
 

 
 
  
 

 ท่ี สธ ๐๒๐๑.๐๓๓/ว 960 

   
 

  
  

      สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
      ถนนติวานนท  จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

             27  พฤศจิกายน  ๒๕๕7 

เรื่อง  ยกเลิกหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ 
 ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ และเพ่ือขอรับเงินประจําตําแหนง   

เรียน     ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด 

อางถึง 1. หนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ท่ี สธ 0201.039/ว 140 ลงวันท่ี 4 สิงหาคม 2549  

      2. หนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ท่ี สธ 0201.039/ว 136 ลงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2549  

      3. หนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ท่ี สธ 0201.039/ว 10 ลงวันท่ี 24 มกราคม 2550       

      4. หนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ท่ี สธ 0201.039/ว 856 ลงวันท่ี 17 ธันวาคม 2555  

      5. หนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ท่ี สธ 0201.039/ว 590 ลงวันท่ี 20 พฤษภาคม 2556  

สิ่งท่ีสงมาดวย  1. ประกาศ อ.ก.พ. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ณ วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2557 
สิ่งท่ีสงมาดวย  2. สําเนาคําสั่ง อ.ก.พ. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 1 ชุด 

  ตามหนังสือท่ีอางถึง 1-5 แจงวา อ.ก.พ. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไดกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการการคัดเลือกบุคคล การประเมินบุคคล การพิจารณาคุณสมบัติ และการนับระยะเวลา
เก่ียวของเก้ือกูลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ 
ของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นั้น 

  บัดนี้ อ.ก.พ.สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในการประชุมครั้งท่ี 9/2557 เม่ือวันท่ี 25 

พฤศจิกายน 2557 มีมติใหยกเลิกหลักเกณฑตามหนังสือท่ีอางถึง 2 และหนังสือท่ีอางถึง 4 - 5 และยกเลิก

หลักเกณฑและวิธีการ ตามหนังสือท่ีอางถึง 1 และ 3 เฉพาะในสวนท่ีเก่ียวกับการคัดเลือกบุคคล เพ่ือแตงตั้งให

ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ ของหนวยงานในสังกัดสํานักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ท้ังนี้ หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกใหดําเนินการตามประกาศ อ.ก.พ. สํานักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามสิ่งท่ีสงมาดวย 1 และ อ.ก.พ. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไดมีคําสั่ง

แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ และระดับ

ชํานาญการพิเศษ ในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลท่ัวไป ทุกแหง ตามสิ่งท่ีสงมาดวย 2  

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติตอไปดวย จะเปนพระคุณ 

                       ขอแสดงความนับถือ                
 

 

สํานักบริหารกลาง 

กลุมบริหารงานบุคคล 
โทร ๐ ๒๕๙๐ ๑3๔6  
โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๑๔๒๔     
สําเนาสงโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลท่ัวไป  



 

 

 
 
 

ประกาศ อ.ก.พ. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง  การคัดเลือกบุคคลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ 

ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ และเพ่ือขอรับเงินประจําตําแหนงระดับชํานาญการ 
 

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

ตามท่ี อ.ก.พ. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมิน

บุคคลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ (ตําแหนงประเภทท่ัวไป) และตําแหนง

ประเภทวิชาชีพเฉพาะตําแหนงระดับ 8 ลงมา ตามหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ท่ี สธ 

0201.039/ว 136 ลงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2549 ท่ี สธ 0201.039/ว 140 ลงวันท่ี 4 สิงหาคม 2549 

และหนังสือเวียนแกไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑฉบับอ่ืนๆ ไวแลว นั้น 

โดยท่ี พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ไดปรับปรุงระบบจําแนก

ตําแหนง โดยกําหนดใหมีตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญ 4 ประเภท คือ ประเภทบริหาร ประเภท

อํานวยการ ประเภทวิชาการ และประเภทท่ัวไป ดังนั้น เพ่ือใหสอดคลองกับระบบจําแนกตําแหนงดังกลาว 

และเพ่ือใหการคัดเลือกบุคคลแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการ

พิเศษ ดําเนินการไดอยางเปนระบบ มีความโปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบไดทุกข้ันตอน จึงอาศัยอํานาจตาม

หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1006/ว 7 ลงวันท่ี 6 มีนาคม 2552 ท่ี นร 1006/ว 16 ลงวันท่ี 22 

มิถุนายน 2552 ท่ี นร 1006/ว 10 ลงวันท่ี 15 กันยายน 2548 ประกอบกับ มติ อ.ก.พ. สํานักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในการประชุมครั้งท่ี 9/2557 เม่ือวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2557  จึงใหยกเลิก

หลักเกณฑการคัดเลือกบุคคลตามหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้  

1. ใหยกเลิกหลักเกณฑตามหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ท่ี สธ 0201.039/ว 136 

ลงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2549 ท่ี สธ 0201.039/ว 856 ลงวันท่ี 17 ธันวาคม 2555 ท่ี สธ 0201.039/ว 590 

ลงวันท่ี 20 พฤษภาคม 2556 และท่ี สธ 0201.039/ว 34 ลงวันท่ี 20 พฤษภาคม 2556 ท้ังฉบับ 

2. ใหยกเลิกหลักเกณฑการคัดเลือกในหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ท่ี สธ 

0201.039/ว 140 ลงวันท่ี 4 สิงหาคม 2549 (สิ่งท่ีสงมาดวย 1) ในสวนท่ีเก่ียวกับการคัดเลือกบุคคล  

หากมีหลักเกณฑหรือวิธีการใดท่ีขัดหรือแยงกับประกาศนี้ ใหดําเนินการตามประกาศฉบับนี้ 

  3. ใหยกเลิกหลักเกณฑในหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ท่ี สธ 0201.039/ว 10 

ลงวันท่ี 24 มกราคม 2550 โดยยกเลิกขอ 1 การคัดเลือกบุคคล หากมีหลักเกณฑหรือวิธีการใดท่ีขัดหรือแยง

กับประกาศนี้ ใหดําเนินการตามประกาศฉบับนี้ 

โดยไดกําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกบุคคลเพ่ือประเมินแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับ 

ชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ และเพ่ือขอรับเงินประจําตําแหนงระดับชํานาญการ ดังนี้ 

 

 

 

ส่ิงท่ีสงมาดวย 1 
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ก. กรณีการเล่ือนข้ึนเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับสูงข้ึน   

         หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลท่ีจะเขารับการประเมินผลงานเพ่ือเล่ือนข้ึนแตงตั้งให

ดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน  

 ขอ 1 คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลท่ีจะเขารับการประเมินผลงาน 

        อ.ก.พ. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพ่ือ

ทําหนาท่ีพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีจะเขารับการประเมินผลงานเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ

ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ โดยกําหนดองคประกอบและอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ 

ตามเอกสารหมายเลข 1 

 ขอ 2 การคัดเลือกบุคคลท่ีจะเขารับการประเมินผลงาน แบงเปน 2 กรณี ดังนี้ 

  2.1 กรณีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ี ก.พ. กําหนดเปนตําแหนงท่ี

ปรับระดับสูงข้ึนไดจากระดับเริ่มตนของสายงาน (ตําแหนงเลื่อนไหล) และมีผูครองตําแหนงอยูแลวใหผูมี

อํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 พิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี อ.ก.พ. สํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุขกําหนด  

 2.2 กรณีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีไมใชตําแหนงตามขอ 2.1 ให

คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลท่ี อ.ก.พ. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแตงตั้งเปนผูพิจารณาคัดเลือก 

 ขอ 3 คุณสมบัติของบุคคลท่ีจะเขารับการคัดเลือกใหประเมินผลงาน 

  3.1 มีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีกําหนดไวในหนังสือสํานักงาน ก.พ.ท่ี นร 1006/ว 10      

ลงวันท่ี 15 กันยายน 2548 

  3.2 มีระยะเวลาการดํารงตําแหนงตามท่ีกําหนดไวในหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 

1006/ว 10 ลงวันท่ี 15 กันยายน 2548 และ ท่ี นร 1006/ว 19 ลงวันท่ี 11 ธันวาคม 2551 

 3.3 การนับระยะเวลาข้ันต่ําในการดํารงตําแหนงในสายงานท่ีเก่ียวของหรือเก้ือกูลกับสาย

งานท่ีจะแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน ใหพิจารณาตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติของขาราชการ แตละราย 

โดยมีแนวทางดังตอไปนี้ 

  3.3.1 กรณีการเลื่อนระดับสูงข้ึน ผูขอประเมินตองมีระยะเวลาการดํารงตําแหนง

หรือเคยดํารงตําแหนง หรือปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงในสายงานท่ีขอประเมิน หรือสายงานอ่ืนท่ีเปนตําแหนง

ประเภทวิชาการ และจัดอยูในกลุมตําแหนงเดียวกันมาแลวอยางนอย 1 ป ตามบัญชีจัดกลุมตําแหนงท่ี อ.ก.พ. 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ใหความเห็นชอบ โดยจะตองมีคําสั่งรักษาราชการแทน รักษาการใน

ตําแหนง หรือคําสั่งมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวอยางชัดเจน รวมท้ังตองมีการปฏิบัติงานจริงดวย  

  3.3.2 ใหนับระยะเวลาการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานอ่ืนท่ีอยู

ในกลุมตําแหนงเดียวกันตามบัญชีจัดกลุมตําแหนงท่ี อ.ก.พ. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขใหความ

เห็นชอบจํานวน 24 กลุม ตามเอกสารหมายเลข 2 เปนระยะเวลาปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของหรือเก้ือกูลได  

  3.3.3 กรณีนอกเหนือจากขอ 3.3.2 รวมท้ังถาเปนพนักงานหรือขาราชการตาม

กฎหมายอ่ืนใหหนวยงานสงเรื่องใหสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเสนอ อ.ก.พ. สํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุขพิจารณา 
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   3.3.4 กรณีผูขอรับการประเมินผลงานปฏิบัติงานไมตรงตามตําแหนงท่ีขอคัดเลือก    

(อยูคนละสวนราชการ) ใหสวนราชการท่ีผูขอรับการประเมินปฏิบัติงานอยูสงเอกสารประกอบการพิจารณา   

ใหสวนราชการเจาของตําแหนงเปนผูท่ีพิจารณาประเมินบุคคลและผลงาน และนับระยะเวลาเก่ียวของเก้ือกูล 

หรือกรณีไมอยูในหลักเกณฑท่ี อ.ก.พ. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขอนุมัติไวใหหนวยงานท่ีเปนเจาของ

ตําแหนงใหความเห็นชอบเก่ียวกับตําแหนงท่ีจะแตงตั้งแลวสงเรื่องใหสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเสนอ 

อ.ก.พ. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณา 

      3.4 มีคุณสมบัติครบถวนท่ีจะแตงตั้งใหดํารงตําแหนงภายในระยะเวลาไมเกิน 1 ป 

นับตั้งแตวันท่ีขอรับการคัดเลือก 

 ขอ 4 คุณลักษณะของบุคคล : ประเมินจากองคประกอบ ดังนี้ 

   4.1 ความรับผิดชอบ 

    4.2 ความคิดริเริ่ม 

    4.3 การแกไขปญหาและการตัดสินใจ 

    4.4 ความประพฤติ 

    4.5 ความสามารถในการสื่อความหมาย 

   4.6 การพัฒนาตนเอง 

    4.7 การทํางานรวมกับผูอ่ืน 

   4.8 ความเสียสละ 

    (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 3) 

 ขอ 5 ผลงานท่ีใชประกอบการพิจารณาคัดเลือก ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 

   5.1 ผลการปฏิบัติงานยอนหลัง 3 ป ระบุเฉพาะภารกิจหลัก/ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

   5.2 ผลงานท่ีจะสงคัดเลือก 

    - ชื่อผลงาน 

   - เคาโครงเรื่อง 

   - สัดสวนของผลงานในสวนท่ีตนเองปฏิบัติและรายชื่อผูรวมจัดทําผลงาน (ถามี) 

   5.3 สรุปขอเสนอแนวคิด/วิธีการพรอมระบุชื่อเรื่องท่ีจะพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน 

ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนในตําแหนงท่ีจะขอรับการประเมินผลงาน  

 ขอ 6 เกณฑการประเมินบุคคล 
           ใหคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก ตามองคประกอบ 5 ขอ ดังนี้ 
                         6.1 ความรูความสามารถ และความชํานาญในการปฏิบัติงาน ใหพิจารณาโดยคํานึงถึง

คุณวุฒิการศึกษา ความรูความสามารถ ทักษะ และความชํานาญในการปฏิบัติงานดานนั้น ซ่ึงอาจพิจารณาจาก

ขอมูลการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของขาราชการผูนั้นในระยะเวลาท่ีผานมา (20 คะแนน) 

        6.2 ระยะเวลาการดํารงตําแหนง ใหพิจารณาโดยคํานึงถึงระยะเวลาดํารงตําแหนง   

ในสายงานท่ีจะแตงตั้ง หรือสายงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือระยะเวลาท่ีเคยปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของหรือเก้ือกูลกับ

ตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง (20 คะแนน) 
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       6.3 การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนขาราชการ ใหพิจารณาโดยคํานึงถึงความ

ประพฤติ การรักษาวินัย ความขยันหม่ันเพียร ความอุตสาหะ การอุทิศเวลาใหกับราชการ (20 คะแนน) 

       6.4 ผลงานหรือผลการปฏิบัติงาน ใหพิจารณาโดยคํานึงถึงคุณภาพของผลงานหรือผลการ

ปฏิบัติงาน ประโยชนของผลงานตอราชการ วงการวิชาการ หรือวิชาชีพ (30 คะแนน) 

       6.5 เกณฑอ่ืน ๆ เชน  ภาวะผูนํา  มนุษยสัมพันธ  ความเสียสละ (10 คะแนน) 

 วิธีการคัดเลือกใหพิจารณาจากเอกสารใบสมัคร ผลงาน ประวัติการรับราชการ อาจใชวิธี

สัมภาษณ สอบขอเขียน หรืออาจใชวิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมเพ่ือใหไดขอมูลท่ีจะแสดงออกถึงความรู ความสามารถ 

และความเหมาะสมของผูสมัครตามท่ีไดประกาศไวในประกาศรับสมัครก็ได ท้ังนี้ ผูไดรับการคัดเลือกจะตอง

ไดรับคะแนนรวมเฉลี่ยสูงสุด โดยไดคะแนนรวมเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 60 

 ขอ 7 ข้ันตอนและวิธีการดําเนินการคัดเลือกบุคคล 

   7.1 กรณีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ี ก.พ. กําหนดเปนตําแหนง 

ท่ีปรับระดับสูงข้ึนไดจากระดับเริ่มตนของสายงาน (ตําแหนงเลื่อนไหล) และมีผูครองตําแหนงอยูแลว เชน 

ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ หรือชํานาญการ ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ หรือชํานาญการ 

เปนตน ใหหนวยงานการเจาหนาท่ีของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (กลุมบริหารงานบุคคล) สํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลท่ัวไป ดําเนินการ ดังนี้ 

   7.1.1 สํารวจขอมูลผูท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไวในประกาศนี้ 

    7.1.2 แจงใหผูบังคับบัญชาระดับกลุม/สถาบัน/สํานัก/จังหวัด หรือเทียบเทาของ

ผูนั้น ดําเนินการประเมินคุณลักษณะของบุคคลตามแบบฟอรมท่ีกําหนด พรอมท้ังเหตุผลในการประเมิน

คุณลักษณะดังกลาว และสงผลการประเมินใหหนวยงานการเจาหนาท่ี  

   7.1.3 แจงใหผูท่ีมีคุณสมบัติดังกลาวสงเอกสารประกอบการคัดเลือกตามท่ี อ.ก.พ. 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนด ไดแก ผลการปฏิบัติงานยอนหลัง 3 ป ชื่อผลงานท่ีจะสงประเมิน 

พรอมท้ังเคาโครงเรื่องสัดสวนของผลงานในสวนท่ีตนเองปฏิบัติและรายชื่อผูรวมจัดทําผลงาน (ถามี) และสรุป

ขอเสนอแนวความคิด/วิธีการพรอมระบุชื่อเรื่องท่ีจะปรับปรุงหรือพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพในตําแหนงท่ีจะ

ขอรับการประเมินผลงานภายในระยะเวลาท่ีกําหนด จํานวน 2 ชุด 

  7.1.4 รวบรวมขอมูลเอกสารประกอบการคัดเลือกของผูท่ีสงมาท้ังหมดเสนอผูมี

อํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 เปนผูพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีจะเขารับการประเมินผลงาน ตามหลักเกณฑท่ี 

อ.ก.พ. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนด และใหระบุเหตุผลในการพิจารณาไวเปนลายลักษณอักษรดวย 

   7.1.5 แจงผูไดรับการคัดเลือกทราบและใหสงผลงานตามท่ีคณะกรรมการประเมิน 

ผลงานกําหนด 

    7.1.6 ประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกตําแหนงละ 1 คน โดยประกาศอยาง

เปดเผย และกําหนดใหมีการทักทวงไดภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันประกาศ 
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   7.2 กรณีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีไมใชตําแหนงตามขอ 7.1 

ใหหนวยงานการเจาหนาท่ีของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (กลุมบริหารงานบุคคล) สํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลท่ัวไป ดําเนินการในข้ันตอนท่ี 7.2.1 และ 7.2.4 และ

คณะกรรมการคัดเลือกบุคคล ดําเนินการในข้ันตอนท่ี 7.2.2 - 7.2.3 และ 7.2.5 – 7.2.8 โดยใหดําเนินการ 

ดังนี้ 

    7.2.1 กําหนดเวลาและรวบรวมขอมูลตําแหนง และขอมูลบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ

ตามท่ีกําหนดไวในประกาศนี้  

    7.2.2 คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลพิจารณาวาจะคัดเลือกบุคคลเพ่ือยาย โอน    

บรรจุกลับ หรือเลื่อนระดับ แลวเสนอผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 พิจารณาใหความเห็นชอบ 

    7.2.3 ประกาศรับสมัคร จะตองมีระยะเวลาในการรับสมัครไมนอยกวา 7 วันทําการ 

และติดประกาศในท่ีเปดเผยใหทราบลวงหนากอนวันเปดรับสมัครไมนอยกวา 3 วันทําการ  โดยตองระบุหลักเกณฑ

และวิธีการคัดเลือกไวในประกาศรับสมัครดวย สําหรับเอกสารท่ีตองสงในการสมัครเปนไปตามเอกสารหมายเลข 3 

    7.2.4 รวบรวมขอมูลตาง ๆ ของตําแหนงท่ีจะแตงตั้งและของผูสมัครรับการคัดเลือก

เสนอคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลพิจารณา 

    7.2.5 คณะกรรมการคัดเลือกบุคคล พิจารณาความเหมาะสมผูท่ีมีคุณสมบัติตาม

เกณฑการคัดเลือกตามประกาศนี้ แลวคัดเลือกใหเหลือผูท่ีมีความเหมาะสมตําแหนงละ 1 คน 

    7.2.6 รายงานผลการพิจารณาคัดเลือก พรอมท้ังระบุเหตุผลในการพิจารณาไว

เปนลายลักษณอักษรตอผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ 

    7.2.7 แจงผูไดรับการคัดเลือกทราบ และใหสงผลงานตามท่ีคณะกรรมการประเมิน 

ผลงานกําหนด นับจากวันประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือก 

     7.2.8 ประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกตําแหนงละ 1 คน โดยประกาศอยาง

เปดเผย และกําหนดใหมีการทักทวงไดภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันประกาศ 

  ท้ังนี้ การคัดเลือกบุคคลตามขอ 7.1 และขอ 7.2 กรณีมีผูทักทวงใหคณะกรรมการ

คัดเลือกบุคคลตรวจสอบขอมูลเบื้องตนโดยเร็ว หากพบวาขอทักทวงมีมูลใหรายงานผูมีอํานาจสั่งบรรจุตาม

มาตรา 57 เพ่ือดําเนินการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 0707.3/ว 5 ลงวันท่ี 12 เมษายน 2542 

ตอไป แตถาตรวจสอบแลวมีหลักฐานวาขอทักทวงนั้นเปนการกลั่นแกลงหรือไมสุจริต ใหรายงานผูมีอํานาจสั่ง

บรรจุตามมาตรา 57 ดําเนินการสอบสวนผูทักทวงเพ่ือหาขอเท็จจริง แลวดําเนินการตามท่ีเห็นสมควรตอไปดวย 

ข. กรณีการยาย โอน หรือบรรจุกลับ 

  หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลท่ีจะเขารับการประเมินผลงานเพ่ือยาย โอน หรือ

บรรจุกลับ เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีไมสูงกวาเดิม 

 ใหคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเปนผูพิจารณาโดยคํานึงถึงความรู ความสามารถ และ

ประโยชนท่ีทางราชการจะไดรับ  
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ค. การขอรับการคัดเลือกเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในขณะท่ีผูอ่ืนยังดํารงอยู ใหดําเนินการได ดังกรณี

ตอไปนี้ 

 ขอ 1 กรณีท่ีผูดํารงตําแหนงอยูเดิมจะตองพนจากราชการไปเพราะเกษียณอายุใหขอรับการ

คัดเลือกลวงหนาไดไมเกิน 6 เดือน กอนท่ีผูดํารงตําแหนงจะพนจากราชการ 

 ขอ 2 กรณีท่ีผูดํารงตําแหนงอยูเดิมขอลาออกจากราชการใหขอรับการคัดเลือกไดไมกอนวันท่ี

ผูมีอํานาจอนุญาตการลาออกไดอนุญาตใหผูดํารงตําแหนงนั้นลาออกจากราชการ 

ง. กรณีการขอรับเงินประจําตําแหนงสําหรับตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ 

 ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ี ก.พ. กําหนด ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 

1006/ว 18 ลงวันท่ี 11 ธันวาคม 2551 และท่ี นร 1006/ว 10 ลงวันท่ี 15 กันยายน 2548 

  อนึ่ง กรณีท่ีไดมีการดําเนินการคัดเลือกบุคคลตามหลักเกณฑเดิมไวแลว แตยังมิไดมีการ
แตงตั้ง ใหคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล ท่ี อ.ก.พ. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแตงตั้งชุดเดิม พิจารณา
คัดเลือกตามองคประกอบ 5 ขอ ท่ีกําหนดไวตามประกาศนี้ 

 ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี  27  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2557 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  27  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(นายณรงค  สหเมธาพัฒน) 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ประธาน อ.ก.พ. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 



 
 

 

(สําเนา) 

  

คําสั่ง อ.ก.พ.สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ท่ี  25/2557 

เรื่อง   แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลท่ีจะเขารับการประเมินผลงานใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ  
           ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ ของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

…...…………………….. 

  ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1006/ว 10 ลงวันท่ี 15 กันยายน 2548 ก.พ. 
กําหนดให อ.ก.พ. กรม มีอํานาจหนาท่ีแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล รวมท้ังพิจารณากําหนดหลักเกณฑ
และวิธีการเก่ียวกับการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ 
และชํานาญการพิเศษ นั้น 

อ.ก.พ. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในการประชุมครั้งท่ี 9/2557 เม่ือวันท่ี 25 
พฤศจิกายน 2557 จึงแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลท่ีจะเขารับการประเมินผลงานใหดํารงตําแหนง
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ และชํานาญการพิเศษ ของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ดังนี้ 

1. องคประกอบคณะกรรมการ ดังรายละเอียด ตามบัญชีแนบทาย 
2. ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 

   2.1 พิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีจะเขารับการประเมินผลงาน ตําแหนงละ 1 คน 
   2.2 พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลในเรื่องระยะเวลาข้ันต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคย
ดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงตั้ง หรือสายงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือเก้ือกูลกับสายงานท่ีจะแตงต้ังตาม
หลักเกณฑท่ี อ.ก.พ. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนด 
   2.3 รายงานผลการพิจารณาคัดเลือกพรอมท้ังเหตุผลในการพิจารณาตอผูมีอํานาจสั่ง
บรรจุตามมาตรา 57 เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบหากมีปญหาใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 เปนผู
พิจารณาชี้ขาด 
   2.4 แจงผูไดรับคัดเลือกทราบและใหสงผลงานตามจํานวน และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการ
ประเมินผลงานกําหนด 
   2.5 ประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกอยางเปดเผย เพ่ือเปดโอกาสใหมีการทักทวงได
ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันประกาศ 
   2.6 กรณีมีปญหาเก่ียวกับคุณสมบัติของบุคคลในเรื่องระยะเวลาข้ันต่ําในการดํารง
ตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงตามขอ 2.2 ใหสงเรื่องให อ.ก.พ. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนผู
พิจารณาชี้ขาด 
   2.7 อาจเชิญผูเก่ียวของเขาใหขอมูลประกอบการพิจารณาได 
 
 
 
 
 
 
 

ส่ิงท่ีสงมาดวย 2 



(นายณรงค  สหเมธาพัฒน) 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ประธาน อ.ก.พ.สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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  3. ใหยกเลิกคําสั่ง อ.ก.พ. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ท่ี 16/2553 ลงวันท่ี 31 
สิงหาคม พ.ศ. 2553 ท่ี 17/2553 ลงวันท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2553 และท่ี 22/2556 ลงวันท่ี 4 ตุลาคม 
พ.ศ. 2556 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลท่ีจะเขารับการประเมินผลงานใหดํารงตําแหนง ระดับ
ชํานาญการ - ชํานาญการพิเศษ ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลท่ัวไป และ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สวนกลาง) รวมท้ังคําสั่งอ่ืน ๆ ท่ีแกไขเพ่ิมเติมคําสั่งดังกลาว  

ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

สั่ง  ณ  วันท่ี  27  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557 

          (ลงชื่อ)    ณรงค  สหเมธาพัฒน 

 

 

 

 

 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บัญชีรายชื่อคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลท่ีจะเขารับการประเมินผลงานใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ ของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

แนบทายคําสั่ง อ.ก.พ. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ท่ี 25/2557  ลงวันท่ี 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 
 

 1. หนวยงานในราชการบริหารสวนกลาง ประกอบดวย 
 (1) หัวหนาผูตรวจราชการกระทรวง ประธานกรรมการ 
 (2) สาธารณสุขนิเทศกท่ีไดรับมอบหมาย กรรมการ 
 (3) ผูชวยปลัดกระทรวงท่ีไดรับมอบหมาย กรรมการ 
 (4) หัวหนาหนวยงานท่ีมีตําแหนงเสนอขอรับการคัดเลือก กรรมการ 
 (5) ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล เลขานุการ 

2. หนวยงานในราชการบริหารสวนกลางท่ีตั้งอยูในสวนภูมิภาค ประกอบดวย 
 (1) หัวหนาผูตรวจราชการกระทรวง ประธานกรรมการ 
 (2) ผูอํานวยการสถาบันพระบรมราชชนก กรรมการ 
 (3) นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ (ดานวิจัย) สถาบัน       

     พระบรมราชชนก หรือรักษาการ หรือผูไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ี 
     นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ (ดานวิจัย) 

กรรมการ 

 (4) นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ สถาบันพระบรมราชชนก  
     หรือรักษาการ หรือผูไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีนักทรัพยากรบุคคล 
     เชี่ยวชาญ  

กรรมการ 

 (5) ผูอํานวยการวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกท่ีมีตําแหนง 
      เสนอขอรับการคัดเลือก 

กรรมการ 

 (6) ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล                  เลขานุการ 

3. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ประกอบดวย 
 (1) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด ประธานกรรมการ 
 (2) นายแพทยชํานาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) 

     สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือรักษาการ หรือผูไดรับมอบหมายให 
     ปฏิบัติหนาท่ีนายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) สํานักงาน 
     สาธารณสุขจังหวัด 

กรรมการ 

 (3) นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ (ดานสงเสริมพัฒนา)  
     สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือรักษาการ หรือผูไดรับมอบหมายให 
     ปฏิบัติหนาท่ีนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ดานสงเสริมพัฒนา)   
     สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

กรรมการ 

 (4) ผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมชนท่ีนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดมอบหมาย                         กรรมการ 
 (5) สาธารณสุขอําเภอท่ีนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดมอบหมาย กรรมการ 
 (6) หัวหนางานการเจาหนาท่ีสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด เลขานุการ 
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4. โรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลท่ัวไป ประกอบดวย 
 (1) ผูอํานวยการโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลท่ัวไป ประธานกรรมการ 
 (2) รองผูอํานวยการฝายการแพทย หรือรักษาการ หรือผูไดรับมอบหมาย กรรมการ 
      ใหปฏิบัติหนาท่ีรองผูอํานวยการฝายการแพทย  
 (3) รองผูอํานวยการฝายบริหาร หรือรักษาการ หรือผูไดรับมอบหมาย กรรมการ 
      ใหปฏิบัติหนาท่ีรองผูอํานวยการฝายบริหาร  
 (4) หัวหนาพยาบาล หรือรักษาการ หรือผูไดรับมอบหมายให                    กรรมการ 
      ใหปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาพยาบาล  
 (5) หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กรรมการ 
 (6) หัวหนาฝายการเจาหนาท่ีโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลท่ัวไป เลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


