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หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขในการรบัเงินประจําตาํแหน่งสําหรบัตําแหนง่ประเภทวิชาการ  
ระดบัทรงคณุวุฒิ ของกระทรวงสาธารณสขุ 

ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 6 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2565 ก.พ. ได้กําหนด
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการรับเงินประจําตําแหน่งสําหรับตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ            
ที่มีประสบการณ์ ทักษะ และสมรรถนะ สําหรับตําแหน่งในสายงานที่ ก.พ. กําหนดให้มีสิทธิได้รับเงิน       
ประจําตําแหน่ง ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับระบบการกําหนดตําแหน่งในปัจจุบัน ก.พ. จึงยกเลิก
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการรับเงินประจําตําแหน่ง ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 18               
ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 และอาศัยอํานาจตามมาตรา 50 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ประกอบกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงิน       
ประจําตําแหน่ง พ.ศ. 2551 จึงได้กําหนดหลักเกณฑ์ เง่ือนไข ในการรับเงินประจําตําแหน่งสําหรับตําแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ในอัตรา 15,600 บาท สําหรับตําแหน่งในสายงานท่ี ก.พ. กําหนดให้มีสิทธิ  
ได้รับเงินประจําตําแหน่ง น้ัน 
  กระทรวงสาธารณสุข จึงกําหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการรับเงินประจําตําแหน่งสําหรับ
ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ของกระทรวงสาธารณสุข ดังน้ี 

1. คุณสมบัติ 
    การได้รับเงินประจําตําแหน่งสําหรับตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ จะต้อง

ดํารงตําแหน่งระดับทรงคุณวุฒิ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
2. ผลงาน 
    การประเมินผลงานให้ได้รับเงินประจําตําแหน่งสําหรับตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ

ทรงคุณวุฒิ ควรเป็นผลการปฏิบัติงานหรือผลสําเร็จของงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของตําแหน่งหน้าที่     
ความรับผิดชอบของผู้ขอประเมิน สอดคล้องกับนโยบายของส่วนราชการ เป็นผลงานที่ทันสมัย และเป็น
ประโยชน์ แสดงถึงการใช้ความรู้ ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญในงานวิชาการเฉพาะด้านเป็นที่ยอมรับ              
ในวงวิชาการ หรือวงการด้านน้ันๆ โดยอาจนําผลการปฏิบัติงาน หรือผลสําเร็จของงานด้านอ่ืนที่เก่ียวข้อง           
หรือเก้ือกูลกับงานของตําแหน่งที่ขอประเมินมาเสนอได้ตามความเหมาะสม หรือผลงานการให้บริการ          
ทางวิชาการ/ปฏิบัติการ ผลงานนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ เป็นต้น 

    2.1 จํานวนผลงาน 
 จํานวนผลงาน ไม่เกิน 3 เรื่อง เรียงลําดับตามความดีเด่นหรือความสําคัญ โดยอย่างน้อย 

1 เรื่อง ต้องเก่ียวข้องกับตําแหน่งที่จะแต่งต้ัง 
    2.2 เงื่อนไขของผลงาน 
 1) เป็นผลงานที่จัดทําขึ้นในระหว่างที่ดํารงตําแหน่งระดับทรงคุณวุฒิ หรือเป็นผลงาน

ไม่เกิน 5 ปี 
 2) ไม่ใช่ผลงานวิจัย หรือวิทยานิพนธ์ที่เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือขอรับปริญญา 

หรือประกาศนียบัตร หรือเป็นส่วนหน่ึงของการฝึกอบรม ของผู้ขอประเมิน 
     กรณีผลงานที่เสนอเพ่ือขอรับการประเมินจัดทําขึ้นในช่วงระยะเวลาเดียวกับ       

ที่ศึกษาหรือฝึกอบรม ผลงานน้ันต้องได้รับคํารับรองจากสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานท่ีจัดการฝึกอบรม      
ว่าไม่เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาในรายวิชา หรือในหลักสูตรของการศึกษา หรือฝึกอบรม แล้วแต่กรณี 
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 3) กรณีที่เป็นผลงานร่วมกันของบุคคลหลายคน ผู้ขอประเมินจะต้องแสดงให้เห็นว่า 
ได้มีส่วนร่วมในการจัดทําผลงานในส่วนใด สัดส่วนเท่าใด อย่างไร โดยมีคํารับรองจากผู้มีส่วนร่วมในผลงาน   
และผู้บังคับบัญชาด้วย 

 4) ผลงานส่วนใดที่นํามาใช้ประเมินเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ     
ในระดับใด เพ่ือขอรับเงินประจําตําแหน่งแล้ว จะนําผลงานส่วนน้ันมาใช้เสนอประเมินให้ได้รับเงินประจํา
ตําแหน่ง ระดับทรงคุณวุฒิ อีกไม่ได้ 

 5) กรณีการทําผลงานที่เก่ียวข้องกับมนุษย์ ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
จริยธรรมเกี่ยวกับการวิจัยในมนุษย์ของโรงพยาบาลหรือหน่วยงานด้วย 

 ทั้งน้ี ผลงานข้างต้นจะต้องมีคํารับรองจากผู้ บังคับบัญชาอย่างน้อยสองระดับ          
คือ ผู้บังคับบัญชาที่กํากับดูแล และผู้บังคับบัญชาที่เหนือขึ้นไปอีกหน่ึงระดับ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชา
ดังกล่าวเป็นบุคคลคนเดียวกัน ก็ให้มีคํารับรองหน่ึงระดับได้ 

3. แนวทางการประเมินผลงาน 
    3.1 องค์ประกอบในการประเมิน ได้แก่ 
 1) ประโยชน์ของผลงาน 
 2) ความรู้ ความชํานาญ หรือความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
 3) คุณภาพของผลงาน 
    3.2 การพิจารณาในแต่ละองค์ประกอบ 
 1) ประโยชน์ของผลงาน 
     พิจารณาจากผลงานน้ันเป็นการพัฒนาความก้าวหน้าในงาน สามารถใช้เป็น

แบบอย่าง เป็นแหล่งอ้างอิง หรือเป็นต้นแบบในการปฏิบัติได้ หรือเป็นการประยุกต์เพ่ือให้เกิดการพัฒนา    
หรือแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน หรือเป็นการนําสิ่งที่มีอยู่แล้วมาประยุกต์ด้วยเทคนิค วิธีการ หรือเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ ที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน สามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในส่วนราชการ    
หรือต่อประชาชน หรือต่อประเทศชาติ  

     แนวทางการพิจารณาให้ได้รับเงินประจําตําแหน่ง ระดับทรงคุณวุฒิ  
     ผลงานเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความก้าวหน้าในงาน สามารถใช้เป็น

แบบอย่าง เป็นแหล่งอ้างอิง หรือเป็นต้นแบบในการปฏิบัติได้ หรือเป็นการประยุกต์เพ่ือให้เกิดการพัฒนา    
หรือแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน หรือเป็นการนําสิ่งที่มีอยู่แล้วมาประยุกต์ด้วยเทคนิค วิธีการ หรือเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ ที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน สามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องระดับ
กระทรวงขึ้นไป 

 2) ความรู้ ความชํานาญ หรือความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
     พิจารณาจากผลงานน้ันได้แสดงถึงการใช้ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ 

ประสบการณ์ ความชํานาญงานที่สั่งสมมาในการปฏิบัติงานหรือคิดริเริ่มใหม่ คิดค้น สร้าง หรือประดิษฐ์ขึ้นใหม่ 
ปรับปรุงหรือแก้ไขใหม่ หรือจัดทําเป็นครั้งแรกหรือคนแรกของส่วนราชการหรือของประเทศ ตามความเหมาะสม
กับระดับตําแหน่ง หรือได้ใช้ความสามารถในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา กําหนดข้อเสนอแนะ หรือวางแผนรองรับ
ผลกระทบต่าง ๆ ได้เหมาะสมกับระดับตําแหน่ง  

     แนวทางการพิจารณาให้ได้รับเงินประจําตําแหน่ง ระดับทรงคุณวุฒิ 
     ผลงานสะท้อนให้เห็นถึงการมีความรู้ความสามารถ ทักษะ  สมรรถนะ 

ประสบการณ์ ความชํานาญงานที่สั่งสมมาในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ หรือคิดริเริ่มใหม่ คิดค้น สร้าง       
หรือประดิษฐ์ขึ้นใหม่ ปรับปรุงหรือแก้ไขใหม่ หรือจัดทําเป็นครั้งแรกหรือคนแรกของส่วนราชการหรือของประเทศ 
ตามความเหมาะสมกับระดับตําแหน่ง หรือได้ใช้ความสามารถในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา มีข้อเสนอแนะ     
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หรือวางแผนรองรับผลกระทบต่าง ๆ ได้เหมาะสมกับระดับตําแหน่ง เป็นที่ยอมรับในระดับกระทรวง หรือวงวิชาการ/
วิชาชีพในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 

 3) คุณภาพของผลงาน 
      พิจารณาจากความสมบูรณ์ของเน้ือหาสาระ ที่มีการวิเคราะห์ การเรียบเรียงเน้ือหา

และสาระสําคัญได้ครบถ้วน เป็นระบบ มีคําอธิบายที่ถูกต้อง ชัดเจน มีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง         
และเช่ือถือได้ มีการนําความรู้ในเร่ืองน้ันไม่ว่าจะหลักการ วิธีการ หรือข้อกฎหมายมาใช้ได้อย่างถูกต้อง      
บรรลุเป้าหมายที่กําหนดตามโครงการหรือแผนงานและสนองนโยบายของส่วนราชการ หรือนโยบายของรัฐบาล 
หรือช่วยประหยัดเวลาและงบประมาณ และมีความยุ่งยากซับซ้อนในการดําเนินการที่ยอมรับได้  

    แนวทางการพิจารณาให้ได้รับเงินประจําตําแหน่ง ระดับทรงคุณวุฒ ิ
              ผลงานมีคุณภาพดีเด่นเป็นพิเศษ โดยผลงานมีความสมบูรณ์ในการวิเคราะห์   

การเรียบเรียงเน้ือหาและสาระสําคัญได้ครบถ้วน เป็นระบบ มีคําอธิบายที่ถูกต้อง ชัดเจน มีการอ้างอิง
แหล่งข้อมูลที่ถูกต้องและเช่ือถือได้ มีการนําความรู้ในเรื่องน้ันไม่ว่าจะหลักการ วิธีการ หรือข้อกฎหมายมาใช้ได้
อย่างถูกต้อง บรรลุเป้าหมายท่ีกําหนด หรือช่วยประหยัดเวลาและงบประมาณ และมีความยุ่งยากซับซ้อน     
ในการดําเนินการสูงมากเป็นพิเศษ 

4. การเผยแพร่ผลงาน 
    ผลงานที่นํามาเสนอเพ่ือเข้ารับการประเมิน อย่างน้อยต้องมีผลงาน จํานวน 1 เรื่อง     

(เรื่องที่ 1) ที่มีการนําไปเผยแพร่ตีพิมพ์ในวารสาร ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ  
5. เกณฑ์การตัดสิน 

องค์ประกอบในการประเมิน คะแนน 
1. ประโยชน์ของผลงาน 40 
2. ความรู้ ความชํานาญงาน หรือความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 30 
3. คุณภาพของผลงาน 30 

รวม 100 
    โดยเกณฑ์ผ่านการประเมินจะต้องได้รับการพิจารณาให้ “ผ่าน” จากคณะกรรมการ         

ผู้ประเมินเกินก่ึงหน่ึง และจะต้องได้คะแนนในแต่ละองค์ประกอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 และได้คะแนนรวม 
ทุกองค์ประกอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

6. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงาน มี 4 กรณี 
       6.1 ผ่านการประเมิน หมายถึง ผลงานดีเด่นมีประโยชน์ในเชิงวิชาการ และมีคุณภาพ
เหมาะสมกับตําแหน่งที่ขอประเมิน ไม่ต้องปรับปรุงแก้ไข 
      6.2 ปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่ไม่เป็นสาระสําคัญ หมายถึง ปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่ไม่เป็น
สาระสําคัญให้ครบถ้วนสมบูรณ์ หากผลการพิจารณาเป็นปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่ไม่เป็นสาระสําคัญ ให้ผู้ขอประเมิน
ปรับปรุงแก้ไขตามความเห็นของคณะกรรมการประเมิน ภายใน 2 เดือน นับจากวันที่ผู้ขอประเมินรับทราบ         
การแจ้งให้ปรับปรุงแก้ไข เมื่อผู้ขอประเมินปรับปรุงแก้ไขแล้ว ให้นําเสนอคณะกรรมการพิจารณาอีกครั้ง                     
      6.3 ปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่เป็นสาระสําคัญ หมายถึง ผลงานยังมีคุณภาพไม่ถึงระดับ      
ที่ขอประเมิน แต่เป็นเรื่องที่มีประโยชน์ในเชิงวิชาการสามารถปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ได้ ให้ผู้ขอประเมินปรับปรุง
แก้ไขตามความเห็นของคณะกรรมการประเมิน ภายใน 6 เดือน นับจากวันที่ผู้ขอประเมินรับทราบการแจ้ง      
ให้ปรับปรุงแก้ไข เมื่อผู้ขอประเมินปรับปรุงแก้ไขแล้ว ให้นําเสนอคณะกรรมการพิจารณาอีกครั้ง 
       6.4 ไม่ผ่านการประเมิน หมายถึง ผลงานมีคุณภาพไม่ถึงระดับที่ขอประเมิน ไม่มีประโยชน์
ในเชิงวิชาการ หรือไม่ตรงกับตําแหน่งที่ขอประเมิน หากผู้ขอประเมินประสงค์จะส่งผลงานให้ประเมินใหม่ 
จะต้องส่งผลงานเรื่องใหม่ 
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  7. การดําเนินการประเมินผลงาน 
     7.1 การส่งคําขอประเมินผลงาน  
    การประเมินผลงานให้ได้รับเงินประจําตําแหน่งสําหรับตําแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับทรงคุณวุฒิ ให้ผู้ขอประเมินส่งคําขอประเมินที่มีเอกสารหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์ ผ่านหน่วยงานต้นสังกัด 
ได้แก่ กรมหรือจังหวัด แล้วแต่กรณี ไปที่สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือดําเนินการประเมินผลงานต่อไป 
      7.2 การดําเนินการประเมินผลงาน 
            ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการประเมินผลงาน ได้แก่ กรมหรือสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข แล้วแต่กรณี จัดเก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่จัดทําขึ้นในการประเมินผลงานโดยอาจจัดเก็บ    
ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ หรือรูปแบบอ่ืนตามความเหมาะสม เพ่ือประโยชน์ในการติดตาม ตรวจสอบ        
และประเมินผลการดําเนินการ จาก ก.พ. รวมทั้งเพ่ือประโยชน์ในการสืบค้น หรือใช้เป็นตัวอย่างในการจัดทํา
ผลงานของผู้ที่จะประเมินผลงานต่อไป 
      7.3 การตรวจสอบการประเมินผลงาน 
            การประเมินผลงานให้ได้รับเงินประจําตําแหน่งสําหรับตําแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับทรงคุณวุฒิ ในการประเมินผลงานหากได้ตรวจสอบ หรือมีผู้ทักท้วงและได้ตรวจสอบแล้วพบว่า 
ข้าราชการผู้ขอประเมินผู้ใดแจ้งข้อมูลเก่ียวกับเรื่องสัดส่วนการจัดทําผลงาน หรือเรื่องอ่ืน ๆ เก่ียวกับการจัดทํา
ผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน นําผลงานของผู้อ่ืนมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อ่ืน
ให้จัดทําผลงานให้โดยผลงานท่ีนํามาจัดทําน้ันไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตนให้ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ 
ดําเนินการ ดังน้ี 
       (๑) ในกรณีที่อยู่ระหว่างการประเมินผลงาน ให้้ระงับการประเมินผลงาน   
            (๒) ในกรณีที่ผ่านการประเมินผลงานแล้ว ให้้ยกเลิกผลการประเมิน   
            (๓) ในกรณีที่ได้รับเงินประจําตําแหน่งสําหรับตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
ทรงคุณวุฒิแล้ว ให้ยกเลิกคําสั่งให้ได้รับเงินประจําตําแหน่งโดยพลัน 

 ทั้งน้ี ให้ดําเนินการทางวินัยแก่ผู้ขอประเมิน และผู้ที่เก่ียวข้องตามควรแก่กรณี     
และไม่ให้ผู้ขอประเมินเข้ารับการประเมินผลงานให้ได้รับเงินประจําตําแหน่งสําหรับตําแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับทรงคุณวุฒิ มีกําหนดเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีนับต้ังแต่วันที่ถูกดําเนินการตาม (๑) (๒ หรือ (๓) แล้วแต่กรณี 
หากพบว่าข้อทักท้วงน้ันเป็นการกล่ันแกล้งหรือเป็นเท็จ ให้รายงานต่อผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕7     
เพ่ือดําเนินการสอบสวนผู้ทักท้วงให้ได้ข้อเท็จจริง แล้วดําเนินการตามท่ีเห็นสมควรต่อไปด้วย 

8. ให้ได้รับเงินประจําตําแหน่ง เม่ือผ่านการประเมินผลงานแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


