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หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลงาน 

เพ่ือแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ 
กรมสุขภาพจิต 

……………………………… 

 ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๖๓ การยาย การโอน หรือการ
เลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญไปแตงตั้งใหดำรงตำแหนงขาราชการพลเรือนสามัญในหรือตางกระทรวงหรือกรม
แลวแตกรณีใหเปนไปตามที่กำหนดในกฎ ก.พ. และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว1 ลงวันที่ 8 มีนาคม 
2564 แจงเวียนกฎ ก.พ. วาดวยการยาย การโอน หรือการเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 3 ฉบับ ไดแก 
1) กฎ ก.พ. วาดวยการยาย การโอน หรือการเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญประเภททั่วไปในหรือตางกระทรวง
หรือกรม พ.ศ. 2564 2) กฎ ก.พ. วาดวยการยาย การโอน หรือการเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญประเภท
วิชาการในหรือตางกระทรวงหรือกรม พ.ศ. 2564 3) กฎ ก.พ. วาดวยการยาย การโอน หรือการเลื่อนขาราชการ
พลเรือนสามัญประเภทอำนวยการในหรือตางกระทรวงหรือกรม พ.ศ. 2564 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เม่ือวันท่ี 4 มีนาคม 2564 มีผลบังคับใชตั้งแต วันท่ี 1 กันยายน 2564 
 กรมสุขภาพจิต จึงกำหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคลและประเมินผลงานเพ่ือแตงตั้งใหดำรง
ตำแหนงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ โดยมีสาระสำคัญดังนี้ 
  

1. หลักเกณฑ และวิธีการประเมินผลงาน 
 การประเมินผลงานใหกระทำไดตอเมื่อขาราชการพลเรือนสามัญผูนั้นไดผานการประเมินบุคคลแลว
โดยลักษณะของผลงานที่เสนอตองมีความสอดคลองกับลักษณะหนาท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน  
ในแตละระดับตามท่ีกำหนดไวในกฎ ก.พ. วาดวยหลักเกณฑการจัดประเภทตำแหนงและระดับตำแหนง 

 1.1 ผลงานวิชาการท่ีจะนำมาประเมิน 
 1.1.1 ผลงาน ควรเปนการนำเสนอในรูปแบบการสรุปวิเคราะหถึงผลที่เกิดขึ้น สะทอน
ใหเห็นถึงความรูความสามารถ และความชำนาญในงาน รวมทั้งสามารถระบุผลสำเร็จของงานหรือประโยชนที่เกิด
จากงานนั้นหรือการนำไปใช หรือผลงานการใหบริการทางวิชาการ/ปฏิบัติการ ผลงานนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ
ใหมเปนตน โดยมิใชเปนเพียงการรวบรวมผลงานยอนหลัง 
 1.2.2 ขอเสนอแนวคิด ควรเปนขอเสนอแนวคิด วิธีการ หรือแผนงานเพื่อพัฒนางาน
หรือปรับปรุงงานของหนวยงานหรือสวนราชการใหมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับยุทธศาสตรหรือนโยบายของ 
สวนราชการ 

 ท้ังนี้ คณะกรรมการประเมินผลงานอาจกำหนดใหมีการนำเสนอผลงานโดยใหมีการสัมภาษณ หรือการสาธิต               
หรือวิธีการอ่ืนตามท่ีเห็นวาเหมาะสมประกอบการพิจารณาดวยก็ได 

 1.2 จำนวนผลงาน 
 1.2.1 ผลงาน จำนวนไมเกิน ๓ เรื่อง เรียงลำดับตามความดีเดนหรือความสำคัญ โดยอยาง
นอย ๑ เรื่อง ตองเก่ียวของกับตำแหนงท่ีจะแตงตั้ง 
 1.2.2 ขอเสนอแนวคิด จำนวน ๑ เรื่อง เปนขอเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน 
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             1.3 เง่ือนไขของผลงาน 
 1.3.1 เปนผลงานเรื่องเดียวกันกับเรื่องท่ีเสนอในข้ันตอนการประเมินบุคคล 
 1.3.2 เปนผลงานที่จัดทำขึ้นในระหวางที่ดำรงตำแหนงในระดับที่ต่ำกวาระดับที ่ขอ
ประเมิน ๑ ระดับ หรือเปนผลงานไมเกิน 5 ป หรือ เวนแตคณะกรรมการประเมินผลงานจะกำหนดเปนอยางอ่ืน 
 1.3.3 ไมใชผลงานวิจัย หรือวิทยานิพนธท่ีเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือขอรับปริญญา 
หรือประกาศนียบัตร หรือเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม ของผูขอประเมิน  
          กรณีผลงานที่เสนอเพื่อขอรับการประเมินจัดทำขึ้นในชวงระยะเวลาเดียวกับท่ี
ศึกษาหรือฝกอบรม ผลงานนั้นตองไดรับคำรับรองจากสถาบันการศึกษาหรือหนวยงานที่จัดการฝกอบรมวาไมเปน
สวนหนึ่งของการศึกษาในรายวิชา หรือในหลักสูตรของการศึกษา หรือฝกอบรม แลวแตกรณี 
 1.3.4 กรณีท่ีเปนผลงานรวมกันของบุคคลหลายคน ผูขอประเมินจะตองแสดงใหเห็นวา
ไดมีสวนรวมในการจัดทำผลงานซึ่งตนปฏิบัติไมนอยกวารอยละ 60 และมีการลงลายมือชื่อรับรองจากผูมีสวนรวม
ในผลงานและผูบังคับบัญชาดวย 
 1.3.5 ผลงานสวนใดที่นำมาใชประเมินเพื่อแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทวิชาการใน
ระดับใด หรือเพื่อขอรับเงินประจำตำแหนง หรือเพื่อขอรับเงินเพิ่มสำหรับตำแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตำแหนงนิติกร 
(พ.ต.ก.) แลว จะนำผลงานสวนนั้นมาใชเสนอประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดำรงตำแหนงในระดับที่สูงขึ้นอีกไมได 
เวนแตคณะกรรมการประเมินผลงานจะกำหนดเปนอยางอ่ืน 
 1.3.6 เงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่ ก.พ. หรือ คณะกรรมการประเมินผลงานเห็นควรกำหนด
เพ่ิมเติมเพ่ือความเหมาะสมในการประเมินผลงาน 

 ท้ังนี้ ผลงานขางตนจะตองมีคำรับรองจากผูบังคับบัญชาอยางนอยสองระดับ คือ ผูบังคับบัญชา
ที่กำกับดูแล และผูบังคับบัญชาที่เหนือขึ้นไปอีกหนึ่งระดับ เวนแตในกรณีที่ผูบังคับบัญชาดังกลาวเปนบุคคลคน
เดียวกัน ก็ใหมีคำรับรองหนึ่งระดับได 

 1.4 การสงผลงานวิชาการเขารับการประเมินผลงาน  
 1.4.1 เอกสารประกอบการประเมินผลงาน 

 4.1.1.2 ผลงาน จำนวนไมเกิน ๓ เรื่อง เรียงลำดับตามความดีเดนหรือ
ความสำคัญ โดยอยางนอย ๑ เรื่อง ตองเก่ียวของกับตำแหนงท่ีจะแตงตั้ง ซ่ึงจะตองสงผลงานในคราวเดียวกัน 
 4.1.2.2 ขอเสนอแนวคิด จำนวน ๑ เรื่อง เปนขอเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงงาน 

 1.4.2 ระยะเวลาการสงประเมินผลงาน 
 1.4.2.1 ตำแหนงระดับควบ ผูท่ีผานการประเมินบุคคลตองสงผลงานเขารับการ
ประเมินผลงาน ภายใน 6 เดือน นับตั้งแตวันที่กรมสุขภาพจิตประกาศรายชื่อขาราชการเปนผูไดรับการคัดเลือก 
จนถึงวนัท่ีกองบริหารทรัพยากรบุคคล ประทับตรารับหนังสือและผลงานเพ่ือขอรับประเมินผลงานท่ีมีความสมบูรณ
ครบถวน ทั้งนี้ หากวันครบกำหนดสงผลงานเปนวันหยุดราชการ ใหนับวันที่เปดทำการในวันถัดไปเปนวันครบ
กำหนด 
 1.4.2.2 ตำแหนงนอกควบ (เฉพาะระดับชำนาญการพิเศษ) ผูท่ีผานการประเมิน
บุคคลตองสงผลงานเขารับการประเมินผลงาน ภายใน 9 เดือน และใหขยายเวลาการจัดสงผลงานได 6 เดือน รวม
ระยะเวลาท้ังสิ้นไมเกิน 1 ป 3 เดือน นับตั้งแตวันท่ีกรมสุขภาพจิตประกาศรายชื่อขาราชการเปนผูไดรับการคัดเลือก 
จนถึงวนัท่ีกองบริหารทรัพยากรบุคคล ประทับตรารับหนังสือและผลงานเพ่ือขอรับประเมินผลงานท่ีมีความสมบูรณ
ครบถวน ทั้งนี้ หากวันครบกำหนดสงผลงานเปนวันหยุดราชการ ใหนับวันที่เปดทำการในวันถัดไปเปนวันครบ
กำหนด 
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 1.4.3 การสงผลงานท่ีปรับปรุงแกไขตามมติคณะกรรมการประเมินผลงาน 
 1.4.3.1 กรณีปรับปรุงเปนสาระสำคัญ กำหนดใหสงผลงานที่ปรับปรุงแกไขแลว 
ภายใน 180 วัน นับตั้งแตวันที่ผูขอรับการประเมินรับทราบหนังสือแจงผลการประเมินจนถึงวันที่กองบริหารทรัพยากร
บุคคลประทับตรารับหนังสือและเอกสารฉบับแกไขผลงานที่สมบูรณครบถวน ทั้งนี้ หากวันครบกำหนดสงผลงานเปน
วันหยุด ราชการ ใหนับวันท่ีเปดทำการในวันถัดไปเปนวันครบกำหนด 
 1.4.3.2 กรณีปรับปรุงไมใชสาระสำคัญ กำหนดใหสงผลงานท่ีปรับปรุงแกไขแลว 
ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันที่ผู ขอรับการประเมินรับทราบหนังสือแจงผลการประเมินจนถึงวันที่กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคลประทับตรารับหนังสือและเอกสารฉบับแกไขผลงานที่สมบูรณครบถวน ทั้งนี้ หากวันครบกำหนด
สงผลงานเปนวันหยุด ราชการ ใหนับวันท่ีเปดทำการในวันถัดไปเปนวันครบกำหนด 
 1.4.3.3 หากผูขอรับการประเมินผลงานไมสงผลงานที่ปรับปรุงแกไขตามมติ
คณะกรรมการฯ ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด ใหดำเนินการกระบวนการประเมินบคุคลใหม 

 1.5 รูปแบบและวิธีการเสนอผลงาน  
 1.5.1 ผลงาน ใหจัดทำแบบนำเสนอผลงานสรุปสาระสำคัญของผลงาน ขั้นตอนการ
ปฏิบัติ ความรูความสามารถ แนวคิด หรือขอกฎหมายที่ใชในการปฏิบัติงาน ความยุงยากซับซอนในการดำเนินงาน 
ประโยชนท่ีเกิดจากงานดังกลาว การวิเคราะห ความสำเร็จหรือปญหาอุปสรรคของการดำเนินงาน รวมถึงความเห็น
หรือขอเสนอแนะเพ่ิมเติม โดยอยางนอยใหมีหัวขอการนำเสนอ ดังนี้  
 (๑) เรื่องท่ีนำเสนอ 
 (๒) ระยะเวลาการดำเนินการ 
  (๓) ความรู ความชำนาญงาน หรือความเชี่ยวชาญและประสบการณท่ีใชในการปฏิบัติงาน 
  (๔) สรุปสาระสำคัญ ข้ันตอนการดำเนินการ และเปาหมายของงาน 
  (๕) ผลสำเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 
  (๖) การนำไปใชประโยชน/ผลกระทบ 
  (๗) ความยุงยากและซับซอนในการดำเนินการ 
  (๘) ปญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ 
  (๙) ขอเสนอแนะ 
  (๑๐) การเผยแพรผลงาน (ถามี) 
  (๑๑) ผูมีสวนรวมในผลงาน (ถามี) 
  1.5.2 คณะกรรมการประเมินผลงานอาจกำหนดใหมีการนำเสนอผลงานโดยใหมีการ
สัมภาษณ หรือการสาธิต หรือวิธีการอ่ืนตามท่ีเห็นวาเหมาะสมประกอบการพิจารณาดวยก็ได  

 1.6 การเผยแพรผลงาน  
 การประเมินเพื่อแตงตั้งใหดำรงตำแหนงระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ 
คณะกรรมการประเมินผลงานอาจจะกำหนดใหมีการเผยแพรผลงานดวยก็ได  เชน เผยแพรในเว็บไซตของสวน
ราชการ เปนตน 
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 1.7 เกณฑการตัดสิน 
                         องคประกอบในการประเมิน/ตัดสิน คะแนน 

๑. ประโยชนของผลงาน 
ระดับชำนาญการ        
เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของในระดับกลุมงานหรอืฝายข้ึนไป 
ระดับชำนาญการพิเศษ  
เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของในระดับกลุมงานหรือฝาย หรือกองข้ึนไป 

๔๐ 

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

๓๐ 

๓. คุณภาพของผลงาน 
ระดับชำนาญการ        
มีคุณภาพของผลงานท่ีเชื่อถือไดหรือดี 
ระดับชำนาญการพิเศษ  
มีคุณภาพของผลงานดีมาก 

๓๐ 

รวม 100 

 1.8 เกณฑผานการประเมินผลงาน 
   1.8.1  ผูที่ผานการประเมินจะตองไดรับการพิจารณาให “ผาน” จากคณะกรรมการ 
ผูประเมินเกินก่ึงหนึ่ง  
   1.8.2  จะตองไดคะแนนในแตละองคประกอบไมนอยกวารอยละ ๖๐ และ 
   1.8.3  ไดคะแนนรวมทุกองคประกอบไมนอยกวารอยละ ๖๐ 

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

 ท้ังนี้ การวินิจฉัยกรณีมีปญหาเก่ียวกับคุณภาพของผลงาน ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ

ประเมินผลงานถือเปนท่ีสิ้นสุด 
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 2.๑. องคประกอบและแนวทางในการประเมิน  
 2.1.1 ความทาทายและความเปนไปได ในทางปฏิบัติ โดยพิจารณาวาหากนำไป
ดำเนินการไดจริงจะชวยใหเกิดผลดีข้ึนหรือคาดวาจะเกิดผลอยางไร  
 2.1.2 คุณคาและประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการนำไปปฏิบัติ โดยพิจารณาวา
ขอเสนอนั้น เม่ือปฏิบัติตามแลวจะใหผลคุมคา หรือจะชวยในการแกไขปญหาตาง ๆ ของหนวยงานหรือสวนราชการ 
หรือประเทศชาติไดอยางไร หรือไดรับประโยชนจากขอเสนอท่ีนำเสนอมาอยางไร 
 2.1.3 ความคิดริเริ่มสรางสรรค โดยพิจารณาวามีความคิดริเริ่มสรางสรรคที่จะพัฒนา
หรือปรับปรุงงานอยางไร 
 2.2. เกณฑการประเมิน 

ดีเดน 
 

สามารถนำไปพัฒนาหรือปรับปรุงงานไดในระดับสูงเปนพิเศษ เปนประโยชนอยางดีเยี่ยมตอ
ทางราชการ หรือประชาชน หรือประเทศชาต ิ

ดีมาก สามารถนำไปพัฒนาหรือปรับปรุงงานไดในระดับสูงมากเปนประโยชนอยางดียิ่งตอทางราชการ 
หรือประชาชน หรือประเทศชาติ 

ยอมรับได สามารถนำไปพัฒนาหรือปรับปรุงงานไดในระดับสูงเปนประโยชนตอทางราชการ หรือ
ประชาชน 

ปรับปรุง ยังไมเห็นความชัดเจนวาสามารถนำไปพัฒนาหรือปรับปรุงงานไดอยางไร หรือจะเปนประโยชน
ไดอยางไร 

 2.3. เกณฑผานการประเมิน  
 ขอเสนอแนวคิดที่ผานการประเมินจะตองไดรับผลการพิจารณาในระดับยอมรับได ดีมากหรือ
ดีเดน ทั้งนี ้ หากผลการพิจารณาเปนปรับปรุง ใหผู ขอประเมินปรับปรุงขอเสนอแนวคิดตามความเห็นของ
คณะกรรมการประเมินผลงาน 
 

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


