตามเอกสารหมายเลข 2  
3. ต้องแสดงผลงานทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านปฏิบัติงาน ด้านก ากับดูแล ด้านบริการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ตัวอย่างแบบฟอร์มที่ใช้ส าหรบั                  
การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนต าแหน่ง 

ข้าราชการประเภทวิชาการ 
ระดับช านาญการ 

 
 
 
 



๙๒ 
 

 

 
 
 

(ปกหน้า) 

เอกสารประกอบค าขอคัดเลือกบุคคล 
 

ของ 
.........................(ชื่อ-สกุล)........................ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ขอคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
...........................................….............................................................. 

ต าแหน่งเลขที่.............. 
ส่วนราชการ..................................................... 

กรมควบคุมโรค 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มเอกสารประกอบค าขอคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  
ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการและระดับช านาญการพเิศษ ทุกต าแหน่ง ของกรมควบคุมโรค 

(แบบฟอร์มที่ 1.1) 



๙๓ 
 

 

 
 

สารบัญ 
 
เอกสารประกอบค าขอคัดเลือกบุคคล      หน้า  
 
1. แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล (เอกสารหมายเลข 1)        
 1.1 ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล       ………….  
 1.2 ตอนที่ 2 การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล     ………….  
 
2. แบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงาน (เอกสารหมายเลข 2)    
 2.1 ตอนที่ 1 หน้าที่ความรับผิดชอบ      ………….  
 2.2 ตอนที่ 2 ผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง 3 ปี 
  2.2.1 ผลงานด้านบริการ/ปฏิบัติการ ย้อนหลัง 3 ปี    ………….  
  2.2.2 ผลงานการสอนหรือฝึกอบรมย้อนหลัง 3 ปี    ………….  
  2.2.3 ผลงานการให้ค าปรึกษาย้อนหลัง 3 ปี 
 
3. แบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงานที่จะขอประเมิน     ………….  
 3.1 ผลงานที่เป็นผลการด าเนินงานที่ผ่านมา (เอกสารหมายเลข 3 : อวช.2)   ………….  
 3.2 ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางาน (เอกสารหมายเลข 4 : อวช.3) 
 3.3 ผลงานเอกสารวิชาการ (เอกสารหมายเลข 5 : อวช.4)    ………….  
 
4. แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล       ………….  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๔ 
 

 

 
-  ……ใส่เลขหน้า.....- 

 

 
 

 
 

ตอนที่ 1   ข้อมูลส่วนบคุคล 
 

1. ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก..........................................................................................................................  
2. ต าแหน่งปัจจุบัน............................................................................................ต าแหน่งเลขท่ี................... 

งาน / ฝ่าย / กลุ่ม.................................................................................................................... .............. 
กอง / สถาบัน / ส านัก / ส านักงาน/กรม..............................................................................................        
ด ารงต าแหน่งปัจจุบันตั้งแต่วันที่……… เดือน…………………….…… พ.ศ……………………………………… 
อัตราเงินเดือนปัจจุบัน ……………. บาท     อัตราเงินเดือนในปีงบประมาณท่ีแล้วมา…………………บาท 

3. ขอคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง................................................................ 
ด้าน............................................................................................. ต าแหน่งเลขท่ี..................................... 
งาน / ฝ่าย / กลุ่ม................................................................................................................................... 

     กอง / สถาบัน / ส านัก / ส านักงาน/กรม................................................................................................  
4. ประวัติส่วนตัว  (จาก ก.พ.7) 

เกิดวันที่.....................เดือน.............................................................พ.ศ.............................. 
อายุราชการ...............ปี............................เดือน     

5. ประวัติการศึกษา 
 

คุณวุฒิ  (ชื่อปริญญา และสาขา/วิชาเอก) วัน เดือน ปีที่ส าเร็จการศกึษา สถาบัน 
   
   
   

 

6. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้าม)ี  (ชื่อใบอนุญาต)................................................................................. 
วันออกใบอนุญาต............................................................วันหมดอายุ.....................................................    

7. ประวัติการรับราชการ (จากเริ่มรับราชการจนถึงปัจจุบัน เฉพาะที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใน
ระดับสูงขึ้นแต่ละระดับ  และการเปลี่ยนแปลงในการด ารงต าแหน่งในสายงานต่าง ๆ) 

 

วัน  เดือน  ปี ต าแหน่ง อัตราเงินเดือน สังกัด 
    
    
    

 
 
 
 
 
 

แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล 

เอกสารหมายเลข 1 



๙๕ 
 

 

 
-  ……ใส่เลขหน้า.....- 

 
เอกสารหมายเลข 1 

 

ตอนที่ 1     ข้อมูลส่วนบคุคล 
8.  ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน 
 

ปี ระยะเวลา หลักสูตร สถาบัน 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
9.  ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  (เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับอะไรบ้างที่นอกเหนือจากข้อ 7 เช่น    
     เป็นหัวหน้าโครงการ  หัวหน้างาน  กรรมการ  อนุกรรมการ  วิทยากร  อาจารย์พิเศษ  เป็นต้น) 
............................................................................................................................. ..................................................... 
............................................................................. .....................................................................................................  
............................................................................................................................. ..................................................... 
............................................................................................................................. ..................................................... 
................................................................................................................................................................................. . 
............................................................................................................................. ..................................................... 
............................................................................................................................. ..................................................... 
............................................................................................................................. ..................................................... 
............................................................................. .....................................................................................................  
 
             
 
                         ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์มนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
                                                          (ลงชื่อ)........................................................ผู้ขอรับการประเมิน 
                                                                  (........................................................)   
                                                                   วันที.่.......................................... 
 
 



๙๖ 
 

 

 

-  ……ใส่เลขหน้า.....- 
เอกสารหมายเลข 1 

 

ตอนที่ 2     การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 
1. คุณวุฒิทางการศึกษา 

[   ]    ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
[   ]    ไม่ตรง  แต่ ก.พ.ยกเว้นตามมาตรา 56 

2. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  (ถ้าก าหนดไว้) ชื่อใบอนุญาต........................................................................ 
     [   ]   ตรงตามที่ก าหนด                                 [   ]   ไม่ตรงตามท่ีก าหนด 
3. ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 
     [   ]    ครบตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง       
     [   ]   ไม่ครบ   แต่จะครบในวันที่.............................................................................. 
4. ระยะเวลาขั้นต่ าในการด ารงต าแหน่ง  หรือเคยด ารงต าแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้ง 

(ให้รวมถึงการด ารงต าแหน่งในสายงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือเคยปฏิบัติงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือเก้ือกูลด้วย) 
[   ]   ตรงตามที่ ก.พ. ก าหนด 
[   ]   ไม่ตรง  
[   ]   ส่งให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลของกรมฯ  เป็นผู้พิจารณา 

     [   ]   ............................................................................................................................. ................... 
5. อัตราเงินเดือน  (เปรียบเทียบกับอัตราเงินเดือนขั้นต่ าของต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง) 

[   ]   ต่ ากว่าขั้นต่ า 
[   ]   เท่ากับขั้นต่ า 
[   ]   สูงกว่าขั้นต่ า 

สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 
          [   ]   อยู่ในหลักเกณฑ์ท่ีจะด าเนินการต่อไปได้ 
          [   ]   อยู่ในหลักเกณฑ์ท่ีจะด าเนินการต่อไปได้  แต่ต้องให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลของกรมฯ  
พิจารณาในเรื่องระยะเวลาขั้นต่ าในการด ารงต าแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้ง 
          [   ]   ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์  (ระบุเหตุผล)...............................................................................................  

            ............................................................................................................................. ....................... 
 
 
                                                           (ลงชื่อ)........................................................ผู้ตรวจสอบ 
                                                                    (............................................................) 
                                                              ต าแหน่ง.......................................................... 
                                                      ผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานระดับส านัก/กอง 

                                                                          วันที่....................................………….. 
 
 

 

 
 



๙๗ 
 

 

-  ……ใส่เลขหน้า.....- 
เอกสารหมายเลข 2 

แบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงาน 
 
ชื่อ............................................................................................................................. ............................................... 
ขอประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง..............................................................ด้าน.............................................. 
 

ตอนที่ 1    หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

1. หน้าที่ความรับผิดชอบปัจจุบัน 
......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 

 
2. หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งท่ีจะแต่งตั้ง  (ตามที่ ก.พ.ก าหนด) 

......................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................... 
 

 
 
 
 
 
 



๙๘ 
 

 

 
-  ……ใส่เลขหน้า.....- 

เอกสารหมายเลข 2 
 

ตอนที่ 2  ผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง 3 ป ี
1. ผลงานด้านบริการ/ปฏิบัติการย้อนหลัง 3 ปี 
 

ล า
ดับ
ที ่

 
ผลการปฏบิัติงานด้านบริการ/

ปฏิบัติการ 

 
หน่วย
นับ 

ปริมาณงาน  
หมายเหตุ ปีงบประมาณ 

พ.ศ. .............. 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. .............. 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. .............. 

กลุ่ม
งาน 

เฉพาะ
ตัว 

กลุ่ม
งาน 

เฉพาะ
ตัว 

กลุ่ม
งาน 

เฉพาะ
ตัว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หมายเหตุ      
- ผลงานย้อนหลัง  3  ปี  ให้เสนอผลงานท่ีตรงกับหน้าท่ีความรับผิดชอบของต าแหน่งท่ีจะได้รับการแต่งตั้ง  โดยเสนอผลงาน

ย้อนหลัง  3  ปี    ถัดจากปีท่ีส่งค าขอประเมิน  เช่น  ส่งค าขอประเมินในปีงบประมาณ 2547   ผู้ขอประเมินต้องเสนอผลงาน
ของ 
ปีงบประมาณ 2544 , 2545 และ 2546  เป็นต้น   

- กรณีระหว่างปีดังกล่าวได้รับอนุญาตให้ลาศึกษา  ให้เว้นระยะเวลาท่ีได้ลาศึกษา  และให้เสนอผลงานของปีงบประมาณถัดไป
แทน  เช่นผู้ขอประเมินลาศึกษาตั้งแต่ วันท่ี  1  เมษายน  2542 – 31  มีนาคม  2543  ให้เสนอผลงานของ 

ปีงบประมาณ 2544  คือ  1 ตุลาคม 2543  –  30  กันยายน 2544 
ปีงบประมาณ 2543  คือ  1 เมษายน 2543 – 30 กันยายน 2543 

  ปีงบประมาณ 2542  คือ  1 ตุลาคม 2541 – 30 มีนาคม 2542 
  ปีงบประมาณ 2541  คือ  1 ตุลาคม 2540 – 30 กันยายน 2541 

 
 
 
 
 



๙๙ 
 

 

 
 

-  ……ใส่เลขหน้า.....- 
เอกสารหมายเลข 2 

 

ตอนที่ 2  ผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง 3 ป ี
2. ผลงานการสอนหรือฝึกอบรมย้อนหลัง 3 ปี 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.  ............... 

วิชาท่ีสอน 
หรือฝึกอบรม 

ผู้รับค าสอน 
หรือฝึกอบรม 

จ านวน 
คน 

จ านวน 
ชั่วโมง 

หมาย 
เหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ระบุหัวข้อที่สอน เช่น     
         การดูแลผู้ป่วยศัลยกรรม 

และ 
   หัตการ ผ่าตัด  กายวิภาค 

- ระบุกลุ่มบุคคลที่รับ 
ค าสอน เช่น แพทย์ทุน 
นักเรียนวิสัญญีวิทยา 

   

 
 
 

3. ผลงานการให้ค าปรึกษาย้อนหลัง 3 ปี 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.  ............... 

หัวข้อเรื่อง 
ที่ให้ค าปรึกษา 

ผู้รับค าปรึกษา 
  

จ านวน 
ครั้ง 

จ านวน 
คน 

หมาย 
เหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ระบุหัวเรื่อง/ปัญหา เช่น 
   ปัญหาผู้ป่วยทางศัลยกรรม 

- ระบุกลุ่มบุคคลที่รับค าปรึกษา 
เช่น แพทย์โรงพยาบาลชุมชน 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๐ 
 

 

-  ……ใส่เลขหน้า.....- 
 

 
 

 
ผลงานที่เป็นผลการด าเนินการงานที่ผ่านมา (เอกสารหมายเลข 3) 

ล าดับที่ 1 
1. ชื่อผลงาน............................................................................................. ............................................................... 
2. ระยะเวลาที่ด าเนินการ.............................................................................. ......................................................... 
3. เค้าโครงเรื่อง 
............................................................................................................................. ....................................................
................................................................................................................................ ................................................. 
................................................................................. ................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................... 
4. สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ตนเองปฏิบัติ (%) (ระบุรายละเอียดของผลงานเฉพาะส่วนที่ตนเอง 
    ปฏิบัติพร้อมทั้งสัดส่วนของผลงาน) 
..........................................................................................................  
..........................................................................................................  
5. ผู้ร่วมจัดท าผลงาน (ถ้ามี) 
   5.1 .....................................................................สัดส่วนของผลงาน (%)............................................ 
   5.2 .....................................................................สัดส่วนของผลงาน (%)............................................ 
   5.3 .....................................................................สัดส่วนของผลงาน (%)............................................ 
 

(ลงชื่อ) ................................................... 
       (................................................) 
        ผู้เสนอผลงาน 
       ................/................/............... 
 
 
ล าดับที่ 2 (ถ้ามี แสดงรายละเอียดเช่นเดียวกับล าดับที่ 1) 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ    1. ขอให้เสนอผลงานที่เป็นผลการด าเนินการงานที่ผ่านมา อย่างน้อย 1 เรื่อง แต่ไม่เกิน 5 เรื่อง 
      2. เมื่อได้รับอนุมัติตัวบุคคลแล้วให้ส่งผลงานประเมินตามหัวเรื่องท่ีได้เสนอไว้ตามข้อ 1 
      3. หากประสงค์จะเปลี่ยนเรื่องผลงานวิชาการต้องได้รับอนุมัติก่อน 

 
 

แบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงานที่ขอรับการประเมิน  



๑๐๑ 
 

 

-  ……ใส่เลขหน้า.....- 
 

ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน (เอกสารหมายเลข 4) 
ล าดับที่ 1 
เรื่อง ............................................................................................................................. .......................................... 
  หลักการและเหตุผล...................................................................... ............................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
........................................................................................................................................................... ...................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
  บทวิเคราะห์................................................................. ........................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................................................................... .. 
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 

ข้อเสนอ............................................................................................ 
............................................................................................................................. .................................................... 
................................................................................................................................... .............................................. 
.................................................................................... .............................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................... 
  ผลที่คาดว่าจะได้รับ......................................................................................................................  
.................................................................................................... ............................................................................. 
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
.............................................................................. ...................................................................................................  
  ตัวชี้วัดความส าเร็จ......................................................................................................................  
............................................................................................................................................. .................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
.............................................................................. ...................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................... 
 

(ลงชื่อ) ................................................... 
       (................................................) 
        ผู้เสนอแนวคิด 
       ................/................/............ 
ล าดับที่ 2 (ถ้ามี แสดงรายละเอียดเช่นเดียวกับล าดับที่ 1) 
 
หมายเหตุ   1. ให้เสนอข้อเสนอแนวคิดเพ่ือพัฒนางานอย่างน้อย 1 เรื่อง (เป็นผลงานที่จะด าเนินการในอนาคต
หากได้รับการแต่งตั้ง) 
      2. เมื่อได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินแล้วให้ส่งข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางาน
เขา้รับการประเมินตามหัวข้อเรื่องที่ได้เสนอไว้ 



๑๐๒ 
 

 

 
-  ……ใส่เลขหน้า.....- 

 
ผลงานเอกสารวิชาการ  (เอกสารหมายเลข 5) 

ล าดับที่ 1 
1. ชื่อผลงาน............................................................................................. ........................................................ 
2. ระยะเวลาที่ด าเนินการ ............................................................................... ................................................. 
3. เค้าโครงเรื่อง ........................................................................................ ....................................................... 
.......................................................................................................... ................................................................ 
.......................................................................................................... ................................................................ 
.......................................................................................................... ................................................................ 
4. สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ตนเองปฏิบัติ (%) (ระบุรายละเอียดของผลงานเฉพาะส่วนที่ตนเอง 
    ปฏิบัติพร้อมทั้งสัดส่วนของผลงาน) 
.......................................................................................................... ................................................................ 
.......................................................................................................... ................................................................ 
5. ผู้ร่วมจัดท าผลงาน (ถ้ามี) 
   5.1 .....................................................................สัดส่วนของผลงาน (%)............................................ 
   5.2 .....................................................................สัดส่วนของผลงาน (%)............................................ 
   5.3 .....................................................................สัดส่วนของผลงาน (%)............................................ 
 

(ลงชื่อ) ................................................... 
       (................................................) 
        ผู้เสนอผลงาน 
       ................/................/............... 
 
ล าดับที่ 2  (ถ้ามี แสดงรายละเอียดเช่นเดียวกับล าดับที่ 1) 
 
 
 
 
หมายเหตุ   1. ให้เสนอเอกสารผลงานทางวิชาการ ไม่เกิน  3  เรื่อง 
     2. เมื่อได้รับอนุมัติตัวบุคคลแล้วให้ส่งผลงานประเมินตามหัวเรื่องท่ีได้เสนอไว้ตามข้อ 1 
     3. หากประสงค์จะเปลี่ยนเรื่องผลงานวิชาการต้องได้รับอนุมัติก่อน 
     4. ใช้หลักเกณฑ์ของผลงานวิชาการดังรายละเอียดตามหลักเกณฑ์การจัดท าเอกสารประกอบค าขอ
ประเมินผลงานเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการและระดับช านาญการพิเศษ 
ทุกสายงานของกรมควบคุมโรค 
     5. เอกสารผลงานทางวิชาการต้องไม่ซ้ ากับเรื่องที่เสนอในเอกสารหมายเลข 3 
 
 
 
 



๑๐๓ 
 

 

-  ……ใส่เลขหน้า.....- 
 

แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล 
 

ช่ือ ........................................................................................................................................................... 
ขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง........................................................................  ด้าน   ........................................ 

ตอนที่ 1  รายการประเมิน คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้รับ 

 
1. ความรับผิดชอบ  พิจารณาจากพฤติกรรม  เช่น  
         - เอาใจใส่ในการงานที่ได้รับมอบหมายและหรืองานที่เกีย่วข้องอยา่งมีประสิทธิภาพ 
        - ยอมรับผลงานของตนเองทั้งในด้านความส าเร็จและความผิดพลาด 
        - พัฒนาและปรับปรุงงานในหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น  และหรือแก้ไขปัญหาหรืข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นไปอีกเร่ือยๆ หรือ 
          งานใดที่พบว่ามีปัญหาหรือข้อผดิพลาดก็พยายามแก้ไข ไม่ละเลยหรือปล่อยทิ้งไว้จนเกิดปัญหาเช่นนั้นซ้ าๆ อกี 
2. ความคิดริเร่ิม   พิจารณาจากพฤติกรรม  เช่น   
         - คิดริเร่ิมระบบ  แนวทางวิธีด าเนินการใหม่ ๆ เพื่อประสิทธิผลของงาน 
         - แสดงความคิดเห็น  ให้ขอ้เสนอแนะอย่างสมเหตุสมผล  และสามารถปฏิบัติได้ 
         - แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เพิ่มเติมอยู่เสมอ โดยเฉพาะในสายวิชา / งานของตน 
         - ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข หรอืดัดแปลงวิธีการให้มีประสิทธภิาพและก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลาสนใจงาน 
            ที่ยุ่งยากซับซ้อน 
         -  มีความไวตอ่สถานการณ์หรือความฉับไวในการรับรู้สิ่งเร้าภายนอก 
3. การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ    พิจารณาจากพฤติกรรม  เช่น 
          -  วิเคราะห์หาสาเหตุก่อนเสมอเมื่อประสบปัญหาใด ๆ  
          -  วิเคราะห์ลู่ทางแกป้ัญหาโดยมีทางเลือกปฏิบัติหลายวิธี 
          - เลือกทางปฏิบัติในการแก้ปัญหาได้ถูกต้องเหมาะสม 
          - ใช้ข้อมูลประกอบในการตัดสินใจแก้ปัญหา (ไม่ใช้ความรู้สึกของตนเอง) 
4. ความประพฤต ิ   พิจารณาจากพฤตกิรรม  เช่น 
          - รักษาวินยั 
          - ให้ความรว่มมือกบัเพื่อนร่วมงาน 
          -  ปฏิบัติงานอยู่ในกรอบของขอ้บังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนสามัญ 
5. ความสามารถในการส่ือความหมาย   พจิารณาจากพฤติกรรม  เช่น 
          - สื่อสารกบับุคคลต่าง ๆ เช่น ผูบ้ังคับบัญชา  เพื่อนรว่มงาน  ผู้รับบริการ  และบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ดี    
              โดยเขา้ใจถูกต้องตรงกัน 
          - ถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการให้ผู้อื่นเข้าใจได้อยา่งชัดเจน  โดยใชภ้าษาอย่างถูกต้องเหมาะสม 
6. การพัฒนาตนเอง 
         - ติดตาม  ศึกษา  ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ หรอืสิ่งที่เป็นความก้าวหนา้ทางวิชาการ / วิชาชีพอยู่เสมอ 
         - สนใจและปรับตนเองให้เข้ากบัวิทยาการใหม่ๆ ตลอดเวลา 
         - น าความรู้และวิทยาการใหม่ๆ มาประยกุต์ใช้ในการปฏบิัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7. คุณลักษณะอื่น ๆ 

              .................................................................................................................................................................... 
 
 

 
............... 
 
 
 
 
.............. 
 
 
 
 
 
 
.............. 
 
 
 
 
.............. 
 
 
 
.............. 
 
 
 
 
.............. 
 
 
.............. 
 
 
.............. 
 

 
............. 
 
 
 
 
.............. 
 
 
 
 
 
 
.............. 
 
 
 
 
.............. 
 
 
 
.............. 
 
 
 
 
.............. 
 
 
.............. 
 
 
.............. 
 

รวม   

 
 
 
 
 
 



๑๐๔ 
 

 

-  ……ใส่เลขหน้า.....- 

 
แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล (ต่อ) 

 

 

ตอนที่ 2    สรุปความเหน็ในการประเมิน 
 
ความเห็นของผู้ประเมิน (ผู้บังคับบัญชา) 
            [   ]      ผ่านการประเมิน   (ได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ  60) 
            [   ]      ไม่ผา่นการประเมิน  (ได้คะแนนรวมไม่ถึงร้อยละ  60) 
                        (ระบุเหตุผล) 
......................................................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................................................  
 
                                                                       (ลงช่ือผู้ประเมิน)........................................................... 
                                                                                       (...................................................................) 
                                                                          (ต าแหน่ง)........................................................................... 
                                                                                        วันท่ี............../................./.................... 
 
ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป  1  ระดับ  
            [   ]    เห็นด้วยกบัการประเมินข้างต้น 
            [   ]    มีความเห็นแตกต่างจากการประเมินข้างต้นในแตล่ะรายการ  ดังนี ้
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................  
                                                                     (ลงช่ือผู้ประเมิน)................................................................ 
                                                                                         (...................................................................) 
                                                                         (ต าแหน่ง)............................................................................... 
                                                                                       วันที.่............./................./.................... 
ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป  1  ระดับ  (กรณีทีค่วามเห็นของผู้บังคับบัญชาท้ัง 2 ระดับ แตกต่างกัน) 
            [   ]      ผ่านการประเมิน   (ระบุเหตผุล) 
......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
 
            [   ]      ไม่ผา่นการประเมิน  (ระบเุหตผุล) 
......................................................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................................................                                                                                                     
                                                                                 
                                                                            (ลงช่ือผู้ประเมิน)................................................................ 
                                                                                           (...................................................................) 
                                                                            (ต าแหน่ง)............................................................................... 
                                                                                         วันท่ี............../................./.................... 
 



 

๑๐๕ 

 



๑๐๖ 
 

 

  
 

 
 (ปกหน้า) 

เอกสารประกอบค าขอประเมินผลงาน 
 

ของ 
.........................(ชื่อ-สกุล)........................ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
...........................................…............................................................ 

ต าแหน่งเลขที่.............. 
ส่วนราชการ..................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มเอกสารประกอบค าขอประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ  
ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษทุกต าแหน่ง ของกรมควบคุมโรค 

(แบบฟอร์มที่ 2) 



๑๐๗ 
 

 

 
 

สารบัญ 
 

                                                                                                                     
 เอกสารประกอบค าขอประเมินผลงาน                                                                หน้า                   
   
- อวช.1  ข้อมูลส่วนบุคคล  .............     
    
- อวช.2  แบบแสดงผลงานที่ผ่านมา        
  -  ผลงานที่ผ่านมา ล าดับที่ 1     ............. 
  -  ผลงานที่ผ่านมา ล าดับที่ .....     ............. 
  - การรับรองผลงานที่ผ่านมา     ............ 
 
- อวช.3  แบบแสดงข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางาน 
  -  ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน ล าดับที่ 1  ............ 
  -  ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน ล าดับที่ ......  ............  
   
- อวช.4   แบบแสดงผลงานวิชาการ      ............. 
  -  ผลงานวิชาการล าดับที่ 1      ………….. 
            - ผลงานวิชาการล าดับที่ .....     ............... 
 
- ค ารับรองผลงานวิชาการ        ............... 
- หลักฐานการเผยแพร่ผลงาน       ............... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๘ 
 

 

- ........(ใส่เลขหน้า)....... - 
 

อวช.1  :  ข้อมูลส่วนบุคคล  
 

 
1. ชื่อ (ผู้ขอรับการประเมิน)...........................................................................................................  
2. ต าแหน่ง (ปัจจุบัน)............................................................................ต าแหน่งเลขท่ี................... 

งาน / ฝ่าย / กลุ่ม......................................................................................................................  
กอง / สถาบัน / ส านัก / ส านักงาน............................................................................ ..............        
ด ารงต าแหน่งนี้วันที่……… เดือน…………………….…… พ.ศ……………………………………… 
อัตราเงินเดือน ……………. บาท อัตราเงินเดือนในปีงบประมาณที่แล้วมา…………………บาท 

       หนว่ยงานที่ปฏิบัติราชการจริง...................................................................................................  
3. ขอประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง/ระดับ............................................................................. 

ด้าน...............................................................................ต าแหน่งเลขท่ี......................................... 
งาน / ฝ่าย / กลุ่ม................................................................................................ ......................... 

       กอง / สถาบัน / ส านัก / ส านักงาน...........................................................................................  
4. ประวัติส่วนตัว  (จาก ก.พ.7) 

เกิดวันที่.....................เดือน.............................................................พ.ศ.............................. 
อายุราชการ...............ปี............................เดือน     

5. ประวัติการศึกษา 
 

คุณ วุฒิ   (ชื่ อปริญญา  และสาขา /
วิชาเอก) 

วัน เดือน ปี 
ที่ส าเร็จการศึกษา 

สถาบัน 

   
   
   

 
6. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้าม)ี  (ชื่อใบอนุญาต)............................................................................ 

วันออกใบอนุญาต.....................................................วันหมดอายุ.......................................................    
7. ประวัติการรับราชการ (จากเริ่มรับราชการจนถึงปัจจุบัน เฉพาะที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใน

ระดับสูงขึ้นแต่ละระดับ  และการเปลี่ยนแปลงในการด ารงต าแหน่งในสายงานต่าง ๆ) 
 
วัน  เดือน  ปี ต าแหน่ง อัตราเงินเดือน สังกัด 
    
    
    
    

 



๑๐๙ 
 

 

- ........(ใส่เลขหน้า)....... - 
 

อวช.1  :  ข้อมูลส่วนบุคคล  
8.  ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน 
 

ปี ระยะเวลา หลักสูตร สถาบันที่ฝึกอบรม/ดูงาน 
(เรียงล าดับ)    
    
    
    
    
    
    
    
    
9.  ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  (เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับอะไรบ้างที่นอกเหนือจากข้อ 7 เช่น    
     เป็นหัวหน้าโครงการ  หัวหน้างาน  กรรมการ  อนุกรรมการ  วิทยากร  อาจารย์พิเศษ  เป็นต้น) 
............................................................................................................................. ..................................................... 
............................................................................................................................. ..................................................... 
................................................................ ..................................................................................................................  
............................................................................................................................. ..................................................... 
............................................................................................................................. ..................................................... 
.................................................................................................................................................................... .............. 
.................................................................................................................... .............................................................. 
............................................................................................................................. ..................................................... 
............................................................................................................................. ..................................................... 
 
                  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์มนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
                                                           (ลงชื่อ)......................................................... ผู้ขอรับการประเมิน 
                                                                  (............................................................)   
                                                                    วันที่............................................ 
 
 
 
 
 
 



๑๑๐ 
 

 

 
- ........(ใส่เลขหน้า)....... - 

 
 
 
ล าดับที่ ...........  
 

1. ชื่อผลงาน...........................................................................................………………………………………………… 
2. ระยะเวลาที่ด าเนินการ .............................................................................……………………………………….. 
3. ความรู้ทางวิชาการหรือแนวความคิดท่ีใช้ในการด าเนินการ 

1......................................................................................…………………………………… ………………….. 
2..........................................................................................................………………………………………. 
3..........................................................................................................……………………… ………………. 
4..........................................................................................................………………………………………. 

4. สรุปสาระและข้ันตอนการด าเนินการ 
........................................................................................................…………………………………………… 

 ........................................................................................................……………………………………………………….. 
5. ผู้ร่วมจัดท าผลงาน (ถ้ามี) 
   5.1 .....................................................................สัดส่วนของผลงาน (%)............................................  
   5.2 .....................................................................สัดส่วนของผลงาน (%)............................................ 
   5.3 .....................................................................สัดส่วนของผลงาน (%)............................................ 

ฯลฯ 
6. ส่วนของงานที่ผู้เสนอเป็นผู้ปฏิบัติ (ระบุรายละเอียดของผลงานพร้อมทั้งสัดส่วนของผลงาน) 

     ........................................................................................................……………………………………..  
    ........................................................................................................……………………………………………………  
    ........................................................................................................…………………………………………………..      
7. ผลส าเร็จของงาน (เชิงปริมาณ / คุณภาพ) .............................................................................……… …… 
    ........................................................................................................…………………………………………………..  
    ........................................................................................................………………………………………………….. 
8. การน าไปใช้ประโยชน์.............................................................................………………………………………… 
    ........................................................................................................………………………………….....................  
    ........................................................................................................………………………………………………….  
9. ความยุ่งยากในการด าเนินการ / ปัญหา / อุปสรรค...............................................................................  
    ........................................................................................................……………………………………………………  
    ........................................................................................................…………………………………………………..      
10. ข้อเสนอแนะ................................................................................………………………………….....................  
    ........................................................................................................…………………………………………………..  
  
 

 

อวช. 2 : แบบแสดงผลการด าเนินการงานทีผ่่านมา 

อวช.2 ... 



๑๑๑ 
 

 

 - ........(ใส่เลขหน้า)....... - 
 
11. การรับรองผลงาน 

11.1 ค ารับรองของผู้ขอประเมิน 
ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และผลงานที่ขอประเมินทุก

เรื่องไม่ เป็นเป็นงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ที่ เป็นส่วนหนึ่ งของการศึกษาเ พ่ือขอรับปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรหรือเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม 

(ลงชื่อ) ...................................................  
       (................................................) 
        ผู้เสนอผลงาน 
       ................/................/............... 
  

11.2 ค ารับรองของผู้ร่วมจัดท าผลงาน 
ขอรับรองว่าสัดส่วนหรือลักษณะงานในการด าเนินการของผู้เสนอข้างต้นถูกต้องตรงกับ

ความเป็นจริงทุกประการ 
 (ลงชื่อ)...........................................   (ลงชื่อ)............................................  
                 (.........................................)                            (.........................................) 

     ผู้ร่วมด าเนินการ             ผู้ร่วมด าเนินการ 
 ฯลฯ 

 
11.3 ค ารับรองของผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงาน 

ได้ตรวจสอบผลงานของ.....................................................................ที่เสนอใหป้ระเมนิแลว้    
เห็นว่าถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ 
     (ลงชื่อ) ..................................................................... 

(.............................................................)  
ต าแหน่ง....................................................................... 

วันที่......../........./............ 
11.4 ค ารับรองของผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไป 1 ระดับ (ผู้อ านวยการกอง หรือเทียบเท่า) 

ได้ตรวจสอบผลงานของ...................................................................ที่เสนอให้ประเมินแล้ว 
เห็นว่าถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ 
     (ลงชื่อ) ..................................................................... 

(.............................................................)  
ต าแหน่ง....................................................................... 

วันที่......../........./............ 
ล าดับที่ 2  (ถ้ามี แสดงรายละเอียดเช่นเดียวกับข้างต้น) 
 

         
          

- ........(ใส่เลขหน้า)....... - 

หมายเหตุ   1. เป็นผลการด าเนินการงานท่ีผ่านมาตามหัวข้อที่ได้เสนอไว้ในขั้นตอนการคัดเลือกบุคคล 
       จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง  แต่ไม่เกิน 5 เรื่อง   
    2. หากเป็นผลงานด้านวิชาการ ให้แนบหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย  เช่น รายงานการวิจัย  บทความ  
        ทางวิชาการ  แผ่นพับ โป๊สเตอร์ VDO  VCD  เทป  ผลการนิเทศ  การพัฒนาหลักสูตร   เป็นต้น                   

 



๑๑๒ 
 

 

     
 
 
 
ล าดับที.่......... 
เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
  หลักการและเหตุผล    

………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
  บทวิเคราะห์ 

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

 
ข้อเสนอ  

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

 - ........(ใส่เลขหน้า)....... - 
 

อวช.3  :  แบบแสดงข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพือ่พัฒนางาน 



๑๑๓ 
 

 

 
  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

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

………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
        (ลงชื่อ).....................................................  
       (................................................) 
        ผู้เสนอแนวคิด 
       ................/................/............... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ   ให้เสนอข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน  ตามหัวข้อที่ได้เสนอไว้ในขั้นตอนการคัดเลือกบุคคล        
 
 
 
 
 
 



๑๑๔ 
 

 

 
- ........(ใส่เลขหน้า)....... - 

 
 
 
 
 
ล าดับที่ 1    เรื่อง  “…………………………………………………………………………………………………………………….” 
                 (ปี พ.ศ.ที่ด าเนินการ) 
สรุปผลการปฏิบัติงาน 
 บทคัดย่อ 

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

ก. ขั้นตอนในการด าเนินการ 
………………………………………………………………………………………………………………… 

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

ข. ลักษณะท่ีแสดงถึงความยุ่งยาก 
………………………………………………………………………………………………………………… 

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

สัดส่วน... 

อวช.4  :  แบบแสดงผลงานวิชาการ 



๑๑๕ 
 

 

- ........(ใส่เลขหน้า)....... - 
 
สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ตนเองปฏิบัติ 
 

จ านวน 
ผู้ด าเนินการ 

สัดส่วนในการด าเนินการ 
ของผู้ขอประเมิน 

(ต้องไม่ต่ ากว่า 60% และเป็น
ชื่อแรกของผู้จัดท าผลงาน) 
 

รายละเอียดของผลงาน 
เฉพาะส่วนที่ผู้ขอประเมินปฏิบัติ 

 

 
 

  

 
การน าผลงานไปใช้ประโยชน์ / อ้างอิง 

………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
การเผยแพร่ผลงาน    
 

จ านวนหน้า 
(เนื้อหา / 
ภาคผนวก) 

วัน เดือน ปี 
ที่เผยแพร่ 

แหล่งท่ีเผยแพร่ 
 

 
 

  

 
 
 
ล าดับที่ 2  (ถ้ามี แสดงรายละเอียดเช่นเดียวกับข้างต้น) 
 
 
หมายเหตุ  ให้เสนอเอกสารผลงานทางวิชาการ ไม่เกิน  3  เรื่อง  ตามหัวข้อทีไ่ด้เสนอไว้ในขั้นตอนการคัดเลือกบุคคล   
 
 
 
 

 

 

 

 

 



๑๑๖ 
 

 

- ........(ใส่เลขหน้า)....... - 
 
 

 

 
 
1. ค ารับรองของผู้ขอรับการประเมิน 

ขอรับรองว่าผลงานวิชาการดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และผลงานวิชาการที่ขอ
ประเมินทุกเรื่อง ไม่เป็นงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือขอรับปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรหรือเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม 
   
     (ลงชื่อ) .....................................................................  

(...................................................... .......) 
ต าแหน่ง....................................................................... 

วันที่......../........./............ 
 
2. ค ารับรองของผู้จัดท าผลงาน 
 ขอรับรองว่าสัดส่วน หรือลักษณะงานในการด าเนินการจัดท าเอกสารผลงานทางวิชาการ ถูกต้อง
ตรงความเป็นจริงทุกประการ ดังนี้ 
 

ล าดับที่ 1  เรื่อง  “………………………………………………………………” 
 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง สัดส่วนความ

รับผิดชอบ 
คิดเป็น % 

ลายมือชื่อผู้จัดท า
ผลงาน 

     
     
     
     
     
     
 
 
หมายเหตุ   

1) กรณีเป็นผลงานร่วมกันหลายคน ผู้ร่วมจดัท าผลงานทุกคนจะต้องลงช่ือในค ารับรอง และเมื่อได้  ลงช่ือ
รับรองและส่งเพื่อประกอบการพิจารณาประเมินแล้ว จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไมไ่ด้ 

2) หากพิสูจน์ได้ว่าผูม้ีผลงานร่วมรายใดได้ให้ค ารับรองที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง โดยมเีจตนาช่วยเหลือผู้ขอ
ประเมินผู้นั้น  ผู้ขอประเมินอาจถูกลงโทษทางวินัยตามควรแก่กรณ ี

 
 

ค ารับรองผลงานวิชาการ 



๑๑๗ 
 

 

- ........(ใส่เลขหน้า)....... - 
 
3. ค ารับรองของผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงาน 

ได้ตรวจสอบผลงานของ ..........................................................................ที่เสนอให้ประเมินแล้ว    
เห็นว่าถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ 
 
     (ลงชื่อ) .....................................................................  

(.............................................................)  
ต าแหน่ง....................................................................... 

วันที่......../........./............ 
 
4. ค ารับรองของผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไป 1 ระดับ (ผู้อ านวยการกอง หรือเทียบเท่า) 

ได้ตรวจสอบผลงานของ..........................................................................ที่เสนอให้ประเมินแล้ว 
เห็นว่าถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ 

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

(.............................................................)  
ต าแหน่ง....................................................................... 

วันที่......../........./............ 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ตัวอย่างแบบฟอร์มที่ใช้ส าหรบั                  
การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนต าแหน่ง 

ข้าราชการประเภทวิชาการ 
ระดับช านาญการพิเศษ 

 
 
 
 



๑๑๙ 
 

 

 
 
 

(ปกหน้า) 

เอกสารประกอบค าขอคัดเลือกบุคคล 
 

ของ 
.........................(ชื่อ-สกุล)........................ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ขอคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
...........................................….............................................................. 

ต าแหน่งเลขที่.............. 
ส่วนราชการ..................................................... 

กรมควบคุมโรค 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มเอกสารประกอบค าขอคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  
ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการและระดับช านาญการพเิศษ ทุกต าแหน่ง ของกรมควบคุมโรค 

(แบบฟอร์มที่ 1.1) 



๑๒๐ 
 

 

สารบัญ 
 
เอกสารประกอบค าขอคัดเลือกบุคคล      หน้า  
 
1. แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล (เอกสารหมายเลข 1)        
 1.1 ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล       ………….  
 1.2 ตอนที่ 2 การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล     ………….  
 
2. แบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงาน (เอกสารหมายเลข 2)    
 2.1 ตอนที่ 1 หน้าที่ความรับผิดชอบ      ………….  
 2.2 ตอนที่ 2 ผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง 3 ปี 
  2.2.1 ผลงานด้านบริการ/ปฏิบัติการ ย้อนหลัง 3 ปี    ………….  
  2.2.2 ผลงานการสอนหรือฝึกอบรมย้อนหลัง 3 ปี    ………….  
  2.2.3 ผลงานการให้ค าปรึกษาย้อนหลัง 3 ปี 
 
3. แบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงานที่จะขอประเมิน     ………….  
 3.1 ผลงานที่เป็นผลการด าเนินงานที่ผ่านมา (เอกสารหมายเลข 3 : อวช.2)   ………….  
 3.2 ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางาน (เอกสารหมายเลข 4 : อวช.3) 
 3.3 ผลงานเอกสารวิชาการ (เอกสารหมายเลข 5 : อวช.4)    ………….  
 
4. แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล       ………….  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๑ 
 

 

-  ……ใส่เลขหน้า.....- 
 

 
 

 
 

ตอนที่ 1   ข้อมูลส่วนบคุคล 
 

1. ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก..........................................................................................................................  
2. ต าแหน่งปัจจุบัน............................................................................................ต าแหน่งเลขท่ี................... 

งาน / ฝ่าย / กลุ่ม.................................................................................................................... .............. 
กอง / สถาบัน / ส านัก / ส านักงาน/กรม..............................................................................................        
ด ารงต าแหน่งปัจจุบันตั้งแต่วันที่……… เดือน…………………….…… พ.ศ……………………………………… 
อัตราเงินเดือนปัจจุบัน ……………. บาท     อัตราเงินเดือนในปีงบประมาณท่ีแล้วมา…………………บาท 

3. ขอคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง................................................................ 
ด้าน............................................................................................. ต าแหน่งเลขท่ี..................................... 
งาน / ฝ่าย / กลุ่ม................................................................................................................................... 

     กอง / สถาบัน / ส านัก / ส านักงาน/กรม................................................................................................  
4. ประวัติส่วนตัว  (จาก ก.พ.7) 

เกิดวันที่.....................เดือน.............................................................พ.ศ.............................. 
อายุราชการ...............ปี............................เดือน     

5. ประวัติการศึกษา 
 

คุณวุฒิ  (ชื่อปริญญา และสาขา/วิชาเอก) วัน เดือน ปีที่ส าเร็จการศกึษา สถาบัน 
   
   
   

 

6. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้าม)ี  (ชื่อใบอนุญาต)................................................................................. 
วันออกใบอนุญาต............................................................วันหมดอายุ.....................................................    

7. ประวัติการรับราชการ (จากเริ่มรับราชการจนถึงปัจจุบัน เฉพาะที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใน
ระดับสูงขึ้นแต่ละระดับ  และการเปลี่ยนแปลงในการด ารงต าแหน่งในสายงานต่าง ๆ) 

 

วัน  เดือน  ปี ต าแหน่ง อัตราเงินเดือน สังกัด 
    
    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล 

เอกสารหมายเลข 1 



๑๒๒ 
 

 

-  ……ใส่เลขหน้า.....- 
 

เอกสารหมายเลข 1 
 

ตอนที่ 1     ข้อมูลส่วนบคุคล 
8.  ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน 
 

ปี ระยะเวลา หลักสูตร สถาบัน 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
9.  ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  (เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับอะไรบ้างที่นอกเหนือจากข้อ 7 เช่น    
     เป็นหัวหน้าโครงการ  หัวหน้างาน  กรรมการ  อนุกรรมการ  วิทยากร  อาจารย์พิเศษ  เป็นต้น) 
............................................................................................................................. ..................................................... 
............................................................................. .....................................................................................................  
............................................................................................................................. ..................................................... 
............................................................................................................................. ..................................................... 
................................................................................................................................................................................. . 
............................................................................................................................. ..................................................... 
............................................................................................................................. ..................................................... 
............................................................................................................................. ..................................................... 
............................................................................. .....................................................................................................  
 
             
 
                         ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์มนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
                                                          (ลงชื่อ)........................................................ผู้ขอรับการประเมิน 
                                                                  (........................................................)   
                                                                   วันที.่.......................................... 
 
 
 

 
 



๑๒๓ 
 

 

-  ……ใส่เลขหน้า.....- 
เอกสารหมายเลข 1 

 

ตอนที่ 2     การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 
1. คุณวุฒิทางการศึกษา 

[   ]    ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
[   ]    ไม่ตรง  แต่ ก.พ.ยกเว้นตามมาตรา 56 

2. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  (ถ้าก าหนดไว้) ชื่อใบอนุญาต........................................................................ 
     [   ]   ตรงตามที่ก าหนด                                 [   ]   ไม่ตรงตามท่ีก าหนด 
3. ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 
     [   ]    ครบตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง       
     [   ]   ไม่ครบ   แต่จะครบในวันที่.............................................................................. 
4. ระยะเวลาขั้นต่ าในการด ารงต าแหน่ง  หรือเคยด ารงต าแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้ง 

(ให้รวมถึงการด ารงต าแหน่งในสายงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือเคยปฏิบัติงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือเก้ือกูลด้วย) 
[   ]   ตรงตามที่ ก.พ. ก าหนด 
[   ]   ไม่ตรง  
[   ]   ส่งให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลของกรมฯ  เป็นผู้พิจารณา 

     [   ]   ............................................................................................................................. ................... 
5. อัตราเงินเดือน  (เปรียบเทียบกับอัตราเงินเดือนขั้นต่ าของต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง) 

[   ]   ต่ ากว่าขั้นต่ า 
[   ]   เท่ากับขั้นต่ า 
[   ]   สูงกว่าขั้นต่ า 

สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 
          [   ]   อยู่ในหลักเกณฑ์ท่ีจะด าเนินการต่อไปได้ 
          [   ]   อยู่ในหลักเกณฑ์ท่ีจะด าเนินการต่อไปได้  แต่ต้องให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลของกรมฯ  
พิจารณาในเรื่องระยะเวลาขั้นต่ าในการด ารงต าแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้ง 
          [   ]   ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์  (ระบุเหตุผล)...............................................................................................  

            ....................................................................................................................................................  
 
 
                                                           (ลงชื่อ)........................................................ผู้ตรวจสอบ 
                                                                    (............................................................) 
                                                              ต าแหน่ง.......................................................... 
                                                      ผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานระดับส านัก/กอง 

                                                                          วันที่....................................………….. 
 
 

 

 
 
 
 



๑๒๔ 
 

 

-  ……ใส่เลขหน้า.....- 
เอกสารหมายเลข 2 

แบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงาน 
 
ชื่อ............................................................................................................................. ............................................... 
ขอประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง..............................................................ด้าน.............................................. 
 

ตอนที่ 1    หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

1. หน้าที่ความรับผิดชอบปัจจุบัน 
......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 

 
2. หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งท่ีจะแต่งตั้ง  (ตามที่ ก.พ.ก าหนด) 

......................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................... 
 

 
 
 
 
 
 
 



๑๒๕ 
 

 

 
-  ……ใส่เลขหน้า.....- 

เอกสารหมายเลข 2 
 

ตอนที่ 2  ผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง 3 ป ี
1. ผลงานด้านบริการ/ปฏิบัติการย้อนหลัง 3 ปี 
 

ล า
ดับ
ที ่

 
ผลการปฏบิัติงานด้านบริการ/

ปฏิบัติการ 

 
หน่วย
นับ 

ปริมาณงาน  
หมายเหตุ ปีงบประมาณ 

พ.ศ. .............. 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. .............. 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. .............. 

กลุ่ม
งาน 

เฉพาะ
ตัว 

กลุ่ม
งาน 

เฉพาะ
ตัว 

กลุ่ม
งาน 

เฉพาะ
ตัว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หมายเหตุ      
- ผลงานย้อนหลัง  3  ปี  ให้เสนอผลงานท่ีตรงกับหน้าท่ีความรับผิดชอบของต าแหน่งท่ีจะได้รับการแต่งตั้ง  โดยเสนอผลงาน

ย้อนหลัง  3  ปี    ถัดจากปีท่ีส่งค าขอประเมิน  เช่น  ส่งค าขอประเมินในปีงบประมาณ 2547   ผู้ขอประเมินต้องเสนอผลงาน
ของ 
ปีงบประมาณ 2544 , 2545 และ 2546  เป็นต้น   

- กรณีระหว่างปีดังกล่าวได้รับอนุญาตให้ลาศึกษา  ให้เว้นระยะเวลาท่ีได้ลาศึกษา  และให้เสนอผลงานของปีงบประมาณถัดไป
แทน  เช่นผู้ขอประเมินลาศึกษาตั้งแต่ วันท่ี  1  เมษายน  2542 – 31  มีนาคม  2543  ให้เสนอผลงานของ 

ปีงบประมาณ 2544  คือ  1 ตุลาคม 2543  –  30  กันยายน 2544 
ปีงบประมาณ 2543  คือ  1 เมษายน 2543 – 30 กันยายน 2543 

  ปีงบประมาณ 2542  คือ  1 ตุลาคม 2541 – 30 มีนาคม 2542 
  ปีงบประมาณ 2541  คือ  1 ตุลาคม 2540 – 30 กันยายน 2541 

 
 
 
 
 
 
 



๑๒๖ 
 

 

-  ……ใส่เลขหน้า.....- 
เอกสารหมายเลข 2 

 

ตอนที่ 2  ผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง 3 ป ี
2. ผลงานการสอนหรือฝึกอบรมย้อนหลัง 3 ปี 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.  ............... 

วิชาท่ีสอน 
หรือฝึกอบรม 

ผู้รับค าสอน 
หรือฝึกอบรม 

จ านวน 
คน 

จ านวน 
ชั่วโมง 

หมาย 
เหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ระบุหัวข้อที่สอน เช่น     
         การดูแลผู้ป่วยศัลยกรรม 

และ 
   หัตการ ผ่าตัด  กายวิภาค 

- ระบุกลุ่มบุคคลที่รับ 
ค าสอน เช่น แพทย์ทุน 
นักเรียนวิสัญญีวิทยา 

   

 
 
 

3. ผลงานการให้ค าปรึกษาย้อนหลัง 3 ปี 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.  ............... 

หัวข้อเรื่อง 
ที่ให้ค าปรึกษา 

ผู้รับค าปรึกษา 
  

จ านวน 
ครั้ง 

จ านวน 
คน 

หมาย 
เหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ระบุหัวเรื่อง/ปัญหา เช่น 
   ปัญหาผู้ป่วยทางศัลยกรรม 

- ระบุกลุ่มบุคคลที่รับค าปรึกษา 
เช่น แพทย์โรงพยาบาลชุมชน 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๗ 
 

 

-  ……ใส่เลขหน้า.....- 
 

 
 

 
ผลงานที่เป็นผลการด าเนินการงานที่ผ่านมา (เอกสารหมายเลข 3) 

ล าดับที่ 1 
1. ชื่อผลงาน............................................................................................. ............................................................... 
2. ระยะเวลาที่ด าเนินการ............................................................................... ........................................................ 
3. เค้าโครงเรื่อง 
............................................................................................................................................ .....................................
.............................................................................................. ...................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
4. สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ตนเองปฏิบัติ (%) (ระบุรายละเอียดของผลงานเฉพาะส่วนที่ตนเอง 
    ปฏิบัติพร้อมทั้งสัดส่วนของผลงาน) 
..........................................................................................................  
..........................................................................................................  
5. ผู้ร่วมจัดท าผลงาน (ถ้ามี) 
   5.1 .....................................................................สัดส่วนของผลงาน (%)............................................ 
   5.2 .....................................................................สัดส่วนของผลงาน (%)............................................ 
   5.3 .....................................................................สัดส่วนของผลงาน (%)............................................ 
 

(ลงชื่อ) ................................................... 
       (................................................) 
        ผู้เสนอผลงาน 
       ................/................/............... 
 
 
ล าดับที่ 2 (ถ้ามี แสดงรายละเอียดเช่นเดียวกับล าดับที่ 1) 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ    1. ขอให้เสนอผลงานที่เป็นผลการด าเนินการงานที่ผ่านมา อย่างน้อย 1 เรื่อง แต่ไม่เกิน 5 เรื่อง 
      2. เมื่อได้รับอนุมัติตัวบุคคลแล้วให้ส่งผลงานประเมินตามหัวเรื่องท่ีได้เสนอไว้ตามข้อ 1 
      3. หากประสงค์จะเปลี่ยนเรื่องผลงานวิชาการต้องได้รับอนุมัติก่อน 

 
 

 
 
 

แบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงานที่ขอรับการประเมิน  



๑๒๘ 
 

 

-  ……ใส่เลขหน้า.....- 
 

ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน (เอกสารหมายเลข 4) 
ล าดับที่ 1 
เรื่อง ............................................................................................................................. .......................................... 
  หลักการและเหตุผล......................................................................... ............................................ 
.......................................................................................................................... ....................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
................................................................................................................................................... .............................. 
  บทวิเคราะห์....................................................................................... ..... 
............................................................................................................................. .................................................... 
........................................................................ .........................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 

ข้อเสนอ............................................................................................ 
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
.............................................................................. ...................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................... 
  ผลที่คาดว่าจะได้รับ......................................................................................................................  
.............................................................................................. ...................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
........................................................................ .........................................................................................................  
  ตัวชี้วัดความส าเร็จ......................................................................................................................  
....................................................................................................................................... .......................................... 
........................................................................................ .........................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
 

(ลงชื่อ) ................................................... 
       (................................................) 
        ผู้เสนอแนวคิด 
       ................/................/............ 
ล าดับที่ 2 (ถ้ามี แสดงรายละเอียดเช่นเดียวกับล าดับที่ 1) 
 
หมายเหตุ   1. ให้เสนอข้อเสนอแนวคิดเพ่ือพัฒนางานอย่างน้อย 1 เรื่อง (เป็นผลงานที่จะด าเนินการในอนาคต
หากได้รับการแต่งตั้ง) 
      2. เมื่อได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินแล้วให้ส่งข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางาน
เข้ารับการประเมินตามหัวข้อเรื่องที่ได้เสนอไว้ 

 
 



๑๒๙ 
 

 

-  ……ใส่เลขหน้า.....- 
 

ผลงานเอกสารวิชาการ  (เอกสารหมายเลข 5) 
ล าดับที่ 1 
1. ชื่อผลงาน............................................................................................. ........................................................ 
2. ระยะเวลาที่ด าเนินการ ................................................................................................................................ 
3. เค้าโครงเรื่อง ........................................................................................ ....................................................... 
.......................................................................................................... ................................................................ 
.......................................................................................................... ................................................................ 
.......................................................................................................... ................................................................ 
4. สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ตนเองปฏิบัติ (%) (ระบุรายละเอียดของผลงานเฉพาะส่วนที่ตนเอง 
    ปฏิบัติพร้อมทั้งสัดส่วนของผลงาน) 
.......................................................................................................... ................................................................ 
.......................................................................................................... ................................................................ 
5. ผู้ร่วมจัดท าผลงาน (ถ้ามี) 
   5.1 .....................................................................สัดส่วนของผลงาน (%)............................................ 
   5.2 .....................................................................สัดส่วนของผลงาน (%)............................................ 
   5.3 .....................................................................สัดส่วนของผลงาน (%)............................................ 
 

(ลงชื่อ) ................................................... 
       (................................................) 
        ผู้เสนอผลงาน 
       ................/................/............... 
 
ล าดับที่ 2  (ถ้ามี แสดงรายละเอียดเช่นเดียวกับล าดับที่ 1) 
 
 
 
 
หมายเหตุ   1. ให้เสนอเอกสารผลงานทางวิชาการ ไม่เกิน  3  เรื่อง 
     2. เมื่อได้รับอนุมัติตัวบุคคลแล้วให้ส่งผลงานประเมินตามหัวเรื่องท่ีได้เสนอไว้ตามข้อ 1 
     3. หากประสงค์จะเปลี่ยนเรื่องผลงานวิชาการต้องได้รับอนุมัติก่อน 
     4. ใช้หลักเกณฑ์ของผลงานวิชาการดังรายละเอียดตามหลักเกณฑ์การจัดท าเอกสารประกอบค าขอ
ประเมินผลงานเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการและระดับช านาญการพิเศษ 
ทุกสายงานของกรมควบคุมโรค 
     5. เอกสารผลงานทางวิชาการต้องไม่ซ้ ากับเรื่องที่เสนอในเอกสารหมายเลข 3 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๐ 
 

 

-  ……ใส่เลขหน้า.....- 
 

แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล 
 

ช่ือ ........................................................................................................................................................... 
ขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง........................................................................  ด้าน   ........................................ 

ตอนที่ 1  รายการประเมิน คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้รับ 

 
1. ความรับผิดชอบ  พิจารณาจากพฤติกรรม  เช่น  
         - เอาใจใส่ในการงานที่ได้รับมอบหมายและหรืองานที่เกีย่วข้องอยา่งมีประสิทธิภาพ 
        - ยอมรับผลงานของตนเองทั้งในด้านความส าเร็จและความผิดพลาด 
        - พัฒนาและปรับปรุงงานในหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น  และหรือแก้ไขปัญหาหรืข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นไปอีกเร่ือยๆ หรือ 
          งานใดที่พบว่ามีปัญหาหรือข้อผดิพลาดก็พยายามแก้ไข ไม่ละเลยหรือปล่อยทิ้งไว้จนเกิดปัญหาเช่นนั้นซ้ าๆ อกี 
2. ความคิดริเร่ิม   พิจารณาจากพฤติกรรม  เช่น   
         - คิดริเร่ิมระบบ  แนวทางวิธีด าเนินการใหม่ ๆ เพื่อประสิทธิผลของงาน 
         - แสดงความคิดเห็น  ให้ขอ้เสนอแนะอย่างสมเหตุสมผล  และสามารถปฏิบัติได้ 
         - แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เพิ่มเติมอยู่เสมอ โดยเฉพาะในสายวิชา / งานของตน 
         - ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข หรอืดัดแปลงวิธีการให้มีประสิทธภิาพและก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลาสนใจงาน 
            ที่ยุ่งยากซับซ้อน 
         -  มีความไวตอ่สถานการณ์หรือความฉับไวในการรับรู้สิ่งเร้าภายนอก 
3. การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ    พิจารณาจากพฤติกรรม  เช่น 
          -  วิเคราะห์หาสาเหตุก่อนเสมอเมื่อประสบปัญหาใด ๆ  
          -  วิเคราะห์ลู่ทางแกป้ัญหาโดยมีทางเลือกปฏิบัติหลายวิธี 
          - เลือกทางปฏิบัติในการแก้ปัญหาได้ถูกต้องเหมาะสม 
          - ใช้ข้อมูลประกอบในการตัดสินใจแก้ปัญหา (ไม่ใช้ความรู้สึกของตนเอง) 
4. ความประพฤต ิ   พิจารณาจากพฤตกิรรม  เช่น 
          - รักษาวินยั 
          - ให้ความรว่มมือกบัเพื่อนร่วมงาน 
          -  ปฏิบัติงานอยู่ในกรอบของขอ้บังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนสามัญ 
5. ความสามารถในการส่ือความหมาย   พจิารณาจากพฤติกรรม  เช่น 
          - สื่อสารกบับุคคลต่าง ๆ เช่น ผูบ้ังคับบัญชา  เพื่อนรว่มงาน  ผู้รับบริการ  และบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ดี    
              โดยเขา้ใจถูกต้องตรงกัน 
          - ถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการให้ผู้อื่นเข้าใจได้อยา่งชัดเจน  โดยใชภ้าษาอย่างถูกต้องเหมาะสม 
6. การพัฒนาตนเอง 
         - ติดตาม  ศึกษา  ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ หรอืสิ่งที่เป็นความก้าวหนา้ทางวิชาการ / วิชาชีพอยู่เสมอ 
         - สนใจและปรับตนเองให้เข้ากบัวิทยาการใหม่ๆ ตลอดเวลา 
         - น าความรู้และวิทยาการใหม่ๆ มาประยกุต์ใช้ในการปฏบิัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7. คุณลักษณะอื่น ๆ 

              .................................................................................................................................................................... 
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๑๓๑ 
 

 

-  ……ใส่เลขหน้า.....- 

 
แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล (ต่อ) 

 

 

ตอนที่ 2    สรุปความเหน็ในการประเมิน 
 
ความเห็นของผู้ประเมิน (ผู้บังคับบัญชา) 
            [   ]      ผ่านการประเมิน   (ได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ  60) 
            [   ]      ไม่ผา่นการประเมิน  (ได้คะแนนรวมไม่ถึงร้อยละ  60) 
                        (ระบุเหตุผล) 
......................................................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................................................  
 
                                                                       (ลงช่ือผู้ประเมิน)........................................................... 
                                                                                       (...................................................................) 
                                                                          (ต าแหน่ง)........................................................................... 
                                                                                        วันท่ี............../................./.................... 
 
ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป  1  ระดับ  
            [   ]    เห็นด้วยกบัการประเมินข้างต้น 
            [   ]    มีความเห็นแตกต่างจากการประเมินข้างต้นในแตล่ะรายการ  ดังนี ้
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................  
                                                                     (ลงช่ือผู้ประเมิน)................................................................ 
                                                                                         (...................................................................) 
                                                                         (ต าแหน่ง)............................................................................... 
                                                                                       วันที.่............./................./.................... 
ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป  1  ระดับ  (กรณีที่ความเห็นของผู้บังคับบัญชาท้ัง 2 ระดับ แตกต่างกัน) 
            [   ]      ผ่านการประเมิน   (ระบุเหตผุล) 
......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
 
            [   ]      ไม่ผา่นการประเมิน  (ระบเุหตผุล) 
......................................................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................................................                                                                                                     
                                                                                 
                                                                            (ลงช่ือผู้ประเมิน)................................................................ 
                                                                                           (...................................................................) 
                                                                            (ต าแหน่ง)............................................................................... 
                                                                                         วันท่ี............../................./.................... 
 



 

๑๓๒ 

 



๑๓๓ 
 

 

 
ใบสมคัรเข้ารับการคดัเลอืกเพือ่เลือ่นข้าราชการ 

ต าแหน่งประเภทวชิาการ ระดับช านาญการพเิศษ (ว 10/48)    
 

เรียน อธิบดีกรมควบคุมโรค 
 ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว)...............................................................ขอสมคัรเขา้รับการคดัเลือก    
เพื่อเล่ือนข้ึนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดบัท่ีสูงข้ึน (โปรดระบุช่ือต าแหน่ง / ระดบั ต าแหน่งเลขท่ี     
และส่วนราชการ ของต าแหน่งท่ีสมคัร) 

.................................................................................................................................  

............................................................................................................................. .... 
ขา้พเจา้ขอแจง้รายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา ดงัน้ี 

1.  วนั เดือน ปีเกิด........................อายุตวั..........ปี อายุราชการ.........ปี วนัเกษียณอายุ................. 
2.  ปัจจุบนัด ารงต าแหน่ง / ระดบั (ตาม จ. 18) ......................................... ....................... .......... 

ต าแหน่งเลขท่ี ........  ส่วนราชการ ...................................................................................... . 
ปฏิบติังานอยู่จริงท่ี.............................................................................................................. .. 

3.  วุฒิการศึกษา 
2.1 ........................................................... .......................................... ....................... 
2.2 ............................................................................................................................  
2.3 ............................................................................................................................  

4.  เคยได้รับการพิจารณาความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษ 2 ขั้น จ  านวน ......คร้ัง ปี พ.ศ. ........... 
............................................................................................................................. ............ 

5.   ความผิดทางวินัย 
      ถูกสอบสวน................................................................... เม่ือ............................................  
      ถูกลงโทษ....................................................................... เม่ือ.................................. .......... 
6.  สุขภาพกายและจิตใจ 

............................................................................................................................. ............ 
7.  วิสัยทศัน์ / ความคาดหวงั  
      ................................................. ....................................................................................  
      ............................................................................................................................. ........ 
8.   แนวทางการด าเนินการและการแกปั้ญหา 
      ............................................................................................................................. ........ 
      ............................................................................. ....................................................... . 
 

 
รูปถ่าย 



๑๓๔ 
 

 

9.   ผลงานในอดีต 
      ............................................................................................................................. ....... 
      .................................... ............................................................................................... . 
10. แผนงาน / โครงการท่ีจะด าเนินการเม่ือด ารงต าแหน่งท่ีสมคัรในอนาคต ภายใน 3 ปี 
     ............................................................................................................................. ....... 
     ............................................................................................................................. ....... 
11.  การส่งผลงานทางวชิาการ (กรณีสมคัรในต าแหน่งทางวชิาการ ส่งผลงานไม่เกิน 3 เร่ือง) 
 11.1    ขา้พเจา้พร้อมท่ีจะส่งผลงานทางวชิาการไดท้นัที คือ เร่ือง..................................... 
     ............................................................................................................................. ....... 
 11.2    ขา้พเจา้พร้อมท่ีจะส่งผลงานทางวชิาการภายใน.....เดือน  คือ เร่ือง........................ 
     ............................................................................................................................. ....... 
 

ขา้พเจา้ขอรับรองว่าขอ้ความท่ีแจง้ไวใ้นแบบฟอร์มน้ี ถูกตอ้งและเป็นจริงทุกประการ  
หากตรวจสอบภายหลงัแลว้พบวา่ขอ้ความดงักล่าวเป็นเท็จหรือไม่ถูกตอ้งจะถือวา่หมดสิทธ์ิไดรั้บการคดัเลือก 
และหากไดรั้บการพิจารณาคดัเลือกแลว้จะถือวา่เป็นโมฆะ 
 
 
      (ลงช่ือ)......................................... (ผูส้มคัร) 
       (....................................)  
 
 
12.  ค  ารับรอง/ ความเห็นของผูบ้งัคบับญัชา (หวัหนา้หน่วยงานระดบักอง).......................................... 
       ........................................................................................................................................................ 
       ........................................................................................................................................................ 
 
 
      (ลงช่ือ)   ............................................................ 
          (....................................................) 
      ต าแหน่ง..........................................ผูบ้งัคบับญัชาตน้สังกดั 
 
 
 
 

 



๑๓๕ 
 

เอกสารแนบ 2.2 
แบบการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ 

 
ต าแหน่งท่ีคัดเลือก  ช่ือต าแหน่ง – ระดับ ................................................................................ดา้น....................................... 
ต าแหน่งเลขที.่.....................กลุ่ม/กลุ่มงาน/ฝ่าย....................................................................................................................... 
หน่วยงานระดับส านัก/กอง....................................................................................................................................................... 

 

องคป์ระกอบท่ีใชใ้นการพิจารณา 
คะแนน
เตม็ 

ช่ือ- สกลุ  
………… 

ช่ือ- สกลุ 
................ 

ช่ือ- สกลุ 
................ 

1. ความรู้ความสามารถและความช านาญในการปฏิบตังิาน (20 คะแนน)       
    ให้พจิารณาโดยค านึงถึงคุณวุฒิการศึกษา ความรู้ความสามารถ ทกัษะ       
     และความช านาญในการปฏิบติังานดา้นนั้นซ่ึงอาจพิจารณาจากขอ้มูล       
     การประเมินผลการปฏิบติังานประจ าปีของขา้ราชการผูน้ั้นยอ้นหลงั 3 ปี       
     1.1 วฒิุการศึกษา (ตอ้งเป็นวฒิุเฉพาะต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง) 4     
            ปริญญาเอก  = 4  คะแนน  ปริญญาโท  = 3  คะแนน  ปริญญาตรี  =  2 คะแนน       
     1.2 ความรู้ความสามารถ  (พิจารณาจากองคป์ระกอบท่ีก าหนดใน JD,JR  8     
           ท่ีประกาศรับสมคัร และผลการปฏิบติังานซ่ึงผูบ้งัคบับญัชารับรองแลว้)       
           มาก   = 6 - 8  คะแนน   ปานกลาง  = 3 - 5  คะแนน  นอ้ย  = 1 - 2  คะแนน       
     1.3 ทกัษะและความช านาญในการปฏิบติังานในต าแหน่งท่ีสมคัร 8     
           (พิจารณาจากงานในหนา้ท่ีของต าแหน่งตามท่ีประกาศรับสมคัร)       
           มาก   = 6 - 8  คะแนน   ปานกลาง  = 3 - 5  คะแนน  นอ้ย  = 1 - 2  คะแนน       
     
2. อายุราชการและระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง (10 คะแนน)       
    2.1 อายรุาชการ  5     
          2.1.1 ระดบัช านาญการพิเศษ 
                    มากกวา่ 12 ปี ข้ึนไป   = 5 คะแนน     มากกวา่ 10 ปี - 12 ปี    = 4 คะแนน 
                    มากกวา่ 8 ปี - 10 ปี     = 3 คะแนน     มากกวา่ 6  ปี - 8  ปี      = 2 คะแนน     
                     6 ปี                       =  1 คะแนน                         
           2.1.2  การคดัเลือกต าแหน่งประเภทวชิาการ ระดบัช านาญการ        
                     มากกวา่ 8 ปีข้ึนไป    = 5 คะแนน    มากกวา่ 6 ปี - 8 ปี      = 4 คะแนน       
                     มากกวา่ 4 ปี - 6 ปี    = 3 คะแนน     มากกวา่ 2 ปี - 4 ปี      = 2 คะแนน       
                     2  ปี                          =  1 คะแนน                           
    2.2 ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในสายงานท่ีคดัเลือกหรือต าแหน่งเก้ือกลู 5     
          2.2.1 การคดัเลือกต าแหน่งประเภทวชิาการ ระดบัช านาญการพิเศษ       
                   มากกวา่ 12 ปี ข้ึนไป   = 5 คะแนน     มากกวา่ 10 ปี - 12 ปี    = 4 คะแนน       
                   มากกวา่ 8 ปี - 10 ปี      = 3 คะแนน     มากกวา่ 6  ปี - 8  ปี     = 2 คะแนน              
                   6 ปี                               =  1 คะแนน                           
      2.2.4  การคดัเลือกต าแหน่งประเภทวชิาการ ระดบัช านาญการ      



๑๓๖ 
 

องคป์ระกอบท่ีใชใ้นการพิจารณา 
คะแนน
เตม็ 

ช่ือ- สกลุ  
………… 

ช่ือ- สกลุ 
................ 

ช่ือ- สกลุ 
................ 

                    มากกวา่ 8 ปีข้ึนไป    = 5 คะแนน        มากกวา่ 6 ปี - 8 ปี      = 4 คะแนน       
                    มากกวา่ 4 ปี - 6 ปี      = 3 คะแนน       มากกวา่ 2 ปี - 4 ปี      = 2 คะแนน       
                    2  ปี                            =  1 คะแนน                        
     
3. การปฏบิัตตินเหมาะสมกบัการเป็นข้าราชการ (20 คะแนน)       
    3.1 การอุทิศเวลาใหก้บัราชการ (พิจารณาจากการใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงาน 6     
          /ผูบ้งัคบับญัชาในการปฏิบติังานนอกเวลาราชการและไม่ใช่งานในหนา้ท่ีโดยตรง       
         โดยตรง ประกอบกบัสถิติวนัลากิจ/ป่วย ยกเวน้ลาป่วยต่อเน่ืองท่ีมีใบรับรองแพทย ์       
           มาก   = 5 - 6  คะแนน   ปานกลาง   = 3 - 4  คะแนน   นอ้ย  = 1 - 2  คะแนน       
    3.2 ความอุตสาหะ ความขยนัหมัน่เพียร 6     
           มาก   = 5 - 6  คะแนน   ปานกลาง   = 3 - 4  คะแนน   นอ้ย  = 1 - 2  คะแนน       
    3.3 ความประพฤติ (เช่นความมีมนุษยสมัพนัธ์ ซ่ือสตัยสุ์จริต ไม่ผิดศีลธรรมอนัดี 6     
          ปฏิบติัตนตามกฎหมาย เป็นพลเมืองดี รักษาความสามคัคี ประหยดั สุภาพ       
          อ่อนนอ้ม ตรงต่อเวลา ไดรั้บการยอมรับจากสงัคม ไม่เก่ียงงาน ไดร้างวลั       
          เช่น ขา้ราชการดีเด่น)       
           ดีมาก   = 5 - 6    คะแนน    ดี    = 3 - 4   คะแนน     พอใช ้ = 1 - 2      คะแนน       
    3.4 การรักษาวนิยั (พิจารณาจากประวติัการถูกลงโทษทางวนิยั ยกเวน้ท่ีไดรั้บการ 2     
          ลา้งมลทินแลว้)       
          มี     =  0  คะแนน          ไม่มี     =   2  คะแนน       
     
4. ผลงานหรือผลการปฏบิัตงิาน (30 คะแนน)       
    4.1 คุณภาพ (เช่น มีความเร็ว ทนัเหตุการณ์ ผลงานแกไ้ขนอ้ย ครบถว้น รอบคอบ 15     
          สมบูรณ์ (ทั้งในเชิงตรวจสอบและวเิคราะห์) มีการพฒันา (กา้วหนา้ท่ีเห็นชดั)       
          มีการปรับปรุงอยูเ่สมอ มีการใชค้อมพิวเตอร์ และใชร้ะบบสารสนเทศ และอาจใช ้       
          หลกัวชิาการบริหารแนวใหม่เขา้มาช่วยในการปฏิบติังาน/ปรับปรุง พฒันางาน       
           ดีมาก   = 11 - 15  คะแนน    ดี     =  6 - 10   คะแนน     พอใช ้   = 1 - 5   คะแนน       

    4.2 ประโยชน์ (เช่น ใชเ้ป็นแนวทาง เป็นตวัอยา่ง มีการอา้งอิงในการท างาน 15     

          ช้ินอ่ืน ๆ ท าแลว้แกไ้ขปัญหาของหน่วยงานได ้ผูรั้บบริการและผูเ้ก่ียวขอ้ง       
          มีความพึงพอใจต่อผลงาน) 
           ดีมาก   = 11 - 15  คะแนน     ดี     =  6 - 10   คะแนน    พอใช ้   = 1 - 5   คะแนน 
 
 
       
     

5. ความรู้ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะทีจ่ าเป็นส าหรับต าแหน่งทีค่ดัเลอืก        



๑๓๗ 
 

องคป์ระกอบท่ีใชใ้นการพิจารณา 
คะแนน
เตม็ 

ช่ือ- สกลุ  
………… 

ช่ือ- สกลุ 
................ 

ช่ือ- สกลุ 
................ 

(20 คะแนน) 

   5.1 สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่งท่ีคดัเลือก  ใหป้ระเมินสมรรถนะหลกั        

         ตามท่ีกรมควบคุมโรคก าหนด (ผา่นการประเมิน ได ้2 คะแนน ไม่ผา่นได ้0 คะแนน)       

         5.1.1  การยดึมัน่ในความถูกตอ้งชอบธรรมและจริยธรรม (Integrety) 2     

         5.1.2  การบริการท่ีดี (Service Mind) 2     

         5.1.3  การสัง่สมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ (Mastery / Expertise) 2     

         5.1.4  การมุ่งผลสมัฤทธ์ิ (Achievement Motivation) 2     

         5.1.5  การมีน ้ าใจเปิดกวา้ง เป็นพ่ีเป็นนอ้ง (Relationship) 2     

         5.1.6  ความร่วมแรงร่วมใจ / การท างานเป็นทีม (Teamwork) 2     

    5.2 ความรู้ความสามารถและทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่งท่ีคดัเลือก       

          5.2.1 ความรู้ความสามารถและทกัษะท่ีสะทอ้นประสบการณ์ตรงต าแหน่งท่ีคดัเลือก 4     

                  ดีมาก   = 3 – 4          ดี    = 2              พอใช ้ =  1       

          5.2.2  ความสามารถดา้นภาษาองักฤษ  2     

                    ผา่นการประเมิน       ได ้2 คะแนน       

                   ไม่ผา่นการประเมิน  ได ้0 คะแนน       

          5.2.3  ความสามารถดา้น IT   2     

                    ผา่นการประเมิน       ได ้2 คะแนน       

                   ไม่ผา่นการประเมิน  ได ้0 คะแนน       

        

 100     

   

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

(.............................................................................) 

   

   

   

   

หมายเหต ุ    ก าหนดคะแนนเตม็ 100 คะแนน  ผูผ้า่นการประเมินจะตอ้งไดค้ะแนนรวมไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 60  
 



๑๓๘ 
 

 

ใบสรุปคะแนนจากแบบการพิจารณาคัดเลือกบุคคล 
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

ชื่อต ำแหน่งที่คัดเลือก/ ระดับ       ด้ำน      

ต ำแหน่งเลขท่ี  กลุ่ม/กลุ่มงำน/ฝ่ำย          

หน่วยงำนระดับส ำนัก/กอง            

วัน เดือน ปี ที่คัดเลือก      สถำนที่ประชุม      

กรรมกำรผู้ประเมิน 

ผู้ได้รับคัดเลือก 
ชื่อ ........................ 
นำมสกุล ............... 

ผู้เปรียบเทียบ (1) 
ชื่อ ........................ 
นำมสกุล ............... 

ผู้เปรียบเทียบ (2) 
ชื่อ ........................ 
นำมสกุล ............... 

ลำยมือชื่อ 
กรรมกำรผู้ประเมิน 

คะแนน ล ำดับที่ คะแนน ล ำดับที่ คะแนน ล ำดับที่ 
กรรมกำรคนที่ 1 (ประธำน)  
 

       

กรรมกำรคนที่ 2 
 

       

กรรมกำรคนที่ 3 
 

       
 

กรรมกำรคนที่ 4 
 

       

กรรมกำรคนที่ 5 
 

       

กรรมกำรคนที่ 6 
 

       

กรรมกำรคนที่ 7 
 

       

กรรมกำรคนที่ 8 
 

       

กรรมกำรคนที่ 9 
 

       

กรรมกำรคนที่ 10 
 

       

 
คะแนนรวม 

      

 
คะแนนเฉลี่ย 

      

หมำยเหตุ อ.ก.พ. กรมก ำหนดให้เสนอผู้เปรียบเทียบ 2 รำย (ถ้ำมี) 

(ลงชื่อ) .................................................................. ผู้รวมคะแนน 



๑๓๙ 
 

 

  
 

 
 (ปกหน้า) 

เอกสารประกอบค าขอประเมินผลงาน 
 

ของ 
.........................(ชื่อ-สกุล)........................ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
...........................................…............................................................ 

ต าแหน่งเลขที่.............. 
ส่วนราชการ..................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มเอกสารประกอบค าขอประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ  
ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษทุกต าแหน่ง ของกรมควบคุมโรค 

(แบบฟอร์มที่ 2) 



๑๔๐ 
 

 

สารบัญ 
 

                                                                                                                     
 เอกสารประกอบค าขอประเมินผลงาน                                                                หน้า                   
   
- อวช.1  ข้อมูลส่วนบุคคล  .............     
    
- อวช.2  แบบแสดงผลงานที่ผ่านมา        
  -  ผลงานที่ผ่านมา ล าดับที่ 1     ............. 
  -  ผลงานที่ผ่านมา ล าดับที่ .....     ............. 
  - การรับรองผลงานที่ผ่านมา     ............ 
 
- อวช.3  แบบแสดงข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางาน 
  -  ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน ล าดับที่ 1  ............ 
  -  ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน ล าดับที่ ......  ............  
   
- อวช.4   แบบแสดงผลงานวิชาการ      ............. 
  -  ผลงานวิชาการล าดับที่ 1      ………….. 
            - ผลงานวิชาการล าดับที่ .....     ............... 
 
- ค ารับรองผลงานวิชาการ        ............... 
- หลักฐานการเผยแพร่ผลงาน       ............... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๑ 
 

 

- ........(ใส่เลขหน้า)....... - 
 

อวช.1  :  ข้อมูลส่วนบุคคล  
 

 
1. ชื่อ (ผู้ขอรับการประเมิน)...........................................................................................................  
2. ต าแหน่ง (ปัจจุบัน)............................................................................ต าแหน่งเลขท่ี................... 

งาน / ฝ่าย / กลุ่ม......................................................................................................................  
กอง / สถาบัน / ส านัก / ส านักงาน............................................................................ ..............        
ด ารงต าแหน่งนี้วันที่……… เดือน…………………….…… พ.ศ……………………………………… 
อัตราเงินเดือน ……………. บาท อัตราเงินเดือนในปีงบประมาณที่แล้วมา…………………บาท 

       หนว่ยงานที่ปฏิบัติราชการจริง...................................................................................................  
3. ขอประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง/ระดับ............................................................................. 

ด้าน...............................................................................ต าแหน่งเลขท่ี......................................... 
งาน / ฝ่าย / กลุ่ม.........................................................................................................................  

       กอง / สถาบัน / ส านัก / ส านักงาน...........................................................................................   
4. ประวัติส่วนตัว  (จาก ก.พ.7) 

เกิดวันที่.....................เดือน.............................................................พ.ศ.............................. 
อายุราชการ...............ปี............................เดือน     

5. ประวัติการศึกษา 
 

คุณ วุฒิ   (ชื่ อปริญญา  และสาขา /
วิชาเอก) 

วัน เดือน ปี 
ที่ส าเร็จการศึกษา 

สถาบัน 

   
   
   

 
6. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้าม)ี  (ชื่อใบอนุญาต)............................................................................ 

วันออกใบอนุญาต.....................................................วันหมดอายุ.......................................................    
7. ประวัติการรับราชการ (จากเริ่มรับราชการจนถึงปัจจุบัน เฉพาะที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใน

ระดับสูงขึ้นแต่ละระดับ  และการเปลี่ยนแปลงในการด ารงต าแหน่งในสายงานต่าง ๆ) 
 
วัน  เดือน  ปี ต าแหน่ง อัตราเงินเดือน สังกัด 
    
    
    
    

 



๑๔๒ 
 

 

- ........(ใส่เลขหน้า)....... - 
 

อวช.1  :  ข้อมูลส่วนบุคคล  
8.  ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน 
 

ปี ระยะเวลา หลักสูตร สถาบันที่ฝึกอบรม/ดูงาน 
(เรียงล าดับ)    
    
    
    
    
    
    
    
    
9.  ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  (เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับอะไรบ้างที่นอกเหนือจากข้อ 7 เช่น    
     เป็นหัวหน้าโครงการ  หัวหน้างาน  กรรมการ  อนุกรรมการ  วิทยากร  อาจารย์พิเศษ  เป็นต้น) 
............................................................................................................................. ..................................................... 
............................................................................. .....................................................................................................  
............................................................................................................................. ..................................................... 
............................................................................................................................. ..................................................... 
................................................................................................................................................................................. . 
............................................................................................................................. ..................................................... 
............................................................................................................................. ..................................................... 
............................................................................................................................. ..................................................... 
............................................................................. .....................................................................................................  
 
                  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์มนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
                                                           (ลงชื่อ)......................................................... ผู้ขอรับการประเมิน 
                                                                  (............................................................)   
                                                                    วันที่............................................ 
 
 
 
 
 
 

8. ประวัติ... 



๑๔๓ 
 

 

 
- ........(ใส่เลขหน้า)....... - 

 
 
 
ล าดับที่ ...........  
 

1. ชื่อผลงาน...........................................................................................………………………………………………… 
2. ระยะเวลาที่ด าเนินการ .............................................................................……………………………………….. 
3. ความรู้ทางวิชาการหรือแนวความคิดท่ีใช้ในการด าเนินการ 

1......................................................................................…………………………………… ………………….. 
2........................................................................... ...............................………………………………………. 
3..........................................................................................................……………………… ………………. 
4................................................................................... .......................………………………………………. 

4. สรุปสาระและข้ันตอนการด าเนินการ 
........................................................................................................…………………………………………… 

 ........................................................................................................……………………………………………………….. 
5. ผู้ร่วมจัดท าผลงาน (ถ้ามี) 
   5.1 .....................................................................สัดส่วนของผลงาน (%)............................................  
   5.2 .....................................................................สัดส่วนของผลงาน (%)............................................ 
   5.3 .....................................................................สัดส่วนของผลงาน (%)............................................ 

ฯลฯ 
6. ส่วนของงานที่ผู้เสนอเป็นผู้ปฏิบัติ (ระบุรายละเอียดของผลงานพร้อมทั้งสัดส่วนของผลงาน) 

     ........................................................................................................……………………………………..  
    ........................................................................................................……………………………………………………  
    ........................................................................................................…………………………………………………..      
7. ผลส าเร็จของงาน (เชิงปริมาณ / คุณภาพ) .............................................................................……… …… 
    ........................................................................................................…………………………………………………..  
    ........................................................................................................………………………………………………….. 
8. การน าไปใช้ประโยชน์.............................................................................………………………………………… 
    ........................................................................................................………………………………….....................  
    ........................................................................................................………………………………………………….  
9. ความยุ่งยากในการด าเนินการ / ปัญหา / อุปสรรค...............................................................................  
    ........................................................................................................……………………………………………………  
    ........................................................................................................…………………………………………………..      
10. ข้อเสนอแนะ................................................................................………………………………….....................  
    ........................................................................................................…………………………………………………..  
  
 
 

อวช. 2 : แบบแสดงผลการด าเนินการงานทีผ่่านมา 

อวช.2 ... 



๑๔๔ 
 

 

11. การรับรอง... 
 - ........(ใส่เลขหน้า)....... - 

11. การรับรองผลงาน 
11.1 ค ารับรองของผู้ขอประเมิน 

ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และผลงานที่ขอประเมินทุก
เรื่องไม่ เป็นเป็นงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ที่ เป็นส่วนหนึ่ งของการศึกษาเ พ่ือขอรับปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรหรือเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม 

(ลงชื่อ) ....................................... ............ 
       (................................................)  
        ผู้เสนอผลงาน 
       ................/................/............... 
 11.2 ค ารับรองของผู้ร่วมจัดท าผลงาน 

ขอรับรองว่าสัดส่วนหรือลักษณะงานในการด าเนินการของผู้เสนอข้างต้นถูกต้องตรงกับ
ความเป็นจริงทุกประการ 
 (ลงชื่อ)...........................................   (ลงชื่อ)............................................  
                 (.........................................)                            (.........................................) 

     ผู้ร่วมด าเนินการ             ผู้ร่วมด าเนินการ 
 ฯลฯ 

11.3 ค ารับรองของผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงาน 

ได้ตรวจสอบผลงานของ.....................................................................ที่เสนอใหป้ระเมนิแลว้    
เห็นว่าถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ 
     (ลงชื่อ) .....................................................................  

(.............................................................)  
ต าแหน่ง....................................................................... 

วันที่......../........./............ 
11.4 ค ารับรองของผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไป 1 ระดับ (ผู้อ านวยการกอง หรือเทียบเท่า) 

ได้ตรวจสอบผลงานของ...................................................................ที่เสนอให้ประเมินแล้ว 
เห็นว่าถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ 
     (ลงชื่อ) .....................................................................  

(.............................................................)  
ต าแหน่ง....................................................................... 

วันที่......../........./............ 
ล าดับที่ 2  (ถ้ามี แสดงรายละเอียดเช่นเดียวกับข้างต้น) 
 

 
 
 
 

หมายเหตุ   1. เป็นผลการด าเนินการงานท่ีผ่านมาตามหัวข้อที่ได้เสนอไว้ในขั้นตอนการคัดเลือกบุคคล 
       จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง  แต่ไม่เกิน 5 เรื่อง   
    2. หากเป็นผลงานด้านวิชาการ ให้แนบหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย  เช่น รายงานการวิจัย  บทความ  
        ทางวิชาการ  แผ่นพับ โป๊สเตอร์ VDO  VCD  เทป  ผลการนิเทศ  การพัฒนาหลักสูตร   เป็นต้น                   

 



๑๔๕ 
 

 

- ........(ใส่เลขหน้า)....... - 
     

 
 
 
ล าดับที.่......... 
เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
  หลักการและเหตุผล    

………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
  บทวิเคราะห์ 

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

 
ข้อเสนอ  

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

 

อวช.3  :  แบบแสดงข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพือ่พัฒนางาน 



๑๔๖ 
 

 

 ผลที่คาดว่า... 
 - ........(ใส่เลขหน้า)....... - 

 
 
  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

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

………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
        (ลงชื่อ)..................................................... 
       (................................................) 
        ผู้เสนอแนวคิด 
       ................/................/............... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ   ให้เสนอข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน  ตามหัวข้อที่ได้เสนอไว้ในขั้นตอนการคัดเลือกบุคคล        
 
 
 



๑๔๗ 
 

 

- ........(ใส่เลขหน้า)....... - 
 

 
 
 
 
ล าดับที่ 1    เรื่อง  “…………………………………………………………………………………………………………………….” 
                 (ปี พ.ศ.ที่ด าเนินการ) 
สรุปผลการปฏิบัติงาน 
 บทคัดย่อ 

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

ก. ขั้นตอนในการด าเนินการ 
………………………………………………………………………………………………………………… 

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

ข. ลักษณะท่ีแสดงถึงความยุ่งยาก 
………………………………………………………………………………………………………………… 

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

อวช.4  :  แบบแสดงผลงานวิชาการ 



๑๔๘ 
 

 

สัดส่วน... 
- ........(ใส่เลขหน้า)....... - 

สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ตนเองปฏิบัติ 
 

จ านวน 
ผู้ด าเนินการ 

สัดส่วนในการด าเนินการ 
ของผู้ขอประเมิน 

(ต้องไม่ต่ ากว่า 60% และเป็น
ชื่อแรกของผู้จัดท าผลงาน) 
 

รายละเอียดของผลงาน 
เฉพาะส่วนที่ผู้ขอประเมินปฏิบัติ 

 

 
 

  

 
การน าผลงานไปใช้ประโยชน์ / อ้างอิง 

………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
การเผยแพร่ผลงาน    
 

จ านวนหน้า 
(เนื้อหา / 
ภาคผนวก) 

วัน เดือน ปี 
ที่เผยแพร่ 

แหล่งท่ีเผยแพร่ 
 

 
 

  

 
 
 
ล าดับที่ 2  (ถ้ามี แสดงรายละเอียดเช่นเดียวกับข้างต้น) 
 
 
หมายเหตุ  ให้เสนอเอกสารผลงานทางวิชาการ ไม่เกิน  3  เรื่อง  ตามหัวข้อทีไ่ด้เสนอไว้ในขั้นตอนการคัดเลือกบุคคล   
 
 
 
 

 

 

 

 

 



๑๔๙ 
 

 

- ........(ใส่เลขหน้า)....... - 
 
 

 

 
 
1. ค ารับรองของผู้ขอรับการประเมิน 

ขอรับรองว่าผลงานวิชาการดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และผลงานวิชาการที่ขอ
ประเมินทุกเรื่อง ไม่เป็นงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือขอรับปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรหรือเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม 
   
     (ลงชื่อ) ..................................................................... 

(.............................................................)  
ต าแหน่ง....................................................................... 

วันที่......../........./............ 
 
2. ค ารับรองของผู้จัดท าผลงาน 
 ขอรับรองว่าสัดส่วน หรือลักษณะงานในการด าเนินการจัดท าเอกสารผลงานทางวิชาการ ถูกต้อง
ตรงความเป็นจริงทุกประการ ดังนี้ 
 

ล าดับที่ 1  เรื่อง  “………………………………………………………………” 
 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง สัดส่วนความ

รับผิดชอบ 
คิดเป็น % 

ลายมือชื่อผู้จัดท า
ผลงาน 

     
     
     
     
     
     
 
 
หมายเหตุ   

1) กรณีเป็นผลงานร่วมกันหลายคน ผู้ร่วมจดัท าผลงานทุกคนจะต้องลงช่ือในค ารับรอง และเมื่อได้  ลงช่ือ
รับรองและส่งเพื่อประกอบการพิจารณาประเมินแล้ว จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไมไ่ด้ 

2) หากพิสูจน์ได้ว่าผูม้ีผลงานร่วมรายใดได้ให้ค ารับรองที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง โดยมเีจตนาช่วยเหลือผู้ขอ
ประเมินผู้นั้น  ผู้ขอประเมินอาจถูกลงโทษทางวินัยตามควรแก่กรณี 

 
 

ค ารับรองผลงานวิชาการ 



๑๕๐ 
 

 

- ........(ใส่เลขหน้า)....... - 
 
3. ค ารับรองของผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงาน 

ได้ตรวจสอบผลงานของ ..........................................................................ที่เสนอให้ประเมินแล้ว    
เห็นว่าถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ 
 
     (ลงชื่อ) .....................................................................  

(.............................................................) 
ต าแหน่ง....................................................................... 

วันที่......../........./............ 
 
4. ค ารับรองของผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไป 1 ระดับ (ผู้อ านวยการกอง หรือเทียบเท่า) 

ได้ตรวจสอบผลงานของ..........................................................................ที่เสนอให้ประเมินแล้ว 
เห็นว่าถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ 

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

(.............................................................) 
ต าแหน่ง....................................................................... 

วันที่......../........./............ 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

รายละเอียดเกณฑ์การประเมิน
สมรรถนะ 
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ตารางแสดงระดับท่ีคาดหวังของสมรรถนะหลัก สมรรถนะท่ีจ าเป็นตามภารกิจกรมฯ 
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ และสมรรถนะทางการบริหาร (Proficiency Level) 

ของแต่ละประเภทต าแหน่ง และระดับต าแหน่งในการประเมินสมรรถนะของข้าราชการกรมควบคุมโรค 
 

ตารางท่ี 3 ต าแหน่งประเภทวิชาการ 

ต าแหน่ง ระดับต าแหน่ง 
ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง 
(Core / Functional / 

Technical Competency) 
นายแพทย์ นายสัตวแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร 
นักวิชาการสาธารณสุข นักวิทยาศาสตร์การแพทย ์
นักเทคนิคการแพทย์ นักรังสีการแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ 
นักกายภาพบ าบัด นักจติวิทยา นกัโภชนาการ 
นักสังคมสงเคราะห์ นักวิชาการเผยแพร่ นักประชาสมัพันธ์
นักวิชาการสถิติ นิติกร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
นักทรัพยากรบุคคล นักวิเทศสมัพันธ์ บรรณารักษ ์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน นักวิชาการการเงินและบัญชี 
นักวิชาการพัสดุ นักจัดการงานท่ัวไป ช่างภาพการแพทย ์

ระดับปฏิบัติการ 

 

L1 

ระดับช านาญการ 
 

L2 

ระดับช านาญการพิเศษ 
 

L3 

ระดับเชี่ยวชาญ 
 

L4 

ระดับทรงคุณวุฒิ* L5 

หมายเหตุ* 
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของผู้ทรงคุณวุฒิ 3 สมรรถนะ ได้แก่ วิสัยทัศน์ การวางกลยทุธ์ภาครัฐ 

และศักญภาพเพื่อน าการปรับเปลีย่น ก าหนดให้มีระดับท่ีคาดหวังของสมรรถนะ ระดบัท่ี 3 (L3) 
 

ตารางท่ี 4 ต าแหน่งประเภททั่วไป 

ต าแหน่ง ระดับต าแหน่ง 

ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง 
(Core /Functional / 

Technical Competency) 
เจ้าพนักงานสาธารณสุข เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย ์
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 
พยาบาลเทคนิค เจ้าพนักงานรังสกีารแพทย์ 
เจ้าพนักงานอาชีวบ าบัด ช่างกายอุปกรณ์ โภชนากร 
เจ้าพนักงานธุรการ เจา้พนักงานการเงินและบัญชี  
เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานห้องสมุด  
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา นายช่างไฟฟ้า นายช่างเครื่องกล 
นายช่างเทคนิค นายช่างโยธา นายช่างศิลป์ เจ้าพนักงานสถิติ 
เจ้าพนักงานเวชสถิต ิ

ระดับปฏิบัติงาน 
 

L1 

ระดับช านาญงาน 
 

L1 

ระดับอาวุโส 
 

L2 

ระดับทักษะพิเศษ 
 

L2 

 










































































