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เร่ือง การปรับ[งฺแนวทางการพัฒนาและการประพํนผลการฟัฒนาข้าราชการพลIรอนลาป้'ญท่ีอคู่ระหว่าง 

ทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
เรียน ผู้อำนวยการหน่วยงานระดับกองในสังกัดกรมควบคุมโรค 

ตามท่ีกองการเจ้าหน้าท่ีได้มีหนังสือท่ี สธ ๐๔๐๒.๖/ว๑๖๕ ลงวันท่ี ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
แจ้งเร่ือง การปรับปรุงแนวทางการพัฒนาและการประเมินผลการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญท่ีอยู่ 
ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ เพ่ือให้การดำเนินการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญท่ีอยู่ระหว่าง 
ทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการของกรมควบคุมโรคเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยให้ถือปฏิบัติต้ังแต่ 
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ เป็นด้นไปน้ัน 

เน่ืองจากสำนักงาน ก.พ. ได้มีการประชุมช้ีแจงระหว่างส่วนราชการ เพ่ือซักซ้อมความเข้าใจ 
เก่ียวกับแนวทางการดำเนินงานตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๕/ว๔ ลงวันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๐ ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กองการเจ้าหน้าท่ีจึงขอซักซ้อมความเข้าใจ 
เก่ียวกับแนวทางการพัฒนา และการประเมินผลการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญท่ีอยู่ระหว่างทดลอง 
ปฏิบตหน้าท่ีราชการ ดังนี้ 

ส่วนที่ ๑ หน่วยงานระดับกองทุกแห่งในสังกัดกรมควบคุมโรค ดำเนินการปฐมนิเทศ 
ข้าราชการที่บรรจุใหม่ภายในหน่วยงาน โดยใข้คู่มือพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญท่ีอยู่ระหว่างทดลอง 
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการ เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงาน สามารถดาวน์โหลดคู่มือพัฒนาข้าราชการฯ ได้ท่ี 
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ส่วนที่ ๒ การเรียนรู้ด้วยตนเอง "หลักสูตรฟิกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่"หน่วยงานด้นสังกัด 
ดำเนินการตามแนวทางเดิม 

ส่วนที่ ๓ การอบรมสัมมนาร่วมกัน กรมควบคุมโรคกำหนดจัดการอบรมสัมมนาร่วมกัน 
"หลักสูตรการเป็นข้าราชการท่ีดี" ให้กับข้าราชการบรรจุใหม่ของกรมควบคุมโรค ตั้งแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นด้นไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

. 1 - - . * .9... (นใย?เทธพาษ เกยรติ?เทชชใติ) 
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ 



แนวปฏิบัติสําหรับหนวยงาน
การพัฒนาขาราชการพลเรือนสามัญท่ีอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการกรมควบคุมโรค

หนวยงานตนสังกัดที่มี ขาราชการที่อยูระหวางทดลองฯ
ตั้งแตวันที่ 1เมษายน 2560 เปนตนไป (ตามหนังสือ นร 1013.5/ว 4 สํานักงาน ก.พ.)

สวนที่ 1 การปฐมนิเทศ
เพื่อใหขาราชการพลเรือนสามัญที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ เขาใจถึงสภาพ

แวดลอมการทํางานในหนวยงาน วิสัยทศัน พันธกจิ โครงสรางองคกรผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน
และหนาที่ความรับผิดชอบ ความสําคัญของภารกิจที่มตีอประชาชน สังคมประเทศชาติไดรับทราบ
โอกาสในการพัฒนาตนเอง โอกาสความกาวหนาในอาชพีขาราชการ เพื่อใหมีทศันคติที่ดีและ
มีแรงจูงใจในการทํางานรับราชการ

สวนที่ 2 การเรียนรูดวยตนเอง
การเรียนรูดวยตนเองมีวัตถปุระสงค เพื่อใหขาราชการพลเรือนสามัญที่อยูระหวางทดลอง

ปฏิบัติหนาที่ราชการมีความรูเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ และระเบียบแบบแผนของทางราชการโดย
สํานักงาน ก.พ.ไดจัดทําเอกสารชุดการเรียนรูดวยตนเอง “หลักสูตรฝกอบรมขาราชการบรรจุใหม”
จํานวน ๔ หมวดวิชา๑๓ ชุดวิชา และจดัทําเปนบทเรียน หลักสูตร e-Learning รหัส “001 M
หลักสูตรฝกอบรมขาราชการบรรจุใหม” จํานวน ๑๓ วิชา

สวนที่ 3 การอบรมสัมมนารวมกัน
การอบรมสัมมนารวมกัน“หลักสูตรการเปนขาราชการที่ดี” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อให

ขาราชการพลเรือนสามัญที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการไดรับการปลูกฝงปรัชญา
การเปนขาราชการที่ดี เสริมสรางสมรรถนะและทักษะที่จาํเปนสําหรับการปฏบิติังานราชการ สงเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม การทํางานเปนทีม และพัฒนาเครือขายในการทํางาน รวมถึงเปนการสราง
สายสัมพันธที่ดีแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน โดยเนนการเรียนรูจากประสบการณและ
การลงมือปฏิบัติจริง

หนวยงานสามารถศึกษารายละเอียดเพิม่เติมไดจาก คูมือพัฒนาขาราชการพลเรือนสามัญที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
http://person.ddc.moph.go.th/person1/index.php/new-servant

กลุมพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองการเจาหนาที่กรมควบคุมโรคโทร 0 2590 3878
ตุลาคม 2560

การปฐมนิเทศโดยหนวยงาน
1. หนวยงานสามารถใชคูมือพัฒนาขาราชการพลเรือน
สามัญที่อยูระหวางทดลองปฏบิัติหนาทีร่าชการ เปน
กรอบแนวทางในการดําเนินงาน
2. จัดการปฐมนิเทศกอนกระบวนการอืน่
3. มีการประเมินผลความรู ความเขาใจหลังการ
ปฐมนิเทศเก็บไวเปนหลักฐาน

การเรียนรูดวยตนเอง
1. หนวยงานตองแจงใหขาราชการบรรจุใหมลงทะเบียน
เรียนe-Learning ต้ังแตวันที่ปฐมนิเทศและเรียนใหครบ
กอนพนการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการภายใน
ระยะเวลา 6 เดือน
2. กรณีตองขยายเวลาในการเรียนe-Learningใหหนวย
ทําหนังสือถึงกองการเจาหนาทีโ่ดยแนบคําส่ังบรรจุ
แตงต้ังฯมาดวย
3. ไมตองแจงกองการเจาหนาที่แลววามีขาราชการ
บรรจุใหมลงทะเบียนในระบบกี่คน
4. พิมพใบคะแนนการฝกอบรมทางไกลหลักสูตร
ฝกอบรมขาราชการบรรจุใหม เก็บไวเปนหลักฐาน

การอบรมสัมมนารวมกัน
1. กรมควบคุมโรค ดําเนินการจัดอบรมสัมมนารวมกัน
ต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เปนตนไป
2. ระยะเวลาในการจัด 1 – 2 สัปดาห
3. เก็บประกาศนียบัตรหลังสําเร็จการอบรมสัมมนา
รวมกัน ไวเปนหลักฐาน

ภายหลังการพัฒนาขาราชการพลเรือนสามัญที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการกรมควบคุมโรค ครบทั้ง 3 สวน
 งานการเจาหนาที่ของหนวยงานที่มขีาราชการพลเรือนสามัญทีอ่ยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการในสังกัด ตองสงเอกสารหลักฐานการผาน

การพัฒนาครบทั้ง 3 สวน รวมทั้งผลการประเมินการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตามระยะเวลาที่กาํหนด ใหกลุมสรรหาและบรรจแุตงต้ัง
กองการเจาหนาที่ เพือ่ออกคําส่ังใหขาราชการพลเรือนสามัญซ่ึงมีผลการปฏิบัติหนาที่ราชการไมตํ่ากวามาตรฐานที่กาํหนดรับราชการตอไป



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือ 
การพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญ 

ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

กองการเจ้าหนา้ที่  กรมควบคมุโรค 



 

ค ำน ำ 
 
 
ด้วยกฎ ก.พ.ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติ

หน้าที่ราชการ พ.ศ.๒๕60 ส านักงาน ก.พ. ได้ปรับปรุงแนวทางการด าเนินการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญ  
ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพ่ือให้ส่วนราชการสามารถด าเนินการพัฒนาข้าราชการได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ คล่องตัว และเกิดประสิทธิผล และให้ส่วนราชการใช้แนวทางการด าเนินการพัฒนาและการ
ประเมินผลการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ได้ปรับปรุงใหม่ ส าหรับ
ข้าราชการพลเรือนสามัญที่บรรจุเข้ารับราชการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป  โดยก าหนดให้มีการ
พัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการและเป็นข้าราชการที่ดี ด้วยกระบวนการ การปฐมนิเทศ การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการอบรมสัมมนา
ร่วมกัน ส าหรับการด าเนินการพัฒนาและการประเมินผลการพัฒนาให้ เป็นไปตามที่ส านักงาน ก.พ.ก าหนด  
(ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.5/ว4 ลงวันที่ ๒3 มีนาคม ๒๕60)  

 กรมควบคุมโรค โดยกองการเจ้าหน้าที่ จึงได้จัดท าคู่มือพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่าง
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการขึ้น เพ่ือให้ทุกหน่วยงานที่สังกัดกรมควบคุมโรค ได้ใช้ศึกษาและเป็นแนวทางปฏิบัติใน
การพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตลอดจนข้อมูลต่างๆ ของกรมควบคุมโรคให้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน  

กองการเจ้าหน้าที่ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่สังกัดกรมควบคุมโรค
ข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  และข้าราชการทั่วไปของทุกหน่วยงานในกรมควบคุมโรค  
ที่จะน าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป 
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บทที่ 1 กำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร  
  การก าหนดระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ       1 
  การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการ      2 
  บทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องในการด าเนินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  3 

  การสอนงานและการให้ข้อมูลย้อนกลับ      4 

  บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  6 
 
บทที่ 2 กำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏบิัติหนำ้ที่รำชกำร 
 ส่วนที่ 1 กำรปฐมนิเทศ         8  

  ขั้นตอนการด าเนินการปฐมนิเทศ       9 

  แนวทางการประเมินผลการเรียนรู้ : ส่วนที่ 1 การปฐมนิเทศ    9 

  ขอบเขตเนื้อหาการปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญ    10 
  ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยหน่วยงาน     

 1. กว่าจะมาเป็นกรมควบคุมโรค      10 

  1.1 วิสัยทัศน ์/ พันธกิจ      16 
  1.2 ภารกิจกรมควบคุมโรค     17 

 2. ภารกิจกรมควบคุมโรคตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ   18 

 3. โครงสร้างการบริหารงาน      19 
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บทที่ 1 
กำรทดลองปฏิบัตหิน้ำที่รำชกำร 

 
 
 
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญ ที่อยู่ระหว่าง

ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ.2553 ข้อ8 ก าหนดให้มีการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่าง
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และการเป็นข้าราชการที่ดี  

การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ เป็นขั้นตอนสุดท้ายในกระบวนการเลือกสรรบุคคลที่  หน่วยงานเจ้าของ
ต าแหน่งก าหนดกิจกรรม / งานต่างๆ ให้ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ ด ารงต าแหน่งในระดับแรกบรรจุได้ปฏิบัติ
จริงตามระยะเวลาที่ก าหนด ในหน่วยงานนั้นๆ ทั้งนี้ เพ่ือที่หน่วยงานเจ้าของต าแหน่งจะได้ตรวจสอบและประเมิน
คุณสมบัติในทุกๆ ด้าน ของผู้ที่ได้ผ่านขั้นตอนการเลือกสรรมาแล้วในขั้นตอนแรกอีกชั้นหนึ่ง ในขณะเดียวกัน       
ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเองเม่ือได้ปฏิบัติงานจริง ก็มีโอกาสได้แสดงความรู้ ความ สามารถและใช้ชีวิตในฐานะ
ข้าราชการใหม่ในหน่วยงานนั้น อีกทั้งได้เรียนรู้เพ่ือตัดสินใจว่า ตนเองมีความพึงพอใจในงาน และมีความเหมาะสม
กับวัฒนธรรมขององค์การนั้นหรือไม่ 

 
 
กำรก ำหนดระยะเวลำทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร  ดังนี ้
 

1. การก าหนดระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 ก าหนดให้ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต้องทดลองปฏิบัติ

หน้าที่ราชการในต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตามระยะเวลาที่ส่วนราชการก าหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน แต่ไม่
เกิน 1 ปี และในกรณีที่ไม่สามารถประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ ก็สามารถขยายเวลาได้ ครั้งละ 3 
เดือน ไม่เกิน 2 ครั้ง รวมระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและเวลาที่ขยายแล้วต้องไม่เกิน 1 ปี 

 2. การนับระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
  2.1 ให้เริ่มนับระยะเวลาใหม่ในกรณี ดังนี้ 
   ก) การย้ายไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทเดียวกันแต่ต่างสายงาน 
   ข) การย้ายไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในต าแหน่งต่างประเภท 
   ค) การโอนทุกกรณี ยกเว้นการโอนโดยผลของกฎหมาย 
  2.2 การนับระยะเวลาต่อเนื่องในกรณี ดังนี้ 
   ก) การย้ายไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทเดียวกันและสายงานเดียวกัน 

ข) การย้ายไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทเดียวกันต่างสายงาน แต่ภารกิจ/งาน/
กิจกรรมของงาน และเป้าหมายในการปฏิบัติงานของแต่ละต าแหน่งใหม่สอดคล้องใกล้เคียง หรือไม่แตกต่างไป  
จากต าแหน่งเดิม 

ค) การโอนโดยผลของกฎหมาย 
ง) การออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารแล้ว 

ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้กลับเข้ารับราชการอีก 
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 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร 
 

หน่วยงานต้องพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพ่ือให้รู้ระเบียบ
แบบแผนของทางราชการ และเป็นข้าราชการที่ดีตามแนวทางที่ส านักงาน ก.พ.ก าหนดใน 3 ส่วน คือ การ
ปฐมนิเทศ การเรียนรู้ด้วยตนเอง การอบรมสัมมนาร่วมกัน และต้องด าเนินการพัฒนาผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ทั้ง 3 ส่วน ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 6 เดือน หากด าเนินการพัฒนาไม่ครบจะถือ
ว่าผู้ทดลองไม่ผ่านการพัฒนาและไม่ผ่านการทดลอง 

1. องค์ประกอบกำรประเมินผลกำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ของการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 

- ความสามารถในการเรียนรู้งาน 
- ความสามารถในการปรับใช้ความรู้กับงานในหน้าที่ 
- ความส าเร็จของงานที่ได้รับมอบหมาย 

1.2 พฤติกรรมของผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
- ความประพฤต ิ
- ความมีคุณธรรม จริยธรรม 
- การรักษาวินัย-- ความประพฤต ิ

สัดส่วนคะแนน : คะแนนผลสัมฤทธิ์ของการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ และคะแนน 
พฤติกรรมของผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ มีสัดส่วนเท่ากัน คือ 50:50 
เกณฑ์การประเมิน : ต้องได้คะแนนในแต่ละส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

2. องค์ประกอบคณะกรรมกำรประเมินผลกำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร     
 ส่วนราชการต้องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  โดย 

มีองค์ประกอบของคณะกรรมการ คือ ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอีก จ านวน 2 คน ซึ่งคณะกรรมการ
ทั้งหมดต้องเป็นที่ผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  และในกรณีที่บางหน่วยงาน 
มีจ านวนข้าราชการน้อยไม่ครบตามองค์ประกอบ ก็สามารถแต่งตั้งกรรมการจากข้าราชการภายนอกหน่วยงาน 
ทีป่ฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ 

3. กำรประเมินผลกำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร    
 คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการด าเนินการประเมินผลการทดลอง

ปฏิบัติหน้าที่ราชการพลเรือนสามัญ ตามรายการประเมิน วิธีการประเมิน และเกณฑ์การประเมินที่ก าหนด อย่าง
น้อย 2 ครั้ง โดยน าผลการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในระหว่างการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ บันทึกผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและ   
ผลการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้บังคับบัญชา มาเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลของ
คณะกรรมการ 

4. กำรส่งส ำเนำค ำสั่ง 
 ส่วนราชการส่งส าเนาค าสั่งให้ส านักงาน ก.พ. เฉพาะกรณีไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

เมื่อผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ เห็นควรให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการออกจากราชการ ในกรณีผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการมีผลการประเมินต่ ากว่ามาตรฐานที่ก าหนด  ส่วนราชการต้องส่งส าเนาค าสั่งให้ออกจากราชการไปยัง
ส านักงาน ก.พ. ภายใน 5 วันท าการ นับแต่วันที่มีค าสั่ง 
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 บทบำทหน้ำที่ของผู้เกี่ยวข้องในกำรด ำเนินกำรทดลองปฏิบัติหน้ำท่ีรำชกำร 
 

1. บทบำทหน้ำที่ของผู้บังคับบัญชำซึ่งมีหน้ำที่ก ำกับดูแลกำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร 
 ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่ก ากับดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หมายถึงผู้บังคับบัญชาผู้ดูแล

การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยตรง  เช่น ผู้อ านวยการ ส านักหรือกอง หรือ 
ผู้ที่ได้รับมอบหมาย โดยผู้บังคับบัญชาฯ ต้องด าเนินการ ดังนี้ 

1.1 มอบหมำยงำน เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการปฏิบัติตามแบบ
มอบหมายงานการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ส่วนราชการก าหนด หรือปรับใช้จากตัวอย่างแบบมอบหมายงาน  

ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาสามารถก าหนดรายการมอบหมายงาน และรายการประเมินเพ่ิมเติมได้ ตาม 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติจริงของแต่ละต าแหน่ง รวมทั้งก าหนดรายละเอียดในแต่ละรายการได้ตามความเหมาะสม และ
เพ่ือให้สอดคล้องกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการในแต่ละรอบการประเมิน ผู้บังคับบัญชาอาจก าหนดรายการ
สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ าต าแหน่ง เพ่ิมในรายการประเมินพฤติกรรมของผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ด้วยก็ได้ 

1.2 ชี้แจงให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรเข้ำใจ อย่างชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน          
การประพฤติตน รายการประเมิน วิธีการประเมิน และมาตรฐานการประเมินผล รวมทั้งผลที่จะเกิดขึ้นจากการ
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพ่ือความเข้าใจที่ตรงกันตั้งแต่เริ่มต้นการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

1.3 ดูแลกำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร หรือมอบหมายให้มีผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการในกรณีผู้บังคับบัญชาก าหนดให้มีกิจกรรมการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการที่หลากหลาย  หรือก าหนดให้    
ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไปทดลองปฏิบัติงานในงานต่างๆหลายงาน ผู้บังคับบัญชาสามารถก าหนดให้มีผู้ดูแล
การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการมากกว่า 1 คน หรืออาจปรับเปลี่ยนผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตาม
ความเหมาะสม โดยก าหนดให้สอดคล้องกับแผนการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

1.4 สนับสนุนกำรพัฒนำผู้ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร   เพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการและเป็นข้าราชการที่ดี ภายในระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

1.5 ประเมินผลกำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ทุก 3 เดือน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
ประเมินผลของคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามแบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการที่ส่วนราชการก าหนด ทั้งนี ้ในการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ควรใช้ข้อมูลจากการ
ติดตามประเมินผลของผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการประกอบการประเมินด้วย 

1.6  มอบหมำยผู้ดูแลกำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร   ของข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่
ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยผู้ดูแลการทดลอง ต้องเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของข้าราชการ 
อาทิเช่น หัวหน้ากลุ่ม/กลุ่มงาน/ฝ่ายต่างๆ  เป็นต้น 

          1.7 แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลกำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร  จ านวน 3 คน
ประกอบด้วย ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ โดยคณะกรรมการต้องเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้กับผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
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2. บทบำทหน้ำที่ของผู้ดูแลกำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรผู้ดูแลกำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร    
มีหน้ำที ่ดังนี้ 

2.1 สอนงำน ให้ค ำปรึกษำ/แนะน ำเกี่ยวกับวิธีกำรท ำงำน ความรู้เกี่ยวกับงาน และอ่ืนๆ  
ทีเ่กี่ยวข้อง 

2.2 ให้ค ำปรึกษำ/แนะน ำเกี่ยวกับพฤติกรรมกำรอยู่ร่วมกันในที่ท ำงำน วัฒนธรรมองค์การ   
การเป็นข้าราชการที่ดี จรรยาบรรณ/จริยธรรม ฯลฯ 

2.3 ติดตำมผลกำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ตามรายการที่ก าหนดในแบบมอบหมายงาน 
และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไขผู้ทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไป 

2.4 จัดท ำบันทึกผลกำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรและรำยงำนต่อผู้บังคับบัญชำ           
ทุก 2 เดือน ตามแบบบันทึกผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ส่วนราชการก าหนด หรือปรับใช้จากตัวอย่าง 
เพ่ือใช้ประกอบการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้บังคับบัญชา  และคณะกรรมการประเมินผล
การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 
 

กำรสอนงำนและกำรให้ข้อมูลย้อนกลับ 
 
การสอนงานและการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการนั้น ผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่

ราชการ ควรมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการสอนงานและให้ข้อมูลย้อนกลับที่ดีในเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือที่จะช่วยให้
การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นไปด้วยความราบรื่นและเกิดประสิทธิภาพ โดยมีข้อแนะน า ดังนี้ 

1. กำรสอนงำน (Coaching) 
การสอนงานเป็นวิธีการให้ความรู้ในการท างาน โดยมีการมอบหมายงานเพ่ือให้ปฏิบัติงานและเรียนรู้งาน

ไปพร้อมกัน ผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการควรเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติงาน  ท าหน้าที่ เป็นผู้สอนงาน
โดยอธิบาย/ชี้แจงเกี่ยวกับงานที่ต้องปฏิบัติตามที่ได้มีการมอบหมายในแบบมอบหมายงาน วิธีปฏิบัติงาน ติดตามผล
และแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดข้ึน เพ่ือพัฒนาให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น ให้ข้อมูล ค าแนะน า
ต่างๆ รวมทั้งช่วยเหลือ ให้ก าลังใจ ให้โอกาสผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในการแก้ไขข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้น 

2. กำรให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) 
การให้ข้อมูลย้อนกลับที่ดี ผู้ให้จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการให้ โดยควรมีการวางแผน

พิจารณา และซักซ้อมก่อนด าเนินการ ทั้งนี ้การให้ข้อมูลย้อนกลับในบรรยากาศที่เป็นมิตรจะเป็นประโยชน์มาก 

2.1 ควำมหมำยของกำรให้ข้อมูลย้อนกลับ 
การให้ข้อมูลย้อนกลับในการติดตามผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่ง 

ในการสื่อสารระหว่างผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและผู้ทดลองปฏิบัติหน้ าที่ราชการ โดยผู้ดูแลการ
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ เป็นผู้ให้ข้อมูลต่างๆ ทั้งในเรื่องการท างาน และเรื่องอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการ
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพ่ือเป็นแรงเสริมให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดการเรียนรู้งานและมีพัฒนาการที่
เหมาะสมรวมทั้งเป็นการสื่อสารสองทาง ให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการได้รับทราบข้อมูล และมีโอกาสในการ
ซักถาม ท าความเข้าใจ และให้ข้อมูลในส่วนของตนในโอกาสเดียวกัน 
 
 
 



คู่มือการพัฒนาขา้ราชการพลเรือนสามญัที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัตหิน้าที่ราชการ  กรมควบคุมโรค พ.ศ.2560 5 

2.2 ลักษณะกำรให้ข้อมูลย้อนกลับอย่ำงสร้ำงสรรค์ที่มีประสิทธิภำพ ได้แก่ 
• การบอกเป้าหมายของการให้ข้อมูลย้อนกลับ 
• การบอกเล่าในลักษณะของการแบ่งปันข้อมูล ไม่ใช่การต าหนิ หรือกล่าวโทษ 
• การมุ่งที่ผลของงานหรือพฤติกรรมมากกว่าตัวบุคคล 
• การให้อย่างเฉพาะเจาะจงในเรื่องเก่ียวกับงาน 
• การให้โอกาสผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ให้ข้อมูล หรือซักถาม 
• การสรุปและสนับสนุนให้ก าลังใจประโยชน์ของการให้ข้อมูลย้อนกลับที่ดี 

2.3 ประโยชน์ของกำรให้ข้อมูลย้อนกลับท่ีดี 
การให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างสร้างสรรค์ ด้วยความจริงใจ จะช่วยให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีเกิดความ

ไว้วางใจซึ่งกันและกัน สร้างความเข้าใจที่ตรงกัน เป็นประโยชน์ในการติดตามงานและแจ้งความคาดหวังที่ต้องการ
เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ในการพัฒนางาน รวมทั้งสร้างเสริมพฤติกรรมการปฏิบัติงานและพฤติกรรมอ่ืนๆ ให้ดียิ่งขึน้ 

 ดังนั้น ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้ผู้ อ่ืนท าหน้าที่เป็นผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการแทน ผู้บังคับบัญชาต้องเลือกผู้ที่จะมอบหมายจากผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการและเป็นข้าราชการที่ดี โดยควรพิจารณาคุณสมบัติอื่นเพ่ิมเติม เช่น  

 1. ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงกว่าผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 - กรณีผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ในต าแหน่งประเภททั่วไป ผู้ดูแลการทดลอง

ปฏิบัติหน้าที่ราชการอาจอยู่ในต าแหน่งประเภททั่วไปหรือประเภทวิชาการได้ 
 - กรณีผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ในต าแหน่งประเภทวิชาการ ผู้ดูแลการทดลอง

ปฏิบัติหน้าที่ราชการควรอยู่ในต าแหน่งประเภทวิชาการ เช่นเดียวกัน หากไม่มี ผู้บังคับบัญชาควรเป็นผู้ดูแลการ
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเอง เว้นแต่ในสถานที่ปฏิบัติงาน/หน่วยงานนั้นไม่มีข้าราชการในต าแหน่งประเภท
วิชาการเลย ก็สามารถมอบหมายผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไปได้ แต่ควรเป็นผู้ที่ด ารงต าแหน่งในระดับช านาญงาน
ขึ้นไป 

 2. มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน มีผลการปฏิบัติงานดี และมีพฤติกรรมทางจริยธรรมที่ด ี
 3. มีความสามารถในการสอนงาน ถ่ายทอดความรู้ในงานให้เข้าใจได้ง่าย 
 4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถประสานสัมพันธ์กับผู้อ่ืนได้ดี 
 5. มีวุฒิภาวะ (Maturity) ทางอารมณ์ ควบคุมตนเองได้ และสามารถรับฟังความคิดเห็น          

ที่แตกต่างของผู้อื่นได้ 
 6. มีทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงานและการเป็นข้าราชการบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการประเมินผล

การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
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 บทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรประเมินผลกำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร 
 

1. หน้ำที่ของคณะกรรมกำรประเมินผลกำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร  คณะกรรมการประเมินผลการ
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ มีหน้าที่ในการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยประธานกรรมการ   
ท าหน้าที่รายงานผลการประเมินต่อผู้มีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 

1.1  คณะกรรมการจัดท าแบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ ราชการ ส าหรับ
คณะกรรมการ รายงานต่อประธานกรรมการฯทุก 3 เดือน  ตามแบบก าหนด (ทดลองราชการ 6 เดือน ท าแบบ
รายงาน 2 ครั้ง ครั้งละ 3 เดือน) 

1.2  ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการครั้งที่  1 ตามแบบที่ก าหนด เมื่อผู้ทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ได้ปฏิบัติราชการมาแล้วเป็นเวลา  3  เดือน  หากปรากฏว่า 
   ก.  ผลการประเมินต่ ากว่ามาตรฐาน (ต่ ากว่า  60%)  ให้ประธานกรรมการรายงานผล
การประเมินต่อผู้มีอ านาจสั่งบรรจุแต่งตั้ง  เพ่ือออกค าสั่งให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการออกจากราชการ และส่ง
ส าเนาค าสั่งไปยังส านักงาน ก.พ. ภายใน 5 วันท าการ นับแต่วันที่มีค าสั่ง 
   ข.  ผลการประเมินไม่ต่ ากว่ามาตรฐาน (60% ขึ้นไป) ให้เก็บผลการประเมินไว้ แล้ว
ประเมินอีกครั้งหนึ่งเมื่อปฏิบัติราชการครบ  6  เดือน 

1.3. ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการครั้งที่  2 ตามแบบที่ก าหนด  เมื่อผู้ทดลองฯ  
ได้ปฏิบัติราชการครบ 6 เดือน ให้ประธานกรรมการรายงานผลการประเมินต่อผู้มีอ านาจสั่งบรรจุแต่งตั้ง ตามแบบ
รายงานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพ่ือออกค าสั่งให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการรับราชการ
ต่อไป 
  ทั้งนี้  ต้องน าเอกสารดังต่อไปนี้ประกอบการรายงานผลการทดลอง คือ แบบมอบหมายงาน   
แบบบันทึกผลการทดลองของผู้ดูแลผลการประเมินของผู้บังคับบัญชา  แบบประเมินส าหรับคณะกรรมการฯ    
แบบประเมินส าหรับประธานกรรมการฯ  และผลการพัฒนา คือ  การปฐมนิเทศ  รายงานการฝึกอบรมทางไกล
หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ของส านักงาน ก.พ.  ใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรมสัมมนาร่วมกัน     
(ส่งเอกสารทั้งหมดให้กองการเจ้าหน้าที่ ด าเนินการเสนอต่อผู้มีอ านาจสั่งบรรจุแต่งตั้ง) 
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บทที่ 2 
กำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ 

ที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏบิัติหน้ำที่รำชกำร 
 

 
 

 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ และการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลอง      
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๘ ก าหนดให้มีการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพ่ือให้รูระเบียบแบบแผนของทางราชการและการเป็นข้าราชการที่ดี ด้วยกระบวนการ    
การปฐมนิเทศ การเรียนรูด้วยตนเอง และการอบรมสัมมนารว่มกัน ตามท่ีส านักงาน ก.พ. ก าหนด  

ซึ่งต่อมา ส านักงาน ก.พ. ได้มีหนังสือเวียน ที่ นร 1013.5/ว4  ลงวันที่  23 มีนาคม  2560 เรื่อง    
การปรับปรุงแนวทางการด าเนินการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
เพ่ือให้ส่วนราชการสามารถด าเนินการพัฒนาข้าราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ คล่องตัว เกิดประสิทธิผล          
ให้ส่วนราชการใช้แนวทางการด าเนินการพัฒนา และการประเมินผลการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่
ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ได้ปรับปรุงใหม่ ส าหรับข้าราชการพลเรือนสามัญที่บรรจุเข้ารับราชการ 
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป ประกอบด้วย 
 
ส่วนที่ 1 กำรปฐมนิเทศ   
 
 เพ่ือให้ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ เข้าใจถึงสภาพแวดล้อมการ
ท างานในหน่วยงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างองค์กร ผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ความส าคัญของภารกิจที่มีต่อประชาชน สังคม ประเทศชาติไดรับทราบโอกาสในการพัฒนาตนเอง โอกาส
ความกา้วหน้าในอาชีพขา้ราชการ เพ่ือให้มีทัศนคติที่ด ีและมีแรงจูงใจในการท างานรับราชการ  
 
ส่วนที่ 2 กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 
 การเรียนรูด้วยตนเอง  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการมีความรูเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ และระเบียบแบบแผนของทางราชการ โดยส านักงาน ก.พ. ไดจัดท าเอกสาร
ชุดการเรียนรูด้วยตนเอง “หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่” จ านวน ๔ หมวดวิชา ๑๓ ชุดวิชา และจัดท า
เปน็บทเรียน หลักสูตร e-Learning รหัส “001 M หลักสูตร ฝกอบรมขา้ราชการบรรจุใหม่” จ านวน ๑๓ วิชา 
 
ส่วนที่ 3 กำรอบรมสัมมนำร่วมกัน  
 
 การอบรมสัมมนาร่วมกนัให้ใช้ “หลักสูตรการเป็นขา้ราชการที่ด”ี โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้ขา้ราชการพลเรือน
สามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไดรับการปลูกฝังปรัชญา การเป็นข้าราชการที่ดี เสริมสร้าง
สมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานราชการ ส่งเสริม คุณธรรมและจริยธรรม การท างานเป็นทีม 
และพัฒนาเครือข่ายในการท างาน รวมถึงเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดี แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน    
โดยเน้นการเรียนรูจากประสบการณและการลงมือปฏิบัติจริง 
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หน่วยงานต้องด าเนินการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ       
ให้ครบทั้ง 3 กระบวนการ ได้แก่ การปฐมนิเทศ  การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการอบรมสัมมนาร่วมกัน รวมทั้ง
จัดสรรงบประมาณส าหรับการพัฒนาอย่างพอเพียง เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 
ทั้งนี้ ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการจะต้องผ่านกระบวนการพัฒนาทั้ง          
3 กระบวนการ ตามที่ก าหนดข้างต้นภายในระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามที่ก าหนด ซึ่งต้องไม่น้อย
กว่าหกเดือนแต่ไม่เกินหนึ่งปี  ดังนี้ 
  
 

ส่วนที่ 1 กำรปฐมนิเทศ 
 

 การปฐมนิเทศ คือ การแนะน าต้อนรับผู้ปฏิบัติงานใหม่มีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ    
ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ได้เข้าใจถึงสภาพแวดล้อมการท างานในหน่วยงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
โครงสร้างองค์กรผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ ความส าคัญของภารกิจที่มีต่อประชาชน 
สังคม ประเทศชาติ ได้รับทราบโอกาสในการพัฒนาตนเอง โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพข้าราชการ เพ่ือให้มี
ทัศนคติที่ดีและมีแรงจูงใจในการท างานรับราชการ  ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญและ ก าลังใจแก่ข้าราชการพลเรือน
สามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หน่วยงานต้นสังกัดควรจัดด าเนินการปฐมนิเทศให้แก่ข้าราชการ 
พลเรือนสามัญท่ีอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในวันแรกที่ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ไปปฏิบัติงานหรือในระยะแรก (สัปดาห์แรก) ก่อนการพัฒนาด้วยวิธีการฝึกอบรมอ่ืนๆ     
ตามความเหมาะสม ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการแนะน าต้อนรับได้แก่ผู้บริหารหน่วยงาน  ผู้บังคับบัญชาระดับต้น 
หรือผู้ได้รับมอบหมายให้ก ากับดูแลและสอนงานข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
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     ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฐมนิเทศ 
 

1. หน่วยงานต้นสังกัดโดยกลุ่ม/ฝ่าย ที่รับผิดชอบการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นผู้ด าเนินการปฐมนิเทศ
ให้แก่ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการทุกคน และควรด าเนินการจัดให้มีการ
ปฐมนิเทศก่อนที่จะด าเนินการพัฒนาในกระบวนการอ่ืน 

 2. ให้ผู้บริหารระดับอ านวยการ เป็นผู้ถ่ายทอดให้ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการทราบ ถึงภารกิจความรับผิดชอบของส่วนราชการ วิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่าของภารกิจที่มีต่อ
ประชาชน สังคม ประเทศชาติ ตลอดจนความคาดหวังของหน่วยงานที่มีต่อข้าราชการ นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล โอกาสในการพัฒนา ฝึกอบรม ดูงาน โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพในส่วนราชการ ซึ่งอาจรวมถึง
การน าข้าราชการเยี่ยมชมในส่วนต่างๆ ขององค์กรด้วย   

 3. มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพของการท างาน สิ่งเอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงาน 
กฎเกณฑ์ของหน่วยงาน ตลอดจนสวัสดิการต่างๆของหน่วยงาน 

 4. มีกิจกรรมหรือการแนะน าให้ได้รู้จักเพ่ือนร่วมงานตลอดจนแนะน าการปฏิบัติตนให้เหมาะสมในเรื่อง
ต่างๆ ทีเ่ห็นว่าจ าเป็น 

 5. หลังการจบปฐมนิเทศ ต้องจัดให้มีการประเมินผลเพ่ือรับทราบระดับความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กร 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผู้บริหารโครงสร้างและองค์กรของข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการว่ามีมากน้อยเพียงใด 

 

 

แนวทำงกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ :  ส่วนที่ 1 กำรปฐมนิเทศ 
 

 
 (1) หลังการปฐมนิเทศ ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ท าแบบ
ประเมินผลภายหลังการปฐมนิเทศ โดยอาจใช้แบบประเมินผลตามรูปแบบที่แนบในภำคผนวก 1 หรือหน่วยงาน
อาจออกแบบการประเมินผลการเรียนรู้ตามความเหมาะสม จากนั้นให้ผู้ประเมินเป็นคนลงความเห็น ผ่าน/ไม่ผ่าน 
และเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อลงนามรับทราบต่อไป 

(2) เก็บแบบประเมินผลการปฐมนิเทศ ไว้ที่หน่วยงานเพ่ือใช้ส าหรับประกอบการพิจารณาประเมินผล    
การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพ่ือส่งให้กองการเจ้าหน้าที่เมื่อครบก าหนดเวลา 
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ขอบเขตเนื้อหำ 
กำรปฐมนิเทศข้ำรำชกำรพลเรือนสำมญั 
ที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏบิัติหน้ำที่รำชกำร 

โดยหน่วยงำน 
 

 
หน่วยงานที่มีข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ต้องปฐมนิเทศให้ความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและแนวทางปฏิบัติ ตลอดจนข้อมูลต่างๆ ของกรมควบคุมโรค แก่ ข้าราชการพลเรือน
สามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยมีหัวข้อและเนื้อหาดังนี้ 

 
 

 1. กว่ำจะมำเป็นกรมควบคุมโรค 
 
 
   ยุคที่ 1 :  

 พัฒนำกำรเริม่แรกของกระทรวงสำธำรณสุข (พ.ศ. 2431–พ.ศ. 2484)  
 
 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พุทธศักราช 2431 
พระพุทธเจ้าหลวงทรงตั้ง “กรมการพยาบาล” ขึ้น เพ่ือให้ควบคุมดูแลกิจการของศิริราชพยาบาลสืบแทน
คณะกรรมการสร้างโรงพยาบาลวังหน้า ซึ่งพ้นหน้าที่ไป เมื่อการจัดตั้งเสร็จแล้ว กรมพยาบาลมีหน้าที่ จัดการศึกษา
วิชาแพทย์ควบคุมโรงพยาบาลอ่ืนๆ และจัดการปลูกฝีเป็นทานแก่ประชาชน สันนิษฐานว่ากรมพยาบาลขึ้นตรงต่อ
องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพราะพระองค์เจ้าศรีเสาวภางค์ ราชเลขาธิการส่วนพระองค์ทรงเป็นอธิบดี ครั้น พระองค์
เจ้าศรีเสาวภางค์ ทรงสิ้นพระชนม์ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2432 กรมพยาบาลจึงย้ายมาสังกัดในกระทรวงธรรมการ 
เริ่มมีแพทย์ประจ าเมืองขึ้นในบางแห่ง มีการน ายาต าราหลวงออกจ าหน่ายในราคาถูกและตั้งกองแพทย์ ไปป้องกัน
โรคระบาด ดังนั้น ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ พ.ศ. 2432 การดูแลโรคระบาดเป็น

หน้าที่ของกองแพทย์ กรมพยาบาล กระทรวงธรรมการ ในปีพ.ศ. 2444 
จึงได้จัดตั้ง “กองแพทย์ป้องกันโรค” ขึ้น เพ่ือออกท างานป้องกันโรคระบาด
เช่นอหิวาตกโรค และท าการปลูกฝีป้องกันโรค ไข้ทรพิษให้แก่ประชาชน
ตามหัวเมือง ต่อมาในปีพ.ศ.2448 (ร.ศ.124) พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยุบ
กรมพยาบาลและต าแหน่ง อธิบดี โดยอธิบดีกรมพยาบาลคนสุดท้ายคือ 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นวิวิธ วรรณปรีชา และให้โรงพยาบาลอ่ืนที่
สังกัดกรมพยาบาลไปขึ้นอยู่ในกระทรวงนครบาล ยกเว้น โรงศิริราช
พยาบาล คงให้เป็นสาขาของโรงเรียนราชแพทยาลัย ส่วนกองโอสถศาลา
รัฐบาล กองท าพันธุ์หนองฝี กองแพทย์ป้องกันโรคและแพทย์ประจ าเมือง

(พระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว) 
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ยังคงสังกัดอยู่ในกระทรวงธรรมการตามเดิม ได้ขอโอนกองโอสถศาลา  กองท า
พันธุ์หนองฝี กองแพทย์ป้องกันโรค และแพทย์ประจ าเมือง มาอยู่ ในบังคับ
บัญชาของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งในชั้นแรกให้สังกัดอยู่ในกรมพล าภัง (ชื่อของ
กรมการปกครองในสมัยอดีต) เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2455 พระยามหาอ า
มาตยาธิบดี  (เส็ง วิริยศิริ)  ได้เดินทางไปประเทศฟิลิปปินส์ และพบเห็นการ
รักษาพยาบาลป้องกันโรคตลอดจนวิธีปลูกฝีจึงได้ถวายรายงานขึ้น  น ากราบ
บังคมทูลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า เจ้าอยู่หัว เกี่ยวกับความเห็นว่า ควร
จะรีบจัดวางการป้องกันโรคส าคัญ 4 อย่าง คือ โรคฝีดาษ อหิวาตกโรค กาฬ
โรค และไข้พิศม์ กระทรวงมหาดไทยจึงได้ขอพระบรมราชานุญาตตั้งกรม
พยาบาลขึ้นมาใหม่ โดยรวบรวมงานของกองแพทย์ป้องกันโรคเดิมและงาน
สุขาภิบาลตามหัวเมืองรวมเข้าเป็น “แผนก ป้องกันโรคระบาด” สังกัดกรม
พยาบาล กระทรวงมหาดไทย มีเจ้ากรมพยาบาลคนแรกคือ พระยาอมรฤทธิธ ารง  (ฉี บุนนาค) ต่อมา
กระทรวงมหาดไทยมีความประสงค์จะปรับปรุงกิจการของ “กรมพยาบาล” ให้กว้างขวาง และก้าวหน้ายิ่งขึ้น จึงน า
ความกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ขอพระบรมราชานุญาตเปลี่ยนชื่อกรม
พยาบาลเป็น “กรมประชาภิบาล” และได้รับพระบรมราชานุญาตตามส าเนาพระราชหัตถเลขา ลงวันที่ 19 
ธันวาคม พุทธศักราช พ.ศ.2459 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2461 ได้ประกาศตั้ง “กรมสาธารณสุข” โดย 
เปลี่ยนจาก “กรมประชาภิบาล” และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นชัยนาทนเรนทร 
อธิบดีกรมมหาวิทยาลัยเป็นอธิบดีกรม  สาธารณสุขคนแรก กรมสาธารณสุขอยู่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อยมา
และงานควบคุมโรคติดต่อได้รวมเข้าอยู่ในแผนกอ านวยการจนถึง พ.ศ. 2485 จึงได้มีการสถาปนากรมสาธารณสุข
ขึ้นเป็นกระทรวงสาธารณสุข ดังปรากฏในพระราชบัญญัติ และพระราชกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้องที่ได้ประกาศในหนังสือ
ราชกิจจานุเบกษา ตอนที่ 16 เล่ม 59 วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2485 “กระทรวงสาธารณสุขจึงถือเอาวันที่ 10 
มีนาคมเป็นวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข” ต่อมาพระบ าราศนราดูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้
เสนอต่อนายกรัฐมนตรีขอเปลี่ยนวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุขให้ เป็นวันที่ 27 พฤศจิกายน ซึ่งเป็นวันสถาปนา      
กรมสาธารณสุขในกระทรวงมหาดไทย เมื่อ พ.ศ. 2461 และนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยจึงเป็นอันว่า 
วันสถาปนากระทรวงสาธารณสุขได้เปลี่ยนจากวัน ที่ 10 มีนาคม เป็นวันที่ 27 พฤศจิกายน ตั้งแต่ พ.ศ. 2509 
เป็นต้นมา เมื่อได้จัดตั้งกระทรวงสาธารณสุขขึ้นแล้ว ทางราชการได้ก าหนดรูปคบเพลิงมีปีก และมีงูพันคบเพลิงเป็น
เครื่องหมายของกระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรมหม่ืนชัยนำทนเรนทร 
(อธิบดีกรม  สำธำรณสุขคนแรก) 
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   ยุคที่ 2 :  
 

 พัฒนำกำรของหน่วยงำนป้องกันควบคุมโรคติดต่อ (พ.ศ. 2468 – พ.ศ. 2514) 
 
 ย้อนหลังไปในปีพ.ศ. 2468 หลังจากได้มีประกาศพระบรมราชโองการให้รวมการปกครองของหัวเมือง
และในพระนคร-ธนบุรี ให้รวมเข้ามาอยู่ในกระทรวงเดียวกัน กิจการด้านการสาธารณสุขต่างๆ ในเขตพระนคร
ธนบุรี ซึ่งแต่เดิมนั้นสังกัดกระทรวงนครบาล อาทิ โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลโรคติดต่อ สถานปากคลองสาน 
ของเทศบาลนครกรุงเทพฯ โรงพยาบาลคนเสียจริตธนบุรี โรงพยาบาลบางรัก (โรงพยาบาลหมอเฮส์หรือ
โรงพยาบาลเลิศสิน ในปัจจุบัน) การกักกันตรวจโรคทางทะเล การตรวจป้องกันโรค ติดต่อในเขตพระนคร เป็นต้น 
ได้รวมเข้ามาอยู่ในกรมสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และในปีต่อมา พ.ศ. 2469 กรมสาธารณสุขจึงได้ปรับปรุง
แบ่งส่วนบริหารราชการใหม่เป็น 13 กอง โดยให้ “กองสุขภาพ” รับผิดชอบงานควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ    
ทั่วพระราชอาณาเขตและให้ “กองแพทย์ สุขาภิบาลแห่งพระนคร” รับผิดชอบงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
ในเขตพระนครจนถึง พ.ศ. 2472 จึงได้ตั้ง “กองควบคุมโรคติดต่อ” มีหน้าที่ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ สังกัด
กรมสาธารณสุข ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2472 - พ.ศ.2481 หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองได้มีการ
ปรับปรุงส่วนราชการอีกหลายครั้ง จนถึง พ.ศ. 2481 กรมสาธารณสุขมีหน่วยงานในสังกัดรวม 15 กองและแยก 
งานควบคุมเฉพาะโรคและโรคติดต่อทั่วไปจัดให้เป็นแผนกในสังกัด “กองแพทย์สังคม” อันได้แก่ แผนกโรคเรื้อน 
(พระประแดง) แผนกวัณโรค แผนกบ าบัดกามโรค (สุขศาลาบางรัก) แผนกอนาถาพยาบาล ส่วนงาน  
ควบคุมโรคติดต่ออ่ืนๆ นอกเหนือจากนี้รวมทั้งงานควบคุมโรคติดต่ออันตรายตามประกาศในพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ สมัยนั้น (อหิวาตกโรค กาฬโรค ไข้ทรพิษ ไข้กาฬหลังแอ่น ไข้เหลือง ไข้ไทฟัส และไข้รี แลปซิ่ง) ให้อยู่ใน
ความรับผิดชอบของ “แผนกโรคติดต่อ” สังกัดกองแพทย์สังคม ส าหรับงานควบคุมโรคติดต่อในเขตพระนคร 
มีแผนกโรคติดต่อและแผนกโรงพยาบาลโรคติดต่อสังกัดกองแพทย์พระนครดูแลรับผิดชอบ  หลังจากนั้น เม่ือวันที่ 

10 มีนำคม พ.ศ. 2485 มีประกำศพระรำชกฤษฎีกำ
สถำปนำกรมสำธ ำรณสุ ข ให้ เ ป็ น  “กระทรวงกำ ร
สำธำรณสุข” (ต่อมำเปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงสำธำรณสุข ปี 
พ.ศ. 2495) กระทรวงการสาธารณสุข มีส่วนราชการใน 
สังกัดรวม 7 กรม ได้แก่ ส านักงานเลขานุการรัฐมนตรี 
ส านักงานปลัดกระทรวง กรมการแพทย์ กรมประชาสงเคราะห์ 
กรมมหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
และกรมสาธารณสุข  

โดยในปีแรกโครงสร้างของกรมการแพทย์ประกอบด้วยหน่วยงาน 5 กอง คือ ส านักงานเลขานุการกรม 
โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลวชิระ กองโรงพยาบาลโรคจิต กองโรงพยาบาลส่วนภูมิภาค ซึ่งในกาลต่อมาได้โอน
กิจการของโรงพยาบาลเฉพาะโรคเช่นโรงพยาบาลโรคเรื้อนพระประแดง   โรงพยาบาลโรคเรื้อนขอนแก่น 
โรงพยาบาลโรคเรื้อนเชียงใหม่  โรงพยาบาลโรคเรื้อนนครศรีธรรมราช  นิคมโรคเรื้อนเชียงราย  โรงพยาบาลบางรัก 
และโรงพยาบาลวัณโรค (ปัจจุบันคือสถาบันโรคทรวงอก นนทบุรี) ให้อยู่ในสังกัดกองโรงพยาบาลส่วนภูมิภาค 
กรมการแพทย์ ส่วนงานควบคุมโรคติดต่ออ่ืนๆ ยังคงอยู่ในความรับผิดชอบของกองควบคุมโรคติดต่อ สังกัด 
กรมสาธารณสุข ในปีพ.ศ.2490 กรมการแพทย์ ได้ก่อสร้างโรงพยาบาลโรคติดต่อขึ้นที่ถนนดินแดง ต าบลพญาไท 
อ าเภอดุสิต จังหวัดพระนคร และต่อมา ปีพ.ศ.2501 - 2502 มีภาวะปัญหาโรคระบาดรุนแรงในพระนคร 
โรงพยาบาลโรคติดต่อดินแดงพ้ืนที่คับแคบ ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (พระบ าราศนราดูร) ย้ายสถานที่และกิจการไปอยู่นอกพระนครที่ถนน         
ติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ใช้ชื่อว่า   
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  “โรงพยำบำลบ ำรำศนรำดูร” ปัจจุบัน ใช้ชื่อว่ำ สถำบันบ ำรำศนรำดูร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2495 ได้มีประกาศกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการอีกครั้งได้เปลี่ยนชื่อ “กระทรวง      
การสาธารณสุข” เป็น “กระทรวงสาธารณสุข” และเปลี่ยนชื่อ กรมสาธารณสุขเป็น “กรมอนามัย” และโอน 
กิจการของโรงพยาบาลเฉพาะโรค ได้แก่ โรงพยาบาลวัณโรค โรงพยาบาลพระประแดง โรงพยาบาลโรคติดต่อ    
พญาไท และนิคมโรคเรื้อน กลับไปสังกัดกรมอนามัย โดยได้มีการยกฐานะของหน่วยงานเฉพาะโรคให้มีฐานะเป็น 
กอง กล่าวคือปรับปรุงสถานตรวจโรคปอดยศเสขึ้นเป็น “กองควบคุมวัณโรค” จัดตั้ง “กองควบคุมโรคเรื้อน” ขึ้น
โดยรวมโรงพยาบาลโรคเรื้อนพระประแดง โรงพยาบาลโรคเรื้อนภาคอิสาน และนิคมโรคเรื้อนไว้ในสังกัดปรับปรุง
และขยายงานควบคุมไข้มาลาเรียและโรคเท้าช้างตั้งขึ้นเป็น “กองควบคุมมาลาเรียและโรคเท้าช้าง” ขยายงานและ
รวมงานควบคุมโรคคุดทะราดมารวมอยู่กับกองควบคุมกามโรคและตั้งขึ้นเป็น “กองควบคุมกามโรค และ
คุดทะราด” 
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   ยุคที่ 3 :  
 

 พัฒนำกำรของกรมควบคุมโรคติดต่อ (พ.ศ. 2515 – พ.ศ. 2544)  
 
 วันที่ 29 กันยายน 2515 ได้มีประกาศคณะปฏิวัติรวมกรมการแพทย์และกรมอนามัยเข้าด้วยกัน ต่อมา
หลังจากที่รัฐบาลชุดปฏิวัติต้องลาออกกรณีเหตุการณ์วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ฯพณฯรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข (ศาสตราจารย์นายแพทย์อุดม โปษกฤษณะ)  จึงได้แต่งตั้งคณะท างานเมื่อวันที่ 15 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2516 ประกอบด้วยศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์ วัชโรทัย เป็นประธานคณะกรรมการ
ปรับปรุงโครงสร้างจนถึง วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2517 จึงได้มีประกาศกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกระทรวง
สาธารณสุขพ.ศ.2517 โดยมีสาระแยกกรมการแพทย์ และกรมอนามัยออกจากกัน และรวมหน่วยงาน       
ควบคมุโรคติดต่อเข้าด้วยกัน จัดตั้งขึ้นเป็น “กรมควบคุมโรคติดต่อ”  

 
ประกอบด้วยหน่วยงานระดับกอง 12 หน่วยงานคือ (1) ส านักงานเลขานุการกรม (2) กองคลัง (3) กองการ
เจ้าหน้าที่ (4) กองกามโรค (5) กองวัณโรค (6) กองโรคเท้าช้าง (7) กองมาลาเรีย (8) กองโรคเรื้อน (9) กอง
โรคติดต่อทั่วไป (10)โรงพยาบาลบ าราศนราดูร (11) โรงพยาบาลโรคทรวงอก (12) โรงพยาบาลพระประแดง ใน
ระหว่างปี พ.ศ. 2527 - 2530 กรมควบคุมโรคติดต่อริเริ่มการกระจายอ านาจและพัฒนาโครงสร้างในส่วน
ภูมิภาคระดับเขต น าโดยอธิบดีสมัยนั้น (นายแพทย์วินิจ อัศวเสนา) ได้แต่งตั้งคณะท างานประกอบด้วย นายแพทย์
ส าเริง แสงซื่อ เป็นประธาน และนายแพทย์ชวลิต มังคละ วิรัช เป็นเลขานุการโดยความเห็นชอบจากส านักงาน กพ. 
จัดตั้งศูนย์ประสานงานทางวิชาการ (ศวต.) เพ่ิมขึ้นเป็นการภายในรวม 10 แห่งได้แก่ ศูนย์ประสานงานทาง
วิชาการกรม และศูนย์ประสานงานทางวิชาการเขต 1-9 และเพ่ิมศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ในส่วนกลาง  
อันเนื่องมาจากโรคเอดส์ระบาดแพร่เข้ามาในประเทศไทยเมื่อปีพ.ศ. 2523 และมีแนวโน้มสูงขึ้น ต่อมาได้ขยาย
จ านวนศูนย์ประสานงานทางวิชาการในระดับเขตเพ่ิมขึ้น 3 แห่งให้เหมาะสมกับปัญหาและเขตปฏิบัติการรวมเป็น 
12 ศูนย์ประสานงานทางวิชาการเขตและเพ่ิมศูนย์ควบคุมพาหะน าโรคเป็นการภายในอีก 1 แห่ง ในวันที่ 1 
เมษายนปี พ.ศ. 2531 กรมควบคุมโรคติดต่อ จึงได้มีค าสั่งยกฐานะศูนย์ประสานงานทางวิชาการเขต โดยมีฐานะ
เทียบเท่ากองวิชาการสังกัดกรมโดยตรงโดยใช้ชื่อว่า “ส านักงานควบคุมโรคติดต่อเขต (สคต.) 1-12” และ ยุบรวม 
หน่วยงานระดับศูนย์วิชาการเขตต่างๆ (ยกเว้นศูนย์มาลาเรีย) ที่เดิมสังกัดกองวิชาการส่วนกลาง ไปสังกัดส านักงาน
ควบคุมโรคติดต่อ 
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  ยุคที่ 4 :  
 ปฏิรูปและพัฒนำกำรของกรมควบคุมโรค (พ.ศ. 2545 - ปัจจุบัน) 
 
 ในปี พ.ศ. 2545 ได้มีประกาศใช้พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ปรับปรุง 
ระบบข้าราชการทั้งระบบให้ส่วนราชการสามารถก าหนดเป้าหมายและทิศทางการปฏิบัติงานของส่วนราชการ 
ที่มีความเกี่ยวข้องกันสามารถท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดภาระค่าใช้จ่ายในส่วนงานที่ซ้ าซ้อนกัน 
กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ออกกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการเป็น “กรมควบคุมโรค” กระทรวงสาธารณสุข  
พ.ศ. 2545 โดย แบ่งออกเป็น 24 หน่วยงาน เปลี่ยนชื่อโรงพยาบาล 2 แห่งเป็นสถาบันบ าราศนราดูร  
สถาบันราชประชาสมาสัย (โดยยุบรวมกองโรคเรื้อนและโรงพยาบาลพระประแดงเข้าด้วยกัน) โอนย้าย โรงพยาบาล
โรคทรวงอกไปสังกัดกรมการแพทย์ ยกระดับกองเป็นส านักเพ่ิมบทบาทด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคไม่
ติดต่อและโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม เพิ่มส านักโรคไม่ติดต่อ ส านักโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อม โอนกองระบาดวิทยาจากส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมาสังกัดกรมควบคุมโรค และยกระดับ
เป็นส านักระบาดวิทยา เพ่ิมกองแผนงาน หน่วยงานระดับเขตเปลี่ยนชื่อเป็น  “ส านักงานป้องกันควบคุมโรค” 
(สคร.) ที่ 1-12 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา 19 ตอนที่ 103 ก. วันที่ 9 ตุลาคม 2545 และ 
ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานขึ้นเป็นการภายในเพ่ิมเติมอีกหลายหน่วยงาน เช่น  ส านักจัดการความรู้  ส านักควบคุม
โรคติดต่ออุบัติใหม่ ส านักควบคุมการบริโภคยาสูบ ส านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส านัก
สื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรม สุขภาพ ส านักงานคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ  เป็นต้นและต่อมาเมื่อ
วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ได้มีประกาศพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง “สถาบันวัคซีนแห่งชาติ” เป็นองค์กรมหาชน
ตามกฎหมายลงในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129 ตอนที่ 75ก. ลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2555 เป็นการยกระดับ
ฐานะของ ส านักงานคณะกรรมการวัคซีน แห่งชาติที่เคยสังกัดกรมควบคุมโรคโดยตรงเป็นองค์กรมหาชนที่ก ากับ
ดูแลโดยคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ 
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  วิสัยทัศน์  
  
ประชำชนได้รับกำรป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภำพระดับมำตรฐำนสำกล  

ภำยในปี 2579 

 

 

 

 

 

 

  พันธกจิ 
ปฏิบัติภำรกิจของกรมควบคุมโรคตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำร         

พ.ศ.2552  ด้วยวิธีกำรดังนี้ 

1. ส่งเสริมกระบวนกำรประสำนควำมร่วมมือกับเครือข่ำยภำยในและระหว่ำงประเทศในกำร
ผลิตและพัฒนำผู้เชี่ยวชำญ องค์ควำมรู้ ข้อมูลข่ำวสำร เครื่องมือ กฎหมำยกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน 
ควบคุมโรคและภัยสุขภำพ รวมทั้งกำรบริกำรเฉพำะที่ได้มำตรฐำนสำกล 

2. ส่งเสริม สนับสนุน ถ่ำยทอด แลกเปลี่ยนควำมรู ้ให้เครือข่ำยและประชำชน 

3. ผลักดัน และติดตำมกำรบังคับใช้กฎหมำยที่จ ำเป็นต่อกำรปกป้องประชำชนจำกโรคและ  
ภัยสุขภำพ 

4. เตรียมควำมพร้อมในกำรจัดกำรภำวะคุกคำมและภัยสุขภำพใหม่ ๆ ได้ทันกำรณ ์ 

5. พัฒนำและประเมินศักยภำพระบบ กลไกของเครือข่ำยกำรด ำเนินงำนเฝ้ำระวัง ป้องกัน 
ควบคุมโรคและภัยสุขภำพ 
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  ภำรกิจ 
 
1) ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย พัฒนำและก ำหนดมำตรฐำนทำงวิชำกำรและเทคโนโลยีตลอดจน

กำรพัฒนำบุคลำกรด้ำน ป้องกันควบคุมโรคและภัยที่คุกคำมสุขภำพ 

2) เผยแพร่ควำมรู้ทำงวิชำกำรด้ำนป้องกันควบคุมโรคและภัยที่คุกคำมสุขภำพให้
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและประชำชน 

3) ควบคุม ก ำกับ นิเทศ และประเมินผลด้ำนควบคุมโรค 

4) ให้บริกำรรักษำและฟื้นฟูสภำพผู้ป่วยเฉพำะโรค 

5) ประสำนนโยบำยและแผนป้องกันควบคุมโรคและภัยที่คุกคำมสุขภำพ 

6) พัฒนำเครือข่ำยกำรป้องกันควบคุมโรคตลอดจนกำรเฝ้ำระวังโรคกับหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องและองค์กรท้องถิ่น 

7) สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับนำนำประเทศหรือองค์กรระหว่ำงประเทศในกำรป้องกัน
ควบคุมโรคและปัญหำสุขภำพระหว่ำงประเทศ 
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  2. ภำรกิจกรมควบคุมโรค ตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำร 
 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552 บัญญัติ ให้ 
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการเพ่ือการควบคุมโรคและภัยที่คุกคาม
สุขภาพ โดยมีการศึกษา วิจัย พัฒนา รวมทั้งการถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีเพ่ือการเฝ้าระวัง ป้องกัน 
ควบคุม วินิจฉัย และรักษาโรค และภัยที่คุกคามสุขภาพ เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีจากการป้องกันและการ
ควบคุมโรค และภัยที่คุกคามสุขภาพโดยให้มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้      

1. ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กฎหมาย 
ว่าด้วยการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ กฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อนุสัญญาหรือ  
กฎข้อบังคับระหว่างประเทศ และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

2.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และการควบคุมโรค 
และภัยที่คุกคามสุขภาพของประชาชน 

3. เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานทางด้านวิชาการ เวชภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์
ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม วินิจฉัย และรักษาโรคอุบัติใหม่และ โรคอุบัติซ้ า 

4. ก าหนดและพัฒนานโยบาย กฎหมาย มาตรการและคุณภาพมาตรฐานการด าเนินงานในการ เฝ้าระวัง 
ป้องกัน และการควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพของประชาชน 

5. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และการควบคุมโรค และภัยที่คุกคาม
สุขภาพให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน 

6. จัด ประสาน และพัฒนาระบบกลไกและเครือข่ายในการ  เฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกันและการควบคุมโรค
และภัยที่คุกคามสุขภาพ รวมทั้งสื่อสัญญาณเตือนภัยการระบาด ของโรคแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

7. จัดให้มีบริการเพ่ือรองรับการส่งต่อผู้ป่วยโรคติดต่อเฉพาะโรคติดต่อส าคัญ และโรคติดต่อร้ ายแรง     
ในระดับตติยภูมิ และกักกันผู้ป่วยโรคติดต่ออันตรายตามข้อตกลงระหว่างประเทศ 

8. จัดให้มีบริการป้องกัน ควบคุม รักษา และฟ้ืนฟูสภาพโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพ ตลอดจนแหล่ง  
แพร่โรค เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ในการพัฒนาวิชาการตามภารกิจของกรม 

9. ด าเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และ
การควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพกรณีที่เป็นปัญหาวงกว้างเกิดโรคระบาดรุนแรง หรือมีแนวโน้มที่จะ  
ขยายตัวเป็นปัญหารุนแรง 

10. ด าเนินการร่วมกับนานาประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และ     
ควบคุมโรคและปัญหาสุขภาพระหว่างประเทศ 

11. พัฒนาระบบและกลไก เพ่ือให้มีการด าเนินการบังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ 

12. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่รัฐมนตรีหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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 3. โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน  
 

การจัดโครงสร้างการบริหารงานของกรมควบคุมโรค มีเป้าหมายเพ่ือการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย
และยุทธศาสตร์ ในการลดโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาของประเทศ และการสร้างระบบควบคุมโรคและภัย
สุขภาพที่เชื่อมโยงจากระดับประเทศสู่พ้ืนที่ ให้มีความเข้มแข็งและครอบคลุม เพ่ือการลดโรคและประชาชนมี
พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง สู่เป้าหมายการเป็น “องค์กรชั้นน าระดับนานาชาติ ที่สังคมเชื่อถือและไว้วางใจเพ่ือ
ปกป้องประชาชนจากโรคและภัยสุขภาพ ด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการ ภายในปี 2563” และมีศักยภาพ   
รองรับพันธกิจกรมควบคุมโรค ที่ก าหนดไว้ 5 ด้าน ได้แก่  

(1) ส่งเสริมกระบวนการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายภายในและระหว่างประเทศในการผลิตและ
พัฒนาผู้เชี่ยวชาญ องค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร เครื่องมือ กฎหมายการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
รวมทั้งการบริการเฉพาะที่ได้มาตรฐานสากล  

(2) ส่งเสริม สนับสนุน ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนความรู้ ให้เครือข่ายและประชาชน  

(3) ผลักดัน และติดตามการบังคับใช้กฎหมายที่จ าเป็นต่อการปกป้องประชาชนจากโรค และภัยสุขภาพ  

(4) เตรียมความพร้อมในการจัดการภาวะคุกคามและภัยสุขภาพใหม่ๆ ได้ทันการณ์  

(5) พัฒนาและประเมินศักยภาพระบบ กลไก ของเครือข่ายการด าเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพ 

โครงสร้างกรมควบคุมโรคในปัจจุบัน ประกอบด้วยส่วนราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ  
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2552 จ านวน 25 ส่วนราชการ กับอีก 2 กลุ่มที่รายงานตรงต่ออธิบดี  
และหน่วยงานที่ไม่ปรากฏในกฎกระทรวง ซึ่งกรมควบคุมโรคจัดตั้งขึ้นเป็นการภายในเพ่ือรองรับยุทธศาสตร์ 
ที่ปรับเปลี่ยนไป จ านวน 14 หน่วยงาน รวมเป็น 41 หน่วยงาน  

ส ำหรับหน่วยงำนที่ปรำกฏอยู่ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรกรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข  
พ.ศ.2552 ได้แก่  
 (1) ส านักงานเลขานุการกรม  
 (2) กองการเจ้าหน้าที่  
 (3) กองคลัง  

(4) กองแผนงาน  
 (5) สถาบันบ าราศนราดูร  
 (6) สถาบันราชประชาสมาสัย  

(7) ส านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์   
(8 – 19) ส านักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 1 – 12   
(20) ส านักระบาดวิทยา  
(21) ส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม  
(22) ส านักโรคติดต่อทั่วไป  
(23) ส านักโรคติดต่อน าโดยแมลง  
(24) ส านักโรคไม่ติดต่อ  
(25) ส านักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  

และกลุ่มที่รายงานตรงต่ออธิบดี 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มตรวจสอบภายใน และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร   
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ส่วนหน่วยงำนที่กรมควบคุมโรคจัดตั้งข้ึนเป็นกำรภำยใน ได้แก่  
 (1) ส านักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  
 (2) ส านักวัณโรค  
 (3) ส านักโรคติดต่ออุบัติใหม่  

(4) ส านักควบคุมการบริโภคยาสูบ          
 (5) สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค  

(6) ศูนย์สารสนเทศ  
 (7) ส านักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ  
 (8) ส านักงานบริหารโครงการกองทุนโลก  
 (9) ศูนย์กฎหมาย  

(10) ส านักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
 (11) กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม  
 (12) สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา   
 (13) สถาบันป้องกัน  ควบคุมโรคเขตเมือง  
 (14) กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน  
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 ส่วนราชการตามกฎกระทรวง   กลุ่มที่รายงานตรงต่ออธิบดี            หน่วยงานที่ตั้งขึ้นเป็นการภายใน 

บริหาร 6/ สถาบัน 2/ สคร. 12/ ส านัก 7/ ภายใน 14/ รวม ๔1 หน่วยงาน 

 

 

 

 

 

 

กรมควบคุมโรค 

ส านักงานเลขานกุารกรม 

กองคลัง 

กองการเจ้าหน้าที ่

 กองแผนงาน 

 

 

 

สถาบันบ าราศนราดูร 

 

สถาบันราชประชาสมาสัย 

 

ส านักระบาดวิทยา 

 

 

ส านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

 

ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12 

ที่ 1-12 

 

ส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 

 
ส านักโรคติดต่อทั่วไป 

 

ส านักโรคติดต่อน าโดยแมลง 

ส านักโรคไม่ติดต่อ 

 

ส านักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 

 

ส านักงานบริหารโครงการกองทุนโลก 

ส านักวัณโรค 

ส านักสื่อสารความเสีย่งและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม 

ศูนย์สารสนเทศ 

ส านักโรคติดต่ออุบัติใหม่ 

ส านักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ส านักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ศูนย์กฎหมาย 

ส านักควบคุมการบริโภคยาสูบ 

สถาบันวิจัย จดัการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 

สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน 
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กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร 
 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ท าหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ 
คุ้มค่า รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมควบคุมโรค โดยมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1. เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่อธิบดีกรมควบคุมโรคเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
ภายในกรม 

2. ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในกรม 
3. ประสานและด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ และหน่วยงาน

ในสังกัดกรม 
4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

  
 

กลุ่มตรวจสอบภำยใน 
 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
 กลุ่มตรวจสอบภายใน ท าหน้าที่หลักในการตรวจสอบ  การด าเนินงานภายในกรม และสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของกรม รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมควบคุมโรค โดยมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1. ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของกรม 
2. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 
 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
 1. ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม 

2. ด าเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอ านวยการและงานเลขานุการของกรม 
3. ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของกรม และเผยแพร่กิจกรรม ความรู้ ความก้าวหน้า และผลงานของกรม 
4. ด าเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ และยานพาหนะของกรม 
5. ด าเนินการอ่ืนใดที่มิได้ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการใดของกรม 
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

กองกำรเจ้ำหน้ำที่ 
 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

1. จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของกรม 
2. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

 



คู่มือการพัฒนาขา้ราชการพลเรือนสามญัที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัตหิน้าที่ราชการ  กรมควบคุมโรค พ.ศ.2560 23 

กองคลงั 
 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

1. ด าเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ และการพัสดุของกรม 
2. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหารือท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 
 

กองแผนงำน 
 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
 1. จัดท าและประสานแผนงานและแผนปฏิบัติการของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามเป้าหมาย แนวทาง
และแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง รวมทั้งเร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด
กรม 
 2. ติดต่อและประสานงานกับองค์การหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเกี่ยวกับความ
ร่วมมือและความช่วยเหลือด้านการควบคุมโรค 
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องทางการบริหาร 
วิชาการและเทคโนโลยีการป้องกันและการควบคุมโรค 
 4. เป็นศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม 
 5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

 
 

สถำบันบ ำรำศนรำดูร 
 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ด้านการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุม ตรวจ วินิจฉัย รักษา และ
ฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วยโรคเอดส์และโรคที่เป็นปัญหาส าคัญ 
 2. ก าหนดและพัฒนามาตรฐานการตรวจ วินิจฉัย รักษา และฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วยโรคเอดส์และโรคที่เป็น
ปัญหาส าคัญ 
 3. ให้บริการเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการตรวจ วินิจฉัย รักษา และฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วยโรค
เอดส์และโรคที่เป็นปัญหาส าคัญในระดับตติยภูมิ 
 4. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการตรวจ วินิจฉัย รักษา และฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วยที่เป็นปัญหา
ส าคัญ โดยเฉพาะทักษะการดูแล รักษาผู้ป่วยโรคเอดส์ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ ให้แก่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ 
 5. ประสานและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุขในสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 
 6. กักกันผู้ป่วยโรคติดต่ออันตรายตามข้อตกลงระหว่างประเทศ 
 7. ปฏิบัติการร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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สถำบันรำชประชำสมำสัย 
 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม ตรวจ วินิจฉัย รักษา และ
ฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วยโรคเรื้อน 
 2. ก าหนดและพัฒนามาตรฐานการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม ตรวจ วินิจฉัย รักษา และฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วย
โรคเรื้อน 
 3. ให้บริการเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการตรวจ วินิจฉัย รักษา และฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วยโรค
เรื้อนในระดับตติยภูมิ 
 4. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม ตรวจวินิจฉัย รักษา และฟ้ืนฟู
สภาพผู้ป่วยโรคเรื้อนให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งในและต่างประเทศ 
 5. ประสานและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุขในสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 
 6. ประสานและสนับสนุนการพัฒนาระบบ กลไก และเครือข่ายการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคเรื้อน 
 7. เป็นสถานกักกันผู้ป่วยโรคเรื้อน 
 8. ปฏิบัติการร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

ส ำนักงำนป้องกันควบคมุโรคที่ 1-12 
 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และการควบคุมโรคและภัยที่
คุกคามสุขภาพให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่รับผิดชอบ 
 2. สนับสนุนการพัฒนามาตรฐาน เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และรูปแบบการด าเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และ
ควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
 3. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และการควบคุมโรคและภัยที่คุกคาม
สุขภาพให้แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
 4. ประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานเกี่ยวข้องในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และการ
ควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
 5. สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน และการควบคุมโรคบริเวณชายแดน เพ่ือการป้องกันโรคระหว่าง
ประเทศ 
 6. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และการควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพในเขต
พ้ืนที่รับผิดชอบ 
 7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรควบคมุเครื่องดืม่แอลกอฮอล์ 
 

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
1.  ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ที่ระบุไว้ในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
2.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ ตลอดจนก าหนด และพัฒนามาตรฐาน หลักเกณฑ์ และ

รูปแบบการด าเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคภัยที่คุกคามสุขภาพ และผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ 

3.  ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี รวมทั้งประสาน และสนับสนุนการพัฒนาระบบกลไก และ
เครือข่ายด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคภัย คุกคามสุขภาพ และผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน 

4.  เป็นศูนย์ข้อมูลและประสานงาน การเฝ้าระวัง  ป้องกัน ควบคุมโรคภัยที่คุกคามสุขภาพ และ
ผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

5.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 
ส ำนักระบำดวิทยำ 

 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านระบาดวิทยา 
 2. ก าหนดและพัฒนามาตรฐานการด าเนินงาน และสมรรถนะบุคลากรด้านระบาดวิทยาทุกระดับ 
 3. จัดและพัฒนาระบบเครือข่ายการเฝ้าระวัง การสอบสวนโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพ รวมทั้งการ
ด าเนินงานของเครือข่าย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและท้องถิ่นในการเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์โรค ทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ 
 4. เผยแพร่ข้อมูลและเตือนภัยการระบาดของโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพ รวมทั้งการสอบสวนโรคในกรณี
รุนแรงและส าคัญ 
 5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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    ส ำนักโรคจำกกำรประกอบอำชีพและสิ่งแวดล้อม 

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และการควบคุมโรคและภัยที่คุกคาม
สุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
 2. ก าหนดและพัฒนามาตรฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และรูปแบบการด าเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และการ
ควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
 3. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และการควบคุมโรคและภัยที่คุกคาม
สุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และประชาชน 
 4. ประสานและสนับสนุนการพัฒนาระบบ กลไก และเครือข่ายการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยที่
คุกคามสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
 5. ประสานการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการตรวจ วินิจฉัย และการรักษาโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพจาก
การประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
 6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

ส ำนักโรคติดต่อทัว่ไป 
 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และการควบคุม
โรคติดต่อที่อุบัติใหม่อุบัติซ้ า โรคติดต่อระหว่างประเทศ โรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน โรคติดต่อทางอาหารและ
น้ า โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน และโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็ก 
 2. ก าหนดและพัฒนามาตรฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และรูปแบบการด าเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และการ
ควบคุมโรคติดต่อที่อุบัติใหม่อุบัติซ้ า โรคติดต่อระหว่างประเทศ โรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน โรคติดต่อทาง
อาหารและน้ า โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน และโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็ก 
 3. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และการควบคุมโรคติดต่อที่อุบัติใหม่อุบัติ
ซ้ า โรคติดต่อระหว่างประเทศ โรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน โรคติดต่อทางอาหารและน้ า โรคติดต่อระหว่างสัตว์
และคน และโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็ก ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและประชาชน 
 4. ประสานและสนับสนุนการพัฒนาระบบ กลไก และเครือข่ายการเฝ้าระวัง ป้องกัน และการควบคุม
โรคติดต่อที่อุบัติใหม่อุบัติซ้ า โรคติดต่อระหว่างประเทศ โรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน โรคติดต่อทางอาหารและ
น้ า โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน และโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็ก 
 5. ประสานการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรคติดต่อที่ อุบัติใหม่อุบัติซ้ า โรคติดต่อ
ระหว่างประเทศ โรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน โรคติดต่อทางอาหารและน้ า โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน และ
โรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็ก 
 6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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ส ำนักโรคติดต่อน ำโดยแมลง 
 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และการควบคุม
โรคติดต่อน าโดยแมลง 
 2. ก าหนดและพัฒนามาตรฐาน เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และรูปแบบการด าเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และการ
ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลง 
 3. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และการควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลง 
ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน 
 4. ประสานและสนับสนุนการพัฒนาระบบ กลไก และเครือข่ายการเฝ้าระวัง ป้องกั น และการ      
ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลง 
 5. ประสานการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการตรวจ วินิจฉัย และการรักษาโรคติดต่อน าโดยแมลง 
 6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 
 

 

ส ำนักโรคไม่ตดิต่อ 
 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และการควบคุมโรคไม่ติดต่อที่มี
สาเหตุหรือปัจจัยก าหนดที่เกี่ยวเนื่องกับการบริโภคยาสูบ การบาดเจ็บ พฤติกรรมและสังคม พันธุกรรม ระบบ
บริการที่ไม่เหมาะสม  
 2. ก าหนดและพัฒนามาตรฐาน หลักเกณฑ์และรูปแบบการด าเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่
ติดต่อที่มีสาเหตุ หรือปัจจัยก าหนดที่เกี่ยวเนื่องกับการบริโภค ยาสูบ การบาดเจ็บ พฤติกรรมและสังคม พันธุกรรม 
ระบบบริการที่ไม่เหมาะสม  
 3. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และการควบคุมโรคไม่ติดต่อที่มีสาเหตุ
หรือปัจจัยก าหนดที่เก่ียวเนื่องกับการบริโภคยาสูบ การบาดเจ็บ พฤติกรรมและสังคม พันธุกรรม ระบบบริการที่ไม่
เหมาะสม  
 4. ประสานและสนับสนุนการพัฒนาระบบ กลไก และเครือข่ายการเฝ้าระวัง ป้องกัน และการควบคุมโรค
ไม่ติดต่อที่มีสาเหตุ หรือปัจจัยก าหนดที่เกี่ยวเนื่องกับการบริโภค ยาสูบ การบาดเจ็บ พฤติกรรมและสังคม 
พันธุกรรม ระบบบริการที่ไม่เหมาะสม 
 5. เป็นศูนย์ข้อมูลและประสานงานการเฝ้าระวัง ป้องกัน และการควบคุมโรคไม่ติดต่อที่มีสาเหตุ หรือ
ปัจจัยก าหนดที่เก่ียวเนื่องกับการบริโภคยาสูบ  
การบาดเจ็บ พฤติกรรมและสังคม พันธุกรรม ระบบบริการที่ไม่เหมาะสม  
 6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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ส ำนักโรคเอดส์ วัณโรค  และโรคติดต่อทำงเพศสมัพันธ์ 

 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และการควบคุมโรค
เอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
 2. ก าหนดและพัฒนามาตรฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และรูปแบบการด าเนินงานในการเฝ้าระวัง ป้องกันและ
การควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
 3. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันและการควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน 
 4. ประสานและสนับสนุนการพัฒนาระบบ กลไก และเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และการ    
ควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
 5. ประสานการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 
 6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 

ส ำนักงำนบริหำรโครงกำรกองทุนโลก 
 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
 1. เป็นศูนย์กลางส าหรับประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ และ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่มีส่วนร่วมในโครงการ เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน 
GF : ATM รวมทั้งประสานกับ Local Fund Agent และคณะท างานกลไกความร่วมมือในประเทศส าหรับโรคเอดส์ 
วัณโรค และมาลาเรีย 
 2.  รวบรวมและวิเคราะห์ แผนงบประมาณแลแผนปฏิบัติการ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินโครงการเรื่องโรค
เอดส์ วัณโรค และมาลาเรีย 
 3.  เป็นหน่วยงานกลางจัดการสนับสนุนเงินกองทุนให้แก่หน่วยงาน  สถาบัน  องค์กร  สมาคม  ที่ร่วม
โครงการตามแผนปฏิบัติการรวมถึงติดตามและรายงานผลการใช้เงินและผลการด าเนินงานไปยังกรมควบคุมโรค  
และ  Local Fund Agent 
 4.  เป็นหน่วยงานกลางในการประสาน และเสนอเกณฑ์การด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการ
ด าเนินงานด้านพัสดุ ตามแนวทางที่กองทุนฯ ก าหนดและตามระเบียบของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และประสานการจัดซื้อจัดจ้างและการสนับสนุนเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ตลอดจนวัสดุครุภัณฑ์อ่ืน ๆ ตาม
แผนปฏิบัติการของหน่วยงาน 
 5.  ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินโครงการในภาพรวม และรายงานไปยังกรมควบคุมโรค และ 
Local Fund Agent 
 6.  ปฏิบัติหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการให้แก่คณะกรรมการอ านวยการบริหารโครงการกองทุนโลก 
 7.  หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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ส ำนักสื่อสำรควำมเสี่ยงและพัฒนำพฤติกรรมสุขภำพ 
 

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ  

 2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนารูปแบบการสื่อสารความเสี่ยงและภัยสุขภาพเพ่ือการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ 
 3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย รูปแบบการเฝ้าระวัง และตอบโต้สื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพทั้งใน
ประเทศและภายนอกประเทศ ที่มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์กรมควบคุมโรคได้อย่างทันท่วงที 
 4. สร้างและพัฒนาภาคีเครือข่ายด้านการสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ และเครือข่ายพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ 
 5. จัดท าฐานข้อมูลกลางเกี่ยวกับ องค์ความรู้ เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการด าเนินงานพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
 6. วางแผน ก าหนดกลวิธี ในการสื่อสารเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุนด าเนินการ
จัดกิจกรรมด้านการรณรงค์โรคและภัยสุขภาพ ตามนโยบายของกรมควบคุมโรคและกระทรวงสาธารณสุข 
 7. บริหารจัดการ สนับสนุนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ ของกรมควบคุมโรค 
 8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

ส ำนักโรคติดต่ออุบตัิใหม ่
 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

๑.  พัฒนาและบริหารจัดการนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติ ใหม่ 
ระดับชาติ 
 ๒.  ก าหนดกรอบการศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  ด้านการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ 
 ๓.  จัดการและถ่ายทอดองค์ความรู้  เทคโนโลยี  มาตรฐาน  และรูปแบบการด าเนินงานป้องกัน    
ควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ 
 ๔.  ติดตาม  วิเคราะห์  สถานการณ์รวมทั้งจัดท าข่าวกรองและการเตือนภัยโรคติดต่ออุบัติใหม่  
 ๕.  ประสานและสนับสนุนการพัฒนาระบบกลไกการด าเนินงานและศักยภาพของเครือข่าย ในการป้องกัน
ควบคุมโรค รวมทั้งการเตรียมความพร้อมรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขจากโรคติดต่ออุบัติใหม่ 
 ๖.  จัดหา  สนับสนุน  และพัฒนาระบบสต็อกเวชภัณฑ์  วัสดุ  อุปกรณ์  ส าหรับการด าเนินงานป้องกัน
ควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ 
 ๗.  ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ  รวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศ 
 ๘.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืน  ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
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ส ำนักวัณโรค 

 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี ด้านการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  ควบคุมวัณโรค  
2.  ก าหนดและพัฒนามาตรฐาน หลักเกณฑ์และรูปแบบการด าเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมวัณโรค

 3.  ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมวัณโรค ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ 
เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน 

4.  ประสานและสนับสนุนการพัฒนาระบบ กลไก และเครือข่ายความร่วมมือหน่วยงาน องค์กรและ
สถาบันทั้งภายในและระหว่างประเทศ 

5.  ประสานการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการตรวจ วินิจฉัย การรักษาวัณโรค 
6.  ปฏิบัติการร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 

ศูนย์สำรสนเทศ 
 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
 1.  จัดท าข้อเสนอด้านนโยบายการพัฒนาระบบสารสนเทศของกรมควบคุมโรค 
 2.  ก าหนดแนวทาง มาตรฐานงาน หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนางานสารสนเทศและการ
สื่อสาร 
 3.  จัดท าแผนแม่บท  และแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมควบคุ มโรคให้
สอดคล้องกับมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข และนโยบายระดับประเทศ 
 4.  ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของกรมควบคุมโรค  
โดยปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง 
 5.  ศึกษา วิเคราะห์ จัดท าระบบฐานข้อมูลและกลไกการบริหารจัดการฐานข้อมูล พัฒนาระบบฐานข้อมูล 
ประเมิน และน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้งาน พัฒนา จัดหาประยุกต์ใช้โปรแกรม ชุดค าสั่งต่าง ๆ  รวบรวมจัดท า
และน าข้อมูลตัวชี้วัดที่เหมาะสมไปใช้ในการท างานของกรมควบคุมโรคเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาเข้าสู่ระบบ
สุขภาพฐานความรู้  เพื่อส่งเสริมให้กรมควบคุมโรคเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
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ส ำนักควบคุมกำรบริโภคยำสูบ 
 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

1.  ศึกษา  ค้นคว้า  วิเคราะห์  วิจัย  พัฒนาวิชาการและเทคโนโลยีด้านป้องกันควบคุมการบริโภคยาสูบ  
รวมทั้งผลกระทบอันเนื่องมาจากการบริโภคยาสูบ พร้อมด้วยการก าหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์  ยุทธศาสตร์  และ
รูปแบบการด าเนินงานด้านบริการรักษา  เพ่ือลด  เลิก  การบริโภคยาสูบ 

2.  วิเคราะห์  สังเคราะห์  และสรุปผล  เพ่ือด าเนินการออกข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย กฎหมาย กฎ  ประกาศ 
ระเบียบ รูปแบบ แนวทาง คู่มือ เทคนิคการป้องกันควบคุมการบริโภคยาสูบ รวมทั้งผลกระทบ อันเนื่องจาก
การบริโภคยาสูบ 
 3.  จัดระบบและกลไกการเฝ้าระวัง  รวมทั้งการพัฒนาเครือข่ายป้องกันควบคุมการบริโภคยาสูบ  
ตลอดจนผลกระทบอันเนื่องมาจากการบริโภคยาสูบ 
 4.  เป็นศูนย์ประสานงานและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีในการป้องกันควบคุมการบริโภคยาสูบ  
รวมทั้งผลกระทบอันเนื่องจากการบริโภคยาสูบ  รวมถึงเป็นศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและบังคับใช้กฎหมาย  เพ่ือควบคุม
การละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

1. ปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. สนับสนุนงานทางด้านบริหาร และวิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมอบหมาย 

 

ส ำนักควำมร่วมมือระหวำ่งประเทศ 
 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

1. ประสานในการพัฒนานโยบาย และยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศของกรมควบคุมโรคกับ
องค์กรระหว่างประเทศ เช่น องค์การอนามัยโลก และภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ เช่น ASEAN  ACMECS  
APEC  MBDC และ TUC เป็นต้น 

2. ตรวจสอบ และกลั่นกรองหนังสือโต้ตอบ/แผนงาน/โครงการ/การฝึกอบรม/ศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้อง 
ตามข้อตกลงเก่ียวกับความร่วมมือระหว่างประเทศ และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือประกอบการพิจารณาของผู้บริหารกรม
ควบคุมโรค 

3. พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเพ่ือติดตามความก้าวหน้า รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงาน
ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

4. พัฒนาศักยภาพบุคลากร และเจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศในสังกัดเพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานความร่วมมือระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

5. ประสานในการจัดท าแผนการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวประจ าปี และการจัดท า
งบประมาณประจ าปี หมวดรายจ่ายอ่ืน เพ่ือสนับสนุนการพัฒนางานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ และ
ประเมินผลการด าเนินงานในแต่ละปี 

6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง และตามที่ได้รับมอบหมาย 



คู่มือการพัฒนาขา้ราชการพลเรือนสามญัที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัตหิน้าที่ราชการ  กรมควบคุมโรค พ.ศ.2560 32 

ศูนย์กฎหมำย 
 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
 1. ด าเนินการเก่ียวกับงานการพัฒนากฎหมายด้านป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
 2. ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจและยกร่างกฎหมาย รวมถึงการศึกษา ตรวจสอบ วิเคราะห์ เพ่ือให้มีการ
ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรม 
 3. การให้ค าปรึกษาและความเห็นทางกฎหมาย การร่างสัญญาและบริหารสัญญา การด าเนินคดีอาญา 
แพ่ง ปกครอง และงานคดีอ่ืนที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของกรม 
 4. ประสานความร่วมมือ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลงานด้านกฎหมายกับหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง 
 5. ด าเนินการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย การด าเนินมาตรการทางปกครอง การก าหนดแนวทางในการ
บังคับใช้กฎหมาย การระงับข้อพิพาท และงานอื่นที่เก่ียวข้องกับกฎหมายที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของกรม 
 6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

กลุ่มคุม้ครองจริยธรรม 
 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
 1. คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
 2. เสนอแนะแก่หัวหน้าส่วนราชการเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ส่วนราชการ รวมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปรามปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ ให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และนโยบายของรัฐบาลที่
เกี่ยวข้อง 
 3. ประสาน เร่งรัด และก ากับให้หน่วยงานในสังกัดด าเนินการตามแผนปฏิบัติการคุ้มครองและการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ 
 4. ด าเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนเรื่องทุจริต การประพฤติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบใน
ส่วนราชการ 
 5. ประสานงานเกี่ยวกับการคุ้มครองจริยธรรมและป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 6. ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานการคุ้มครองจริยธรรมและป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของส่วนราชการเสนอหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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สถำบันวิจัย จัดกำรควำมรู้ และมำตรฐำนกำรควบคุมโรค 
 
 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
 1. พัฒนาระบบการจัดการความรู้เพ่ือให้กรมควบคุมโรคไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านการเฝ้า
ระวัง ป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ 
 2. เป็นหน่วยงานวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัยด้านเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ ของ
ประเทศเพ่ือให้สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 3. พัฒนาศักยภาพทางการวิจัยและสร้างเครือข่ายวิชาการเพ่ือการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และ   
ภัยสุขภาพ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
 4. พัฒนาระเบียบ และวิธีการบริหารจัดการเงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพเกิดความ
คล่องตัว และบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์การวิจัย 
 5. ก าหนดเกณฑ์และพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ 
 6. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
 7. พัฒนาและด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
 8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 

สถำบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 
 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
 1. พัฒนานโยบาย ระบบ และวิจัยรูปแบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เพ่ือปกป้อง
สุขภาพของประชาชนในเขตเมือง โดยครอบคลุมประชากรเคลื่อนย้าย แรงงานต่างด้าว และนักท่องเที่ยวเดินทาง 
 2. ด าเนินการตามกฎหมายที่กรมควบคุมโรครับผิดชอบ รวมทั้งก ากับและติดตามการปฏิบั ติงานของ
หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสุขภาพ
ผู้ไม่สูบบุหรี่ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึง
กฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
 3. ให้บริการคลินิกโรคผิวหนังและเรื้อน (Skin and Leprosy Clinic) คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและ
ท่องเที่ยว (Travel Medicine Clinic) รวมทั้งให้บริการเกี่ยวกับโรคอ่ืนๆ ที่เป็นปัญหาในเขตเมือง 
 4. ให้บริการงานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านเฝ้าระวังและป้องกันโรค 
 5. ปฏิบัติภารกิจศูนย์รับผู้สัมผัสโรคติดต่อไว้กักกัน (Quarantine Center) 
 6. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้แก่
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในเขตเมือง 
 7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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สถำบันเวชศำสตร์ป้องกนัศึกษำ 
  
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
 1. ผลิตแพทย์ผู้มีความรู้ความช านาญด้านเวชศาสตร์ป้องกันแขนงต่างๆ ที่สามารถเป็นแกนหลักในการ
พัฒนานโยบาย พัฒนาวิชาการ และน าสู้การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. พัฒนาองค์ความรู้ วิชาการ หลักสูตรและฝึกอบรมด้านเวชศาสตร์ป้องกันแขนงต่างๆ ที่มีคุณภาพ   ที่มี
คุณค่าเป็นที่ยอมรับ และได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ สามารถน าไปใช้อ้างอิงเป็นข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายระดับชาติได้ 
 3. เป็นต้นแบบสถาบันฝึกอบรมด้านเวชศาสตร์ป้องกัน รวมถึงสาธิตการให้บริการตรวจอย่างมีมาตรฐาน 
เพ่ือสร้างรูปแบบบริการตรวจรักษาฟ้ืนฟูสภาพ เฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคติดต่อส าคัญ โรคติดต่ออุบัติใหม่อุบัติซ้ า 
รวมถึงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บร่วมกับเครือข่าย เพ่ือลดคามพิการและอัตราตายของประชาชน 
 4. เป็นศูนย์ข้อมูลด้านวิชาการและห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐานตามหลักสากล ในการตรวจโรคที่เป็น
ปัญหาส าคัญทางสาธารณสุขที่สามารถใช้อ้างอิงได้ 
 5. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมด้านเวชศาสตร์ป้องกัน 

6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 

กองโรคป้องกันด้วยวคัซนี 
 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
 1. พัฒนาและบริหารจัดการนโยบายยุทธศาสตร์ด้านงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศ โดยใช้ข้อมูล
ทางวิชาการในการก าหนดทิศทางเพ่ือให้สามารถด าเนินงานได้อย่างยั่งยืน 
 2. ศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีการป้องกันควบคุมโรคท่ีป้องกันได้ด้วยวัคซีน 
 3. ก าหนด และพัฒนามาตรฐานงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค รวมทั้งขับเคลื่อนเครือข่ายให้ด าเนินงานตาม
มาตรฐาน เพื่อยกระดับการด าเนินงานจนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
 4. พัฒนากลไกการเฝ้าระวังและตอบสนองกรณีเกิดภาวะฉุกเฉินด้านโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน อาการไม่
พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีน และระบบลูกโซ่ความเย็น 
 5. เป็นศูนย์ประสานงานกับเครือข่ายงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในระดับนานาชาติ และขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานเสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศ ให้สอดคล้องกับงานอนามัยระหว่างประเทศ 
 6. พัฒนาระบบ และติดตามประเมินผลการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันอย่างบูรณาการ 
 7. พัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศอย่างเป็นระบบ รวมทั้งประสานให้เครือข่ายสามารถ
เข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนางานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
 8. ก าหนดนโยบายด้านทรัพยากรบุคคลและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของเครือข่ายงานสร้างเสริม 
คุ้มกันโรค 
 9. พัฒนาองค์ความรู้ และบริหารจัดการระบบคลังวัคซีน วัสดุ อุปกรณ์ ส าหรับการด าเนินงานสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค 
 10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 
 



คู่มือการพัฒนาขา้ราชการพลเรือนสามญัที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัตหิน้าที่ราชการ  กรมควบคุมโรค พ.ศ.2560 35 

 

                              

Vision                                              
                                  

Mission 
                                                          

Integrity
Service 
mind

Mastery/ 
Expertise

Achievement 
motivation

Relationship Teamwork

        

               
-         
-       
-      

                    
-              

-          
        

                 
-          

-             
-                    

4. ยุทธศำสตร์ 20 ปี กรมควบคุมโรค 
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5. ค่ำนิยม กระทรวงสำธำรณสุข (MOPH) 

 

 

 
M : Mastery  เป็นนำยตนเอง 

ฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพสูงสุด (ควบคุมตนเองให้ท างาน คิดพูด อย่างมีสติ ใช้กิริยาวาจาเหมาะสม 
มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม รักการเรียนรู้ ค้นหาความรู้สม่ าเสมอ มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ) 

O : Originality  เร่งสร้ำงสิ่งใหม่ 
สร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ 

P : People Centered Approach  ใส่ใจประชำชน 
ยึดประชาชนเป็นที่ตั้ง เป็นศูนย์กลางในการท างาน 

H : Humility  ถ่อมตน อ่อนน้อม 
 มีความอ่อนน้อมถ่อมตน การเคารพผู้อ่ืนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม รู้แพ้รู้ชนะ เปิดรับฟังความเห็น
ต่าง จัดการความขัดแย้งด้วยวิธีการสร้างสรรค์ ช่วยผู้อ่ืนแก้ปัญหาในยามคับขัน  

“ทั้ง 4 ข้อนี้ต้องร่วมเป็นหนึ่งเดียว เหมือนจิ๊กซอว์ที่มำต่อกัน และจิ๊กซอว์นั้นก็คือคนของกระทรวงมีทั้ง  4 ข้อ
อยู่ในใจ ในกำรประพฤติปฏิบัติ ในจิตวิญญำณ เพรำะคนคือทุกสิ่งทุกอย่ำงขององค์กร เป็นทรัพย์สินที่มี
ควำมส ำคัญต่อควำมส ำเร็จหรือล้มเหลวขององค์กร สธ.มีคนทั้งหมดประมำณ 4 แสนคน ถ้ำรวมเป็นหนึ่งเดียว
พลังจะยิ่งใหญ่ขนำดไหน” นพ.ปิยะสกล สกลสัตยำทรรัฐมนตรีกระทรวงสำธำรณสุข กล่ำวไว้ในกำรประชุม
ระดับชำติ กำรพัฒนำศักยภำพมนุษย์ในระบบสุขภำพ (HR4H 2017) 

 

 

 

 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwic6v_I3pTSAhWIt48KHWu8DTUQFggYMAA&url=https%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A5_%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A3&usg=AFQjCNEQiR-94heuy3ABJDWO2u4tNTZ_TQ&bvm=bv.147134024,d.c2I
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6. ค่ำนิยมกรมควบคุมโรค (ISMART) 

 
ควำมหมำยของ I SMART 

๑. Integrity คือ ยึดม่ันยืนหยัด ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสตรวจสอบได้  
หมายถึง ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือความถูกต้องตามกฎหมาย จรรยาวิชาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์  

สุจริต รับผิดชอบ อย่างโปร่งใส เปิดเผยและสามารถตรวจสอบได้ 

๒. Service Mind คือ กำรมีจิตใจพร้อมในกำรให้บริกำร  
หมายถึง ความมีมนุษยสัมพันธ์และอัธยาศัยไมตรีที่ดี ยินดี และเต็มใจที่จะให้บริการช่วยเหลือ   

แก่ผู้มาติดต่อประสานงาน หรือผู้มาขอรับบริการทั้งภายนอก และภายในหน่วยงาน ให้เกิดความเข้าใจ ความพึงพอใจ 
และการประสานงานที่ดีระหว่างกัน เพ่ือให้การท างานบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

๓. Mastery คือ การท างานอย่างมืออาชีพ 
หมายถึง ความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ที่เป็นประโยชน์ ทั้งจากประสบการณ์ท างาน

เดิม และจากการค้นคว้าความรู้ใหม่เพ่ิมเติมอย่างสม่ าเสมอ ตลอดจนน าความรู้นั้นมาพัฒนาศักยภาพการท างาน
ของตนเองของหน่วยงาน และขององค์กรโดยรวม 

๔. Accountability คือ การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และ รับผิดชอบ 
หมายถึง ความตั้งใจแน่วแน่ที่จะใช้ความรู้ ความสามารถในการท างานให้บรรลุเป้าหมายตาม

ตัวชี้วัดที่ก าหนด โดยยึดหลักความโปร่งใสตรวจสอบได้ในทุกระดับความช านาญการ 

๕. Relationship คือ การมีน้ าใจ ใจเปิดกว้าง เป็นพี่เป็นน้อง 
หมายถึง ทักษะในการรับรู้ การจับประเด็น ทั้งจากการฟัง การอ่าน และการสื่อข้อความให้เกิด

ความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องตรงกันในเรื่องของนโยบาย แผนงาน ตลอดจนวัตถุประสงค์ และภารกิจของหน่วยงาน 
และสามารถสื่อสารท าความเข้าใจ จนส่งผลให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ เปิดกว้างทางความคิดด้วยบรรยากาศ    
ของความเป็นพี่เป็นน้องจนกระท่ังงานประสบความส าเร็จ 

๖. Teamwork คือ การท างานเป็นทีม 
หมายถึง ความสามารถในการท างานร่วมกับบุคคลอ่ืน โดยประสานความแตกต่างของบุคคล   

และกระบวนการปฏิบัติงานให้เกิดการท างานที่สอดรับกัน ไปสู่กลยุทธ์และประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้งในระดับ
หน่วยงาน กรม  กระทรวงและระดับชาติบนพ้ืนฐานของการสร้างความไว้วางใจ และเคารพในความคิดเห็น      
ของกันและกัน 
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7. อัตลักษณ์กรมควบคุมโรค (กรมคุณธรรม)      
 
“ซื่อสัตย์ เสียสละ รับผิดชอบ” 

ซื่อสัตย ์  คือ ไม่โกง “เงิน”ไม่โกง “ของ”ไม่โกง “เวลา” ของทางราชการ 
เสียสละ  คือ อุทิศ “เวลา”อุทิศ “ก าลังกาย”อุทิศ “ก าลังปัญญา” 
รับผิดชอบ  คือ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่รับผิด – รับชอบในสิ่งที่ท า 
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 8. ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ 
 

 
   ประเภทของต ำแหน่งของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ 

 

ระบบจ าแนกต าแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรียนพ.ศ. 2551 ได้ยกเลิกระดับ
มาตรฐานกลาง หรือ Common Level หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า “ซี” ที่ใช้กันมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 ด้วย
เหตุผลที่ว่า มาตรฐานกลางเพียงมาตรฐานเดียว ไม่สามารถบริหารก าลังคนที่มีความแตกต่างกันได้อย่าง             
มีประสิทธิภาพ ระบบจ าแนกต าแหน่งใหม่จึงได้แยกประเภทของต าแหน่งเป็น 4 ประเภท เพ่ือช่วย ให้การบริหาร
เป็นไปอย่างคล่องตัวมีประสิทธิภาพแต่ละประเภทจะมีมาตรฐานกลางแต่ละระดับต าแหน่งแยกออกจากกัน       
โดยได้ยกเลิกมาตรฐานกลาง 11 ระดับเดิมที่ไม่ได้แยกประเภทต าแหน่ง แต่ยังคงมีการก าหนดต าแหน่งตาม
ลักษณะของงาน และความยุ่งยากซับซ้อนของงานแต่ละต าแหน่ง (ระบบจ าแนกต าแหน่ง)  ซึ่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ที่ผลตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา มาตรา 46        
ได้บัญญัติให้จัดระบบโครงสร้างต าแหน่งข้าราชการใหม่ โดยจ าแนกต าแหน่งออกเป็น 4 ประเภทตามลักษณะงาน  
ที่อยู่ในราชการ คือ ต าแหน่งประเภทบริหาร ประเภทอ านวยการ ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป โดยแต่ละ
ประเภทต าแหน่งประกอบด้วย กลุ่มสายงาน ที่มีลักษณะงานสอดคล้องกับความหมายของประเภทต าแหน่งนั้นๆ 

 

ประเภทของต ำแหน่งข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญมีดังต่อไปนี้ 

 

(1) ต าแหน่งประเภทบริหาร  ได้แก่ ต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการและรองหัวหน้าส่วนราชการ
ระดับกระทรวง กรม และต าแหน่งอื่นท่ี ก.พ.ก าหนดเป็นต าแหน่งประเภทบริหาร 

(2) ต าแหน่งประเภทอ านวยการ  ได้แก่ ต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่ต่ ากว่าระดับกรมและ
ต าแหน่งอื่นท่ี ก.พ.ก าหนดเป็นต าแหน่งประเภทอ านวยการ 

(3) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ได้แก่ ต าแหน่งที่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตามท่ี ก.พ.ก าหนดเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ของต าแหน่งนั้น 

(4) ต าแหน่งประเภททั่วไป  ได้แก่  ต าแหน่งที่ไม่ใช่ต าแหน่งประเภทบริหารต าแหน่งประเภท
อ านวยการ และต าแหน่งประเภทวิชาการ ทั้งนี้ ตามที่ ก.พ.ก าหนด 
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ระดับต ำแหน่งข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ   มีดังต่อไปนี้ 
 
(1) ต าแหน่งประเภทบริหาร มีระดับดังต่อไปนี้ 

(ก) ระดับต้น 
(ข) ระดับสูง 

(2) ต าแหน่งประเภทอ านวยการ มีระดับดังต่อไปนี้ 
(ก) ระดับต้น 
(ข) ระดับสูง 

(3) ต าแหน่งประเภทวิชาการ มีระดับดังต่อไปนี้ 
(ก) ระดับปฏิบัติการ 
(ข) ระดับช านาญการ 
(ค) ระดับช านาญการพิเศษ 
(ง) ระดับเชี่ยวชาญ 
(จ) ระดับทรงคุณวุฒิ 

(4) ต าแหน่งประเภททั่วไป มีระดับดังต่อไปนี้ 
(ก) ระดับปฏิบัติงาน 
(ข) ระดับช านาญงาน 
(ค) ระดับอาวุโส 
(ง) ระดับทักษะพิเศษ 
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   กำรจัดประเภทต ำแหน่งและระดับต ำแหน่ง 
 

  
 นอกจากนี้ กฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดประเภทต าแหน่งและระดับต าแหน่ง พ.ศ. 2551 กฎ ก.พ. 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดประเภทต าแหน่งและระดับต าแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 และ กฎ ก.พ. ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจัดประเภทต าแหน่งและระดับต าแหน่ง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559  ยังได้จัดต าแหน่งและระดับของ
ต าแหน่งตามความยุ่งยากซับซ้อนของงานไว้ ดังนี้ 
 

ต ำแหน่งประเภทบริหำร  

 
ได้แก่ ต าแหน่งที่มีอ านาจและหน้าที่ในการบริหารงาน ในฐานะที่เป็นหัวหน้าส่วนราชการหรือ 

รองหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือกรม ต าแหน่งที่มีฐานะเป็นผู้ปฏิบัติงานตรวจและแนะน าการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการระดับกระทรวง และต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการหรือรองหัวหน้าส่วนราชการซึ่งไม่มี  
ฐานะเป็นกรมแต่มีผู้บังคับบัญชาเป็นอธิบดีหรือต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเป็นอธิบดี หรือต าแหน่งอ่ืนที่  
ก.พ. ก าหนดให้เป็นต าแหน่งประเภทบริหารตามหลักเกณฑ์ในกฎ ก.พ. นี้ 

ต ำแหน่งประเภทบริหำร มี ๒ ระดับ ดังต่อไปนี้ 

1. ต ำแหน่งประเภทบริหำรระดับต้น ได้แก่ ต าแหน่งดังต่อไปนี้ 
(ก) รองหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมซึ่งไม่ใช่ต าแหน่งตาม (๒) (ฉ) (ช) (ซ)  

และ (ฌ) 
(ข) รองผู้ว่าราชการจังหวัด 
(ค) อัครราชทูตที่เป็นรองหัวหน้าสถานเอกอัครราชทูต รองหัวหน้าคณะผู้แทนถาวร       

แห่งประเทศไทยประจ าองค์การสหประชาชาติ รองหัวหน้าคณะผู้แทนถาวรไทยประจ าองค์การการค้าโลกและ
หัวหน้าสถานกงสุลใหญ่ 

(ง) รองหัวหน้าส่วนราชการซึ่งไม่มีฐานะเป็นกรมแต่มีผู้บังคับบัญชาเป็นอธิบดีหรือ
ต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเป็นอธิบดี ได้แก่ รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา รองเลขาธิการส านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รองผู้อ านวยการส านักงาน
ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ และรองเลขาธิการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แห่งชาติ 

(จ) ต าแหน่งอื่นที่ ก.พ. ก าหนดเป็นต าแหน่งประเภทบริหารระดับต้น 

2.  ต ำแหน่งประเภทบริหำรระดับสูง ได้แก่ ต าแหน่งดังต่อไปนี้ 
 (ก) หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกระทรวง ได้แก่ ปลัดกระทรวง และปลัดส านัก

นายกรัฐมนตรี 
(ข) หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม 
(ค) ผู้ว่าราชการจังหวัด 
(ง) เอกอัครราชทูตที่เป็นหัวหน้าสถานเอกอัครราชทูต หัวหน้าคณะผู้แทนถาวรแห่ง

ประเทศไทยประจ าองค์การสหประชาชาติ หัวหน้าคณะผู้ แทนถาวรไทยประจ าองค์การการค้าโลกและ
เอกอัครราชทูตประจ ากระทรวง 
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(จ) รองหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกระทรวง ได้แก่ รองปลัดกระทรวงและ      
รองปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(ฉ) รองหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมในส านักนายกรัฐมนตรี และอยู่ในบังคับ
บัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ได้แก่ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี      
รองผู้อ านวยการส านักข่าวกรองแห่งชาติ รองผู้อ านวยการ ส านักงบประมาณ รองเลขาธิการสภาความมั่นคง
แห่งชาติ รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน รองเลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และรอง
เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

(ช) รองหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง 
หรือทบวง และอยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี ได้แก่ รองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษ เพ่ือประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และรอง
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

(ซ) รองหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมในกระทรวงศึกษาธิการ และขึ้นตรงต่อ
รัฐมนตรี ได้แก่ รองเลขาธิการสภาการศึกษา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

(ฌ) หัวหน้าส่วนราชการซึ่งไม่มีฐานะเป็นกรมแต่มีผู้บังคับบัญชาเป็นอธิบดีหรือ ต าแหน่ง
ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเป็นอธิบดี ได้แก่ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เลขาธิการส านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้อ านวยการส านักงานความร่วมมือเพ่ือการ
พัฒนาระหว่างประเทศ และเลขาธิการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 

(ญ) ผู้ตรวจราชการของส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกระทรวง 
(ฎ) ต าแหน่งอื่นท่ี ก.พ. ก าหนดเป็นต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 

 
 

ต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำร   
 

ได้แก่ ต าแหน่งที่มีอ านาจและหน้าที่ในการบริหารงานในฐานะหัวหน้าส่วนราชการที่ต่ ากว่าระดับ
กรม ซึ่งมีการแบ่งส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วย ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หรือต าแหน่งอ่ืนที่มีลักษณะ
เป็นต าแหน่งประเภทอ านวยการ ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมากหรือสูง มากเป็นพิเศษ     
ที่ ก.พ. ก าหนดให้เป็นต าแหน่งประเภทอ านวยการตามหลักเกณฑ์ในกฎ ก.พ. นี้ 

ต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำร มี ๒ ระดับ ดังต่อไปนี้ 
1. ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับต้น ได้แก่ ต าแหน่งที่มีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและ

คุณภาพของงานสูงมาก ดังต่อไปนี้ 
   (ก) หัวหน้าส่วนราชการที่ต่ ากว่าระดับกรมซึ่งแบ่งส่วนราชการภายในกรม  ในราชการ
บริหารส่วนกลางตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
   (ข)  หัวหน้าส านักงานจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดตามกฎหมาย      
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

(ค) นายอ าเภอ 
(ง) ต าแหน่งอื่นท่ี ก.พ. ก าหนดเป็นต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับต้น 
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2. ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับสูง ได้แก่ ต าแหน่งที่มีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและ
คุณภาพของงานสูงมากเป็นพิเศษ ดังต่อไปนี้ 
   (ก) หัวหน้าส่วนราชการที่ต่ ากว่าระดับกรมซึ่งแบ่งส่วนราชการภายในกรมในราชการ
บริหารส่วนกลางตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

(ข) หัวหน้าส านักงานจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดตามกฎหมาย       
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

(ค) นายอ าเภอ 
(ง) ผู้ตรวจราชการของส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม 
(จ) ต าแหน่งอื่นที่ ก.พ. ก าหนดเป็นต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับสูง 
 

 
  ต ำแหน่งประเภทวิชำกำร  
 

ได้แก่ ต าแหน่งในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ใช้ความรู้ ในทางวิชาการซึ่ง ก.พ. ก าหนดว่าต้องใช้ผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเพ่ือปฏิบัติงานในหน้าที่ ของต าแหน่งนั้น โดยมีการจ าแนกตามลักษณะหน้าที่ความ
รับผิดชอบและคุณภาพของงานเป็นหลัก หรือต าแหน่งอ่ืนที่ก าหนดให้เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการตามกฎ ก.พ. นี้ 

ต ำแหน่งประเภทวิชำกำร มี ๕ ระดับ ดังต่อไปนี้ 

1. ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ได้แก่ ต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานระดับต้น โดยใช้
ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการท างาน ปฏิบัติงานภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ 

2. ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการ ได้แก่ ต าแหน่งดังต่อไปนี้ 
(ก) ต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติ งานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ 

ประสบการณ์ และความช านาญงานสูงในงานวิชาการ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก 
(ข) ต าแหน่งส าหรับหัวหน้างาน ซึ่งต้องก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ     

ผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสูงในงานวิชาการ ปฏิบัติงาน    
ที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก 

3. ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการพิเศษ ได้แก่ ต าแหน่งดังต่อไปนี้ 
 (ก) ต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถและ

ประสบการณแ์ละความช านาญงานสูงมากในงานวิชาการ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก     
           (ข) ต าแหน่งส าหรับหัวหน้างาน ซึ่งต้องก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ     
ผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสูงมากในงานวิชาการปฏิบัติงาน
ที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก 

4. ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ได้แก่ ต าแหน่งที่ต้องด าเนินการศึกษา วิจัย สั่งสม
ความรู้หรือผลการศึกษาวิจัยในลักษณะต่าง ๆ เพื่อให้มีการค้นคว้าอ้างอิงต่อไปได้ และสอน ฝึกอบรม หรือเผยแพร่
ความรู้ในระดับกรม ดังต่อไปนี้ 

(ก) ต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญในงาน โดยใช้ความรู้  
ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทาง
วิชาการท่ียากและซับซ้อนมาก และมีผลกระทบในวงกว้าง 

(ข) ต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานให้ค าปรึกษาของส่วนราชการระดับกระทรวง  หรือกรม
ซึ่งใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรืแก้ปัญหา
ในทางวิชาการท่ียากและซับซ้อนมาก และมีผลกระทบในวงกว้าง 
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5. ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ต าแหน่งที่ต้องด าเนินการศึกษาวิจัย สั่งสม
ความรู้หรือผลการศึกษาวิจัยในลักษณะต่าง ๆ เพื่อให้มีการค้นคว้าอ้างอิงต่อไปได้ และสอน ฝึกอบรม หรือเผยแพร่
ความรู้ในระดับกระทรวง และระดับชาติ ดังต่อไปนี้ 
   (ก) ต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 
และผลงานเป็นที่ประจักษ์ในความสามารถ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหา
ในทางวิชาการท่ียากและซับซ้อนมากเป็นพิเศษ และมีผลกระทบในวงกว้างระดับนโยบายกระทรวงหรือระดับชาติ 

(ข) ต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานให้ค าปรึกษาของส่วนราชการระดับกระทรวง ซึ่งมี 
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลงานเป็นที่ประจักษ์ในความสามารถ เป็นที่ยอมรับ ในระดับชาติ 
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมากเป็นพิเศษ และมีผลกระทบในวงกว้าง
ระดับนโยบายกระทรวงหรือระดับชาติ 

 
 

ต ำแหน่งประเภทท่ัวไป  
 
ได้แก่ ต าแหน่งซึ่งมิใช่ต าแหน่งประเภทบริหาร ประเภทอ านวยการ และประเภทวิชาการ แต่เป็น

ต าแหน่งในฐานะผู้ปฏิบัติงานซึ่งเน้นการใช้ทักษะ ฝีมือในการปฏิบัติงาน โดยมีการจ าแนกตามลักษณะหน้าที่ความ
รับผิดชอบและคุณภาพของงานเป็นหลัก และในกรณีที่เห็นสมควร ก.พ. จะก าหนดว่าต าแหน่งใดต้องใช้ผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเพ่ือปฏิบัติงานในหน้าที่ของต าแหน่งนั้นด้วยก็ได้ หรือต าแหน่งอ่ืนที่ก าหนดให้เป็นต าแหน่ง
ประเภททั่วไปตาม กฎ ก.พ. นี้ 

ต ำแหน่งประเภทท่ัวไป มี ๔ ระดับ ดังต่อไปนี้ 

1. ต าแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ได้แก่ ต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานระดับต้น          
ซึ่งปฏิบัติงานตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ 

2. ต าแหน่งประเภททั่วไประดับช านาญงาน ได้แก่ ต าแหน่งดังต่อไปนี้ 
(ก) ต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้  ความสามารถ

ประสบการณ์ และความช านาญงาน ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ค่อนข้างยาก 
(ข) ต าแหน่งส าหรับหัวหน้างาน ซึ่งต้องก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ     

ผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงาน ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือ
แก้ปัญหาที่ค่อนข้างยาก 

3. ต าแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส ได้แก่ ต าแหน่งดังต่อไปนี้ 
(ก) ต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้  ความสามารถ

ประสบการณ์ และความช านาญงานค่อนข้างสูง ในงานเทคนิคเฉพาะด้าน หรืองานที่ใช้ทักษะและความช านาญ
เฉพาะตัว ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในงานที่ค่อนข้างยากมาก 
   (ข) ต าแหน่งส าหรับหัวหน้างาน ซึ่งต้องก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ     
ผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานค่อนข้างสูง มีงานในความ
รับผิดชอบที่หลากหลาย ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในงานที่ค่อนข้างยากมาก 

  4. ต าแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ได้แก่ ต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะพิเศษ
เฉพาะตัว โดยมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลงานเป็นที่ประจักษ์ ในความสามารถ ในงานที่ใช้ทักษะ
และความช านาญเฉพาะตัวสูงมาก ปฏิบัติงานที่ต้องคิดริเริ่มสร้างสรรค์ด้วยตนเองและเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
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9. ควำมรู้เกี่ยวกับเงินเดือนข้ำรำชกำร 
 
 เงินเดือน  หมายถึง  เงินที่จ่ายให้แก่ข้าราชการและพนักงานของรัฐทุกประเภทเป็นรายเดือน  โดยมีอัตรา
ตามท่ีก าหนดไว้ในบัญชีถือจ่ายเงินเดือนประจ าปี  รวมถึงเงินที่กระทรวงการคลังก าหนดให้จ่ายในลักษณะเงินเดือน
และเงินเพ่ิมอ่ืนที่จ่ายควบกับเงินเดือน   

เงินเดือนพ้ืนฐาน (Base Salary) คือ ค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับข้าราชการพลเรือนสามัญทุกคนตาม 
ประเภทต าแหน่งและระดับต าแหน่ง เพ่ือสะท้อนถึงขนาดของงาน (Job Size) ผลงาน (Performance) และ
สมรรถนะ (Competency) โดยปัจจุบันได้แบ่งบัญชีเงินเดือนออกเป็น 4 บัญชีตามประเภทต าแหน่ง ได้แก่ 
ประเภทบริหาร ประเภทอ านวยการ ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป ซึ่งแต่ละประเภทได้มีการก าหนด
เงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูง ของแต่ละระดับไว้  

โดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา ๕๐ ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ
ได้รับเงินเดือนตามต าแหน่งในแต่ละประเภทตามที่ก าหนดไว้ในบัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของข้าราชการพลเรือน
สามัญท้ายพระราชบัญญัตินี้ 

ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทใด สายงานใด ระดับใด จะได้รับเงินเดือนเท่าใดตามบัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูง  
ของข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ. 

ข้าราชการพลเรือนสามัญอาจได้รับเงินประจ าต าแหน่งตามบัญชีอัตราเงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการ
พลเรือนสามัญท้ายพระราชบัญญัตินี้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ี ก.พ. ก าหนด 

ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทใด สายงานใด ระดับใด จะได้รับเงินประจ าต าแหน่งตามบัญชีอัตราเงินประจ า
ต าแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญท้ายพระราชบัญญัตินี้ในอัตราใด ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ. 

เงินประจ าต าแหน่งตามมาตรานี้ ไม่ถือเป็นเงินเดือนเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญตาม
กฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 

มาตรา ๕๑ คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาปรับเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงหรือเงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการ  
พลเรือนสามัญให้เหมาะสมยิ่งขึ้นตามความจ าเป็นก็ได้ โดยหากเป็นการปรับเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูง หรือเงินประจ า
ต าแหน่งเพ่ิมไม่เกินร้อยละสิบของเงินเดือน หรือเงินประจ าต าแหน่งที่ใช้บังคับอยู่ ให้กระท าได้โดยตราเป็น       
พระราชกฤษฎีกา และให้ถือว่าเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูง และเงินประจ าต าแหน่งท้ายพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว      
เป็นเงินเดือนขั้นต่ าข้ันสูง และเงินประจ าต าแหน่งท้ายพระราชบัญญัตินี้ 

เมื่อมีการปรับเงินเดือนหรือเงินประจ าต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง การปรับเงินเดือนหรือเงินประจ าต าแหน่ง
ของข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้รับอยู่เดิมเข้าสู่อัตราในบัญชีที่ได้รับการปรับใหม่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
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กำรได้รับเงินเดือน 
 

กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนเรือนสามัญไดรับเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้าราชการพลเรือน
สามัญซึ่งไดรับแต่งตั้ง ให้ด ารงต าแหน่งประเภทใด สายงานใดระดับใด ให้ไดรับเงินเดือนตามต าแหน่งประเภท   
สายงาน และระดับนั้นในขั้นต่ าของระดับเงินเดือนส าหรับต าแหน่งประเภท สายงาน และระดับ ที่ไดรับแต่งตั้ง   
เว้นแต่กรณี ดังต่อไปนี้ 

1.  ผู้นั้ น ได้ รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ซึ่ ง  ก .พ.  รับรองว่าปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพนั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง และ ก.พ. ก าหนดเงินเดือนที่ควร
ได้รับในต าแหน่งประเภท สายงาน ระดับ และอัตรานั้นไว้แล้ว ให้ผู้นั้นได้รับเงินเดือนตามต าแหน่งประเภท สายงาน 
ระดับ และอัตราตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. ก าหนด 

๒. ผู้นั้นมีประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง และ ก.พ. ก าหนดเงินเดือน 
ที่ควรได้รับในต าแหน่งประเภท สายงาน ระดับ และอัตรานั้นไว้แล้ว ให้ได้รับเงินเดือน ตามต าแหน่งประเภท    
สายงาน ระดับ และอัตราตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. ก าหนด 

 ๓. ผู้นั้นได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้นซึ่ง ก.พ. รับรองว่าปริญญา
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ได้รับเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้นนั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ ต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งและ
ก าหนดเงินเดือนที่ควรได้รับในต าแหน่งประเภท สายงาน ระดับ และอัตรานั้นไว้แล้ว ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและ 
แต่งตั้งอาจปรับให้ได้รับเงินเดือนในต าแหน่งประเภท สายงาน ระดับ และอัตราที่ ก.พ. ก าหนดตาม (๑) ตาม
หลักเกณฑ์ดังนี้ 

  3.1 ผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าเพ่ิมขึ้น หรือสูงขึ้นจาก
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าจะต้องด ารงต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งโดยใช้วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 

3.2 ผู้ได้รับปริญญาโทเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้นจากปริญญาตรีจะต้องด ารงต าแหน่งที่ได้รับ
แต่งตั้งโดยใช้วุฒิปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 

3.3 ผู้ได้รับปริญญาเอกเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้นจากปริญญาโทจะต้องด ารงต าแหน่งที่ได้รับ
แต่งตั้งโดยใช้วุฒิปริญญาโทมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 

3.4 ผู้ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นและเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. ก าหนดให้เป็นคุณวุฒิที่ใช้คัดเลือก  
เพ่ือบรรจุเข้ารับราชการ ปรับให้ได้รับเงินเดือนเพ่ิมข้ึนไม่ก่อนวันที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้น 

๔. ผู้นั้นได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภท ระดับ สายงานที่ ก.พ. ก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข 
และอัตราเงินเดือนที่จะได้รับหลังผ่านการทดลองปฏิบัติราชการไว้แล้ว ให้ได้รับเงินเดือน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข 
และอัตราที่ ก.พ. ก าหนด 

๕. ภายใต้บังคับข้อ ๕ ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทเดิมหรือต่างประเภทในระดับใด   
ให้ได้รับเงินเดือนในอัตราที่ได้รับอยู่เดิม เว้นแต่ผู้นั้นได้รับแต่งตั้งให้ ด ารงต าแหน่งในระดับใดแต่เงินเดือนเดิม     
ต่ ากว่าขั้นต่ าของระดับนั้นให้ได้รับเงินเดือนในขั้นต่ าของระดับที่ได้รับแต่งตั้ง 

๖. ผู้ได้รับบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการ ช านาญการพิเศษ 
เชี่ยวชาญ หรือทรงคุณวุฒิ หรือต าแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข      
ที่ ก.พ. ก าหนดตามมาตรา ๕๖ ให้ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าค่ากึ่งกลางของเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของระดับที่ได้รับ
แต่งตั้งในอัตราที่ ก.พ. หรือผู้ที่ ก.พ. มอบหมายจะพิจารณาก าหนด 
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...ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ด ารงต าแหน่งประเภทท่ัวไประดับอาวุโส ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ และต าแหน่งประเภท สายงาน และระดับอ่ืนที่ ก.พ. ก าหนด ให้ได้รับเงินเดือน ดังนี้ 

  ๑. ผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภททั่วไประดับอำวุโส ให้ได้รับเงินเดือนไม่เกิน ๓๖,๐๒๐ บำท เว้นแต่    
ผู้นั้นด ำรงต ำแหน่งในสำยงำนที่ก ำหนดไว้ในมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งให้ได้รับเงินเดือนขั้นสู ง กรณีที่ผู้ใดได้รับ
เงินเดือนสูงกว่ำอัตรำ ๓๖,๐๒๐ บำท อยู่แล้วให้ได้รับเงินเดือนตำมท่ีได้รับอยู่ 

2. ผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับทรงคุณวุฒิ ให้ได้รับเงินเดือนไม่เกิน ๖๔,๓๔๐ บำท  
เว้นแต่ ผู้นั้นด ำรงต ำแหน่งในสำยงำนที่ก ำหนดไว้ในมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง ให้ได้รับเงินเดือนขั้นสูง กรณีที่ผู้ใด
ได้รับเงินเดือนสูงกว่ำอัตรำ ๖๔,๓๔๐ บำท อยู่แล้วให้ได้รับเงินเดือนตำมท่ีได้รับอยู่ 

๓. ผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภท สำยงำน และระดับอ่ืนที่ ก.พ. ก ำหนด ให้ได้รับเงินเดือน ในอัตรำที่ 
ก.พ. ก ำหนด... 

 ทั้งนี้ แก้ไขโดย กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๔  

...ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ด ารงต าแหน่งประเภทท่ัวไประดับอาวุโส ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ และต าแหน่งประเภท สายงาน และระดับอ่ืนที่ ก.พ. ก าหนด ให้ได้รับเงินเดือนดังนี้ 

๑. ผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภททั่วไประดับอำวุโส ให้ได้รับเงินเดือนไม่เกิน ๓๗,๘๓๐ บำท หรือที่ 
ก.พ. ก ำหนด เว้นแต่ผู้นั้นด ำรงต ำแหน่งในสำยงำนที่ก ำหนดไว้ในมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งให้ได้รับเงินเดือนขั้นสูง 
กรณีท่ีผู้ใดได้รับเงินเดือนสูงกว่ำอัตรำ ๓๗,๘๓๐ บำท ให้ได้รับเงินเดือนตำมที่ได้รับอยู่ 

๒. ผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับทรงคุณวุฒิ ให้ได้รับเงินเดือนไม่ เกิน ๖๗,๕๖๐ บำท 
หรือที่ ก.พ. ก ำหนด เว้นแต่ผู้นั้นด ำรงต ำแหน่งในสำยงำนที่ก ำหนดไว้ในมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งให้ได้รับเงินเดือน
ขั้นสูง กรณีที่ผู้ใดได้รับเงินเดือนสูงกว่ำอัตรำ ๖๗,๕๖๐ บำท ให้ได้รับเงินเดือนตำมที่ได้รับอยู่ 

๓. ผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภท สำยงำน และระดับอ่ืนที่ ก.พ. ก ำหนด ให้ได้รับเงินเดือนในอัตรำที่ 
ก.พ. ก ำหนด… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



คู่มือการพัฒนาขา้ราชการพลเรือนสามญัที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัตหิน้าที่ราชการ  กรมควบคุมโรค พ.ศ.2560 48 

 อัตรำเงินเดือน 
 

 หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1/ว 20 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2555 ก าหนดอัตราเงินเดือน 
ส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง ส าหรับการบรรจุและแต่งตั้งเปน็ขา้ราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป      
ให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิตามช่วงเงินเดือนในช่องอัตราเงินเดือนใหม่ (2) ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือฉบับนี้ 
(เอกสารแนบท้าย 1 (ง) – (ฉ) เช่น ล าดับที่ 13 คุณวุฒิปริญญาโททั่วไป ก าหนดช่วงเงินเดือนตั้งแต่ 17,500 – 
19,250 บาท เป็นต้น  

  1. อัตราเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองเพ่ือการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือน
สามัญ จ านวน 34 คุณวุฒิ (สถานศึกษาในประเทศ) ใช้บังคับตั้งแต่ 1 มกราคม 2557  (เอกสารแนบท้าย 1 ง.)  

  2. อัตราเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองเพ่ือการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือน
สามัญ จ านวน 13 คุณวุฒิ (สถานศึกษาต่างประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา สหราชอาณาจักร 
ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศญี่ปุ่น และ Asian Institute of Technology) ใช้บังคับตั้งแต่    
1 มกราคม 2557 (เอกสารแนบท้าย 1 จ.) 

  3. อัตราเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองเพ่ือการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือน
สามัญ  จ านวน 11 คุณวุฒิ  (ประกาศนี ยบั ตรผู้ ท าการในเรื อ ) ใช้ บั งคับตั้ งแต่  1 มกราคม 2557         
(เอกสารแนบท้าย 1 ฉ.) 

 
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งจะได้รับเงินเดือนจากงบประมาณแผ่นดินในอัตราที่

ก าหนดไว้ ตามคุณวุฒิที่บรรจุแต่งตั้ง เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 ซึ่งก าหนดอัตราเงินเดือนไว้ 34 คุณวุฒิ 
ประกอบด้วยคุณวุฒิหลัก เช่น 

(ก) ปริญญาเอก บรรจุแต่งตั้งในประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ อัตราเงินเดือนระหว่าง 
21,000 - 23,100 บาท 

(ข) ปริญญาโท บรรจุแต่งตั้งในประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ อัตราเงินเดือนระหว่าง 
17,500 - 19,250 บาท 

(ค) ปริญญาตรี บรรจุแต่งตั้งในประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ อัตราเงินเดือนระหว่าง 
15,000 - 16,500 บาท (ปริญญาตรี 5 ปี อัตราเงินเดือน 15,800 - 17,380 บาท) 

(ง) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง บรรจุแต่งตั้งในประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน
ระหว่าง 11,500 - 12,650 บาท 

(จ) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ บรรจุแต่งตั้งในประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน
ระหว่าง 9,400 - 10,340 บาท 
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กำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำร 
 
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ หมายถึง การให้บ าเหน็จความดีความชอบตอบแทนให้แก่ข้าราชการที่

ประพฤติตนอยู่ในจรรยา มีระเบียบวินัย และปฏิบัติราชการในรอบครึ่งปีที่ผ่านมาอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 

กฎหมำยระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ 

๒. กฎ ก.พ.ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ.๒๕๕๒ 

๓. หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง การก าหนดอัตรา
เงินเดือนส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง 

๔. หนังสือส านักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว ๒๘ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๒ เรื่อง การเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

๕. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจ า        
ผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือต าแหน่ง  พ.ศ.๒๕๕๐ แก้ไขเพ่ิมเติมโดย    
(ฉบับที ่๒) พ.ศ.๒๕๕๑ 

๖. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที ่กค ๐๔๐๖.๔/ว ๑3๓ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๓ เรื่อง ซ้อมความ
เข้าใจแนวทางการเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการ  
และลูกจ้างประจ าผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือต าแหน่ง  พ.ศ. 2550 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

 
 
หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๗๖ บัญญัติให้ผู้บังคับบัญชามี   
หน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้อยู่ ใต้บังคับบัญชาเพ่ือใช้ป ระกอบการพิจารณาแต่งตั้ งและ             
เลื่อนเงินเดือน ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. ก าหนดและเพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการเป็นไป
โดยโปร่งใสเป็นธรรม และตรวจสอบได้ ก.พ.จึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการพลเรือนสามัญไว้ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒ / ว ๒๐ ลงวันที่๓ กันยายน ๒๕๕๒        
โดยให้ใช้ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ด ารงต าแหน่งทุกประเภท ส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ในรอบการประเมินตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นไปสรุปได ้ดังนี้ 

๑. ให้ผู้บังคับบัญชาที่ก าหนดไว้ตาม ข้อ ๒ ของหนังสือดังกล่าวท าหน้าที่เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา  

๒. การประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ด าเนินการประเมินปีละ ๒ รอบ ตามปีงบประมาณ 
รอบท่ี ๑ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ มีนาคม 
รอบท่ี ๒ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายน 
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๓. การประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ประเมินอย่างน้อย ๒ องค์ประกอบ ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ของงาน และ
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ โดยผลสัมฤทธิ์ของงานจะต้องมีสัดส่วนคะแนน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 

ผลสัมฤทธิ์ของงำน ให้ประเมินจากปริมาณผลงาน คุณภาพผลงาน ความรวดเร็ว หรือตรงตาม
เวลาก าหนด หรือความประหยัด หรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร 

พฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำร  ให้ประเมินจากสมรรถนะหลักตามที่ ก.พ.ก าหนดและสมรรถนะ
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการตามที่ส่วนราชการก าหนด อีกทั้งในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ  
ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
อยู่ในระหว่างรอบการประเมินก าหนดให้ประเมินองค์ประกอบด้านผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติ
ราชการเป็นสัดส่วนเท่ากันคือร้อยละ ๕๐ จนกว่าจะสิ้นรอบการประเมินนั้น 

๔. ในแต่ละรอบการประเมิน ให้จัดกลุ่มคะแนนผลการประเมินเป็น ๕ ระดับได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ 
และต้องปรับปรุง ส าหรับช่วงคะแนนของแต่ละระดับผลการประเมินให้อยู่ในดุลพินิจของแต่ละส่วนราชการที่จะ
ก าหนด แต่คะแนนต่ าสุดของระดับพอใช้ต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 

๕. การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
๕.๑ ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมินให้ส่วนราชการระดับกรมหรือ

จังหวัดประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้ทราบ        
โดยทั่วกัน 

๕.๒ ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน  ก าหนดข้อตกลงร่วมกัน  
เกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการก าหนดดัชนีชี้วัดหรือหลักฐานบ่งชี้ความส าเ ร็จ
ของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 

๕.๓ ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินให้ค าปรึกษาแนะน าผู้รับการประเมินเพ่ือการ
ปรับปรุง แก้ไข พัฒนาเพ่ือน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ          
และเมื่อสิ้นรอบการประเมินผู้ประเมินกับผู้รับการประเมิน ควรร่วมกันท าการวิเคราะห์ผลส าเร็จของงานและ
พฤติกรรม หรือสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ เพ่ือหาความจ าเป็นในการพัฒนาเป็นรายบุคคล 

๕.๔ ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในแต่ละครั้งให้ผู้ประเมินแจ้งผลการประเมินให้       
ผู้รับการประเมินทราบเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้รับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน  กรณีที่       
ผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมินให้ข้าราชการอย่างน้อย  ๑ คน ในส่วนราชการ 
หรือจังหวัดนั้นลงลายมือชื่อเป็นพยานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้ว 

๕.๕ ให้ผู้ประเมินประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก 
ในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพ่ือเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการ       
ในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 

๕.๖ ให้ผู้ประเมินโดยความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาจัดส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการในหน่วยงานของตน เสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการก่อนน าเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หรือจังหวัด 

๕.๗ ให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ท าหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็น
ธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัด โดยมีองค์ประกอบและหน้าที่ดังนี้ 

๕.๗.๑ คณะกรรมการระดับกรม มีหน้าที่เสนอความเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการประเภทอ านวยการ ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไปทุกระดับประกอบด้วย    
รองหัวหน้าส่วนราชการผู้รับผิดชอบงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ เป็นประธานกรรมการ 
ข้าราชการในส่วนราชการนั้นตามที่หัวหน้าส่วนราชการเห็นสมควรไม่น้อยกว่า ๔ คนเป็นกรรมการ และให้หัวหน้า
หน่วยงานที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการเป็นเลขานุการ 
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๕.๗.๒ คณะกรรมการระดับจังหวัด มีหน้าที่เสนอความเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่งในราชการบริหารส่วนภูมิภาคในจังหวัดนั้นๆ  ยกเว้นรองผู้ว่า
ราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด และผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด ประกอบด้วยรองผู้ว่าราชการ
จังหวัดผู้รับผิดชอบงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัดเป็นประธานกรรมการข้าราชการในราชการ
บริหารส่วนภูมิภาคในจังหวัดนั้นตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควรไม่น้อยกว่า  ๔ คนเป็นกรรมการ และให้
หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ของจังหวัดเป็นเลขานุการ 

๖. ส าหรับข้าราชการที่ไปช่วยราชการหรือปฏิบัติราชการที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนให้หัวหน้าส่วน
ราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่ผู้รับการประเมินไปช่วยราชการหรือปฏิบัติราชการแล้วแต่กรณีเป็นผู้ให้ข้อมูล    
และความเห็นเพื่อประกอบการประเมินของผู้ประเมินที่เป็นต้นสังกัด 

 
 

กำรบริหำรวงเงินที่ใช้ในกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำร 
 
ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที ่นร ๑๐๐๘.๑/ว ๒๘ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๒ ก.พ. ได้ก าหนด

วงเงินงบประมาณ และการบริหารวงเงินงบประมาณส าหรับการเลื่อนเงินเดือน และก าหนดหลักเกณฑ์ในการ  
เลื่อนเงินเดือน โดยให้ถือปฏิบัติตาม กฎ ก.พ.ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ.๒๕๕๒ และให้ใช้ตั้งแต่การเลื่อน
เงินเดือนครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ เป็นต้นไป (๑ เมษายน ๒๕๕๓) สรุปได ้ดังนี้ 

๑. การเลื่อนเงินเดือน ให้ใช้ฐานในการค านวณและช่วงเงินเดือน ส าหรับการเลื่อนเงินเดือน      
ในแต่ละประเภท และระดับต าแหน่งตามตารางการก าหนดฐานในการค านวณ และช่วงเงินเดือนแนบท้ายหนังสือ
ดังกล่าวข้างต้น 

๒. ให้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน) และครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม) ภายในวงเงิน      
ร้อยละ ๓ ของเงินเดือนที่จ่ายให้ข้าราชการ ณ วันที่ ๑ มีนาคม และวันที่ ๑ กันยายน ตามล าดับ 

๓. ให้แยกวงเงินการเลื่อนเงินเดือนออกเป็นอย่างน้อย ๓ กลุ่ม คือ 
• กลุ่มผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร 
• กลุ่มผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ 
• กลุ่มผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไป 

โดยให้ส่วนราชการและจังหวัดเลื่อนเงินเดือนข้าราชการภายในวงเงินของแต่ละกลุ่มก่อนหากวงเงินงบประมาณ 
ของกลุ่มใดมีเหลือ สามารถเกลี่ยวงเงินเลื่อนเงินเดือนให้กลุ่มอ่ืนได้ 

๔. ให้แยกวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการในราชการบริหารส่วนกลาง  ออกจากราชการ
บริหารส่วนภูมิภาค โดยตัดยอดจ านวนคนและจ านวนเงินของข้าราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาค  ผู้ด ารง
ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ ระดับช านาญการ ระดับปฏิบัติการ และต าแหน่งประเภททั่วไป
ระดับอาวุโส ระดับช านาญงาน ระดับปฏิบัติงาน ออกจากวงเงินการเลื่อนเงินเดือนของส่วนราชการ ทั้งนี้ ให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดซึ่งเป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา  ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ      
พลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ เป็นผู้สั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่งประเภท และระดับดังกล่าว 

๕. ให้ผู้ด ารงต าแหน่งต่อไปนี้เป็นผู้บริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการในแต่ละกลุ่ม
ต าแหน่งในแต่ละรอบการประเมิน 
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ผู้บริหำรวงเงิน กลุ่มต ำแหน่งที่บริหำรวงเงิน 

กลุ่มที่ ๑ นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรี 
ปลัดกระทรวง อธิบดี 
หรือต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเป็นอธิบดี 

กลุ่มที่ ๒ 
ปลัดกระทรวง 

รองปลัดกระทรวง ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
ฯลฯ 

ปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง 
และอธิบดี 

รองอธิบดี 

กลุ่มที่ ๓ อธิบดี และรองอธิบดี 
ต าแหน่งประเภทอ านวยการ 
ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
ต าแหน่งประเภททั่วไป 

กลุ่มที่ ๔ ผู้ว่าราชการจังหวัด 

• ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ 
ระดับช านาญการ และระดับปฏิบัติการ 
• ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส 
ระดับช านาญงาน และระดับปฏิบัติงาน 
(ต าแหน่งในราชการบริหารส่วนภูมิภาค) 
 

 
ทั้งนี้ ผู้บริหารวงเงินอาจจัดสรรวงเงินให้หัวหน้าส่วนราชการที่ต่ ากว่าระดับกรม  หรือหัวหน้าหน่วยงาน   

ในราชการบริหารส่วนภูมิภาค บริหารวงเงินของข้าราชการในสังกัดได้ 

๖. ผู้ที่ได้รับเงินเดือนสูงสุด (เต็มขั้น) หรือใกล้ถึงเงินเดือนสูงสุดของสายงานหรือระดับต าแหน่ง
ตามที่ ก.พ.ก าหนดให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ ซึ่งพิจารณาจากผลการปฏิบัติราชการ โดยคิดเป็นร้อยละของ      
ฐานในการค านวณที่ก าหนดไว้ตามช่วงเงินเดือนในแต่ละประเภท และระดับต าแหน่งตามตารางการก าหนดฐาน  
ในการค านวณและช่วงเงินเดือนแนบท้ายหนังสือดังกล่าวข้างต้น 

ส าหรับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจ าผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูง  หรือใกล้ถึงขั้นสูงของ 
อันดับ หรือต าแหน่ง (ฉบับที ่๒) พ.ศ.๒๕๕๑ 
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หลักเกณฑ์กำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำร 
 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ที่ ก.พ. ก าหนดไว้ใน กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อน
เงินเดือน พ.ศ.๒๕๕๒ มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี ้

๑. การเลื่อนเงินเดือนให้เลื่อนปีละ ๒ ครั้ง 
ครั้งที่ ๑ เป็นการเลื่อนเงินเดือนส าหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีแรก (๑ ตุลาคม ถึง 

๓๑ มีนาคม) โดยให้เลื่อนในวันที่ ๑ เมษายน ของปีที่ได้เลื่อน 
ครั้งที่ ๒ เป็นการเลื่อนเงินเดือนส าหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีหลัง (๑ เมษายน ถึง 

๓๐ กันยายน) โดยให้เลื่อนในวันที่ ๑ ตุลาคม ของปีถัดไปและให้น าผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ได้
ด าเนินการตามหนังสือส านักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๑๒ / ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ มาประกอบการพิจารณา 
โดยให้เลื่อนได้ไม่เกินวงเงินที่ส่วนราชการได้รับการจัดสรร 

๒. “ค่ำกลำง” หมายถึง ผลรวมของเงินเดือนต่ าสุด กับเงินเดือนสูงสุดที่ข้าราชการแต่ละประเภท
แต่ละสายงาน และแต่ละระดับได้รับตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. ก าหนดหารด้วยสอง เพ่ือให้ได้ตัวเลขที่จะน าไปใช้คิด
ฐานในการค านวณ 

๓. “ฐำนในกำรค ำนวณ” หมายถึง ตัวเลขที่จะน าไปใช้ในการคิดค านวณเพ่ือเลื่อนเงินเดือนของ
ข้าราชการแต่ละประเภท แตล่ะสายงาน และแต่ละระดับโดยแบ่งออกเป็น 

๓.๑ ฐานในการค านวณระดับล่าง ได้แก่ ผลรวมของเงินเดือนต่ าสุด ตามที่ ก.พ. ก าหนด
กับ ค่ากลาง หารด้วยสอง 

๓.๒ ฐานในการค านวณระดับบน ได้แก่ ผลรวมของเงินเดือนสูงสุด ตามที่ ก.พ. ก าหนด
กับ ค่ากลาง หารด้วยสอง 

๔. “ช่วงเงินเดือน” หมายถึง ช่วงของเงินเดือนระหว่างเงินเดือนขั้นต่ าถึงค่ากลาง หรือระหว่าง 
ค่ากลางถึงข้ันสูง แล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นไปตามที ่ก.พ. ก าหนด 

๕. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการแต่ละคนในแต่ละครั้ง ให้เลื่อนได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ ๖ ของ
ฐาน ในการค านวณ และไม่เกินเงินเดือนสูงสุดตามที่ ก.พ.ก าหนด อีกทั้งให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจสั่งเลื่อน
เงินเดือนประกาศอัตราร้อยละของฐานในการค านวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการค านวณเพ่ือเลื่อนเงินเดือนโดยต้อง
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปอย่างช้าที่สุดพร้อมกับการมีค าสั่งเลื่อนเงินเดือน 

การเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการโดยไม่ได้ด าเนินการตามหนังสือส านักงาน  ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒/ว 
๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ แต่ใช้วิธีการหารเฉลี่ยเพ่ือให้ข้าราชการทุกคนได้รับการเลื่อนเงินเดือนในอัตรา 
ร้อยละท่ีเท่ากันไม่ได้ 

การค านวณจ านวนเงินส าหรับการเลื่อนเงินเดือน ถ้ามีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปัดขึ้นเป็นสิบบาท   
เช่น จ านวนเงิน ๖๑๐.๕๐ บาท ให้ปัดขึ้นเป็น ๖๒๐ บาท 

ส าหรับข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของระดับต าแหน่งให้ได้รับ
ค่าตอบแทนพิเศษ ตามอัตราของผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยการค านวณจ านวนเงินที่ได้เลื่อนไม่ให้
ปัดเศษ และไม่ให้ตัดตัวเลขหลังจุดทศนิยมทิ้ง 

๖. ให้แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการทราบ ซึ่งเป็นข้อมูลเฉพาะของแต่ละบุคคล
ประกอบด้วย อัตราร้อยละที่ได้รับการเลื่อน ฐานในการค านวณ จ านวนเงินที่ได้รับการเลื่อน และเงินเดือนที่ได้รับ 
ส าหรับข้าราชการที่ไม่ได้รับการเลื่อนเงินเดือน ให้แจ้งเหตุผลที่ไม่ได้เลื่อนเงินเดือนให้ผู้นั้นทราบด้วย 
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๗. ข้าราชการซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในแต่ละครั้งต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ ตามข้อ   
๘  (๑) – (๙) ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ.๒๕๕๒  

๗.๑ ข้าราชการซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในแต่ละครั้งต้องมีผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการไม่ต่ ากว่าระดับพอใช้ หรือร้อยละ ๖๐ 

๗.๒ ข้าราชการที่บรรจุเข้ารับราชการทั้งกรณีบรรจุใหม่ และบรรจุกลับ ต้องมีเวลา 
ปฏิบัติราชการในรอบครึ่งปีที่แล้วมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๔ เดือน กล่าวคือ ถ้าจะอยู่ในเกณฑ์ได้รับการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือนในวันที่ ๑ เมษายน หรือวันที่ ๑ ตุลาคม จะต้องได้รับการบรรจุเข้ารับราชการภายในวันที่            
๑ ธันวาคม หรือวันที่ ๑ มิถุนายน แล้วแต่กรณี 

๗.๓ ข้าราชการที่ถึงแก่ความตายก่อนหรือในวันที่ 1 เมษายน หรือวันที่ 1 ตุลาคม ต้องมี
เวลาปฏิบัติราชการในรอบครึ่งปีที่แล้วมา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๔ เดือน ก่อนวันที่ถึงแก่ความตาย  โดยผู้มีอ านาจ 
สั่งเลื่อนเงินเดือน สั่งเลื่อนเงินเดือนให้มีผลในวันที่ผู้นั้นถึงแก่ความตาย เพ่ือประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จ
บ านาญ เช่น ในรอบการเลื่อนเงินเดือน วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕4 ได้ถึงแก่ความตายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕4
นับเวลาปฏิบัติราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕3 ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕4 ครบ ๔ เดือนพอดี กรณีนี้     
จะได้รับการเลื่อนเงินเดือนในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕4 (วันที่ถึงแก่ความตาย) 

๗.๔ ข้าราชการผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย       
ในประเทศหรือต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่า ๔ เดือน 

7.๕. ตามข้อ ๘ (๘) ของกฎ ก.พ. ฉบับดังกล่าวก าหนดว่า “ในครึ่งปีที่แล้วมาต้อง       
ไม่ลา หรือมาท างานสายเกินจ านวนครั้งที่ผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือน  หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย 
ก าหนดเป็นหนังสือไว้ก่อนแล้ว โดยค านึงถึงลักษณะงาน และสภาพท้องที่อันเป็นที่ตั้งของแต่ละส่วนราชการ     
หรือหน่วยงาน” 

7.๖. ข้าราชการผู้ได้รับอนุญาตให้ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ หรือถูกสั่ง
ให้ไปท าการใด ซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเป็นเวลาราชการ เมื่อข้าราชการผู้นั้นกลับมาปฏิบัติราชการ       
ให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาสั่งให้มีการค านวณหาอัตราเงินเดือนที่จะได้รับเมื่อกลับมา
ปฏิบัติราชการ โดยเลื่อนเงินเดือนให้ในอัตราไม่เกินร้อยละ ๓ ของฐานเงินเดือนข้าราชการผู้นั้นในแต่ละรอบการ
ประเมินส าหรับช่วงเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ลาไปปฏิบัติงาน หรือช่วงเวลาที่ถูกสั่งให้ไปท าการนั้น 

7.๗. ในกรณีที่ข้าราชการผู้ใดถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนในกรณีถูกกล่าวหาว่า
กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือถูกฟ้องคดีอาญา ถ้ามีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยู่ในเกณฑ์ได้รับการ
เลื่อนเงินเดือน ก็ให้สั่งเลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการผู้นั้น โดยไม่ต้องรอการเลื่อนเงินเดือนแต่อย่างใด รายละเอียด
ตามข้อ ๘(๑) และข้อ ๑๒ ของ กฎ ก.พ. ฉบับดังกล่าวข้างต้น 

7.8. ข้าราชการผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนเงินเดือน แต่ผู้นั้นจะต้องพ้นจากราชการไป
เพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการหรือเกษียณอายุก่อนก าหนด (ถ้ามี)          
ให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือน สั่งเลื่อนเงินเดือนให้ผู้นั้นเพ่ือประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญ
ในวันที่ ๓๐ กันยายนของปีที่จะพ้นจากราชการ 

ในกรณีที่ข้าราชการซึ่งต้องพ้นจากราชการด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น ได้รับเงินเดือนถึงขั้น
สูงสุดของสายงาน หรือระดับต าแหน่งตามที่ ก.พ. ก าหนดแล้ว (เต็มขั้น) จะไม่ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ เนื่องจาก
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลู กจ้างประจ าผู้ได้รับ
เงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูง หรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือต าแหน่ง พ.ศ.2550 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม               
โดยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษฯ  (ฉบับที่2) พ.ศ.2551 ก าหนด 
มิให้จ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ข้าราชการในกรณีดังกล่าว 
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 7.9 ข้าราชการผู้ใดได้รับเงินเดือนถึงระดับเงินเดือนสูงสุดตามที่ ก.พ. ก าหนด ส าหรับ
ต าแหน่งที่ด ารงอยู่แล้ว หากต่อมาผู้นั้นได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอ่ืน และเงินเดือนที่ได้รับอยู่นั้น  ต่ ากว่า
เงินเดือนสูงสุดตามที่ก.พ.ก าหนดส าหรับต าแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่นั้นให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจสั่งเลื่อน
เงินเดือนสั่งเลื่อนเงินเดือนให้ผู้นั้นเป็นกรณีพิเศษได้ โดยให้น าผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งหลังสุด     
มาใช้ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนดังกล่าว และให้เลื่อนเงินเดือนตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนั้น
รายละเอียดตามข้อ 17 ชองกฎ ก.พ.ฉบับดังกล่าวข้างต้น ซึ่งการสั่งเลื่อนเงินเดือนในกรณีนี้จะต้องเป็นกรณี        
ที่ได้รับการเลื่อนระดับตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2552 เป็นต้นไป 

7.10 ตามข้อ ๑๘ ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ.๒๕๕๒ ก าหนดว่า
ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการเลื่อนเงินเดือนตามข้อ  ๘ เพราะเหตุเกี่ยวกับ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การลา หรือการมาท างานสาย แต่ผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณา
แล้วเห็นว่ามีเหตุผลพิเศษ ที่สมควรเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้นั้น ให้ผู้บังคับบัญชา ผู้มีอ านาจ  
สั่งเลื่อนเงินเดือนน าเสนอ อ.ก.พ.กระทรวง พร้อมด้วยเหตุผลเพ่ือพิจารณาเป็นการเฉพาะราย  ถ้า อ.ก.พ.กระทรวง
เห็นชอบด้วย จึงจะสั่งเลื่อนเงินเดือนได ้
 
 

บัญชีเงินเดือน 
 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ให้ยกเลิกบัญชีเงินเดือนขั้นต่ า ขั้นสูง

ของข้าราชการพลเรือนท้ายพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และให้ใช้บัญชีเงินเดือน     
ขั้นต่ าขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญท้ายพระราชบัญญัตินี้แทน ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557       
เป็นต้นไป  

 
บัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ต าแหน่งประเภทบริหาร 
 บำท บำท 

ขั้นสูง 
ขั้นต่ า 

ขั้นต่ าชั่วคราว 

74,320 
51,140 
24,400 

76,800 
56,380 
29,980 

ระดับ ต้น สูง 
 
 
บัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ต าแหน่งประเภทอ านวยการ 

 บำท บำท 
ขั้นสูง 
ขั้นต่ า 

ขั้นต่ าชั่วคราว 

59,500 
26,660 
19,840 

70,360 
32,850 
24,400 

ระดับ ต้น สูง 
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บัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ต าแหน่งประเภทวิชาการ 

 บำท บำท บำท บำท บำท 
ขั้นสูง 
ขั้นต่ า 

ขั้นต่ าชั่วคราว 

26,900 
8,340 
7,140 

43,600 
15,050 
13,160 

58,390 
22,140 
19,860 

69,040 
31,400 
24,400 

76,800 
43,810 
29,980 

ระดับ ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ทรงคุณวุฒิ 
 
บัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ต าแหน่งประเภททั่วไป 

 บำท บำท บำท บำท 
ขั้นสูง 
ขั้นต่ า 

21,010 
4,870 

38,750 
10,190 

54,820 
15,410 

69,040 
48,220 

ระดับ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส ทักษะพิเศษ 
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 10. ระบบบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน (PMS)  
 

กรมควบคุมโรคได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน
สามัญและพนักงานราชการ เพ่ือให้ทุกหน่วยงานใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการบริหารผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการและพนักงานราชการกรมควบคุมโรค โดยให้ข้าราชการและพนักงานราชการทุกคน ด าเนินการบริหาร
ผลการปฏิบัติราชการ  ผ่านระบบออนไลน์ (PMS Online) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการก ากับ ติดตาม และประเมินผล
การบริหารผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรกรมควบคุมโรค ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 

ควำมหมำย 

 

ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน(Performance Management System : PMS)หรือระบบบริหารผล            
การปฏิบัติราชการ หมายถึง กระบวนการด าเนินการอย่างเป็นระบบ เพ่ือผลักดันให้ผลการปฏิบัติงานของส่วน
ราชการบรรลุเป้าหมาย โดยการเชื่อมโยงเป้าหมายผลการปฏิบัติงานในระดับองค์กร หน่วยงาน และบุคคลเข้า
ด้วยกัน ผ่านกระบวนการก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม การติดตามผลการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนด และมีการน า ผลกา
ประเมินไปใช้ประกอบการพิจารณาตอบแทนความดีความชอบแก่ผู้ปฏิบัติงาน 

 

 ค ำจ ำกัดควำม 

  

 1. PMS Onlineหมายถึง ระบบบริหารผลการปฏิบัติงานผ่านระบบออนไลน์ กรมควบคุมโรค 

 2. บุคำกรกรมควบคุมโรค หมายถึง ข้าราชการและพนักงานราชการกรมควบคุมโรค 

 3. ผู้ดูแลระบบของหน่วยงำน (Admin) หมายถึงข้าราชการหรือพนักงานราชการกรมควบคุมโรค                  
ที่หน่วยงานมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลระบบบริหารผลการปฏิบัติงานผ่านระบบออนไลน์ของหน่วยงาน  

 4. ผู้ใช้งำน (User) หมายถึงข้าราชการและพนักงานราชการกรมควบคุมโรคทุกคน ที่ใช้งานระบบบริหาร
ผลการปฏิบัติงานผ่านระบบออนไลน์ในสถานะผู้ประเมิน และผู้รับการประเมิน 

 5. ผู้รับกำรประเมิน หมายถึงข้าราชการและพนักงานราชการกรมควบคุมโรคทุกคนซึ่งอยู่ในสถานะผู้รับ
การประเมินในการด าเนินการบริหารผลการปฏิบัติงานผ่านระบบออนไลน์ 

6. ผู้ประเมินหมายถึงผู้บังคับบัญชาตามสายบังคับบัญชา และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประเมิน 
ซึ่งในการบริหารผลการปฏิบัติงานผ่านระบบออนไลน์แบ่งผู้ประเมินออกเป็น 4 ลักษณะคือ 1) ผู้บังคับบัญชา/     
ผู้ประเมิน 2) ผู้ให้ข้อมูล3) ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปและ 4) ผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไปอีกชั้นหนึ่ง 
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ประโยชน์ต่อองค์กร 
 

1. การปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานทุกระดับสอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายขององค์กร 

2. การบริหารผลการปฏิบัติงาน เป็นกระบวนการต่อเนื่องที่จะช่วยผลักดันให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับท างาน
เพ่ือผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กร 

3. การน าตัวชี้วัดผลงานหลัก (Key Performance Indicator) มาใช้เป็นเครื่องมือก าหนดเป้าหมาย     
ผลการปฏิบัติงานระดับองค์กรท าให้ผู้บริหารสามารถรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงาน เพ่ือน ามาสร้างเป็นข้อมูล 
ฐาน (Baseline) ส าหรับการเทียบเคียง (Benchmark) เพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในอนาคต 

 

ประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงำน 
 

1. การก าหนดให้มีการวางแผนปฏิบัติงานเป็นรายบุคคลช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนรับทราบเป้าหมาย 
ผลการปฏิบัติงานของตนเองอย่างชัดเจนตั้งแต่ต้นรอบการประเมิน และช่วยให้เห็นภาพความเชื่อมโยงของงาน     
ที่ตนรับผิดชอบกับผลส าเร็จขององค์กรได้ชัดเจนขึ้นอีกด้วย 

2. ผู้ปฏิบัติงานจะได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมและตรงความต้องการของแต่ละบุคคลมากขึ้น เนื่องจาก
กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานก าหนดไว้ว่าต้องมีการติดตามผลการปฏิบัติงานเป็นรายบุคคล เพ่ือแก้ปัญหา
ข้อขัดข้องในการท างานอันจะน าไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทาง/วิธีการปฏิบัติงานและการพัฒนาตัวผู้ปฏิบัติงาน    
ให้สามารถท างานมุ่งเป้าสู่ความส าเร็จขององค์กรได้ดียิ่งขึ้น 

3. การประเมินผลการปฏิบัติงานจะมีความชัดเจนและเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นเพราะสิ่งที่ประเมินจาก
เป้าหมายของงานที่มีการมอบหมายกันไว้อย่างเป็นทางการและผู้รับการประเมินจะได้รับทราบแล้วตั้งแต่ต้นรอบ
การประเมิน 

 

กรอบระยะเวลำด ำเนินกำร 
  

กรอบระยะเวลาด าเนินการบริหารผลการปฏิบัติงานผ่านระบบออนไลน์ แบ่งเป็น 3 ช่วง คือ1) ต้นรอบ
การประเมิน 2) ระหว่างรอบการประเมิน และ 3) สิ้นรอบการประเมิน ดังนี้ 

 
ตำรำง: แสดงกรอบระยะเวลาด าเนินการบริหารผลการปฏิบัติงานผ่านระบบออนไลน์ กรมควบคุมโรค 

 

ช่วงด ำเนินกำร/กระบวนกำร 
   กรอบระยะเวลำ 

รอบท่ี 1 
(ต.ค. – มี.ค.) 

รอบท่ี 2 
(เม.ย. – ก.ย.) 

1. ต้นรอบกำรประเมิน : วางแผนการปฏิบัติงาน (Plan) ต.ค. – พ.ย. เม.ย. – พ.ค. 

2. ระหว่ำงรอบกำรประเมิน : ติดตาม/พัฒนาผลการปฏิบัติงาน      
                                      (Monitor/Development) 

ต.ค. – มี.ค. เม.ย. – ก.ย. 

3. สิ้นรอบกำรประเมิน : ประเมินผลการปฏิบัติงาน (Appraise) มี.ค. ก.ย. 
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 กำรเข้ำใช้งำนระบบ 

 การเข้าใช้งานระบบบริหารผลการปฏิบัติงานผ่านระบบออนไลน์ (Performance Management System 
: PMS Online) ด าเนินการ ดังนี้  
 
  เลือกช่องทำงเข้ำใช้งำนระบบ    สามารถเข้าใช้งานระบบได้ 2 ช่องทาง คือ  
   
ช่องทำงที่ 1 พิมพ์ IP Address    ด าเนินการโดย พิมพ์ http://192.168.100.74:8080 ในเว็บเบราว์เซอร์ 
Internet explorerหรือGoogle chrome หรือ firefox หรือ Safari เป็นต้น ดังนี้ 

 

ช่องทำงท่ี 2 เข้ำใช้งำนผ่ำนเว็บไซด์กองกำรเจ้ำหน้ำที่     เข้าเว็บไซด์กองการเจ้าหน้าที่
http://person.ddc.moph.go.th/person1  และคลิกท่ีระบบ DPIS ดังนี้ 

 

  ล็อกอินเข้ำใช้งำนระบบ 

   1.ระบ ุUsername  
   2.ระบุ Password  
   3.คลิก  เพ่ือเข้าสู่ระบบ ดังนี้ 

 

http://192.168.100.74:8080/
http://person.ddc.moph.go.th/person1
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1. ต้นรอบกำรประเมิน : วางแผนการปฏิบัติงาน (Plan)   

 

 

 

  เข้ำใช้งำนPMS Online 

   1. คลิก “การประเมินผล”  
   2. คลิก “K08 การประเมิน KPI รายบุคคล” เพ่ือเข้าใช้งาน PMS Online ดังนี้ 
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 ผู้รับกำรประเมินบันทึกข้อมูลใน PMS Online 

 ผู้รับการประเมิน น าข้อมูลมาบันทึกใน PMS Online โดยด าเนินการ ดังนี้ 
 
  เพิ่มแฟ้มกำรประเมินและข้อมูลผู้ประเมิน        สามารถด าเนินการได้ 2 วิธี ดังนี้ 
 
  1. เพิ่มแฟ้มกำรประเมินใหม่  การเพ่ิมแฟ้มการประเมินใหม่ส าหรับผู้รับการประเมินที่ยังไม่เคย
ด าเนินการมาก่อนหรือเคยด าเนินการมาแล้วแต่ต้องการสร้างแฟ้มการประเมินใหม่ให้ด าเนินการการ ดังนี้ 

  1.1 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผู้รับการประเมิน   
   - ตรวจสอบรอบการประเมินให้เป็นปัจจุบัน  
   - ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผู้รับการประเมิน ดังนี้ 

 

  

 

  1.2 บันทึกข้อมูลผู้ประเมิน 
   - เลือกสถานะผู้ประเมิน 
   - ค้นหารายชื่อผู้ประเมิน  
   - แสดงรายชื่อผู้ประเมิน ดังนี้ 

 เลือกสถานะผู้ประเมิน  คลิกเลือก    ด้านหลังสถานะผู้ประเมิน 
ตามหัวข้อ “ก าหนดผู้ประเมิน” เพ่ือค้นหารายชื่อ ดังนี้ 
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 ค้นหำรำยช่ือผู้ประเมิน 
 - ระบุข้อมูลผู้ประเมิน เช่น ชื่อนามสกุลเลขบัตรประชาชนเลขที่

ต าแหน่ง (อย่างใดอย่างหนึ่งหรือท้ังหมด)  
 - คลิก “ค้นหาข้อมูล” 

   - คลิก “แถบรายชื่อ” ที่ปรากฏขึ้นดังนี้ 

 

 

 แสดงรายชื่อผู้ประเมิน   ระบบจะดึงรายชื่อผู้ประเมินที่เลือก
มาแสดงในหน้าเพ่ิมข้อมูลดังนี้ 

 

   1.3 เพ่ิมแฟ้มการประเมิน   เมื่อบันทึกข้อมูลผู้ประเมินครบแล้ว ให้ด าเนินการ 
    - คลิก “เพ่ิมข้อมูล”  
    - จะปรากฏแฟ้มการประเมินขึ้น (แถบสีส้มด้านล่าง) ดังนี้ 
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  2. คัดลอกจำกแฟ้มกำรประเมินเดิม 
   การคัดลกจากแฟ้มการประเมินเดิม ส าหรับผู้รับการประเมินที่ต้องการน าข้อมูลจากรอบ
กาประเมินที่ผ่านมามาใช้ ให้ด าเนินการ ดังนี้ 

   2.1 คัดลอกแฟ้มการประเมิน 
    - ระบปุีงบประมาณและรอบการประเมินเดิมท่ีต้องการคัดลอกข้อมูล  
    - ระบปุีงบประมาณและรอบการประเมินปัจจุบันที่จะคัดลอกมา  
    - คลิก “คัดลอก”เพ่ือคัดลอก  
    - ระบบจะขึ้นแจ้งเตือน คลิก “ตกลง” เพ่ือยืนยันการคัดลอก  
    - แสดงแฟ้มการประเมินที่คัดลอก ดังนี้ 
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   2.2 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผู้รับการประเมิน/แก้ไขข้อมูลผู้ประเมิน (ถ้ามี) 
    - คลิกแก้ไข  ที่แถบแฟ้มการประเมินของผู้รับการประเมิน  
    - ตรวจสอบรอบการประเมินให้เป็นปัจจุบัน  
    - ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผู้รับการประเมิน 
    - แก้ไขข้อมูลผู้ประเมิน (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงผู้ประเมิน)  
    - คลิกบนัทึก  เพ่ือบันทึกข้อมูลดังนี้ 

 

 

  บันทึกข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของงำน 

  ผู้รับการประเมิน บันทึกข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของาน ตามที่ตกลงร่วมกับผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมินไว้ 
โดยด าเนินการดังนี้  

  1. เข้ำแฟ้มกำรประเมินของผู้รับกำรประเมิน    คลิกรายละเอียด     ที่แถบแฟ้มการ
ประเมินของผู้รับการประเมินเพื่อเข้าสู่แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ดังนี้ 

 

 

 

 

 



คู่มือการพัฒนาขา้ราชการพลเรือนสามญัที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัตหิน้าที่ราชการ  กรมควบคุมโรค พ.ศ.2560 65 

  2. เข้ำส่วนที่ “1.1 ผลส ำเร็จของงำนที่คำดหวัง” ดังนี้ 
   2.1 คลิก “ส่วนที่ 1” 
   2.2 คลิก“1.1 ผลส าเร็จของงานที่คาดหวัง” ดังนี้ 

 

  3. บันทึกข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของงำน   การบันทึกข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของงาน (ตัวชี้วัด) ดังนี้ 
   - เลือกตัวชี้วัดอ้างอิง (KPI)  
   - ระบุตัวชี้วัด (KPI)  
   - ระบุน้ าหนัก (ร้อยละ)  
   - ระบุหน่วยวัด  
   - เลือกผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  
   - ระบุเป้าหมาย 1-5  
   - คลิก “เพ่ิมข้อมูล”  
   - จะแสดงแถบตัวชี้วัดขึ้นด่านล่างดังนี้ 
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  บันทึกข้อมูลสมรรถนะ  การบันทึกข้อมูลสมรรถนะ ให้ด าเนินการดังนี้  

  1. เข้ำแฟ้มกำรประเมินของผู้รับกำรประเมิน   คลิกรายละเอียด      ที่แถบแฟ้มการ
ประเมินของผู้รับการประเมิน เพ่ือเข้าสู่แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ดังนี้ 
 

 

  2. เข้ำส่วนที่ 1.2 สมรรถนะที่คำดหวัง ดังนี้ 
   2.1  คลิก“ส่วนที่ 1” 
   2.2  คลิก “1.2สมรรถนะที่คาดหวัง” ดังนี้ 

 

  3. บันทึกข้อมูลสมรรถนะ    บันข้อมูลสมรรถนะตามที่ตกลงร่วมกับผู้บังคับบัญชา/ ผู้ประเมินไว้ 
ตามหัวข้อ “ก าหนดสมรรถนะ” ดังนี้ 
   3.1 เลือกสมรรถนะที่ใช้ในการประเมิน ดังนี้ 
      - คลิก    ด้านหลังสมรรถนะท่ีไม่ใช้ในการประเมิน 
    - ระบบจะแจ้งเตือนให้คลิก  เพ่ือยืนยันการลบดังนี้ 
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   3.2 ก ำหนดคะแนนเต็มของสมรรถนะ   ก าหนดคะแนนเต็มของสมรรถนะ ในช่อง 
“ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง” เท่ากับ 5 ตามหัวข้อ “ก าหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง” เพ่ือให้คะแนนการ
ประเมินสมรรถนะตามมาตรวัดสมรรถนะกรมควบคุมโรค สอดคล้องกับคะแนนเต็มใน PMS Online รวมทั้งการ
ค านวณผลต่างสมรรถนะ (Gap) สามารถน าผลการประเมินสมรรถนะไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนพัฒนา
รายบุคคลได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไปดังนี้ 
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   3.3 ก ำหนดน้ ำหนักคะแนนสมรรถนะ ก าหนดน้ าหนักคะแนนสมรรถนะ ตามที่   ตกลง
ร่วมกับผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน (ตามหัวข้อ “ก าหนดน้ าหนักสมรรถนะ”หน้า34) ดังนี้ 
    - คลิก “ส่วนที่ 22) คลิก“2.2 สมรรถนะทีแ่สดงจริง”  
    - ก าหนดน้ าหนักคะแนนสมรรถนะ  ดังนี้ 
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2. ระหว่ำงรอบกำรประเมิน : ติดตาม/พัฒนาผลการปฏิบัติงาน (Monitor/Development) 

 

 

 

 ผู้รับกำรประเมินรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 

 ควรมีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดอย่างสม่ าเสมอ (อย่างน้อยเดือนละ1 ครั้ง) เพ่ือรายงาน
ความก้าวหน้า รวมทั้งเป็นหลักฐานเอกสารเชิงประจักษ์ประกอบการประเมิน โดยสามารถรายงาน  PMS Online 
ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ 
 1. พิมพ์ข้อควำมรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน   การพิมพ์ข้อความรายงานผลการปฏิบัติงานด าเนินการ 
ดังนี้ 
  1.1 เข้ำแฟ้มกำรประเมินของผู้รับกำรประเมิน 
  คลิกรายละเอียด  ที่แถบแฟ้มการประเมินของผู้รับการประเมิน เพ่ือเข้าสู่แบบฟอร์มการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ดังนี้ 
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  1.2 เข้ำส่วนที่ 2.1 ผลส ำเร็จของงำนจริง ด าเนินการ ดังนี้ 
   1) คลิก “ส่วนที่ 2”  
   2) คลิก “2.1ผลส าเร็จของงานจริง”ดังนี้ 

 

  
  1.3 เลือกตัวชี้วัดที่จะรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 
คลิกแก้ไข   ด้านหลังตัวชี้วัดที่ต้องการรายงานผลการปฏิบัติงานดังนี้   

 

  
  1.4 รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน   ด าเนินการ ดังนี้ 
   1) พิมพ์ข้อความรายงานผลการด าเนินงานในช่อง “ผลงานจริง”  
   2) คลิกบันทึก    เพ่ือบันทึกข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติงานดังนี้   
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 2. แนบไฟล์รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน  การแนบไฟล์รายงานผลการปฏิบัติงาน โดยด าเนินการ ดังนี้ 
  2.1 เข้ำแฟ้มกำรประเมินของผู้รับกำรประเมิน 
คลิกรายละเอียด   ที่แถบแฟ้มการประเมินของผู้รับการประเมิน เพ่ือเข้าสู่แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ดังนี้ 

 

  2.2 เข้ำส่วนที่ 2.1 ผลส ำเร็จของงำนจริง ด าเนินการ ดังนี้ 
   1) คลิก“ส่วนที่ 2”  
   2) คลิก“2.1ผลส าเร็จของงานจริง” 

 

   
  2.3 เลือกตัวชี้วัดที่จะรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน คลิกแนบไฟล์     ด้านหลังตัวชี้วัดที่
ต้องการรายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนี้   
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  2.4 แนบไฟล์รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน ด าเนินการ ดังนี้ 
   1) คลิกเลือกไฟล์   
   2) เลือกไฟล์ที่จะแนบ  
   3) ระบุรายละเอียดไฟล์ที่จะแนบในช่อง “รายละเอียด” 
   4) คลิกน าเข้า    
   5) จะปรากฏแถบไฟล์ที่แนบ  
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3. สิ้นรอบกำรประเมิน : ประเมินผลการปฏิบัติงาน (Appraise) 
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 ผู้รับกำรประเมินประเมินตนเองในส่วนของสมรรถนะ 

 การประเมินตนเองในส่วนของสมรรถนะ ตามสมรรถนะและแนวทางที่กรมควบคุมโรคก าหนด เพ่ือเป็น
ข้อมูลประกอบการประเมินของผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
  1. ประเมินตนเองในส่วนของสมรรถนะในแบบฟอร์ม Excel ผู้รับการประเมิน ประเมินตนเอง  
ในส่วนของสมรรถนะตามมาตรวัดสมรรถนะกรมควบคุมโรค โดยด าเนินการประเมินสมรรถนะในแบบฟอร์ม Excel 
ดังนี้ 

   1.1 เปิดไฟล์แบบฟอร์มประเมินสมรรถนะExcel ตามต าแหน่ง/สายงาน ตามหัวข้อ
“สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ” 
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   1.2 ประเมินตนเองในส่วนของสมรรถนะ ด าเนินการ ดังนี้  
    1) ระบุคะแนนประเมินสมรรถนะ 1-5 ในช่อง “ผลการประเมิน (ตนเอง)” โดย
ประเมินตั้งแต่ระดับ 1 จนถึงระดับสมรรถนะที่คาดหวังของผู้รับการประเมิน ตามหัวข้อ “ระดับสมรรถนะที่
คาดหวัง” 
    2) คลิกที่ sheet สมรรถนะต่อไป เพ่ือประเมินสมรรถนะตัวต่อไปจนครบทุก
สมรรถนะ (15 สมรรถนะ) 
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   1.3 สรุปผลการประเมินสมรรถนะ เมื่อประเมินสมรรถนะครบทุกสมรรถนะ (15 
สมรรถนะ) ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
    1) คลิกที่ sheet “สรุปผล” 
    2) ระบุข้อมูลของผู้รับการประเมิน  
    3) ระบุสมรรถนะที่คาดหวังของผู้รับการประเมินในช่อง “ระดับสมรรถนะ” 
ตามหัวข้อ “ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง”  
    4) คะแนนจะถูกค านวณและแสดงในช่อง “ผลการประเมินตนเอง” ซึ่งผลการ
ประเมินดังกล่าวคือผลการประเมินสมรรถนะที่ผู้รับการประเมินจะต้องน าไปบันทึกใน PMS Onlineดังนี้ 
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  2. บันทึกผลการประเมินตนเองในส่วนของสมรรถนะใน PMS Online 
น าผลการประเมินสมรรถนะในแบบฟอร์ม Excel มาบันทึกใน PMS Online โดยด าเนินการ ดังนี้ 

   2.1 เข้าแฟ้มการประเมินของผู้รับการประเมิน คลิกรายละเอียด  ที่แถบแฟ้มการ
ประเมินของผู้รับการประเมิน เพื่อเข้าสู่แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
 

 

    

   2.2 เข้าส่วนที่ 2.2 สมรรถนะที่แสดงจริง ด าเนินการ ดังนี้ 
    1) คลิก “ส่วนที่ 2” ผลการปฏิบัติงาน  
    2) คลิก 2.2สมรรถนะที่แสดงจริง ดังนี้ 
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   2.3 บันทึกผลการประเมินสมรรถนะ ด าเนินการ ดังนี้ 
    1) น าผลการประเมินจากการประเมินตนเองในแบบฟอร์มประเมินสมรรถนะ
Excel ตามหัวข้อ 3.สรุปคะแนนประเมินสมรรถนะ มาบันทึกในช่อง “ผลการระเมินตนเอง”    
  2) คลิก  เพ่ือบันทึกผลการประเมินตนเองในส่วนของสมรรถนะ  
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 กำรแจ้งผลกำรประเมิน ให้ผู้รับกำรประเมินทรำบเป็นรำยบุคคล 

 การแจ้งผลการประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบเป็นรายบุคคลให้ด าเนินการ ดังนี้ 
  1. พิมพ์แบบสรุปผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของผู้รับกำรประเมิน พิมพ์แบบสรุปผล
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้รับการประเมิน เพ่ือใช้ในการแจ้งผลการประเมินให้ผู้รับการประเมินลงนาม

รับทราบผลการประเมินโดยคลิก    พิมพ์ PDF (ไม่สามารถแก้ไขได้) หรือ2) พิมพ์ RTF (สามารถแก้ไขได้)  
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  2. แจ้งผลกำรประเมินให้ผู้รับกำรประเมินทรำบเป็นรำยบุคลคล  การแจ้งผลการประเมินฯ ให้
ผู้รับการประเมินลงนามรับทราบเป็นรายบุคล โดยใช้แบบสรุปผลการประเมิน ให้ด าเนินการ ดังนี้  
   2.1 แจ้งผลการประเมินและระดับผลการประเมิน ดังนี้ 
    1) แจ้งผลการประเมิน  
    2) แจ้งระดับผลการประเมิน ดังนี้ 

 

 

   2.2 แจ้งแผนกำรพัฒนำกำรปฏิบัติรำชกำรรำยบุคคล แจ้งแผนการพัฒนาการปฏิบัติ
ราชการรายบุคคล ให้ผู้รับการประเมินรับทราบแนวทางการพัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปดังนี้ 
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   2.3 แจ้งผลการประเมินสมรรถนะ ดังนี้ 
    1) แจ้งผลการประเมินสมรรถนะพร้อมทั้งช่องว่างสมรรถนะ (Gap-) ของผู้รับ
การประเมิน 
    2) ให้ผู้รับการประเมินลงนามรับทราบผลการประเมินสมรรถนะ และ 3) 
ผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน ลงนามยืนยันการแจ้งผลการประเมินสมรรถนะ ดังนี้ 
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   2.4 แจ้งผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ดังนี้ 
    1) แจ้งผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานให้ผู้รับการประเมินทราบ  
    2) ให้ผู้รับการประเมินลงนามรับทราบผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  
    3) ผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน ลงนามยืนยันการแจ้งผลการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของงาน ดังนี้ 
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   2.5 ยืนยันการแจ้งผลการประเมินเป็นรายบุคคล 
    1) ให้ผู้รับการประเมินลงนามรับทราบผลการประเมิน 
    2) ให้ผู้ให้ข้อมูล (ถ้ามี) ลงนามยืนยันว่าได้แจ้งผลการให้ข้อมูลผลการประเมิน  
    3) ผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน ลงนามยืนยันว่าได้แจ้งผลการประเมินดังนี้ 
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   2.6 ลงนามยืนยันการให้ความเห็นเกี่ยวกับผลการประเมิน 
    1) ให้ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ถ้ามี) ลงนามยืนยันการให้ความเห็นเกี่ยวกับผล
การประเมินและ  
    2) ให้ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง (ถ้ามี) ลงนามยืนยันการให้ความเห็น
เกี่ยวกับผลการประเมิน ดังนี้ 
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 ผู้รับกำรประเมินรับทรำบผลกำรประเมิน 

 การรับทราบผลการประเมิน ด าเนินการ ดังนี้ 
1. ดูผลการประเมินใน PMS Online 

หลังจากผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน “ยืนยันและแจ้งผลการประเมินแล้ว” สามารถดูผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

โดยคลิก  พิมพ์ PDF (ไม่สามารถแก้ไขได้) หรือ 2) พิมพ์ RTF (สามารถแก้ไขได้) ดังนี้ 

 

 

 

  2. ลงนามรับทราบผลการประเมิน 
รับทราบผลการประเมินและแผนพัฒนาผลการปฏิบัติงาน จากการแจ้งผลการประเมินฯ ของผู้บังคับบัญชา/        
ผู้ประเมิน พร้อมลงนามรับทราบ 
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11. แนวปฏิบัติและขั้นตอนกำรด ำเนินงำนเรื่องกำรลำศึกษำ 
      /ฝึกอบรมภำยในประเทศ  

 
 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
 
หน่วยงานด าเนินการเพ่ือขออนุมัติให้ข้าราชการลาศึกษา/ฝึกอบรมภายในประเทศ โดยอธิบดีกรมควบคุมโรค 

ได้มอบอ านาจให้ผู้อ านวยการทุกหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ปฏิบัติราชการแทนในการอนุมัติหรืออนุญาต
เกี่ยวกับการลาไปศึกษาต่อ หรือฝึกอบรมภายในประเทศและการลงนามเป็นผู้รับสัญญา  ตามค าสั่งกรมควบคุมโรค
ที่ 1317/2559 สั่ง ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2559 ดังนี้ 

1. การลาศึกษาเป็นปีแรกให้เสนอผู้อ านวยการหน่วยงานเพ่ืออนุมัติในแบบใบลาศึกษา  
(แบบ ศน.1) และลงนามเป็นผู้รับสัญญาในสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ (แบบ ศน.2)     
โดยก าหนดระยะเวลาในสัญญาตามท่ีหลักสูตรก าหนด 

1.1 การลาศึกษาในปีถัดไป ให้เสนอผู้อ านวยการหน่วยงานเพ่ืออนุมัติการลาต่อเนื่อง
คราวละ 1 ปี จนครบระยะเวลาตามสัญญา   

1.2 การขยายระยะเวลาการศึกษา สามารถด าเนินการได้ครั้งละ 1 ภาคการศึกษา รวม
แล้วไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา (1 ปีการศึกษา) โดยต้องด าเนินการเช่นเดียวกับข้อ 1.1 แต่ระบุระยะเวลา ในสัญญา
ตามที่ขยายและต้องมีหลักฐานจากสถานศึกษา โดยระบุหน่วยกิตที่เหลือ เพ่ือยืนยันถึงความจ าเป็น  ที่ต้องขยาย
ระยะเวลาดังกล่าว 

2. แจ้งกองการเจ้าหน้าที่เพ่ือรายงานข้อมูลการลาไปศึกษาฯ ประกอบด้วย 
2.1 บัญชีรายชื่อเจ้าหน้าที่ซึ่งขออนุมัติลาศึกษาหรือฝึกอบรม   
2.2 แบบรายงานการลาไปศึกษาฯ (รศน.1)  
2.3 ใบลาไปศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ (แบบ ศน.1) 
2.4 สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ (แบบ ศน.2) และสัญญาค้ า

ประกัน (แบบ ศน.3) ที่ลงนามโดยผู้อ านวยการหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว   
2.5 กองการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารตามข้อ 1.4 และบันทึกข้อมูลการลาศึกษาใน

ระบบ DPIS 
 

ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในกำรด ำเนินงำน 

 
1. หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม ดูงานหรือ

ปฏิบัติการวิจัยในประเทศ ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.8.5/ว 22 ลงวันที่ 15 กันยายน 2552 
2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการท าสัญญาและการชดใช้เงินกรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม 

ปฏิบัติการวิจัยและปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 
3. แนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20)

พ.ศ. 2557 และการจัดท าสัญญาค้ าประกันที่เก่ียวข้องกับการลาศึกษา ฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัย 
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  12. กำรย้ำย  
 

 
การย้าย หมายถึงการสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่งหนึ่งไปด ารงต าแหน่งอ่ืนในระดับเดียวกัน

ภายในกรมเดียวกัน ทั้งนี้ จะเป็นต าแหน่งในสายงานเดียวกันหรือต่างสายงานก็ได้ และในบางกรณีอาจมีการ       
สั่งให้ไปด ารงต าแหน่งในระดับต่ ากว่าเดิมก็ได้ 

 
 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 
 1. มาตรา 57 มาตรา 63 และมาตรา 132 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ.2551 

 2. กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน  พ.ศ. 2551 

 3. หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 7  ลงวันที่ 6 มนีาคม 2552 

 4. หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10  ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 

 5. หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 34  ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 

 6. หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 0708/ว 9  ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2535 

 7. หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ สร 0705/ว 15  ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2521 
 

 
 หลักเกณฑ์และแนวทางการขอย้าย 
  
 คุณสมบัติในการย้าย 
 ผู้มีสัญญาผูกพันชดใช้ทุนกรณีแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร (ทุนรัฐบาล)  ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือ
ข้อผูกพันที่ก าหนดไว้ในขณะนั้น 
   

 ขั้นตอนการย้าย 

 1. ผู้ขอย้ายยื่นเรื่องขอย้ายต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 
 2. หน่วยงานตรวจสอบต าแหน่งว่างที่จะใช้รับย้าย ขออนุมัติกรมใช้ต าแหน่งในกรณีท าประกาศรับย้าย   

 3. พิจารณาความเหมาะสมในการย้าย/รับย้าย  โดยให้มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสม        
แล้วจัดท ามติท่ีประชุมในการพิจารณาดังกล่าว 

 4. หน่วยงานท าหนังสือทาบทาม/สอบถามหน่วยงานต้นสังกัดของข้าราชการว่าพิจารณาให้ย้าย หรือไม่  
 5. ท าหนังสือแนบเอกสารหลักฐานการขอย้ายพร้อมมติที่ประชุมในการรับย้ายเพ่ือเสนอกรมพิจำรณำ
อนุมัติพร้อมลงนำมในค ำสั่งย้ำย 
 6. หน่วยงานแจ้งผู้ขอย้ายทราบและให้ไปปฏิบัติงานในต าแหน่งใหม่ ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่
รบัทราบค าสั่ง 

7. หน่วยงานท าหนังสือแจ้งวันมารายงานตัว หน่วยงานต้นสังกัดท าหนังสือแจ้งวันส่งตัว ให้กรมทราบ 
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กระบวนกำร ขั้นตอนในกำรจัดท ำค ำสั่งย้ำยข้ำรำชกำร 
(กรณีปกต ิระดับปฏิบัติกำร/ปฏิบัติงำน) 

 
 

 

สัญลักษณ์ 

 

จุดเริ่มต้น/สิ้นสุด 

 

ขั้นตอน/กิจกรรม 

 

จุดตัดสินใจ 

 

การเชื่อมต่อ 

 

ทิศทางการไหล 
  

ล าดับ ขั้นตอน 
หน่วยงาน
ระดับกอง/

ส านัก 
กองการเจ้าหน้าที่ 

หัวหน้า 
ส่วนราชการ 

1 รับหนังสือแจ้งความประสงค์ขอย้ายข้าราชการ
จากกอง/สถาบัน/ส านักงาน/ส านักและ
หน่วยงานระดับกองในสังกัดกรมควบคุมโรค 

   

2 ส่งเรื่องให้กลุ่มข้อมูลฯ กันอัตราการใช้ต าแหน่ง    

3 ตรวจสอบเอกสารและข้อมูล ดังนี้ 
1. แบบหนังสือขอย้าย 
2. รายงานคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของ
หน่วยงาน 
3. หนังสือยินยอมของหน่วยงานต้นสังกัดของผู้
ของย้าย 
4. ข้อมูลบุคคลและต าแหน่งว่าง 

   

4 จัดท าค าสั่งย้ายข้าราชการเสนออธิบดี    

5  หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาอนุมัติและลงนาม
ในค าสั่งย้ายข้าราชการ 

   

6 จัดท าส าเนาค าสั่งและจัดส่งส าเนาค าสั่ง  
ให้หน่วยงานต้นสังกัดของผู้ขอย้ายและ
หน่วยงานที่รับย้าย และหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

   

7 หน่วยงานต้นสังกัดแจ้งส่งตัว  และหน่วยงาน
ผู้รับย้ายแจ้งรายงานตัว 

   

8 แจ้งเรียนผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ทราบ    

9 จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องเข้าแฟ้ม 
 

   

Yes 

 

No 

 
Yes 

No 
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รำยละเอียดขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

 

ขั้นตอน กิจกรรม เอกสำรอ้ำงอิง 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

1.  รับหนังสือแจ้งความ
ประสงค์ขอย้ายข้าราชการ
จากกอง/สถาบัน/
ส านักงาน/ส านักและ
หน่วยงานระดับกองใน
สังกัดกรมควบคุมโรค 

- พิจารณาการขอย้ายว่าเป็นกรณีย้าย
ปกติหรือไม่ (วุฒิการศึกษาตรงตามท่ี 
ก.พ. ก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ 
ต าแหนง/สายงาน)  ในระดับเดียวกัน/
ต่ ากว่า  เพ่ือด าเนินการต่อไป  

1. หนังสือส านักงาน ก.พ.      
     - ว 7 /2552 
     - ว 9/2535   
2. มาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง 

ภายใน 3 วัน 

2.  ส่งเรื่องให้กลุ่มข้อมูลฯ 
กันอัตรา การใช้ต าแหน่ง
ว่าง 

แจ้งกลุ่มข้อมูลฯ ตรวจสอบอัตราว่าง
และกันอัตรา   

ผลการตรวจสอบข้อมูล
บุคคล และข้อมูลต าแหน่ง
ว่างจากกลุ่มข้อมูลฯ (DPIS) 

3. ตรวจสอบเอกสารและ
ข้อมูล ดังนี้ 
    - แบบหนังสือขอย้าย 
    - รายงาคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลของ
หน่วยงาน 
    - หนังสือยินยอมของ
หน่วยงานต้นสังกัดของผู้
ขอย้าย 
    4. ข้อมูลบุคคล และ
ต าแหน่งว่าง 

1. ตรวจสอบเอกสารต่างๆ  หากขาด
เอกสารฉบับใดก็ประสานเป็นการภายใน
กับหน่วยงานที่เสนอเรื่องมา      
2. ถ้าหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ขอย้ายยัง
ไม่ได้พิจารณาการย้ายก็ท าเป็นหนังสือ
แจ้งให้พิจารณา 
 

1.หนังสือส านักงาน ก.พ.  
     - ว 7 /2552 
     - ว 9/2535   
2. ข้อมูลในระบบ DPIS  
ของกรมควบคุมโรค 
3. เอกสารแนบจาก
หน่วยงานต้นสังกัด 

4.  จัดท าค าสั่งย้าย
ข้าราชการเสนออธิบดี  

จัดท าค าสั่งย้ายข้าราชการเสนออธิบดี
เพ่ือพิจารณาอนุมัติและลงนามในค าสั่ง 

1. หนังสือส านักงาน ก.พ.  
     - ว 7/2552  
     - ว 9/ 2535  
2. ข้อมูลในระบบ DPIS  
ของกรมควบคุมโรค 

ภายใน 3 วัน 

5.  หัวหน้าสว่นราชการ
พิจารณาอนุมัติและลงนาม
ในค าสั่งย้ายข้าราชการ 

- 

มาตรา 57 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 
2551 

- 
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6.  จัดท าส าเนาค าสั่งและ
จัดส่งส าเนาค าสั่งให้
หน่วยงานต้นสังกัดของผู้
ขอย้ายหน่วยงานที่รับย้าย 
และหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

 

จัดท าส าเนาค าสั่งและจัดส่งส าเนาค าสั่ง
ย้ายข้าราชการ  ดังนี้ 
1. แจ้งให้หน่วยงานของผู้ขอย้ายทราบ
และให้ผู้ขอย้ายมอบหมายงานและส่งตัว
ไปปฏิบัติราชการ 
2. แจ้งให้หน่วยงานที่รับย้ายทราบ 
และถ้าข้าราชการมารายงานตัวก็ให้แจ้ง
กรมฯ ทราบ 
3. แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส านักงาน 
ก.พ. กรมบัญชีกลาง  กองคลัง  กลุ่ม
ข้อมูลฯ  กลุ่มประเมินฯ  

- ภายใน 3 วัน 

7.  หน่วยงานต้นสังกัด
แจ้งส่งตัว และหน่วยงานที่
รับย้ายแจ้งรายงานตัว 

ตรวจสอบวันส่งตัวไปปฏิบัติราชการกับ
วันรายงานตัวปฏิบัติราชการต้องเป็นวัน
เดียวกัน 

- ภายใน 1 วัน 

8.  แจ้งเรียนผู้อ านวยการ 
กองการเจ้าหน้าที่ทราบ 

จัดท าหนังสือแจ้งการรายงานตัว  
เรียนผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
เพ่ือโปรดทราบ 

หนังสือรายงานตัว
ข้าราชการ ภายใน 1 วัน 

9.  จัดเก็บเอกสารที่
เกี่ยวข้องเข้าแฟ้ม 

จัดเก็บเอกสารรวบรวมเข้าแฟ้ม 
- ภายใน 1 วัน 
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 13. กำรโอน 
 

 
การโอน หมายถึง การแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดกระทรวงหรือกรมหนึ่ง ให้ไปด ารงต าแหน่ง ในอีก

กระทรวงหรือกรมหนึ่ง หรือการให้พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอ่ืนของรัฐมาบรรจุและ  
แต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ 

 
 
กฎหมำยและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 1. มาตรา 57 มาตรา 63 มาตรา 64 และมาตรา 132 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 

พ.ศ.2551 
 2. กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน  พ.ศ. 2551 
 3. หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 4 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 
 4. หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 7 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2552 และแก้ไขเพ่ิมเติม ตามหนังสือ

ส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 16 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 
 5. หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 30 ลงวันที่ 15 กันยายน 2553 และแก้ไขเพ่ิมเติม ตาม
หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 4 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2558 

 6. หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 36 ลงวันที่ 29 กันยายน 2553 และแก้ไขเพ่ิมเติม ตาม
หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 9 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 

 7. หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ สร 0705/ว 15  ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2521 
 

 
 กำรรับโอนข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญในกรณีปกติ 
 
 1. ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 ทั้งสองฝ่ายตกลงยินยอมในการโอนนั้นแล้ว  
 2. ให้แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทเดียวกัน ในระดับท่ีไม่สูงกว่าเดิม และรับเงินเดือนไม่สูงกว่าเดิม  
 3. การโอนไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่ต่ ากว่าเดิมจะกระท ามิได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก
ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้นั้น 
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 14. กำรเลื่อนระดับปฏิบัติกำร ขึ้นด ำรงต ำแหน่งระดับช ำนำญกำร  
 
 
 

 
 
 
 คุณสมบัติของบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งที่สูงขึ้น 
 
ที ่ คุณสมบัติของบุคคล หมายเหตุ 
1 มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง ระดับปฏิบัติการ 1. หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 

1 0 0 8 / ว  1 0  ล ง วั น ที่  1 1 
ธันวาคม 2551 
2 .  ม า ต ร า  6 2  ต า ม 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2551 
 

2 เคยด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ  ดังนี้ 
- ระยะเวลา 6 ปี  ส าหรับผู้มีคุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี 
- ระยะเวลา 4 ปี  ส าหรับผู้มีคุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโท 
- ระยะเวลา 2 ปี  ส าหรับผู้มีคุณวุฒิการศึกษา ปริญญาเอก 

3 ปฏิบัติงานในต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง หรือต าแหน่งอ่ืนที่เกี่ยวข้องมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 1 ปี 

4 มีระยะเวลาขั้นต่ าในการด ารงต าแหน่งที่จะเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง หรือเคย
ด ารงต าแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งหรือสายงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
เกื้อกูล ตามคุณวุฒิของบุคคล ดังนี้  
- ระยะเวลา  6 ปี  ส าหรับผู้มีคุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี 
- ระยะเวลา  4 ปี  ส าหรับผู้มีคุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโท 
- ระยะเวลา  2 ปี  ส าหรับผู้มีคุณวุฒิการศึกษา ปริญญาเอก 

หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่  นร 
1006/ว 7 ลงวันที่ 6 มีนาคม 
2552 และส านักงาน ก.พ. ที่ นร 
1 0 0 6 / ว  1 0  ล ง วั น ที่  1 5 
กันยายน 2548 

5 ผ่านเกณฑ์ตามแนวทางการพิจารณา ไม่น้อยกว่า 60%  หนั งสื อกรมควบคุมโรคที่  ส ธ 
0402.2/ว2157 ลงวันที่ 25 
กันยายน 2558 

6 ผ่านการประเมินคุณลักษณะบุคคล ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน  
 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJ77SzzsbTAhUXTY8KHcdfBcIQFggkMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ocsc.go.th%2F%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%258E%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A2%2F%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%258D%25E0%25B8%258D%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%2582%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B7%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2599-%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A8-2551&usg=AFQjCNFAziR0fiyc7P4IImSuxmm3pHqU9A
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJ77SzzsbTAhUXTY8KHcdfBcIQFggkMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ocsc.go.th%2F%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%258E%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A2%2F%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%258D%25E0%25B8%258D%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%2582%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B7%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2599-%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A8-2551&usg=AFQjCNFAziR0fiyc7P4IImSuxmm3pHqU9A
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หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลงำนเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งในระดับที่สูงข้ึน  
 
  
 ผลงำนที่ส่งประเมิน  
 

1. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจาก อ.ก.พ.กรม หรือคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่ อ.ก.พ.กรม แต่งตั้ง 
และผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ ตามมาตรา 57 เห็นชอบแลว ให้ส่งผลงานประเมินตามหัวข้อเรื่องที่ไดเสนอไวในขั้นตอน
การคัดเลือกบุคคลภายในระยะเวลาที่กรมก าหนด 

2. ผลงานที่ส่งประเมินจะต้องประกอบด้วยผลงานที่เกิดจากงานในหน้าที่ความรับผิดชอบและ
ข้อเสนอแนวคิดเพ่ือพัฒนางาน ดังนี้ 

2.1 ผลงานที่เป็นผลการด าเนินงานที่ผ่านมาที่เป็นผลส าเร็จของงานที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบของผูนั้น ซึ่งอาจไมจ าเป็นต้องมีการจัดท าผลงานขึ้นใหม่ เพ่ือใช้ในการ
ประเมินโดยเฉพาะ โดยให้น าเสนอในรูปแบบของการสรุป วิเคราะห์ถึงผลที่เกิดขึ้นแสดงถึงความรู ความสามารถ 
และความช านาญงานของบุคคล สามารถระบผุลส าเร็จของงานหรอืประโยชน์ที่เกิดจากผลงานดังกล่าว หรือการน า
ผลงานไปใช้เพ่ือแก้ไขปัญหางานหรือใช้เสริมยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน โดยมิใช่เป็นเพียงการรวบรวมผลงาน
ย้อนหลัง ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินผลงานอาจก าหนดเพ่ิมเติมให้มีความเหมาะสมกับสายงานและลักษณะงาน
ของหน่วยงานกไ็ด ้ 

  2.2 ขอเสนอแนวคิด วิธีการ เพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ควรเป็นแนวคิด วิสัยทัศน์ หรือแผนงานที่จะท าในอนาคต เพ่ือพัฒนางานในต าแหน่งที่จะไดรับการแต่งตั้งและสอด
คลองกับแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน รวมทั้ง ควรเป็นแนวคิดหรือแผนงานที่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง และให้มี
การติดตามผลภายหลังการแต่งตั้งแล้วด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินผลงานอาจก าหนดเพ่ิมเติมให้มีความ 
เหมาะสมกับสายงานและลักษณะงานของหน่วยงานก็ได  
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   2.3 ผลงานวิชาการ คือเอกสารซึ่งเรียบเรียงจากผลงานทางวิชาการของตนเองหรือของ
ผู้อ่ืนในลักษณะที่เป็นการวิเคราะห์วิจารณ์ หรือเสนอแนวความคิดใหม่ๆ จากพ้ืนฐานทางวิชาการนั้นๆ (ในกรณีที่
เรียบเรียงจากผลงานของผู้อื่น จะต้องมีการอ้างอิงไว้ด้วย) 

3. ผลงานที่ส่งประเมินจะต้องอยู่ในเงื่อนไขและลักษณะของผลงานของต าแหน่งในแต่ละระดับ
และแต่ละสายงาน และตามที่คณะกรรมการประเมินผลงานก าหนดเพ่ิมเติม (ถามี)  

4. ให้มีการเปิดเผยผลงานต่อสาธารณะ เพ่ือประโยชนในการศึกษาหรือ ใช้อ้างอิงและป้องกัน 
การลอกเลียนผลงาน เช่น น าลงใน Intranet หรือลง Web-site เป็นต้น  

 
ลักษณะเนื้อหาของผลงาน 

คุณภาพ มีคุณภาพของผลงานที่เชื่อถือได้ 
ความยุ่งยากซับซ้อน ใช้หลักวิชาการเฉพาะทางในการปฏิบัติงานที่มีความยุ่งยากมาก จ าเป็นต้องมีการ

ตัดสินใจ หรือแก้ไขปัญหาในงานที่ปฏิบัติได้ด้วยตนเอง 
ประโยชน์ เป็นประโยชน์กับทางราชการ ประชาชน หรือความก้าวหน้าของราชการหรือการ

ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง สามารถช่วยเสริมหรือสร้างความส าเร็จของเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ 

ความรู้ความช านาญ มีความรู้ ความช านาญ และประสบการณ์ที่สามารถปฏิบัติงานในความรับผิดชอบด้วย
ตนเอง และเป็นที่ยอมรับของงานนั้นๆ 

 
 
 ผลงำนวิชำกำรที่จะน ำมำประเมินจะต้องอยใูนเงื่อนไข ดังนี้  
 
  1. เป็นผลงานที่จัดท าขึ้นในระหว่างที่ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีต่ ากว่าระดับที่จะประเมิน  1 ระดับ 
เว้นแต่คณะกรรมการประเมินผลงานจะก าหนดเป็นอย่างอ่ืน แต่อย่างน้อยจะต้องมีผลงานที่ต่ ากว่า 1 ระดับ      
อยู่ด้วย  
  2. ไม่ใช่ผลงานวิจัย หรือวิทยานิพนธ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือขอรับปริญญา หรือ 
ประกาศนียบัตร หรือเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม  
  3. กรณีที่เป็นผลงานร่วมกันของบุคคลหลายคนจะต้องแสดงให้เห็นว่าผู้เสนอผลงานประเมินได้  
มีส่วนร่วมในการจัดท าหรือผลิตผลงานในส่วนใด หรือเป็นสัดส่วนเท่าใด และมีค ารับรองจากผู้มีส่วนร่วมในผลงาน
นั้นและจากผู้บังคบับัญชาด้วย  
  4. ผลงานที่น ามาใช้ประเมิน เพ่ือเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้นแล้วจะน ามา
เสนอให้ประเมิน เพ่ือเลื่อนขึ้นแตง่ตั้งในระดับที่สูงขึ้นอีกไมได  
  5. แนวคิดเพ่ือการพัฒนางานใหม้ีประสิทธิภาพมากข้ึนต้องเป็นแนวคิดที่จะพัฒนางานในต าแหน่ง
ที่ได้รับการแต่งตั้ง และมีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของระยะเวลาของการด าเนินงานไว้ด้วย 
  6. จ านวนผลงานและข้อเสนอแนวคิดเพ่ือพัฒนางานใหส้่งตามจ านวนที่คณะกรรมการประเมินผล
งานในแต่ละสายงานจะก าหนด  
  2.7 อ่ืน ๆ ตามที่เห็นสมควร  
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 ลักษณะของผลงำน  ดังนี้  
 
  1. ขอบเขตของผลงำน เป็นผลการปฏิบัติงานและหรือผลส าเร็จของที่เกิดจากงานในหน้าที่ 
ความรับผิดชอบของต าแหน่งและแนวคิดหรือแผนงานที่จะด าเนินการในอนาคตที่เป็นการพัฒนาในต าแหน่งที่จะ
ได้รับการแตง่ตั้ง  

  2. คุณภำพของผลงำน   มีคุณภาพของผลงานดี 

  3. ควำมยุ่งยำกซับซ้อนของผลงำน ใช้หลักวิชาการเฉพาะทางหรือหลักวิชาชีพเฉพาะด้านในการ
ปฏิบัติงานที่มีความยุ่งยากเป็นพิเศษจ าเป็นต้องมีการตัดสินใจ หรือแกปัญหาในงานที่ปฏิบัติมาก  

  4. ประโยชนของผลงำน เป็นประโยชนต่อทางราชการ หรือประชาชน หรือประเทศชาติ หรือต่อ
ก้าวหนาทางวิชาการ หรือในงานวิชาชีพในระดับสูง หรือการพัฒนาการปฏิบัติงานในระดับสูง 

  5. ควำมรูควำมช ำนำญงำนและประสบกำรณ มีความรู้ ความช านาญงาน และประสบการณสูงมาก
เป็นที่ยอมรับในระดับกอง หรือวงการวิชาการหรือวิชาชีพด้านนั้น ๆ  
 
 

คณะกรรมกำรประเมินผลงำน  
 

ให้ อ.ก.พ.กรมแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานโดยแต่งตั้งตามสายงานของต าแหน่งที่จะ
ประเมินเป็นจ านวนหลายคณะก็ได้ ตามความเหมาะสมและความจ าเป็นของแต่ละกรม มีวาระการด ารงต าแหน่ง
คราวละไมเกิน 2 ป โดยมีองคป์ระกอบดังนี้ 

 
กรณีกำรแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งระดับช ำนำญกำร  
 
1. ผู้อ านวยการหน่วยงานระดับส านักหรือกอง หรือข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารง

ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ ขึ้นไปในสายงานที่จะแต่งตั้ง หรือสายงานที่จัดกลุ่มเดียวกันโดย
ความเห็นชอบของ ก.พ. ตามที่ผู้อ านวยการหน่วยงานระดับส านักหรือกองต้นสังกัดของต าแหน่ งที่จะแต่งตั้ง
มอบหมาย จ านวน 1 คน เป็นประธานกรรมการ 

2. ข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการขึ้นไป ในสายงานที่จะแต่งตั้ง
หรือสายงานที่จัดกลุ่มเดียวกันโดยความเห็นชอบของ ก.พ. ตามที่ผู้อ านวยการหน่วยงานระดับส านักหรือกอง
มอบหมาย จ านวน 2-5 คน เป็นกรรมการ 

3. ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการขึ้นไป ซึ่งปฏิบัติงานการเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงาน เป็นเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ในการประเมินผลงานวิชาการของบุคคล เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ ตามหลักเกณฑ์และวีการที่ ก.พ. และกรมควบคุมโรคก าหนดแล้วให้
รายงานผลการประเมินต่อผู้มีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตร 57 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน    
พ.ศ.2551 ตามแบบรายงานที่กรมควบคุมโรคก าหนด 
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เกณฑ์กำรประเมินผลงำนเพื่อแต่งตั้งใหด้ ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำร 
ระดับช ำนำญกำรและระดับช ำนำญกำรพิเศษ ทุกต ำแหน่ง ของกรมควบคุมโรค 

 
 รูปแบบของเอกสารประกอบค าขอประเมินผลงานเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ช านาญการและระดับช านาญการพิเศษ ทุกต าแหน่งของกรมควบคุมโรค ให้ใช้รูปแบบและหลักเกณฑ์ของเอกสาร
ประกอบค าขอประเมินผลงาน สายงานนักวิชาการสาธารณสุข ตามหนังสือกรมควบคุมโรค ที่ สธ 0402.2/ว 
479 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2549  

 1. เกณฑ์ตัดสินในการประเมินผลงาน เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการและ
ระดับช านาญการพิเศษ  ของทุกต าแหน่งของกรมควบคุมโรค 

1.1 ผู้ที่จะถือว่าผ่านการประเมินจะต้องได้คะแนนรวมในการประเมิน อวช.1 – 4 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ
หกสิบ 

1.2 อวช.1 – 4 ก าหนดคะแนนเต็มดังนี้ 

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

1.  ต าแหน่ ง ในสายงานหลั ก  ได้ แก่  นายแพทย์  ทั นตแพทย์ 
นายสัตวแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข นัก
เทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักรังสีการแพทย์       
นักกายภาพบ าบัด   นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา    
  

10 30 10 50 

2. ต าแหน่งในสายงานสนับสนุน เช่น ต าแหน่งนักวิเคราะห์ –นโยบาย
และแผน นักจัดการงานทั่วไป นักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการเงินและ
บัญชี เป็นต้น 
 

10 30 30 30 

2. ลักษณะของผลงานวิชาการตามที่ ก.พ.ก าหนด  

 3. ผู้ที่จะขอเข้ารับการประเมินจะต้องเป็นผู้ที่กรมควบคุมโรคประกาศว่าเป็นผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการ
ประเมิน และจะต้องส่งเอกสารเพ่ือขอเข้ารับการประเมินภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่กรมประกาศให้เป็นผู้ได้รับ
คัดเลือกให้เข้ารับการประเมิน 

4. รูปแบบเอกสารประกอบค าขอคัดเลือกบุคคล  
  4.1 เอกสารประกอบค าขอคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินเพ่ือเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งในระดับที่สูงข้ึน ทุกต าแหน่ง ใช้แบบฟอร์มที่ 1.1  
  4.2 เอกสารประกอบค าขอคัดเลือกและประเมินบุคคลเพ่ือย้าย/โอน/บรรจุกลับ เพ่ือแต่งตั้ง      
ผู้ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงประเภทวิชาการในระดับที่จะแต่งตั้ง แต่ไม่จัดอยู่ในกลุ่มต าแหน่งเดียวกันกับต าแหน่ง
ที่จะแต่งตั้งทุกต าแหน่งใช้แบบฟอร์มที่ 1.2 และแบบฟอร์มที่ 1.3  

  4.3 การขอนับระยะเวลาการด ารงต าแหน่งเกื้อกูลใช้แบบฟอร์มที่ 1.3  
 
หมำยเหตุ : สำมำรถดำวน์โหลดแบบฟอร์มที่เว็บไซต์ http://person.ddc.moph.go.th/person1/ 
 
 
 

http://person.ddc.moph.go.th/person1/
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5. หลักเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานวิชาการ  
 

 
ต ำแหน่ง 

กำรเผยแพร่ผลงำนวิชำกำร 

ระดับ 
ช ำนำญกำร 

ระดับช ำนำญกำรพิเศษ 

 
1. ต าแหน่งในสายงานหลัก  ได้แก่ นายแพทย์ ทันตแพทย์ 
นายสัตวแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข 
นักเทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  นักรังสี
การแพทย์ นักกายภาพบ าบัด  นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา    
  

 
เผยแพร่ใน
ระดับส านัก/
กอง ภายใน
กรมควบคุมโรค 
อย่างน้อย  
1 เรื่อง 

 
เผยแพร่ในวารสารทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์
หรือการสาธารณสุข  
หรือพิมพ์เผยแพร่ใน
รายงานประจ าปีระดับ
กรม หรือน าเสนอในการ
ประชุมทางวิชาการของ
หน่วยงานระดับกรม 
อย่างน้อย  
1 เรื่อง 
 

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

ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด 
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 15. ระเบียบกำรลำของข้ำรำชกำร 
 

ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ การลาทุกประเภทตาม
ระเบียบนี้ถ้ามีกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี ก าหนดเกี่ยวกับการลาประเภทใดไว้เป็นพิเศษ ผู้ลาและ    
ผู้มีอ านาจพิจารณาหรืออนุญาตจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการลาประเภท
นั้นด้วย โดยสรุปการลาไว้ ดังนี้ 

 1. ในกรณีที่ผู้มีอ านาจอนุญาตการลาตามระเบียบนี้ไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้    
และมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนไม่อาจรอขออนุญาตจากผู้มีอ านาจอนุญาตได้ ให้ผู้ลาเสนอหรือจัดส่งใบลาต่อ  
ผู้มีอ านาจอนุญาตชั้นเหนือขึ้นไปเพ่ือพิจารณา และเมื่ออนุญาตแล้วให้แจ้งให้ผู้มีอ านาจอนุญาตตามระเบียบนี้  
ทราบด้วย  

 2. ผู้มีอ านาจพิจารณาหรืออนุญาตการลา จะมอบหมายหรือมอบอ านาจโดยท าเป็นหนังสือ  
ให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนเป็นผู้พิจารณาหรืออนุญาตแทนก็ได้ โดยให้ค านึงถึงระดับต าแหน่งและความรับผิดชอบ 
ของผู้รับมอบอ านาจเป็นส าคัญ  

 3. การลาของข้าราชการในช่วงก่อนและหลังวันหยุดราชการประจ าสัปดาห์ หรือวันหยุดราชการ  
ประจ าปี เพื่อให้มีวันหยุดต่อเนื่องกัน ให้ผู้มีอ านาจพิจารณาหรืออนุญาตใช้ดุลพินิจตามความเหมาะสม และจ าเป็น
ที่จะอนุญาตให้ลาได้ โดยมิให้เสียหายแก่การปฏิบัติราชการ 

 4. ข้าราชการผู้ใดได้รับค าสั่งให้ไปช่วยราชการ ณ หน่วยงานอ่ืนใดของทางราชการ หากประสงค์
จะลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว ลาพักผ่อน หรือลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือ เข้ารับการเตรียมพลในระหว่าง
เวลาที่ไปช่วยราชการ ให้เสนอขออนุญาตลาต่อผู้บังคับบัญชา ของหน่วยงานที่ไปช่วยราชการ แล้วให้หน่วยงานนั้น
รายงานจ านวนวันลาให้หน่วยงานต้นสังกัดของผู้นั้น ทราบอย่างน้อยปีละครั้ง การลาประเภทอ่ืนนอกจากที่ระบุไว้
ในวรรคหนึ่ง ให้เสนอขออนุญาตลาต่อผู้มีอ านาจพิจารณา หรืออนุญาตการลาของส่วนราชการเจ้าสังกัดตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดส าหรับการลาประเภทนั้น 

 5. การนับวันลาตามระเบียบนี้ให้นับตามปีงบประมาณ  
  5.1 การนับวันลาเพ่ือประโยชน์ในการเสนอหรือจัดส่งใบลา อนุญาตให้ลาและค านวณ

วันลาให้นับต่อเนื่องกัน โดยนับวันหยุดราชการที่อยู่ในระหว่างวันลาประเภทเดียวกันรวมเป็นวันลาด้วย เว้นแต่การ
นับเพ่ือประโยชน์ในการค านวณวันลาส าหรับวันลาป่วยที่มิใช่วันลาป่วยตามกฎหมายว่าด้วย  การสงเคราะห์
ข้าราชการผู้ได้รับอันตราย หรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ วันลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร        
วันลากิจส่วนตัว และวันลาพักผ่อน ให้นับเฉพาะวันท าการ 

  5.2 การลาป่วยหรือลากิจส่วนตัวซึ่งมีระยะเวลาต่อเนื่องกัน จะเป็นในปีงบประมาณ
เดียวกัน หรือไม่ก็ตามให้นับเป็นการลาครั้งหนึ่ง ถ้าจ านวนวันลาครั้งหนึ่งรวมกันเกินอ านาจของผู้มีอ านาจอนุญาต
ระดับใด ให้น าใบลาเสนอข้ึนไปตามล าดับจนถงึผู้มีอ านาจอนุญาต 
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 5.3 ข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร ลากิจส่วนตัว  ซึ่งมิใช่ 
ลากิจส่วนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตร หรือลาพักผ่อน ซึ่งได้หยุดราชการไปยังไม่ครบก าหนด ถ้ามีราชการ จ าเป็นเกิดขึ้น 
ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจอนุญาต จะเรียกตัวมาปฏิบัติราชการระหว่างการลาก็ได้ การลาของข้าราชการ 
ที่ถูกเรียกกลับมาปฏิบัติราชการระหว่างการลา ให้ถือว่าสิ้นสุดก่อนวันมาปฏิบัติราชการ เว้นแต่ผู้มีอ านาจอนุญาต
เห็นว่าการเดินทางต้องใช้เวลาให้ถือว่าสิ้นสุดก่อนวันเดินทางกลับ 

 5.4 การลาครึ่งวันในตอนเช้าหรือตอนบ่าย ให้นับเป็นการลาครึ่งวันตามประเภทของการลานั้น ๆ 
 5.6 ข้าราชการซึ่งได้รับอนุญาตให้ลา หากประสงค์จะยกเลิกวันลาที่ยังไม่ได้หยุดราชการ  

ให้เสนอขอยกเลิกวันลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาตให้ลา และให้ถือว่าการลาเป็นอันสิ้นสุด 
ก่อนวันมาปฏิบัติราชการ 

 5.7 เพ่ือควบคุมให้เป็นไปตามระเบียบนี้ ให้ส่วนราชการจัดท าบัญชีลงเวลาการปฏิบัติ ราชการ
ของข้าราชการในสังกัด โดยมีสาระส าคัญตามตัวอย่างท้ายระเบียบนี้ หรือจะใช้เครื่องบันทึก เวลาการปฏิบัติ
ราชการแทนก็ได้  

 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ มี ๑๑ ประเภท  ดังนี้ 
๑. การลาป่วย 
๒. การลาคลอดบุตร 
๓. การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 
๔. การลากิจส่วนตัว 
๕. การลาพักผ่อน 
๖. การลาอุปสมบทหรือการไปประกอบพิธีฮัจย์ 
๗. การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
๘. การลาไปศึกษา ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  หรือดูงาน 
๙. การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
๑๐.   การลาติดตามคู่สมรส 
๑๑.   การลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 
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 1. กำรลำป่วย 
 
 ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาป่วย เพ่ือรักษาตัวให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 
จนถึงผู้มีอ านาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลา  
 **เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นจะเสนอหรือจัดส่งใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการก็ได้  ในกรณีที่ข้าราชการ 
ผู้ขอลามีอาการป่วยจนไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้จะให้ผู้ อ่ืนลาแทนก็ได้ แต่เมื่อสามารถลงชื่อได้แล้ว  
ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว  
  1. การลาป่วยตั้งแต่ ๓๐ วันขึ้นไป ต้องมีใบรับรองของแพทย์ซึ่งเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียน และรับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบไปกับใบลาด้วย ในกรณีจ าเป็นหรือเห็นสมควรผู้มีอ านาจอนุญาต  
จะสั่งให้ใช้ใบรับรองของแพทย์อ่ืน ซึ่งผู้มีอ านาจอนุญาตเห็นชอบแทนก็ได้  
  2. การลาป่วยไม่ถึง ๓๐ วัน ไมว่าจะเป็นการลาครั้งเดียว หรือหลายครั้งติดต่อกัน ถ้าผู้มีอ านาจ
อนุญาตเห็นสมควร จะสั่งให้มีใบรับรองของแพทย์ประกอบใบลา หรือสั่งให้ผู้ลาไปรับการตรวจจากแพทย์ของ    
ทางราชการ เพ่ือประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได้  
 
 
 2. กำรลำคลอดบุตร 
 
 ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาคลอดบุตร ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา  ตามล าดับจนถึง 
ผู้มีอ านาจอนุญาตก่อน หรือในวันที่ลา  
 ** เว้นแต่ไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้ จะให้ผู้อ่ืนลาแทนก็ได้แต่เมื่อสามารถลงชื่อได้แล้ว ให้เสนอหรือ
จัดส่งใบลาโดยเร็ว โดยไม่ต้องมีใบรับรองของแพทย์  

  1. การลาคลอดบุตรจะลาในวันที่คลอดก่อน หรือหลังวันที่คลอดบุตรก็ได้ แต่เมื่อรวมวันลาแล้ว
ต้องไม่เกิน ๙๐ วัน  

  2. ข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ลาคลอดบุตร และได้หยุดราชการไปแล้ว แต่ไม่ได้คลอดบุตรตาม
ก าหนด หากประสงค์จะขอยกเลิกวันลาคลอดบุตรที่หยุดไปให้ผู้มีอ านาจอนุญาต  อนุญาตให้ยกเลิกวันลาคลอด
บุตรได้ โดยให้ถือว่าวันที่ได้หยุดราชการไปแล้วเป็นวันลากิจส่วนตัว  การลาคลอดบุตรคาบเกี่ยวกับการลาประเภท
ใด ซึ่งยังไม่ครบก าหนดวันลาของการลาประเภทนั้น ให้ถือว่าการลาประเภทนั้นสิ้นสุดลง และให้นับเป็นการลา
คลอดบุตรตั้งแต่วันเริ่มวันลาคลอดบุตร 
 
 
 3. กำรลำไปช่วยเหลือภริยำที่คลอดบุตร  
 
 ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาไปช่วยเหลือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายที่คลอดบุตร  ให้เสนอหรือจัดส่งใบลา
ต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาตก่อน หรือในวันที่ลาภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่คลอดบุตร  

  1. ให้มีสิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรครั้งหนึ่งติดต่อกันได้ ไม่เกิน ๑๕ วันท าการ            
ผู้มีอ านาจอนุญาตอาจให้แสดงหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุญาตด้วยก็ได้ 
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 4. กำรลำกิจส่วนตัว 
 
 ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลากิจส่วนตัว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึง ผู้มีอ านาจ
อนุญาต และเม่ือได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้  
 ** เว้นแต่มีเหตุจ าเป็น ไม่สามารถรอรับอนุญาตได้ทัน จะเสนอหรือจัดส่งใบลาพร้อมระบุเหตุจ าเป็นไว้ 
แล้วหยุดราชการไปก่อนก็ได้ แตจ่ะตอ้งชี้แจงเหตุผลให้ผู้มีอ านาจอนุญาตทราบโดยเร็ว  

  1. ในกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่อาจเสนอ หรือจัดส่งใบลาก่อนได้ ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาพร้อมทั้ง
เหตุผลความจ าเป็นต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาตทันทีในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการ  

  2. ข้าราชการที่ลาคลอดบุตรแล้ว หากประสงค์จะลากิจส่วนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตรให้มีสิทธิลาต่อเนื่อง
จากการลาคลอดบุตรได้ไม่เกิน ๑๕๐ วันท าการ 
 
  
 5. กำรลำพักผ่อน  
 
 ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาพักผ่อน ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา ตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจ
อนุญาต และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้  ข้าราชการมีสิทธิลาพักผ่อนประจ าปีในปีงบประมาณหนึ่ง
ได้ ๑๐ วันท าการ  
 ** เว้นแต่ ข้าราชการดังต่อไปนี้ ไม่มีสิทธิลาพักผ่อนประจ าปี ในปีที่ได้รับบรรจุเข้ารับราชการยังไม่ถึง ๖ 
เดือน  
  (ก) ผู้ซึ่งได้รับบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครั้งแรก  

  (ข) ผู้ซึ่งลาออกจากราชการเพราะเหตุส่วนตัว แล้วต่อมาได้รับบรรจุเข้ารับราชการอีก  

  (ค) ผู้ซึ่งลาออกจากราชการ เพ่ือด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือเพ่ือสมัครรับเลือกตั้งแล้วต่อมา 
ได้รับบรรจุเข้ารับราชการอีกหลัง ๖ เดือน นับแต่วันออกจากราชการ  

  (ง) ผู้ซึ่งถูกสั่งให้ออกจากราชการในกรณีอ่ืน นอกจากกรณีไปรับราชการทหารตามกฎหมาย     
ว่าด้วยการรับราชการทหาร และกรณีไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงค์ของทางราชการ แล้วต่อมาได้รับบรรจุ
เข้ารับราชการอีก  

  1. การอนุญาตให้ลาพักผ่อน ผู้มีอ านาจอนุญาตจะอนุญาตให้ลาครั้งเดียว หรือหลายครั้งก็ได้   
โดยมิให้เสียหายแก่ราชการ 

  2. ถ้าในปีใดข้าราชการผู้ใดมิได้ลาพักผ่อนประจ าปี หรือลาพักผ่อนประจ าปีแล้ว แต่ไม่ครบ ๑๐ 
วันท าการ ให้สะสมวันที่ยังมิได้ลาในปีนั้นรวมเข้ากับปีต่อ ๆ ไปได้ แต่วันลาพักผ่อนสะสมรวมกับวันลาพักผ่อน     
ในปปีัจจุบันจะต้องไม่เกิน ๒๐ วันท าการ  

  3. ส าหรับผู้ที่ได้รับราชการติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี ให้มีสิทธิน าวันลาพักผ่อนสะสม 
รวมกับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันได้ไม่เกิน ๓๐ วันท าการ 

  4. ให้ข้าราชการที่ประจ าการในต่างประเทศในเมืองที่ก าลังพัฒนา ซึ่งตั้งอยู่ในภูมิภาค แอฟริกา 
ลาตินอเมริกา และอเมริกากลาง หรือเมืองที่มีความเป็นอยู่ยากล าบาก เมืองที่มีภาวะความเป็นอยู่ไม่ปกติ และเมือง
ที่มีสถานการณ์พิเศษมีสิทธิลาพักผ่อนประจ าปีในปีหนึ่งได้เพ่ิมขึ้นอีก ๑๐ วันท าการ ส าหรับวันลาตามข้อนี้          
มิให้น าวันที่ยังมิได้ลาในปีนั้นรวมเข้ากับปีต่อไป การก าหนดรายชื่อเมืองให้เป็นไปตามที่ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี
ประกาศก าหนดอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  
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 6. กำรลำอุปสมบทหรือกำรลำไปประกอบพิธีฮัจย์  
 
 ข้าราชการ ซึ่งประสงค์จะลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรือข้าราชการที่นับถือศาสนาอิสลาม          
ซ่ึงประสงค์จะลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบียให้เสนอ หรือจัดส่งใบลาต่อ             
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับ จนถึงผู้มีอ านาจพิจารณา หรืออนุญาตก่อนวันอุปสมบท หรือก่อนวันเดินทางไปประกอบ
พิธีฮัจย์ ไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน  

  1. ในกรณีมีเหตุพิเศษไม่อาจเสนอ หรือจัดส่งใบลาก่อนให้ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นประกอบการ
ลา และให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอ านาจพิจารณา หรืออนุญาตที่จะพิจารณาให้ลา หรือไม่ก็ได ้ 

  2. ข้าราชการที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลาอุปสมบท หรือได้รับอนุญาต 
ให้ลาไปประกอบพิธีฮัจย์แล้ว จะต้องอุปสมบทหรือออกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ภายใน ๑๐ วัน นับแต่วัน    
เริ่มลา และจะต้องกลับมารายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการภายใน ๕ วัน นับแต่วันที่ลาสิกขา หรือวันที่เดินทาง      
กลับถึงประเทศไทยหลังจากการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ทั้งนี้ จะต้องนับรวมอยู่ภายในระยะเวลาที่ได้รับ
อนุญาตการลา  

  3.ข้าราชการที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลาอุปสมบท หรือได้รับอนุญาตให้ลาไป
ประกอบพิธีฮัจย์ และได้หยุดราชการไปแล้ว หากปรากฏว่ามีปัญหาอุปสรรคท าให้ไม่สามารถอุปสมบท หรือไป
ประกอบพิธีฮัจย์ตามที่ขอลาไว้ เมื่อได้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการตามปกติ  และขอยกเลิกวันลา              
ให้ผู้มีอ านาจพิจารณา หรืออนุญาตให้ยกเลิกวันลาอุปสมบท หรือไปประกอบพิธีฮัจย์ โดยให้ถือว่าวันที่ได้หยุด
ราชการไปแล้วเป็นวันลากิจส่วนตัว  
 
 
 7. กำรลำเข้ำรับกำรตรวจเลือกหรือเข้ำรับกำรเตรียมพล  
 
 ข้าราชการที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับการตรวจเลือก ให้รายงานลาต่อผู้บังคับบัญชาก่อนวันเข้ารับการตรวจ
เลือกไม่น้อยกว่า ๔๘ ชั่วโมง ส่วนข้าราชการที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับการเตรียมพลให้รายงานลาต่อผู้บังคับบัญชา
ภายใน ๔๘ ชั่วโมงนับแต่เวลารับหมายเรียกเป็นต้นไป  

  1. ให้ไปเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพลตามวันเวลาในหมายเรียกนั้น  โดยไม่ต้อง
รอรับค าสั่งอนุญาต และให้ผู้บังคับบัญชาเสนอรายงานลาไปตามล าดับ จนถึงหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง         
หรือหัวหน้าส่วนราชการ  
  ** ในกรณีที่ข้าราชการเป็นหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง ให้รายงานลาต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด  
ถ้าเป็นหัวหน้าส่วนราชการให้รายงานลาต่อปลัดกระทรวง หรือหัวหน้าส่วนราชการข้ึนตรง แล้วแต่กรณี  

  2. เมื่อข้าราชการที่ลานั้น พ้นจากการเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล          
แล้วให้มารายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการตามปกติต่อผู้บังคับบัญชาภายใน ๗ วัน  
  ** เว้นแต่กรณีท่ีมีเหตุจ าเป็น ปลัดกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงหัวหน้าส่วนราชการหรือ
รัฐมนตรีเจ้าสังกัด อาจขยายเวลาให้ได้ แต่รวมแล้วไม่เกิน ๑๕ วัน  
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8. กำรลำไปศึกษำ ฝึกอบรม ปฏิบัติกำรวิจัย หรือดูงำน  
 
ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงานในประเทศ หรือต่างประเทศ    

ให้เสนอ หรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงหัวหน้าส่วนราชการ  
** ยกเว้น  ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงแล้วแต่กรณี เพ่ือพิจารณาอนุญาต       

การอนุญาตของหัวหน้าส่วนราชการ เมื่ออนุญาตแล้วให้รายงานปลัดกระทรวง  หรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง 
แล้วแต่กรณีทราบด้วย  

** ในกรณีที่ข้าราชการเป็นหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงให้เสนอ หรือจัดส่งใบลาต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด      
ถ้าเป็นหัวหน้าส่วนราชการให้เสนอ หรือจัดส่งใบลาต่อปลัดกระทรวง หรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง แล้วแต่กรณี 
เพ่ือพิจารณาอนุญาต 

 
 
9. กำรลำไปปฏิบัติงำนในองค์กำรระหว่ำงประเทศ 
 
ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ให้เสนอหรือจั ดส่งใบลาต่อ

ผู้บังคับบัญชาตามล าดับ จนถึงรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพ่ือพิจารณาอนุญาต โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว ้  
ในพระราชกฤษฎีกา เกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการไปท าการ  ซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้น 
เหมือนเต็มเวลาราชการ  

1. ข้าราชการที่ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี เมื่อปฏิบัติงานแล้ว
เสร็จ ให้รายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันครบก าหนดเวลา 

2. ให้รายงานผลเกี่ยวกับการลาไปปฏิบัติงานให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ 
กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ การรายงานผลเกี่ยวกับการลาไปปฏิบัติงานให้ใช้แบบรายงานตามที่ก าหนดไว้  

 
 
10. กำรลำติดตำมคู่สมรส 
 
ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาติดตามคู่สมรส ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา  ตามล าดับจนถึง

ปลัดกระทรวงหรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงแล้วแต่กรณี เพ่ือพิจารณาอนุญาตให้ลาได้ ไม่เกิน ๒ ปี และในกรณี
จ าเป็นอาจอนุญาตให้ลาต่อได้อีก ๒ ปี แต่เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกิน ๔ ปี ถ้าเกิน ๔ ปีให้ลาออกจากราชการ           
 **  ในกรณีที่ข้าราชการเป็นปลัดกระทรวง หรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงให้เสนอ  หรือจัดส่งใบลาต่อ
รัฐมนตรีเจ้าสังกัด  

1. การพิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการลาติดตามคู่สมรส ผู้มีอ านาจอนุญาตจะอนุญาตให้ลาครั้งเดียว    
หรือหลายครั้งก็ได้ โดยมิให้เสียหายแก่ราชการ แต่เมื่อรวมแล้วจะต้องไม่เกินระยะเวลาตามที่ก าหนด และจะต้อง
เป็นกรณีที่คู่สมรสอยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือปฏิบัติงานในต่างประเทศเป็นระยะเวลาติดต่อกัน ไม่ว่าจะอยู่ปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ หรือปฏิบัติงานในประเทศเดียวกันหรือไม ่ 

2. ข้าราชการที่ได้ลาติดตามคู่สมรส ครบก าหนดระยะเวลาในระหว่างเวลาที่คู่สมรสอยู่ปฏิบัติหน้าที่
ราชการ หรือปฏิบัติงานในต่างประเทศติดต่อกันคราวหนึ่งแล้ว ไม่มีสิทธิขอลาติดตามคู่สมรสอีก  

** เว้นแต่คู่สมรสจะได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือปฏิบัติงานประจ าในประเทศไทย แล้วต่อมาได้รับ
ค าสั่งให้ ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือไปปฏิบัติงานในต่างประเทศอีก จึงจะมีสิทธิขอลาติดตามคู่สมรส 
ตามได้ใหม ่ 
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11. กำรลำไปฟื้นฟูสมรรถภำพด้ำนอำชีพ 
 
ข้าราชการผู้ใดได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่  หรือถูกประทุษร้าย 

เพราะเหตุกระท าการตามหน้าที่ จนท าให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาไปฟ้ืนฟู
สมรรถภาพด้านอาชีพให้เสนอ หรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ จนถึงผู้มีอ านาจพิจารณาหรืออนุญาต
พร้อมแสดงหลักฐานเกี่ยวกับหลักสูตรที่ประสงค์จะลา และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เพ่ือพิจารณาอนุญาต และ
เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว จึงจะหยุดราชการเพ่ือไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพได้  

1. หากข้าราชการผู้นั้นประสงค์จะลาไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร เกี่ยวกับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ         
ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  หรือที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพ แล้วแต่กรณีมีสิทธิลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ด้านอาชีพครั้งหนึ่งได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรที่ประสงค์จะลา แต่ไม่เกิน ๑๒ เดือน   

2. ข้าราชการที่ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บจนท าให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพ หรือพิการเพราะเหตุอ่ืน 
นอกจากที่ก าหนด และผู้มีอ านาจสั่งบรรจุพิจารณาแล้ว เห็นว่ายังสามารถรับราชการต่อไปได้ หากข้าราชการ 
ผู้นั้นประสงค์จะลาไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่จ าเป็น ต่อการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ ให้ผู้มีอ านาจพิจารณา หรืออนุญาตพิจารณาให้ลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ด้านอาชีพดังกล่าวครั้งหนึ่งได้ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรที่ประสงค์จะลา แต่ไม่เกิน ๑๒ เดือน  

3. หลักสูตรตามที่ก าหนด ต้องเป็นหลักสูตรที่ส่วนราชการ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ องค์กรการกุศลอันเป็น
สาธารณะ หรือสถาบันที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของทางราชการเป็นผู้จัด หรือร่วมจัด  
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 16. กำรแต่งกำย 
 
 

เครื่องแบบปฏิบัติรำชกำร  ข้ำรำชกำรพลเรือน (ชำย) 
 

เสื้อคอพับสีประเภทสีกำกี  ประกอบด้วย  
 

๑. เสื้อคอพับสีประเภทสีกากีแขนยาว / แขนสั้น  

๒. กางเกงแบบราชการสีประเภทสีกากีไม่พับปลายขา  

๓. เครื่องหมายแสดงสังกัด ติดปกคอเสื้อด้านหน้าทั้งสองข้าง  

๔. อินทรธนู  

๕. แพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้ประดับที่อกเสื้อเหนือกระเป๋าบนซ้าย  

๖. ป้ายชื่อและต าแหน่ง แสดงชื่อตัว ชื่อสกุล และต าแหน่ง ประดับที่อกเสื้อเหนือกระเป๋าบนขวา  

๗. เข็มขัด ท าด้วยด้ายถักสีกากี หัวเข็มขัดท าด้วยโลหะสีทอง  

๘. รองเท้า สีด า / สีน้ าตาล ไม่มีลวดลาย ถุงเท้าสีเดียวกับรองเท้า 
 
 เสื้อคอพับสีกำกีแขนยำว  
 
 เสื้อคอพับสีกากีแขนยาวรัดข้อมือ มีดุมข้างละหนึ่งดุม มีกระเป๋าเย็บติดที่อกเสื้อข้างละ ๑ กระเป๋า 

กระเป๋าเสื้อ มีแถบอยู่ตรงกลางตามทางดิ่งกว้าง ๓.๕ เซนติเมตร มี ใบปกกระเป๋ารูปมนชายกลางแหลม หรือชนิด
ไม่มีแถบกลางกระเป๋าและใบปกประเป๋าเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าตัดพองามที่ปากกระเป๋าติดดุมข้างละ ๑ ดุม ส าหรับ  
ขัดใบปกกระเป๋า เสื้อผ่าอกตลอด มีสาบ ติดดุมตามแนวอก เสื้อ ๕ ดุม ที่ไหล่เสื้อประดับอินทรธนูสีเดียวกับเสื้อยาว 
ตามความยาวของบ่า เย็บติดกับเสื้อเหนือบ่าทั้งสองข้าง จากไหล่ไปคอ ปลายมน ตอนปลายติดดุมติดกับตัวเสื้อ 
ส่วนประกอบเครื่องแบบใช้เช่นเดียวกับเสื้อคอพับสี กากีแขนสั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการพัฒนาขา้ราชการพลเรือนสามญัที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัตหิน้าที่ราชการ  กรมควบคุมโรค พ.ศ.2560 108 

 เสื้อคอพับสีประเภทสีกำกีแขนสั้น 
 
 เสื้อคอพับสีประเภทสีกำกีแขนสั้น  มีกระเป๋าเย็บติดที ่หน้าอกเสื้อข้างละ ๑ กระเป๋าเป็นกระเป๋า

เสื้อมีแถบอยู่ตรง กลางตามทางดิ่งกว้าง ๓.๕ เซนติเมตร มีใบปกกระเป๋ารูปมนชายกลางแหลมหรือชนิดไม่มีแถบ
กลางกระเป๋าและใบ ปกประเป๋าเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าตัดพองาม ที่ปากกระเป๋าติด ดุมข้างละ ๑ ดุม ส าหรับขัดใบปก
กระเป๋า เสื้อผ่าอกตลอด มีสาบ ติดดุมตามแนวอกเสื้อ ๕ ดุม ที่ไหล่เสื้อประดับ อินทรธนูสีเดียวกับเสื้อยาวตาม
ความยาวของบ่า เย็บติดกับ เสื้อเหนือบ่าท้ังสองข้างจากไหล่ไปคอ ปลายมน ตอนปลาย ติดดุมติดกับตัวเสื้อ  

 เครื่องรำชอิสริยำภรณ์  ให้ประดับที่อกเสื้อเหนือกระเป๋า บนด้านซ้าย  

 ป้ำยช่ือและต ำแหน่ง  ประดับที่อกเสื้อเหนือกระเป๋าบน ด้านขวา  

  - ป้ายชื่อพ้ืนสีด าสีตัวอักษรบนป้ายชื่อไม่ก าหนด อาจใช้สีขาวหรือสีทองแสดงชื่อตัว       
ชื่อสกุล และชื่อต าแหน่ง  

  - ค าน าหน้านามจะมีหรือไม่ก็ได้  

  - ระบุชื่อต าแหน่งในการบริหารงานหรือชื่อต าแหน่งในสายงานตามที่องค์การกลาง
บริหารงานบุคคลก าหนดแล้วแต่กรณี  

  - ไม่มีเครื่องหมายแสดงสังกัดบนป้ายชื่อ 
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 หมวก 
 

  ข้ำรำชกำรชำย ให้ใช้หมวกได้ 2 แบบ ดังนี้ 
  แบบที่ 1 หมวกทรงหม้อตำลสีกำกี กะบังหน้าท าด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีด าสายรัดคางหนัง
หรือวัตถุเทียมหนังสีด า มีดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ขนาดเล็กติดที่ข้างหมวกข้างละ 1 ดุมผ้าพันหมวกสีกากี หน้า
หมวกติดตราครุฑพ่าห์ในบัวกระหนกท าด้วยโลหะสีทอง สูง 6.5 เซนติเมตร 
  แบบที่ 2 หมวกแก๊ปทรงอ่อนสีกำกี   หน้าหมวกติดตราครุฑพ่าห์ปักดิ้นสีทองสูง 4.5 เซนติเมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กำงเกง  
 
 ให้ใช้กางเกงแบบราชการสีประเภทสีกากี ไม่พับปลายขา  
 
 เข็มขัด  
 
 เข็มขัดข้ำรำชกำรชำย   เข็มขัดท าด้วยด้ายถักสีกากี กว้าง 3 ซม. หัวเข็มขัดท าด้วยโลหะสีทอง

เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทางนอน ปลายมนกว้าง 3.5 ซม. ยาว 5 ซม. มีรูปครุฑดุนนูนอยู่กึ่งกลางหัวเข็มขัด ไม่มีเข็ม
ส าหรับสอดรู ปลายเข็มขัดหุ้มด้วยโลหะสีทอง กว่าง 1 ซม. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รองเท้ำ  
 
 ให้ใช้รองเท้าหุ้มส้นหรือหุ้มข้อหนัง หรือวัตถุเทียมหนังสีด าหรือสีน้ าตาล ไม่มีลวดลาย ถุงเท้าสี

เดียวกับรองเท้า 
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เครื่องแบบปฏิบัติรำชกำร  ข้ำรำชกำรพลเรือน (หญิง) 
 
 
 เสื้อคอพับสีประเภทสีกำกี        อนุโลมตำมแบบชำย (ชำยเสื้อสอดไว้ในกระโปรง) 

ประกอบด้วย  
 ๑. เสื้อคอพับสีประเภทสีกากีแขนยาว / แขนสั้น  

 ๒. กระโปรงสีประเภทสีกากียาวปิดเข่า ปลายบานเล็กน้อย ส าหรับข้าราชการหญิงมุสลิมจะใช้
กระโปรง หรือกางเกงกระโปรงยาวคลุมข้อเท้าก็ได้  

 ๓. เครื่องหมายแสดงสังกัดติดปกคอเสื้อด้านหน้าทั้งสองข้าง  

 ๔. อินทรธนู  

 ๕. แพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้ประดับที่อกเสื้อเหนือกระเป๋าบนซ้าย  

 ๖. ป้ายชื่อและต าแหน่งแสดงชื่อตัว ชื่อสกุล และต าแหน่งประดับที่อกเสื้อเหนือกระเป๋าบนขวา  

 ๗. เข็มขัดท าด้วยด้ายถักสีกากี หัวเข็มขัดท าด้วยโลหะสีทอง  

 ๘. รองเท้าสีด า / สีน้ าตาล แบบปิดปลายเท้าไม่มีลวดลาย 
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  เสื้อคอพับสีกำกีแขนยำว 
 
  เสื้อคอพับสีกากีแขนยาวรัดข้อมือมีดุมข้างละหนึ่งดุม มีกระเป๋าเย็บติดที่อกเสื้อข้างละ   

๑ กระเป๋า เป็นกระเป๋าเสื้อมีแถบอยู่ตรงกลางตามทางดิ่งกว้าง ๓.๕ เซนติเมตร มีใบปกกระเป๋ารูปมนชายกลาง 
แหลม ที่ปากกระเป๋าติดดุมข้างละ ๑ ดุม ส าหรับขัดใบปกกระเป๋า เสื้อผ่าอกตลอด มีสาบ ติดดุมตามแนวอกเสื้อ   
๕ ดุม ที่ไหล่เสื้อประดับอินทรธนูสีเดียวกับเสื้อยาวตามความยาวของบ่าเย็บติดกับเสื้อเหนือบ่าทั้งสองข้างจากไหล่
ไปคอ ปลายมน ตอนปลายติดดุมติดกับตัวเสื้อส่วนประกอบเครื่องแบบใช้เช่นเดียวกับเสื้อคอพับสีกากีแขนสั้น 
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  เสื้อคอพับสีประเภทสีกำกีแขนสั้น 
 
  เสื้อคอพับสีประเภทสีกากีแขนสั้น มีกระเป๋าเย็บติดที่หน้าอกเสื้อข้างละ ๑ กระเป๋าเป็น

กระเป๋าเสื้อมีแถบอยู่ตรงกลางตามทางดิ่งกว้าง ๓.๕ เซนติเมตร มีใบปกกระเป๋ารูปมนชายกลางแหลมที่ปากกระเป๋า
ติดดุมข้างละ ๑ ดุม ส าหรับขัดใบปกกระเป๋าเสื้อผ่าอกตลอด มีสาบ ติดดุมตามแนวอกเสื้อ ๕ ดุม ที่ไหล่เสื้อประดับ
อินทรธนูสีเดียวกับเสื้อยาวตามความยาวของบ่า เย็บติดกับเสื้อเหนือบ่าทั้งสองข้างจากไหล่ไปคอ ปลายมนตอน
ปลายติดดุมติดกับตัวเสื้อ  

 เครื่องรำชอิสริยำภรณ์   ให้ประดับที่อกเสื้อเหนือกระเป๋าบนด้านซ้าย  

 ป้ำยช่ือและต ำแหน่ง   ประดับที่อกเสื้อเหนือกระเป๋าบนด้านขวา  

  - ป้ายชื่อพ้ืนสีด าสีตัวอักษรบนป้ายชื่อไม่ก าหนดอาจใช้สีขาวหรือสีทองแสดงชื่อตัว     
ชื่อสกุล และชื่อ ต าแหน่ง  

  - ค าน าหน้านามจะใส่หรือไม่ก็ได้  

  - ระบุชื่อต าแหน่งในการบริหารงานหรือชื่อต าแหน่งในสายงานตามที่องค์การกลาง
บริหารงานบุคคลก าหนด แล้วแต่กรณี  

  - ไม่มีเครื่องหมายแสดงสังกัดบนป้ายชื่อ 
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 หมวก 
 
 ข้ำรำชกำรหญิง ให้ใช้หมวกได้ 3 แบบ 
 

  แบบที่ 1 อนุโลม ตามแบบหมวกของข้าราชการชาย แต่เป็นทรงอ่อน 
 

  แบบที่ 2 หมวกแก๊ปทรงอ่อนพับปีกสีกำกี สายรัดคางสีทองกว้าง 1 เซนติเมตรมีดุมโลหะสีทอง
ตราครุฑพ่าห์ขนาดเล็กติดท่ีข้างหมวกข้างละ 1 ดุม ผ้าพันหมวกสีกากี หน้าหมวกติดตราครุฑพ่าห์ปักดิ้นสีทองสูง 
4.5 เซนติเมตร บนหมอนสีกากี 
   

 แบบที่ 3 หมวกหนีบสีกำกี ด้านหน้ามีดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ ขนาดเล็ก 2 ดุม ติดซ้อนกัน 
มีตราครุฑพ่าห์ในบัวกระหนกสูง 4.5 เซนติเมตร ติดที่ด้านซ้ายเหนือขอบหมวก ห่างจากมุมพับด้านหน้าหมวก
ประมาณ 4 เซนติเมตร 
 

 
 กำงเกง / กระโปรง 
 
 ข้าราชการหญิงให้ใช้กางเกง หรือกระโปรงประเภทสีกากีได้ ๕ แบบ  

 แบบท่ี ๑   กางเกงอนุโลมตามแบบของข้าราชการชาย  

 แบบที่ ๒   กางเกงขายาว ขาตรง ไม่มี ลวดลาย ขอบกางเกงกว้างประมาณ ๑ นิ้ว มีหรือไม่มี
กระเป๋าก็ได้ มีซิปด้านหน้า หรือด้านข้างไม่พับปลายขา  

 แบบท่ี ๓   กระโปรงยาวปิดเข่า ปลายบานเล็กน้อย  

 แบบที่ ๔   กระโปรง มีตะเข็บหน้า ๒ ตะเข็บ ตะเข็บหลัง ๒ ตะเข็บ ยาวครึ่งเข่า ปลายบาน
เล็กน้อย  

 แบบที่ ๕   กระโปรงกางเกง แบบกางเกงยาวครึ่งเข่า มีตะเข็บหน้า ๒ ตะเข็บ ตะเข็บหลัง        
๒ ตะเข็บ มีจีบกระทบ ด้านหน้าและหลังส าหรับข้าราชการหญิงมุสลิมหากจะใช้กระโปรง หรือกระโปรงกางเกง 
ตามแบบท่ี ๓ แบบที่ ๔ หรือแบบที่ ๕ จะให้ยาวคลุมข้อเท้าก็ได้  

 
 เข็มขัด 
 
  ให้ใช้เข็มขัดท าด้วยด้ายถักสีกากี  หัวเข็มขัดท าด้วยโลหะสีทองรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทางนอน  

มีรูปครุฑดุนนูน อยู่กึ่งกลางหัวเข็มขัดไม่มีเข็มส าหรับสอดรูปลายเข็มขัดหุ้มด้วยโลหะสีทอง 
 
 รองเท้ำ  
 
 ให้ใช้รองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้นหนัง หรือวัตถุเทียมหนังสีด าหรือสีน้ าตาล แบบปิดปลายเท้า ไม่มี

ลวดลาย สูงไม่เกิน ๑๐ เซนติเมตร 
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ข้ำรำชกำรหญิงมุสลิม  
 
 
หากจะใช้ผ้ าคลุมศีรษะให้ ใช้ผ้ าคลุมศีรษะสีประเภทสีกากี  หรือสีกลมกลืนกับเสื้อ กระโปรง                

หรือกางเกง โดยให้คลุมศีรษะทั้งหมดยกเว้นใบหน้า ชายผ้าคลุมศีรษะด้านข้างยาวถึงบ่าด้านหน้ายาว               
ถึงระดับ หน้าอก ขอบผ้าคลุมเย็บเรียบในกรณีที่มีการสวมหมวกให้สวมหมวกทับผ้าคลุมศีรษะ 

 
 
 
 
 
 

อินทรธนู  
 
การประดับให้แถบขมวดทับบนหันขึ้น ลักษณะของอินทรธนูแต่ละประเภทและระดับ ต าแหน่งให้

เป็นไปตามกฎส านักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ ๙๔ (พ.ศ. ๒๕๕๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบ
ข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช ๒๔๗๘  

 
 
กำรแบ่งกลุ่มอินธนู 
 
 กลุ่มที่ 1 แถบสีทอง 2 แถบ      
 
 ข้ำรำชกำรประเภทท่ัวไป  ระดับปฏิบัติงำน   

แถบสีทองกว้าง 1 ซม. 2 แถบ แถบบนขมวดเป็นวงกลม ขนาดวัดเส้นผ่าศูนย์กลางวงใน 1 ซม. (ชั้นโทเดิม) 
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   กลุ่มที่ 2 แถบสีทอง 3 แถบ 
        
 ข้ำรำชกำรประเภทท่ัวไป  ระดับช ำนำญงำน  
 ข้ำรำชกำรประเภทวิชำกำร  ระดับปฏิบัติกำร  

แถบสีทองกว้าง 1 ซม. 3 แถบ แถบบนขมวดเป็นวงกลม ขนาดวัดเส้นผ่าศูนย์กลางวงใน 1 ซม. (ชั้นเอกเดิม) 
 

 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 

 กลุ่มที่ 3 แถบสีทอง 4 แถบ        
 
 ข้ำรำชกำรประเภทท่ัวไป  ระดับอำวุโส   

 ข้ำรำชกำรประเภทวิชำกำร  ระดับช ำนำญกำร    ช ำนำญกำรพิเศษ  

 ข้ำรำชกำรประเภทต ำแหน่งอ ำนวยกำร  ระดับต้น  
แถบสีทองกว้าง 3 ซม. ติดทางต้นอินทรธนู 1 แถบ และแถบกว้าง 1 ซม. ติดเรียงต่อไปอีก 1 แถบ แถบบนขมวด
เป็นวงกลมขนาดวัดเส้นผ่าศูนย์กลางวงใน 1 ซม.(ชั้นพิเศษเดิม) 
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   กลุ่มย่อยท่ี 4 แถบสีทอง 4 แถบ        
 
 ข้ำรำชกำรประเภทท่ัวไป  ระดับทักษะพิเศษ   

 ข้ำรำชกำรประเภทวิชำกำร  ระดับเชี่ยวชำญ  ระดับทรงคุณวุฒิ  

 ข้ำรำชกำรประเภทต ำแหน่งอ ำนวยกำร  ระดับสูง  

 ข้ำรำชกำรต ำแหน่งบริหำร  ระดับต้น ระดับสูง 
แถบสีทองกว้าง 3 ซม. ติดทางต้นอินทรธนู 1 แถบ และแถบกว้าง 1 ซม. ติดเรียงต่อไปอีก 1 แถบ แถบบนขมวด
เป็นวงกลม ขนาดวัดเส้นผ่าศูนย์กลางวงใน 1 ซม. และ บนกึ่งกลางแถบกว้าง 3 ซม.ให้ติดเครื่องหมายครุฑพ่าห์  
ท าด้วยโลหะสีทองสูง 2.5 ซม. (รูปแบบใหม่) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เครื่องหมำยสังกัดโลหะสีทองเป็นรูปตำมท่ีส่วนรำชกำรก ำหนด (กระทรวงสำธำรณสุข) 
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  ป้ำยช่ือและต ำแหน่ง 
 

   1. ป้ายชื่อพ้ืนสีด า ขนาดกว้างไม่เกิน 2.5 ซม. ยาวไม่เกิน 7.5 ซม. แสดงชื่อ สุกล และ
ต าแหน่งในการบริหาร หรือชื่อต าแหน่งในสายงานตาม ที่ก าหนด 
   2. ประดับที่อกเสื้อเหนือกระเป๋าบนขวา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  แพรแถมย่อ 

 

1. เป็นรูปสี่ เหลี่ยมพ้ืนผ้าขนาดเล็ก มีสีตามแพรแถมของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญ
อิสริยาภรณ์ และเหรียญที่ระลึกต่างๆ  ์โดยจะมีเครื่องหมายชั้นเครื่ องราชอิสริยาภรณ์ติดอยู่บนแพรแถบไม่หุ้ม
พลาสติก ใช้ประดับแทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญอิสริยาภรณ์และเหรียญที่ระลึกต่างๆ ในโอกาสแต่ง
เครื่องแบบปกติขาว และเครื่องแบบปฏิบัติงานอื่นๆ 

 

  2. ประดับที่อกเสื้อเหนือกระเป๋าบนซ้าย 
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17. บัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
 

 
 

 

 

 

 

 1. การขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบ าเหน็จบ านาญ มี 2 ชนิด ได้แก่ 
  1.1 บัตรประจ าตัวที่ไม่ได้ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 

1.2  บัตรประจ าตัวที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 

 2. เอกสารประกอบค าขอมีบัตร 
  2.1 แบบค าขอมีบัตร บ.จ.1 
  2.2 ส าเนารายการบัตร 
   - บัตรประจ าเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้แบบ 1 ข  
   - บัตรประจ าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบ าเหน็จบ านาญ ใช้แบบ 2 ข  
   - บัตรประจ าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบ าเหน็จบ านาญลูกจ้างประจ า ใช้แบบ ลจ 
  2.3 รูปถ่าย ขนาด 2.5 X 3.0 ซ.ม. ครึ่งตัว หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาสีเข้ม            
แต่งเครื่องแบบปฏิบัติราชการ หรือ เครื่องแบบพิธีการ (ตัวอย่างชุดปกติขาว, ชุดเต็มยศ, ชุดครึ่งยศ) เครื่องแบบ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ (หน่วยงานที่สังกัด : ตัวอย่าง) ชุดสากล หรือชุดไทยพระราชทาน ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนก่อน    
วันยื่นค าขอมีบัตร จ านวน 1 รูป (ข้าราชการนอกประจ าการ ให้ใช้เครื่องแบบเหมือนข้าราชการประจ าการ เว้นแต่
เครื่องหมายสังกัดให้ติดที่ปกคอเสื้อด้านหน้าข้างซ้าย และเครื่องหมายอักษร นก ติดที่ปกคอเสื้อด้านหน้าข้างขวา  
   - กรณี ลูกจ้างประจ า แต่งเครื่องแบบลักษณะเดียวกับข้าราชการ 
   - กรณี พนักงานราชการ แต่งเครื่องแบบพิธีการขาวเช่นเดียวกับลูกจ้างประจ า  
(ประกาศคณะกรรมการฯ เครื่องแบบพิธีการพนักงานราชการ) *ต่างกันที่อินทรธนู 

 3.  ผู้มีอ านาจลงนาม  
 อธิบดีลงนามในบัตรฯ ข้าราชการ/ผู้รับบ านาญ กรมฯ มอบอ านาจให้หัวหน้าหน่วยงานระดับกอง

ขึ้นไปเป็นผู้ลงนามในบัตรฯ แทนอธิบดี ส าหรับ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข ลูกจ้างประจ าผู้รับบ าเหน็จรายเดือน กรมฯ มอบอ านาจให้หัวหน้าหน่วยงานระดับกองขึ้นไปเป็น 
ผู้ลงนามในบัตรฯ แทนอธิบดี   (กรมควบคุมโรคใช้แบบชนิดที่ 2)  
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 ขั้นตอนกำรขอมีบัตร 
 
 1. เขียนแบบค าขอมีบัตร บ.จ.1  

 2. พิมพ์ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง เลขบัตรประจ าตัวประชาชน หมู่โลหิต และ ลงลายมือชื่อใบแบบ 1 ข หรือ 2 
ข แล้วแต่กรณี 

3. ข้าราชการประจ า ข้าราชการบ านาญ ยื่นค าขอมีบัตรพร้อมรูปถ่าย ต่อหน่วยงานต้นสังกัด หากเป็น  
ผู้รับบ านาญยื่นค าขอที่กองการเจ้าหน้าที่โดยตรงก็ได้ 

4. ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ พนักงานของรัฐ หน่วยงานต้นสังกัดด าเนินการออกบัตร 

 

 
 
 เกร็ดควำมรู ้
 

 บัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบ าเหน็จบ านาญ มีอายุ 6 ปี (นับแต่วันออกบัตร) ส าหรับ
พนักงานราชการ บัตรมีอายุครบก าหนดตามสัญญาจ้าง และต้องมีวาระจ้างไม่น้อยกว่า1 ปี และต้องระบุเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทพนักงานราชการ (เครื่องพิธีการลักษณะเดียวกับลูกจ้างประจ า ประดับอินทรธนู ตามท่ี
ก าหนด) 

 กรณีบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบ าเหน็จบ านาญที่ใช้ได้ในวันที่ผู้ถือบัตรที่มีอายุครบ 63 ปีบริบูรณ์ ให้คงใช้ได้
ตลอดชีวิต 

 กรณีบัตรหมดอายุ ถูกท าลาย ช ารุด สูญหาย เปลี่ยนชื่อตัวและหรือชื่อสกุล เลื่อนระดับ เปลี่ยนต าแหน่ง ย้าย
สังกัด ขอมีบัตรใหม่ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่บัตรหมดอายุ ถูกท าลาย ช ารุดสูญหาย เปลี่ยนชื่อตัวและหรือชื่อ
สกุล เลื่อนระดับ เปลี่ยนต าแหน่ง ย้ายสังกัด แล้วแต่กรณี 

 กรณีน าบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐฯ โดยที่ตนเองมิได้เป็น 
เจ้าหน้าที่ของรัฐฯ ไปใช้หรือแสดงว่าตนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐฯ ต้องระวางโทษจ าคุก ตั้งแต่ 6 เดือน - 5 ปี และ
ปรับ 10,0000 - 100,000 บาท  

 ชุดสากล หมายถึง ชุดแต่งกายสุภาพ 
กรณี ข้าราชการสตรีไทยมุสลิม สามารถถ่ายรูปที่มีผ้าคลุ่มศีรษะได้ แต่ต้องเห็นหน้า หน้าผาก คิ้ว ตา จมูก ปาก 
และคาง (ท่ี นร 1304/ว 1074/ 4 ก.พ.40) 

 

 

 

 

 

 

 

http://person.ddc.moph.go.th/eval/th/images/menu_left/card/u_01.jpg
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ส่วนที่ 2 
กำรเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

 
 

 การเรียนรูด้วยตนเองมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการมีความรูเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ และระเบียบแบบแผนของทางราชการ โดยส านักงาน ก.พ. ไดจัดท าเอกสาร
ชุดการเรียนรูด้วยตนเอง “หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่” จ านวน ๔ หมวดวิชา ๑๓ ชุดวิชา และจัดท า
เป็นบทเรียน หลักสูตร e-Learning รหัส “001 M หลักสูตร ฝกอบรมข้าาราชการบรรจุใหม่” จ านวน ๑๓ วิชา 
 
 

วิธีกำรด ำเนินกำร  
 
ให้ส่วนราชการต้นสังกัดโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นผู้ด าเนินการให้          

ขาราชการพลเรือนสามัญท่ีอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการทุกคน ผ่านการเรียนรูจากเอกสารชุดการเรียนรู
ด้วยตนเอง หรือหลักสูตร e-Learning ดังกล่าวใหค้รบทุกหมวดวิชา ดังนี้  

1. กรณีเรยีนด้วยเอกสารชุดการเรียนรูด้วยตนเอง 
๑.1 ใหส้ ารวจจ านวนข้าราชการพลเรือนสามัญท่ีอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าทีร่าชการ  
1.2 ใหจ้ัดเตรียมงบประมาณอย่างเพียงพอส าหรบัคา่ใช้จา่ยในกระบวนการการเรียนรู ด้วยตนเอง  
2.3 ให้ประสานกับส านักงาน ก.พ. เกี่ยวกับเอกสารชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
2.4 ให้ด าเนินการตามขั้นตอนที่ก าหนดในเอกสารชุดการเรียนรูด้วยตนเองโดยใช้ ระยะเวลาใน

การเรียนประมาณ ๑ - ๓ เดือน  
 2.5 ให้ประเมินความรูก่อนและหลังเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา และระเบียบแบบแผนของทางราชการ  
2. กรณีเรยีนด้วยหลักสูตร e-Learning  

2.1 ให้ส่วนราชการต้นสังกัดโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบการบริหารทรัพยากรบุคคลแจ้ง
ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ลงทะเบียนสมัครเข้าเรียนหลักสูตร           
e-Learning ของส านักงาน ก.พ. ตั้งแต่ระยะแรกของการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ   

2.2 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการด าเนินการตาม 
ขั้นตอนในหลักสูตร e-learning ของส านักงาน ก.พ. ให้ครบทุกหมวดวิชาโดยใช้ระยะเวลาในการเรียนประมาณ   
๖ เดือน  
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 เอกสำรชุดกำรเรียนรูด้วยตนเอง  
 
 ประกอบด้วย ๔ หมวดวิชา ๑๓ ชุดวิชา ดังนี้  

หมวดที่ ๑ ปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี มี ๒ ชุดวชิา  
ชุดวิชาที่ ๑ : การเป็นข้าราชการ  
ชุดวิชาที่ ๒ : การเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท  

หมวดที่ ๒ ระบบราชการและการบริหารภาครัฐแนวใหม่ มี ๓ ชุดวิชา  
ชุดวิชาที่ ๑ : ระบบราชการไทย  
ชุดวิชาที่ ๒ : การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่  
ชุดวิชาที่ ๓ : การบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ด ี 

หมวดที่ ๓ ความรูพ้ืนฐานส าหรับราชการ มี ๓ ชุดวิชา  
ชุดวิชาที่ ๑ : วินัยและจรรยาข้าราชการ  
ชุดวิชาที่ ๒ : ระเบียบแบบแผนของทางราชการ  
ชุดวิชาที่ ๓ : กฎหมายพื้นฐานส าหรบัขา้ราชการ  

หมวดที่ ๔ เสริมสรา้งสมรรถนะหลักและทักษะที่จ าเป็น มี ๕ ชุดวิชา  
ชุดวิชาที่ ๑ : ทักษะการคิด  
ชุดวิชาที่ ๒ : การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  
ชุดวิชาที่ ๓ : มนษุยส์ัมพันธ์ในการท างาน  
ชุดวิชาที่ ๔ : สมรรถนะหลักส าหรบัขา้ราชการพลเรือน  
ชุดวิชาที่ ๕ : การวางแผนปฏิบัติงานโครงการ และการด าเนินการตามแผน  

ซึ่ง ข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ต้องเรียนให้ได้ครบถ้วนและผ่านการประเมินทุก
ชุดวิชาภายในระยะเวลาการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ต้องแล้วเสร็จภายใน ๖ เดือน) นับแต่วันที่บรรจุเข้ารับ
ราชการ  
      
     สวนรำชกำรสำมำรถเบิกค่ำใช้จ่ำยเอกสำรชุด 
           กำรเรียนรูด้วยตนเอง “หลักสูตร ฝกอบรมข้ำรำชกำรบรรจุใหม่” 
          ไดตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม  
      พ.ศ. ๒๕๔๙ และท่ีแกไขเพิ่มเติม  
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คุณสมบัติของกลุ่มเป้ำหมำย 
 
1. ข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
2. เป็นผู้มีวินัยต่อการพัฒนาตนเอง  มีความตั้งใจจริงในการเข้ารับการอบรมแบบออนไลน์ พร้อมจะปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑ ์และเงื่อนไขต่างๆ 
3. ต้องมีอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  เพ่ือการอบรมออนไลน์ได้ตามก าหนด 

 
 
 

กำรสมัครเรียนหลักสูตร e-Learning  
รหัส “001M หลักสูตรฝึกอบรมข้ำรำชบรรจุใหม่ 
 

 

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ส านักงาน ก.พ. คลิก เมนู e-Learning 
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 2. คลิก เข้าสู่เว็บไซต ์E-learning 
 

 
 
 
3. คลิกเลือกลงทะเบียนใหม ่
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 4. คลิกลงทะเบียน 
 

 
 
 
 5. พิมพ์ข้อมูลที่ "แบบลงทะเบียนเข้ารับการอบรมออนไลน์" ให้ครบถ้วน แล้วคลิกส่งข้อมูล 
 

 
หลังจำกสมัครเสร็จระบบจะแจ้งรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่ำนให้ทรำบอีกครั้ง โดยสำมำรถเข้ำระบบกำร

อบรมออนไลน์ HRD: e-Learning ของส ำนักงำน ก.พ. โดยพิมพ์ "รหัสผู้ใช้ (User ID)" และ "รหัสผ่ำน 
(Password)" แล้วคลิกที่ "เข้ำระบบ" 
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หลักเกณฑ์กำรเรียนหลักสูตร e-Learning  
รหัส 001M หลักสูตรฝึกอบรมข้ำรำชบรรจุใหม่ 
 
 
1. ผู้ที่ให้ผู้อ่ืนใช้รหัสผู้ใช้ (User ID) และรหัสผ่าน (Password) ของตัวเอง หรือใช้รหัสผู้ใช้ (User ID) และ

รหัสผ่าน (Password) ของผู้อ่ืน เพ่ือเข้าระบบ (Login) ไม่ว่ากรณีใดจะได้รับการยกเลิกสิทธิ์เข้ารับการอบรม
ออนไลน์ทุกหลักสูตร 

2. การพัฒนาทางไกลด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง     
ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีวินัยในการเรียนรู้ด้วยตนเอง  (Self Discipline) รวมทั้งต้องบริหารจัดการเวลาอบรม 
รวมทั้งศึกษาวิธีการใช้งานระบบด้วยตนเองจากข้อมูลที่แสดงไว้ที่ Website และทดลองใช้จริงในระบบ 

3. แบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest) ท าได้เพียงครั้งเดียว 

4. แบบทดสอบหลังเรียน (Posttest)  ท าซ้ าได้สูงสุด 10 ครั้ง โดยระบบจะจัดเก็บคะแนนที่ดีที่สุด 
ที่ผู้เข้ารับการอบรมท าได้ 

5. การท าแบบทดสอบทุกครั้ง  ควรเตรียมความพร้อมของตนเองทุกด้าน เช่น ทบทวนเนื้อหาบทเรียนให้
เข้าใจใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ เชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์ เน็ตที่มีคุณสมบัติ  และความเร็วรองรับ           
เตรียมตัว ตั้งใจ มุ่งม่ัน และใช้สมาธิเพื่อการท าแบบทดสอบเพียงกิจกรรมเดียว เป็นต้น 

 5.1 ความขัดข้องอันเกิดจากผู้ เข้ารับการอบรมไม่ว่ากรณีใด  ไม่สามารถใช้ เป็นเหตุขอ 
ท าแบบทดสอบได้มากกว่าที่ก าหนด 

 5.2 การท าแบบทดสอบทุกประเภทไม่มีการเฉลย ผู้เข้ารับการอบรมสามารถค้นหาทุกค าตอบ
ด้วยตนเอง โดยการศึกษาทบทวนเนื้อหาบทเรียนได้ตลอดช่วงระยะเวลาออนไลน์ 
 
 
 หน่วยงำนด ำเนินกำร  
 
 

1. แจ้งให้ข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการลงทะเบียน และสมัครเรียนหลักสูตร 001 
M “หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่” ในระบบการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในเว็บไซต์ของส านักงาน ก.พ. 
http://www.ocsc.go.th ตามข้ันตอน ดังนี้  

1.1 ผู้เรียนต้องมี e-Mail เพ่ือใช้ในการลงทะเบียนและติดต่อสื่อสารในระบบ (ถ้าเป็นของ 
hotmail หรอื yahoo หรอื gmail จะตดิต่อได้สะดวกกว่า e-Mail ในประเทศ) 

1.2 ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนได้เพียงครั้งเดียวเพราะระบบบันทึกหมายเลขบัตรประชาชน     
(1 คน :1 user ID และไม่สามารถลงทะเบียนใหม่ได้ กรณีลืม User ID และลืม Password สอบถามโดยระบบ
อัตโนมัติด้วยตนเองได้ที่หน้า Login )  

1.3 เมื่อลงทะเบียนและได้รับการยืนยันการลงทะเบียนแล้ว Log in เข้าระบบเลือกหลักสูตร
๐๐๑ M “การฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่”คลิกหัวข้อเรื่องเพ่ือศึกษาบทเรียนบทเรียน ๔ หมวดวิชา รวม ๑๓ ชุด
วิชา ต้องเรียนให้ครบทุกชุดวิชา ทุกบทเรียน ไม่จ าเป็นต้องเรียงตามบทเรียนแต่ละวิชา และต้องท า Posttest     
ให้ผ่าน ๖๐% ทุกชุดวิชาเรียน  

 
 
 

http://www.ocsc.go.th/
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แนวทำงกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ :  ส่วนที่ 2 กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 

(1) หลังการเรียนรู้ด้วยตนเอง  e-Learning รหัส 001 M “หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่” 
จ านวน ๔ หมวดวิชา ๑๓ ชุดวิชา เสร็จสิ้นกระบวนการแล้ว ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญท่ีอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ พิมพ์ใบคะแนนการฝึกอบรมทางไกลหลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่  ตามตัวอย่างที่แนบใน
ภำคผนวก 2 ให้ผู้ประเมินเป็นผู้บันทึกคะแนน 

(2) เก็บแบบใบคะแนนการฝึกอบรมทางไกลหลักสูตรฝึกอบรมข้าราชบรรจุใหม่ ไว้ที่หน่วยงาน เพ่ือใช้
ส าหรับประกอบการพิจารณาประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ แล้วส่งให้กองการเจ้าหน้าที่เมื่อครบ
ก าหนดเวลา 

 

 

 
 

 
 ส ำหรับคนที่มี User ID แล้ว ให้ปฏิบัติตำมขั้นตอน ดังนี้ 
 

1. ถ้าสถานะของ User ID ยังไม่เป็น “ข้าราชการพลเรือนสามัญ” ไม่สามารถสมัครเรียนหลักสูตร
ข้าราชการบรรจุใหม่ได้ 

2. ติดต่อส านักงาน ก.พ. ด้วยตัวเองเพ่ือขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล โดยต้องรอค าสั่งบรรจุแต่งตั้ง
จากกองการเจ้าหน้าที่  

3. เปลี่ยนแปลงข้อมูลแล้ว ให้ด าเนินการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร ขั้นตอนต่อไป 
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ส่วนที่ 3 
กำรอบรมสัมมนำร่วมกัน 

 
 

การอบรมสัมมนาร่วมกัน “หลักสูตรการเป็นขา้ราชการที่ดี” โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้ข้าราชการพลเรือน
สามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าทีร่าชการไดรับการปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดีเสริมสร้างสมรรถนะ
และทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานราชการ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม การท างานเป็นทีม และพัฒนา
เครือข่ายในการท างาน รวมถึงเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดี แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยเน้นการ
เรียนรูจากประสบการณและการลงมือปฏิบัติจริง  

 
 
กิจกรรมกำรอบรมสัมมนำร่วมกัน 

 
ประกอบด้วย 3 ชุดกิจกรรม โดยมีระยะเวลาการอบรมประมาณ 1 – 2 สัปดาห์  ดังนี้ 
 

ชุดกิจกรรมที่ ๑ 
ปรัชญำของกำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดี ประโยชนของแผ่นดิน และบทบำท  

หน้ำที่จติส ำนึกของกำรเป็นข้ำรำชกำรที่มีคุณธรรม 
 
 

วัตถุประสงค์ :   เพ่ือให้ผู้เขา้รับการอบรม  
 

1. มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และตระหนักในความรับผิดชอบของงานราชการ โดยใช้แนวทาง
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท  

2. เรียนรูถึงอุดมการณและจรรยาข้าราชการจากผู้น าภาคราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นแบบอย่างที่ดีและ
สร้างแรงบันดาลใจในการเป็นข้าราชการที่ด ี 

3. เขา้ใจถอ่งแท้ถึงหลักการปฏิบัติงานในภาคราชการ และค านึงถึงประโยชนของส่วนรวม  

4. มีความตระหนัก ความรูและความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม จิตส านึกราชการ และ   มีทัศนคติ
ที่ดต่ีอการท างานเพ่ือประชาชน  

5. สามารถน าหลักการของแต่ละศาสนา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้กับการด าเนินชีวิต และ
การปฏิบัติงานไดอย่างถูกต้องเหมาะสม  

6. มีความเข้าใจสภาพเศรษฐกิจและสังคมชนบทของประเทศไทย สามารถเชื่อมโยงแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียง ไปสูการปฏิบัติงานจริง  
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สำระส ำคัญ :  

 1. ปรัชญาและแนวทางการเป็นข้าราชการที่ด ี

2. เรียนรูพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ/ หรือแนวทาง
ปฏิบัติตนของบุคคลต้นแบบ  

3. หลักคุณธรรม และจรรยาส าหรบัขา้ราชการ  

4. การปฏิบัติงานเพื่อประชาชนและประเทศชาติโดยค านึงถึงผลประโยชนสวนรวม  

5. การตัดสินโดยหลักเหตุผล และเหตุผลเชิงจริยธรรม  

6. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

7. จิตบริการของการท างานภาครัฐ  

8. ความคาดหวังของประชาชนต่อการบริการของภาครัฐ  

9. การมสี่วนร่วมของประชาชน  

10. การกระจายอ านาจสูทองถิ่น  
 

วิธีกำร :   

 1. การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  

2. การเรียนรูจากสื่อวีดิทัศน์  

3. การอภิปรายกลุ่ม  

4. การศึกษาคน้คว้าด้วยตนเอง  

5. กิจกรรมการปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดีและพัฒนาจิตส านึกในรูปแบบต่าง ๆ  

6. การศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริโครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 

 
ชุดกิจกรรมที่ ๒ 

ควำมรู ทักษะ สมรรถนะ ท่ีจ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติรำชกำร 
 
 

วัตถุประสงค ์:     เพ่ือให้ผู้เขา้รับการอบรม  
 

1. รับรู ตระหนัก และเกิดจิตส านึกในการมีวินัย และเรียนรูเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ  

2. ไดเรียนรู้สมรรถนะขา้ราชการพลเรือนสามัญ  

3. ไดเรียนรูกฎหมายที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที ่ 

4. ไดเรียนรูการเขียนหนังสือราชการ  

5. ไดเรียนรู้และฝึกฝนการท างานเป็นทีม (ผ่านความยากล าบากและความพยายามที่จะท างานให้ส าเร็จ
รว่มกันในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย)  



คู่มือการพัฒนาขา้ราชการพลเรือนสามญัที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัตหิน้าที่ราชการ  กรมควบคุมโรค พ.ศ.2560 129 

สำระส ำคัญ :      
  
1. การมีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา อดทน สามัคคีไมย่อทอ้ต่อความยากล าบากของข้าราชการ  

2. จิตบริการของการท างานภาครัฐ  

3. สมรรถนะหลัก ๕ ด้านของขา้ราชการพลเรือนสามัญ  

4. ศิลปะในการเขียนหนังสือราชการ   

5. กฎหมายมหาชน  

6. กฎหมายเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  

 
 วิธีกำร : 

 
1. การบรรยายพิเศษ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  

2. การฝึกปฏิบัติ  

3. การสัมมนา  

4. การอภิปรายกลุ่ม  

5. กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะหลัก  

6. กิจกรรมการสร้างทีมงาน  

7. กิจกรรมค่ายลูกเสือ  

8. กิจกรรม Walk Rally  
 
 

ชุดกิจกรรมที่ ๓ 
ควำมรูและทักษะเพื่อกำรด ำรงตนอยำ่งสมดุลในศตวรรษที่ ๒๑ 

 
  

วัตถุประสงค์ :      เพ่ือใหผู้้เข้ารับการอบรม  

1. เขา้ใจสถานการณและความเปลี่ยนแปลงของโลก และความหลากหลายในด้านต่าง ๆ  

2. เข้าใจระบบเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลต่อตนเองและสังคม  

3. เขา้ใจบทบาท สิทธิ หน้าที่ และการปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองที่ดี  

4. เขา้ใจวิธีการเสริมสร้างสุขภาพกายและใจใหแ้ข็งแรงอย่างยั่งยืน  

5. ตระหนักถึงความส าคัญและผลกระทบของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อตนเองและสังคม  

6. เขา้ใจการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการมีจิตสาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ  
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สำระส ำคัญ :  

1. สถานการณและความเปลี่ยนแปลงของโลก และผลกระทบต่อตนเองและสังคมการปฏิบัติงานและใช้
ชีวิตในบริบทของความหลากหลายทาง เชื้อชาติ อายุ ภาษา วัฒนธรรม เพศ และอ่ืน ๆ เป็นต้น  

2. ระบบเศรษฐกิจไทย ระบบเศรษฐกิจโลก ความเชื่อมโยงระหว่างเศรษฐกิจกับชีวิตประจ าวัน การบริหาร
จัดการเงินเพ่ือสมดุลชีวิต  

3. บทบาท สิทธิ หน้าที่ และการปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองที่ดี  

4. การดแูลสุขภาพกายและใจใหแ้ข็งแรงอยางสมดุลและยั่งยืน  

5. ความส าคัญและผลกระทบของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อตนเองและสังคม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการมี
จิตสาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ  

 
วิธีกำร :  

1. การบรรยาย  

2. การอภิปรายกลุ่ม  

3. การเรียนรูด้วยกระบวนการ PBL (Project-Based Learning) ผ่านการลงมือท า   

4. การมอบหมายงานให้ค้นคว้าและแกปัญหาด้วยตนเองจนส าเร็จ  

5. การเรียนแบบผสมผสาน เช่น เรียนองค์ความรู สลับกับการฝึกตั้งค าถามเพ่ือกระตุน ความคิดเปน็ระยะ 

 
วิธีด ำเนินกำรอบรมสัมมนำร่วมกัน 

 
กระทรวงสาธารณสุขได้มอบหมายให้สถาบันพระบรมราชชนก ด าเนินโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ 

"หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" ประจ าทุกปี  และมอบให้วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดเป็นผู้ด าเนินการจัดการอบรม
ร่วมด้วย ซึ่งหน่วยงานต้นสังกัดสามารถพิจารณาเลือกสถานที่ตามความเหมาะสม โดยเน้นความคุ้มค่า และ
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ แตเ่นื่องจากมีข้อจ ากัดในเรื่องจ านวนโควตาในแต่ละปี ท าให้ข้าราชการที่บรรจุ
ใหม่ไม่สามารถเข้ารับการพัฒนาได้ทันตามระยะเวลา ต้องขยายระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นระยะ 

กรมควบคุมโรคจึงมีนโยบายด าเนินโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" 
ขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bcnsprnw.ac.th/main/index.php/component/content/article/60-2014-01-13-04-12-40/555-news-01-10-2559
http://www.bcnsprnw.ac.th/main/index.php/component/content/article/60-2014-01-13-04-12-40/555-news-01-10-2559
http://www.bcnsprnw.ac.th/main/index.php/component/content/article/60-2014-01-13-04-12-40/555-news-01-10-2559
http://www.bcnsprnw.ac.th/main/index.php/component/content/article/60-2014-01-13-04-12-40/555-news-01-10-2559
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แนวทำงกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ :  ส่วนที่ 3 กำรอบรมสัมมนำร่วมกัน 

 
  (1) หลังการอบรมสัมมนาร่วมกันเสร็จสิ้นลง กรมควบคุมโรคจะมอบประกาศนียบัตรส าเร็จการอบรม
ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลอง
ปฏิบัติหน้าทีร่าชการ 

(2) เก็บประกาศนียบัตร ไว้ที่หน่วยงานเพ่ือใช้ส าหรับประกอบการพิจารณาประเมินผลการทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ แล้วส่งให้กองการเจ้าหน้าที่เมื่อครบก าหนดเวลา 
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    เอกสำรอ้ำงอิง 
 

ส านักงาน ก.พ. (2553) คู่มือด าเนินการเรื่อง การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

ส านักงาน ก.พ. (2560) หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.5/ว4 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2560  
 เรื่อง การปรับปรุงแนวทางการด าเนินการพัฒนาและการประเมินผลการพัฒนาข้าราชการพลเรือน
 สามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 
ส านักงาน ก.พ. (2554) หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๖/๑๘๐ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ เรื่อง 
 การเรียนรู้ด้วยตนเอง หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ 
 
กรมควบคุมโรค (2560)  หนังสือกรมควบคุมโรคที่ สธ 0402.8/ว1665 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2560  
 เรื่ อง แนวทางการบริหารผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ  
 พ.ศ. 2560 รอบที่ 2 (1 เมษายน -30 กันยายน 2560) 
 
สถาบันวิจัย จัดการความรู้และมาตรฐานการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค  (2559) หนังสือเรื่อง 42 ปี  
 กรมควบคุมโรค  หนังสือเรื่อง ย้อนอดีต ความส าเร็จ และความท้าทายในอนาคต 

 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕  ราชกิจจานุเบกษา ๒๔ มกราคม 
 ๒๕๕๕  เล่ม ๑๒๙  ตอนพิเศษ ๒๒ ง  

 

กลุ่มอัตราก าลังและพัฒนาระบบงาน กองการเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมโรค (2560) ข้อมูล ภารกิจกรมควบคุมโรค 
 ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ   โครงสร้างการบริหารงานกรมควบคุมโรค  ความรู้เกี่ยวกับ เงินเดือน
ข้าราชการ  

 

กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร  กองการเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมโรค (2560) ข้อมูล ระบบบริหารผลการ
 ปฏิบัติงาน (PMS)  
 
กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล  กองการเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมโรค (2560) ข้อมูล แนวปฏิบัติและขั้นตอนการ
 ด าเนินงานเรื่องการลาศึกษา/ฝึกอบรบภายในประเทศ 
 
กลุ่มสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง  กองการเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมโรค (2560)  ข้อมูล การย้าย การโอน  
 การเลื่อนระดับปฏิบัติการขึ้นด ารงต าแหน่งระดับช านาญการ 
 
กลุ่มประเมินผลการปฏิบัติงานและบ าเหน็จความชอบ  กองการเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมโรค (2560)   
 ข้อมูล ระเบียบการลาข้าราชการ  การแต่งกาย  บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ   

 

http://ocsc.chulaonline.net/document/newgen/001M.pdf
http://ocsc.chulaonline.net/document/newgen/001M.pdf
http://person.ddc.moph.go.th/person1/images/PMS/Record_Document0402-8-1665.pdf
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ภำคผนวก 
 

ภำคผนวก 1 แบบประเมินผลการปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญท่ีอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

แบบประเมินผล 
การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญท่ีอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

************************************ 

ชื่อผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  (นาย/นาง/นางสาว) ................................................................................... 

ต าแหน่ง............................................................... ปฏิบัตริาชการ งาน/กลุ่ม/ฝ่าย ........................................... 

กอง/ส านัก........................................................................................................................................................ 

ก าหนดทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ตั้งแต่วันที่............... เดือน..................................... พ.ศ. ........................ 

ถึงวันที่............ เดือน............................ พ.ศ.................. รวมเป็นระยะเวลา....................เดือน 
 

ข้อ ความรู้ความเข้าใจ 

ระดับการประเมิน 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

1 วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ภารกิจกรมควบคุมโรค      

2 ภารกิจกรมควบคุมโรคตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ      

3 โครงสร้างการบรหิารงานของหน่วยงาน / กรมควบคุมโรค      

4 ยุทธศาสตร์ 20 ปี กรมควบคุมโรค      

5 ค่านิยม กระทรวงสาธารณสุข (MOPH) / ค่านิยมกรมควบคมุโรค (ISMART)      

7 อัตลักษณ์กรมควบคมุโรค (กรมคณุธรรม)           

8 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับข้าราชการพลเรือนสามญั (ประเภทต าแหน่ง/การจัดประเภท
ต าแหน่งและระดบัต าแหน่ง/เงินเดือนข้าราชการ) 

     

9 ระเบียบหลักเกณฑต์่างๆของกรมควบคุมโรค (PMS/การลาศึกษา/การย้าย/การ
โอน/การเลื่อนระดับ/การลา/การแต่งกาย/การท าบตัรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ) 

     

10 การพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน       

รวมคะแนน  
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ผลการประเมินการปฐมนิเทศ                           ผ่าน                    ไม่ผ่าน 

ความเห็นผู้ประเมิน
.................................................................................................................................... .................................................
........................................................................... ..........................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................... 

 

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

    ต าแหน่ง..................................................................... 

 
 
 
**หมายเหตุ**  
 1. ผู้ประเมิน หมายถึง ผู้บังคับบัญชา /หัวหน้างาน / ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นผู้ดูแลให้ค าปรึกษา 
แนะน า สอนงาน ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 2. เกณฑ์การประเมินผลต้องผ่านการประเมิน ๖๐% คะแนนรวมต้องมากกว่า 30 คะแนน 
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ภำคผนวก 2 คะแนนการฝึกอบรมทางไกลหลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


