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การศึกษาเรื่อง “การพัฒนากระบวนงานการประเมินผลงานวิชาการของข้าราชการ          
กรมอนามัย ในสายงานวิชาการสาธารณสุข ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ” ประสบความส าเร็จ
บรรลุได้ตามวัตถุประสงค์ ผู้ศึกษาต้องขอขอบพระคุณผู้บริหารกองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย ทุกท่าน
ที่ให้การสนับสนุนการศึกษานี้  ขอขอบคุณหัวหน้ากลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ที่ให้ค าปรึกษา         
และแนะน าการพัฒนากระบวนงาน และขอขอบคุณความร่วมมือจากเพ่ือนร่วมงานที่ช่วยด าเนินงาน
แต่ละขั้นตอนของการศึกษา ผู้ศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เนื้อหาดังกล่าวจะมีประโยชน์แก่ผู้อ่าน และ
เป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนงานการประเมินผลงานวิชาการของข้าราชการกรมอนามัยในสายงาน
วิชาการสาธารณสุข ท าให้เกิดความความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  และลดความผิดพลาดในแต่ละ
ขั้นตอนได้ ข้าราชการผู้ส่งผลการประเมินผลงานวิชาการ สามารถตรวจสอบข้อมูลความก้าวหน้าของการ
ประเมินผลงานวิชาการได้ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการใช้ในการวางแผนในขั้นตอนต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาเพ่ือ “พัฒนากระบวนงานการประเมินผลงานวิชาการของข้าราชการกรมอนามัย 
ในสายงานวิชาการสาธารณสุข ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ” เป็นการวิจัยแบบ
ผสมผสาน ด้วยรูปแบบการศึกษาเชิงปริมาณ โดยเก็บข้อมูลจากประชากรจ านวน ๔๕ คน ในช่วงเวลา
เดียวกัน ผสมผสานกับการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากผู้รับผิดชอบ
งานประเมินผลงานวิชาการ จ านวน ๔ คน จากกลุ่มสรรหาและบรรจุและแต่งตั้ง เพ่ือรวมคิด ร่วมท า ร่วม
พัฒนาต่อยอด และวิเคราะห์ วิพากษ์เชิงสร้างสรรค์ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาสาเหตุที่ท าให้
การประเมินผลงานวิชาการสายงานวิชาการสาธารณสุขที่ท าให้เกิดความล่าช้า และเพ่ือพัฒนากระบวนงาน
ประเมินผลงานวิชาการสายงานวิชาการสาธารณสุขให้มปีระสิทธิภาพ/คุณภาพ ซึ่งการพิจารณาผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพจะท าให้ได้ข้อสรุปของการศึกษาพัฒนากระบวนงาน
ฯ ดังกล่าว อันจะน าสู่การพัฒนากกระบวนงานการประเมินผลงานวิชาการของข้าราชการกรมอนามัย 
ในสายงานวิชาการสาธารณสุข ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ เพ่ือให้มีประสิทธิภาพ/
คุณภาพ  
 โดยสรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพ่ือศึกษาสาเหตุที่ท าให้การ
ประเมินผลงานวิชาการสายงานวิชาการสาธารณสุข ที่ท าให้เกิดความล่าช้า  จากการศึกษาพบว่า 
สาเหตุที่ท าให้การประเมินผลงานวิชาการสายงานวิชาการสาธารณสุข ที่ท าให้เกิดความล่าช้า เนื่องจาก 
กระบวนการประเมินผลฯ มีการใช้ระยะเวลา ที่ยาวนาน ค่าเฉลี่ย (X̅) เท่ากับ 278 วัน และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน S.D. 173.28 ซึ่งมีจ านวนขั้นตอนในการประเมินผลงานวิชาการฯ พบว่า มีขั้นตอนจ านวนมาก 
โดยผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ส่วนมากร้อยละ 77.78 มีจ านวนขั้นตอน 10 – 15 ขั้นตอน และจากการ
วิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบว่า ปัญหาความล่าช้าส่วนมากเกิดจาก กระบวนงานมี
ขั้นตอนจ านวนมาก และต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการที่ยาวนาน เมื่อทีมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันวิเคราะห์
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา พบว่า ส่วนมากให้ความเห็นว่า ควรปรับปรุงขั้นตอนการประเมินผลงานให้ลดลง  
และ ควรใช้ระยะเวลาการประเมินให้รวดเร็วขึ้น ซึ่งเป็นที่มาของการร่วมคิด ร่วมพัฒนา และวิเคราะห์ปรับปรุง
กระบวนงานใหม่ ท าให้ได้กระบวนงานใหม่มีขั้นตอนที่ลดลงเหลือเพียง 13 ขั้นตอน ระยะเวลา 7 วัน 3 ชั่วโมง 
15 นาที / 1 ราย 
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บทคัดย่อ  
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สารบัญตาราง 
 

ตารางท่ี       หน้า 

1 ข้อมูลทั่วไปของข้าราชการกรมอนามัย สายงานวิชาการสาธารณสุข 
ที่ส่งข้อมูลในขั้นตอนการประเมินผลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น  ๑๕ 

๒ ข้อมูลระยะเวลากระบวนงานการประเมินผลงานวิชาการของข้าราชการ 
 กรมอนามัย สายงานวิชาการสาธารณสุข ระดับช านาญการ  
 และระดับช านาญการพิเศษ  ๑๖ 
3 ปัญหาความล่าช้าของการประเมินผลงานวิชาการ  19 
4 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาของการประเมินผลงานวิชาการ  19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สารบัญภาพ 
 
 
ภาพที ่       หน้า 

1 กรอบแนวคิดการพัฒนากระบวนงานการประเมินผลงานวิชาการของข้าราชการ 
กรมอนามัยในสายงานวิชาการสาธารณสุข ระดับช านาญการ  
และระดับช านาญการพิเศษ    ๓ 

2 กระบวนงานการประเมินผลงานวิชาการของข้าราชการกรมอนามัยในสายงาน 
วิชาการสาธารณสุข ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ  

 (กระบวนงานเดิม)  ๑๗ 
3 กระบวนงานการประเมินผลงานวิชาการของข้าราชการกรมอนามัยในสายงาน 

วิชาการสาธารณสุข ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ  
(กระบวนงานใหม่)  21 

 
 
 

 
 
 
   

 
 



บทที่ 1 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน (ก.พ.) ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำร

ประเมินบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนที่มีประสบกำรณ์ และต ำแหน่งประเภท
วิชำชีพเฉพำะในกำรประเมินบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งระดับ 8 ลงมำ (ส ำนักงำนข้ำรำชกำร
พลเรือน,2548) โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน (ก.พ.) ก ำหนดให้คณะอนุกรรมกำร
สำมัญ อ.ก.พ.กรมอนำมัย มีอ ำนำจหน้ำที่แต่งตั้งคณะกรรมกำรคัดเลือกบุคคล คณะกรรมกำร
ประเมินผลงำน รวมทั้งพิจำรณำก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรพิจำรณำคัดเลือกบุคคล กำรประเมินผล
งำนวิชำกำร กำรพิจำรณำคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลำขั้นต่ ำในกำรด ำรงต ำแหน่งและอ่ืนๆ ซึ่ง อ.ก.พ.
กรมอนำมัย ได้ก ำหนดหลักเกณฑ์ของผู้ที่จะเข้ำรับกำรคัดเลือก รวมถึงก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำร
พิจำรณำคัดเลือกบุคคล และเน้นกำรพิจำรณำคุณภำพของผลงำนวิชำกำรของข้ำรำชกำรกรมอนำมัย 
(กองกำรเจ้ำหน้ำที่,2549) ทั้งนี้กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลแต่ละระดับ ต้องสอดคล้องเหมำะสม
กับภำรกิจในภำครำชกำร กำรประเมินบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนที่มี
ประสบกำรณ์ (ต ำแหน่งประเภททั่วไป ) และต ำแหน่งประเภทวิชำชีพเฉพำะเพ่ือแต่งตั้งให้ด ำรง
ต ำแหน่งที่สูงขึ้นจึงมีควำมส ำคัญกับภำรกิจในภำครำชกำร  

กระบวนงานการประเมินผลงานวิชาการของข้าราชการ เป็นกระบวนงำนขั้นตอน  
ของกำรแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งที่สูงขึ้นของข้ำรำชกำร ซึ่งมีขั้นตอนที่ยึดตำมระเบียบส ำนักงำน
คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน (ก.พ.) (ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยำยน 2548) โดยมี
กำรพิจำรณำคัดเลือกบุคคลและประเมินผลงำนวิชำกำร ส ำหรับข้ำรำชกำรระดับ 8 ลงมำ (ส ำนักงำน ก.พ.,2548) 
ซึ่งข้ำรำชกำรส่วนใหญ่ของกรมอนำมัย เป็นข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญต ำแหน่งประเภทวิชำกำร 
ระดับปฏิบัติกำร ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับเชี่ยวชำญ และระดับทรงคุณวุฒิ 
บทบำทหลักของข้ำรำชกำรดังกล่ำวคือกำรผลิตพัฒนำองค์ควำมรู้ นวัตกรรม รวมถึงเทคโนโลยีกำร
ส่งเสริมสุขภำพเพ่ือส่งต่อถึงประชำชนให้มีสุขภำพดี  กำรเตรียมควำมพร้อมข้ำรำชกำรและกำร
ประเมินผลงำนวิชำกำรของข้ำรำชกำร สำยงำนวิชำกำรสำธำรณสุข จึงมีควำมส ำคัญกับกำรด ำเนิน
ภำรกิจขององค์กร กำรด ำเนินกำรประเมินผลงำนวิชำกำรของข้ำรำชกำรและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งที่
สูงขึ้น เป็นภำรกิจของกลุ่มสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง กองกำรเจ้ำหน้ำที่  กรมอนำมัย ประกอบกับ
ข้ำรำชกำรกรมอนำมัยในสำยงำนวิชำกำรสำธำรณสุข ซึ่งเป็นสำยงำนหลักของกรมอนำมัย มีบุคลำกร
จ ำนวนมำกที่พร้อมก้ำวเข้ำสู่ขั้นตอนกำรขอรับกำรพิจำรณำเพ่ือแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งที่สูงขึ้น และ
จำกกำรด ำเนินงำนในกำรประเมินผลงำนวิชำกำรที่ผ่ำนมำพบว่ำกำรประเมินผลงำนวิชำกำรมีปัญหำ
ควำมล่ำช้ำ อำจเนื่องจำกมีข้ันตอนจ ำนวนมำกจึงท ำให้ต้องใช้ระยะเวลำยำวนำนกว่ำที่ควรจะเป็น และ
เพ่ือให้กระบวนกำรประเมินผลงำนทำงวิชำกำรของข้ำรำชกำรสำยงำนวิชำกำรดังกล่ำวมีประสิทธิภำพ 
สะดวก รวดเร็ว และถูกต้องตำมหลักเกณฑ์ของส ำนักงำน ก.พ. ทั้งนี้เพื่อให้ข้ำรำชกลุ่มเป้ำหมำยไม่เสีย
สิทธิประโยชน์ ระบบบริหำรอัตรำต ำแหน่งว่ำงมีคุณภำพ ระบบบริกำรกำรเบิก – จ่ำยงบประมำณ
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หมวดบุคลำกรมีประสิทธิภำพ ผู้ศึกษำจึงเห็นสมควร พัฒนำกระบวนงำนกำรประเมินผลงำนวิชำกำร
ของข้ำรำชกำรกรมอนำมัย ในสำยงำนวิชำกำรสำธำรณสุข ระดับช ำนำญกำร และระดับช ำนำญกำรพิเศษ 
 
ปัญหาการวิจัย : กำรประเมินผลงำนวิชำกำรข้ำรำชกำรสำยงำนวิชำกำรสำธำรณสุข มีควำมล่ำช้ำ
ข้ำรำชกำรเสียประโยชน์ กำรบริหำรอัตรำว่ำงด้อยคุณภำพ รวมถึงไม่สำมำรถบริหำรกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณเป็นไปตำมเป้ำหมำยเพรำะเหตุใด  
 
ค าถามวิจัย : ท ำอย่ำงไรกำรประเมินผลงำนวิชำกำรข้ำรำชกำรสำยงำนวิชำกำรสำธำรณสุข ระดับ
ช ำนำญกำร และระดับช ำนำญกำรพิเศษ จึงจะมีประสิทธิภำพ/คุณภำพ 
 
วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 1. เพ่ือศึกษำสำเหตุที่ท ำให้กำรประเมินผลงำนวิชำกำรสำยงำนวิชำกำรสำธำรณสุขที่ท ำให้              
เกิดควำมล่ำช้ำ 
 2. เพ่ือพัฒนำกระบวนงำนประเมินผลงำนวิชำกำรสำยงำนวิชำกำรสำธำรณสุข                 
ให้มปีระสิทธิภำพ/คุณภำพ 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. กรมอนำมัยมีกระบวนงำนกำรประเมินผลงำนวิชำกำรของข้ำรำชกำรกรมอนำมัยใน
สำยงำนวิชำกำรสำธำรณสุข ระดับช ำนำญกำร และระดับช ำนำญกำรพิเศษ ที่มีประสิทธิภำพ สะดวก 
รวดเร็ว และถูกต้องตำมหลักเกณฑ์ของส ำนักงำน ก.พ.  

2. มีกรอบแนวทำงกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรประเมินบุคคลและผลงำนวิชำกำรของ
ข้ำรำชกำรกรมอนำมัยในกำรแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งที่สูงขึ้นที่ได้มำตรฐำน 
 
กรอบแนวคิดการศึกษา 

จำกกำรศึกษำกระบวนงำนกำรประเมินผลงำนวิชำกำรของข้ำรำชกำร กรมอนำมัย ซึ่งมี
ขั้นตอนที่ยึดตำมระเบียบส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน (ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 
15 กันยำยน 2548) สำมำรถจัดท ำเป็นกรอบแนวคิด “กำรพัฒนำกระบวนงำนกำรประเมินผลงำน
วิชำกำรของข้ำรำชกำรกรมอนำมัย ในสำยงำนวิชำกำรสำธำรณสุข ระดับช ำนำญกำร และระดับ
ช ำนำญกำรพิเศษ” ได้ดังนี ้
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กรอบแนวคิดการพัฒนา 
 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดกำรพัฒนำกระบวนงำนกำรประเมินผลงำนวิชำกำรของข้ำรำชกำร          

กรมอนำมัยในสำยงำนวิชำกำรสำธำรณสุข ระดับช ำนำญกำร และระดับช ำนำญกำรพิเศษ 
 
นิยามศัพท์ท่ีใช้ในการศึกษา 
 1. ข้าราชการพลเรือน หมำยถึง บุคคลซึ่งได้รับบรรจุและแต่งตั้งตำมพระรำชบัญญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน ให้ได้รับรำชกำรโดยได้รับเงินเดือนจำกเงินงบประมำณในกระทรวง               
กรมฝ่ำยพลเรือน (ส ำนักงำน ก.พ.,2551) 

 2. การพัฒนา หมำยถึง กำรเปลี่ยนแปลงในทำงที่เจริญขึ้น กำรคลี่คลำยไปในทำงที่ดี 
(รำชบัณฑิตยสถำน, 2554) 

3. กระบวนงานการประเมินผลงานวิชาการ หมำยถึง กระบวนงำนขั้นตอนของกำรแต่งตั้ง
ให้ด ำรงต ำแหน่งที่สูงขึ้นของข้ำรำชกำร ซึ่งมีขั้นตอนที่ยึดตำมระเบียบส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ข้ำรำชกำรพลเรือน (ก.พ.) ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยำยน 
2548 โดยมีกำรพิจำรณำคัดเลือกบุคคลและประเมินผลงำนวิชำกำร ส ำหรับข้ำรำชกำรกรมอนำมัย ระดับ 8 
ลงมำ (ส ำนักงำน ก.พ.,2548) 

 

ประเด็นสิ่งน าเข้า 
(Input) 

กระบวนงำนกำรประเมินผล
งำนวิชำกำรของข้ำรำชกำร 
ในสำยงำนวิชำกำร
สำธำรณสุข ระดับช ำนำญกำร 
และระดับช ำนำญกำรพิเศษ 
(กระบวนงำนเดิม) 

 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการพัฒนา 
(Process) 

- วิ เครำะห์ หำสำเหตุของ
ปัญ หำที่ ท ำให้ เกิดควำม
ล่ำช้ำ 

- ทฤษฎี Downtime ร่วมกับ
ยุทธศำสตร์กำรเปลี่ยนแปลง 
Lean 

- กำรจั ด ก ำรค ว ำม รู้  ผู้ ที่
เกี่ยวข้อง ร่วมคิด ร่วมท ำ 
ร่วมพัฒนำต่อยอด สนับสนุน
เชิ ง รุ ก  แ ล ะ วิ พ ำ ก ษ์
สร้ำงสรรค์ 

- พัฒนำกระบวนกำรตำม
กรอบ 
 

ผลการพัฒนา 
(Output) 

กระบวนงำนกำรประเมินผล
งำนวิชำกำรของข้ำรำชกำร
ในสำยงำนวิชำกำร
สำธำรณสุข ระดับช ำนำญกำร 
และระดับช ำนำญกำรพิเศษ 
(กระบวนงำนใหม่) 
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4. การพิจารณาคัดเลือกบุคคลและประเมินผลงานวิชาการ หมำยถึง กำรคัดเลือก
บุคคลที่จะเข้ำรับกำรประเมินผลงำนเพ่ือเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น คัดเลือกเพ่ือ
เลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งในระดับที่สูงกว่ำระดับต ำแหน่งที่ผู้นั้นด ำรงอยู่ได้ไม่เกิน 1 ระดับ และ
มีกำรคัดเลือกบุคคลอย่ำงเป็นระบบ มีควำมโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ เพ่ือให้ได้บุคคลที่มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถ มีควำมเหมำะสมที่จะให้ส่งผลงำนประเมิน และให้มีกำรประกำศผลกำรคัดเลือก
อย่ำงเปิดเผย รวมทั้งเปิดโอกำสให้มีกำรทักท้วงได้ภำยในเวลำที่ก ำหนด 

5. คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการ หมำยถึง คณะกรรมกำรคัดเลือกข้ำรำชกำรเพ่ือ
แต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร และระดับช ำนำญกำรพิเศษ  ซึ่ง อ.ก.พ. 
สำมัญกรมอนำมัยเป็นผู้แต่งตั้ง ตำมควำมในมำตรำ 132 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน 
พ.ศ. 2551 หนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยำยน 2548 เรื่อง 
กำรประเมินบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนที่มีประสบกำรณ์ (ต ำแหน่งทั่วไป) 
และต ำแหน่งประเภทวิชำชีพเฉพำะ ตั้งแต่ระดับ 8 ลงมำ ที่  นร 1006/ว 7 ลงวันที่ 6 มีนำคม 
2552 เรื่อง กำรบรรจุและแต่งตั้งข้ำรำชกำรตำมบทเฉพำะกำลแห่งพระรำชบัญญั ติระเบียบ
ข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551 และ อ.ก.พ. กรมอนำมัย มีมติแต่งตั้ง 

 
6. ต าแหน่งช านาญการ และต าแหน่งช านาญการพิเศษ หมำยถึง ต ำแหน่งที่ก ำหนด

ขึ้นตำมมำตรำ 48 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นต ำแหน่ง             
ที่ก ำหนดมำจำกต ำแหน่งตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2535 โดยได้รับเทียบ
ต ำแหน่งจำกระดับ 6ว - 7ว เทียบเท่ำระดับช ำนำญกำร และระดับ 8 ว /8 วช เทียบเท่ำระดับช ำนำญกำร
พิเศษ ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 12 ลงวันที่ 11 ธันวำคม 2551 
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บทที่ 2 
ทบทวนวรรณกรรม 

 

 กำรศึกษำเรื่อง “กำรพัฒนำกระบวนงำนกำรประเมินผลงำนวิชำกำรของข้ำรำชกำร   
กรมอนำมัย ในสำยงำนวิชำกำรสำธำรณสุข ระดับช ำนำญกำร และระดับช ำนำญกำรพิเศษ” ผู้ศึกษำได้
ทบทวนวรรณกรรม แนวคิดทฤษฎี และเอกสำรที่เกี่ยวข้อง เพื่อน ำมำใช้เป็นแนวทำงในกำรวิจัย  
โดยน ำเสนอเป็นล ำดับ ดังนี้  
 

1. กฎระเบียบรำชกำรที่เก่ียวข้องกับกำรประเมินผลงำนวิชำกำรของข้ำรำชกำรพลเรือน 
2. กระบวนกำรประเมินผลงำนวิชำกำรของข้ำรำชกำรพลเรือน 
3. หลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ำรับกำรประเมินผลงำน 
4. แนวคิด DOWNTIME   
5. ยุทธศำสตร์กำรเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change) 

 
1. กฎระเบียบราชการที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลงานวิชาการของข้าราชการ  
  หนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยำยน พ.ศ. 2548 เรื่อง 
กำรประเมินบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนที่มีประบกำรณ์ (ต ำแหน่งประเภททั่วไป) 
และต ำแหน่งประเภท และต ำแหน่งประเภทวิชำชีพเฉพำะต ำแหน่งระดับ 8 ลงมำ (ส ำนักงำน ก.พ.,2548)   
เป็นกำรก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนที่มี
ประสบกำรณ์ (ต ำแหน่งประเภททั่วไป) ต ำแหน่งประเภทวิชำชีพเฉพำะ และต ำแหน่งประเภท
เชี่ยวชำญเฉพำะ โดยมอบให้กรมเจ้ำสังกัดเป็นผู้ด ำเนินกำรประเมินบุคคลส ำหรับต ำแหน่งระดับ 8 ลงมำ  
   
2. กระบวนการประเมินผลงานวิชาการของข้าราชการพลเรือน (ส ำนักงำน ก.พ.,2548) 
 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  

1. ผลงำนที่ส่งประเมิน 
1.1 ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกจำก อ.ก.พ.กรม หรือคณะกรรมกำรคัดเลือกบุคคลที่

อ.ก.พ.กรมแต่งตั้ง และผู้มีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ 52 เห็นชอบแล้ว หรือผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกจำก
ผู้มีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ 52 หรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดแล้วแต่กรณี ให้ส่งผลงำนประเมินตำม
หัวข้อเรื่องที่ได้เสนอไว้ในขั้นตอนกำรคัดเลือกบุคคล 

1.2 ผลงำนที่ส่งประเมินจะต้องประกอบด้วยผลงำนที่เกิดจำกงำนในหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบและข้อเสนอแนวคิดเพ่ือพัฒนำงำน ดังนี้ 

1.2.1 ผลงำนที่เป็นผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำที่เป็นผลส ำเร็จของงำนที่เกิด
จำกกำรปฏิบัติงำนในต ำแหน่งหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของผู้นั้น ซึ่งอำจไม่จ ำเป็นต้องมีกำรจัดท ำผลงำน
ขึ้นใหม่เพ่ือใช้ในกำรประเมินโดยเฉพำะ โดยให้น ำเสนอในรูปแบบของกำรสรุปวิเครำะห์ถึงผลที่เกิดขึ้น
แสดงถึงควำมรู้ ควำมสำมำรถ และควำมช ำนำญงำนของบุคคลสำมำรถระบุผลส ำเร็จของงำน หรือ
ประโยชน์ที่ เกิดจำกผลงำนดังกล่ำว หรือกำรน ำผลงำนไปใช้เพ่ือแก้ไขปัญหำงำนหรือใช้เสริม
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ยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน โดยมิใช่เป็นเพียงกำรรวบรวมผลงำนย้อนหลัง ทั้งนี้  คณะกรรมกำร
ประเมินผลงำนอำจก ำหนดเพิ่มเติมให้มีควำมเหมำะสมกับสำยงำนและลักษณะงำนของหน่วยงำนก็ได้  

1.2.2 ข้อเสนอแนวคิด วิธีกำร เพ่ือพัฒนำงำนหรือปรับปรุงงำนให้มี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น ควรเป็นแนวคิด วิสัยทัศน์หรือแผนงำนที่จะท ำ ในอนำคตเพ่ือพัฒนำงำนใน
ต ำแหน่งที่จะได้รับกำรแต่งตั้งและสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน รวมทั้งควรเป็นแนวคิด
หรือแผนงำนที่สำมำรถน ำไปปฏิบัติได้จริง และให้มีกำรติดตำมผลภำยหลังกำรแต่งตั้งแล้วด้วย ทั้งนี้ 
คณะกรรมกำรประเมินผลงำนอำจก ำหนดเพ่ิมเติมให้มีควำมเหมำะสมกับสำยงำนและลักษณะงำนของ
หน่วยงำนก็ได้ 

1.3 ผลงำนที่ส่งประเมินจะต้องอยู่ในเงื่อนไขและลักษณะของผลงำนของต ำแหน่ง
ในแต่ละระดับและแต่ละสำยงำน และตำมท่ีคณะกรรมกำรประเมินผลงำนก ำหนดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) 

1.4 ให้มีกำรเปิดเผยผลงำนต่อสำธำรณะ เพ่ือประโยชน์ในกำรศึกษำหรือใช้
อ้ำงอิงและป้องกันกำรลอกเลียนผลงำน เช่น น ำ ลงใน Intranet หรือลง Web-site เป็นต้น 

2. คณะกรรมกำรประเมินผลงำน 
2.1 ให้ อ.ก.พ.กรมแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลงำนโดยแต่งตั้งตำมสำยงำน

ของต ำแหน่งที่จะประเมินเป็นจ ำนวนหลำยคณะก็ได้ ตำมควำมเหมำะสมและควำมจ ำเป็นของแต่ละ
กรมมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละไม่เกิน 2 ปี โดยมีองค์ประกอบดังนี้ 

2.1.1 กรณกีำรแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งระดับ 6 
(1) ประธำน ให้แต่งตั้งจำกข้ำรำชกำรหรือผู้เคยเป็นข้ำรำชกำรซึ่ง

ด ำรงต ำแหน่งหรือเคยด ำรงต ำแหน่งตั้งแต่ระดับ 8 หรือเทียบเท่ำขึ้นไป ในสำยงำนที่จะประเมิน หรือ
ในสำยงำนที่เกี่ยวข้องตำมที่กรมเจ้ำสังกัดได้จัดกลุ่มไว้ โดยควำมเห็นชอบของ ก.พ. หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ
เฉพำะด้ำน  ที่มีควำมช ำนำญในสำยงำนนั้น ๆ ซึ่งไม่เคยเป็นข้ำรำชกำรมำก่อน หรือ รองอธิบดีหรือ
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหรือผู้อ ำนวยกำรกองหรือหัวหน้ำส่วนรำชกำรประจ ำ จังหวัด ตั้งแต่ระดับ 8 หรือ
เทียบเท่ำข้ึนไป ที่ก ำกับดูแลสำยงำนที่จะประเมิน 

(2) กรรมกำรจ ำนวน 2 - 5 คน ให้แต่งตั้งจำก ข้ำรำชกำรหรือผู้
เคยเป็นข้ำรำชกำรซึ่งด ำรงต ำแหน่งหรือเคยด ำรงต ำแหน่งตั้งแต่ระดับ 7 หรือเทียบเท่ำขึ้นไป ในสำย
งำนที่จะประเมินหรือในสำยงำนที่เกี่ยวข้องตำมที่กรมเจ้ำสังกัดได้จัดกลุ่มไว้ โดยควำมเห็นชอบของ 
ก.พ. ซึ่งผู้นั้นต้องมีผลงำนเป็นที่ประจักษ์ในควำมสำมำรถแล้ว หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพำะด้ำนที่มีควำม
ช ำนำญในสำยงำนนั้น ๆ ซึ่งไม่เคยเป็นข้ำรำชกำรมำก่อนทั้งนี้ มีบุคลำกรหรือผู้ปฏิบัติงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ 
ซ่ึงด ำรงต ำแหนง่ไม่ต่ ำกวำ่ระดับ 6 เป็นเลขำนุกำร 

2.1.2 กรณีกำรแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งระดับ 7 และระดับ 8 
(1) ประธำน ให้แต่งตั้งจำก ข้ำรำชกำรหรือผู้เคยเป็นข้ำรำชกำรซึ่ง

ด ำรงต ำแหน่ง หรือเคยด ำรงต ำแหน่งตั้งแต่ระดับ 9 หรือเทียบเท่ำข้ึนไปในสำยงำนที่จะประเมินหรือใน
สำยงำนที่เกี่ยวข้องตำมที่กรมเจ้ำสังกัดได้จัดกลุ่มไว้ โดยควำมเห็นชอบของ ก.พ. หรือ - ผู้ทรงคุณวุฒิ
เฉพำะด้ำนที่มีควำมช ำนำญในสำยงำนนั้น ๆซึ่งไม่เคยเป็นข้ำรำชกำรมำก่อน หรือ- รองอธิบดีหรือผู้อ ำ 
นวยกำรส ำ นักตั้งแต่ระดับ 9 หรือเทียบเท่ำข้ึนไป ที่ก ำ กับดูแลสำยงำนที่จะประเมิน 

(2) กรรมกำร จ ำนวน 2 - 5 คน ให้แต่งตั้งจำกข้ำรำชกำรหรือผู้
เคยเป็นข้ำรำชกำรซึ่งด ำรงต ำแหน่งหรือเคยด ำรงต ำแหน่งตั้งแต่ระดับ 8 หรือเทียบเท่ำขึ้นไปในสำย
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งำนที่จะประเมิน หรือในสำยงำนที่เกี่ยวข้องตำมที่กรมเจ้ำสังกัดได้จัดกลุ่มไว้ โดยควำมเห็นชอบของ 
ก.พ. ซึ่งผู้นั้นต้องมีผลงำนเป็นที่ประจักษ์ในควำมสำมำรถแล้ว หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพำะด้ำนที่มีควำม
ช ำนำญในสำยงำนนั้น ๆ  ซึ่งไม่เคยเป็นข้ำรำชกำรมำก่อน ทั้งนี้ มีบุคลำกรหรือผู้ปฏิบัติงำนกำร
เจ้ำหน้ำที่ ซึ่งด ำรงต ำแหน่งไม่ต่ ำกว่ำระดับ 6 เป็นเลขำนุกำร 

2.2 คณะกรรมกำรประเมินผลงำน มีอ ำนำจหน้ำที่ดังนี้ 
2.2.1 ก ำหนดเงื่อนไข ขอบเขต มำตรฐำนของผลงำนแต่ละสำยงำนและแต่

ละระดับเพ่ิมเติมจำกเงื่อนไขและลักษณะของผลงำน ตำมที่เห็นสมควร เช่น เป็นผลงำนที่จัดท ำขึ้นใน
ระหว่ำงที่ด ำรงต ำแหน่งในระดับที่ต่ ำกว่ำระดับที่จะประเมิน 2 ระดับ เป็นต้น ทั้งนี้ ให้ก ำหนดส ำหรับ
กรณีกำรเลื่อน ย้ำย โอน หรือบรรจุกลับด้วยโดยให้ก ำหนดตำมควำมเหมำะสมกับลักษณะงำนของแต่
ละหน่วยงำน เพ่ือให้ผลงำนนั้นเกิดประโยชน์คุ้มค่ำ และสำมำรถใช้เสริมยุทธศำสตร์ของหน่วยงำนได้
เป็นอย่ำงด ี

2.2.2 ก ำหนดจ ำนวนของผลงำนที่จะให้ส่งประเมิน ทั้งนี้ ต้องเป็นผลงำนที่
เป็นผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำจ ำนวนอย่ำงน้อย 1 เรื่อง และข้อเสนอแนวคิดเพ่ือพัฒนำงำนจ ำนวนอย่ำง
น้อย 1 เรื่อง 

2.2.3 ก ำหนดเกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพของผลงำนและพิจำรณำประเมิน
คุณภำพของผลงำน ทั้งนี้ อำจใช้วิธีกำรสัมภำษณ์เพ่ิมเติมประกอบกำรพิจำรณำก็ได้ 

2.2.4 ตรวจสอบข้อมูลกรณีมีผู้ทักท้วงในเรื่องผลงำนซ้ ำซ้อนหรือกำรลอก
เลียนผลงำน โดยให้ด ำเนินกำรโดยเร็ว หำกพบว่ำข้อทักท้วงมีมูลให้รำยงำนผู้มีอ ำนำจสั่งบรรจุตำม
มำตรำ 52 เพ่ือด ำเนินกำรตำมหนังสือส ำ นักงำน ก.พ. ที่ นร 0707.3/ว 5 ลงวันที่  12 เมษำยน 
2542 ต่อไป แต่ถ้ำตรวจสอบแล้วมีหลักฐำนว่ำข้อทักท้วงนั้นเป็นกำรกลั่นแกล้งหรือไม่สุจริตให้
รำยงำนผู้มีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ 52 ด ำเนินกำรสอบสวนผู้ทักท้วงเพ่ือหำข้อเท็จจริง แล้ว
ด ำเนินกำรตำมที่เห็นสมควรต่อไป 

2.2.5 วินิจฉัยกรณีมีปัญหำเกี่ยวกับคุณภำพของผลงำน ผลกำรพิจำรณำ
ของคณะกรรมกำรประเมินผลงำนถือเป็นที่สุด 

2.2.6 รำยงำนผลกำรประเมินผลงำนต่อผู้มีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ 52 
และในกรณีท่ีผลงำนของผู้นั้นไม่ผ่ำนกำรประเมิน ให้แจ้งผู้ขอรับกำรประเมินทรำบด้วย 

2.2.7 หน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ อ.ก.พ.กรมมอบหมำย 

รูปแบบการเสนอผลงาน 
1. ผลงำนที่เป็นผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 
ให้สรุปสำระส ำคัญของผลงำน ขั้นตอนที่ได้ปฏิบัติ ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำร

ปฏิบัติงำน หรือแนวคิดทำงวิชำกำร หรือข้อกฎหมำยที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน วิเครำะห์ถึงผลที่เกิดขึ้น 
หรือประโยชน์ที่เกิดจำกผลงำนดังกล่ำว หรือกำรน ำ ผลงำนไปใช้เพ่ือแก้ไขปัญหำในงำนที่ปฏิบัติ หรือ
ของหน่วยงำน หรือเพ่ือพัฒนำงำน/ปรับปรุงงำน ปัญหำ อุปสรรคที่เกิดขึ้น และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

2. ข้อเสนอแนวคิด/วิธีกำรเพ่ือพัฒนำงำนหรือปรับปรุงงำนให้มีประสิทธิภำพมำกข้ึน 
ให้น ำเสนอในรูปของงำน/โครงกำรหรือกิจกรรมที่จะด ำ เนินกำร และก ำหนดตัวชี้วัดควำมส ำเร็จไว้ด้วย 
ทั้งนี้อำจปรับรำยละเอียดรูปแบบกำรน ำเสนอผลงำนให้มีหัวข้อครอบคลุมตำมควำมต้องกำรของแต่ละ
สำยงำน 
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3. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน (ส ำนักงำน ก.พ.,2548) 
1. กรณีกำรคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ำรับกำรประเมินผลงำนเพ่ือเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ำรง

ต ำแหน่งในระดับที่สูงข้ึน 
1.1 ให้คัดเลือกเพ่ือเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งในระดับที่สูงกว่ำระดับ

ต ำแหน่งที่ผู้นั้นด ำรงอยู่ได้ไม่เกิน 1 ระดับ 
1.2 ให้มีกำรคัดเลือกบุคคลอย่ำงเป็นระบบ มีควำมโปร่งใส เป็นธรรม และ

ตรวจสอบได้ เพ่ือให้ได้บุคคลที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีควำมเหมำะสมที่จะให้ส่งผลงำนประเมินและ
ให้มีกำรประกำศผล กำรคัดเลือกอย่ำงเปิดเผย รวมทั้งเปิดโอกำสให้มีกำรทักท้วงได้ภำยในเวลำที่
ก ำหนด 

1.3 กำรคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ำรับกำรประเมินผลงำน แบ่งเป็น 2 กรณี คือ 
1.3.1 กรณีกำรคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งที่ ก.พ. หรือผู้ที่

ได้รับมอบหมำย ก ำหนดเป็นต ำแหน่งที่ปรับระดับสูงขึ้นได้จำกระดับเริ่มต้นของสำยงำนและมีผู้ครอง
ต ำแหน่งอยู่แล้ว เช่น ต ำแหน่งพยำบำลวิชำชีพ 3-5 หรือ 6 ว หรือ 7 วช. ต ำแหน่งบุคลำกร 3-5 
หรือ 6 ว หรือ   ต ำแหน่งนำยแพทย์ 4-6 หรือ 7 วช. หรือ 8 วช. เป็นต้น ให้ผู้มีอ ำนำจสั่งบรรจุตำม
มำตรำ 52 เป็นผู้พิจำรณำคัดเลือก ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่อ.ก.พ.กรมก ำหนด โดยค ำนึงถึง
ควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคคล ควำมเหมำะสม ประโยชน์ที่ทำงรำชกำรจะได้รับ และให้ระบุเหตุผลใน
กำรพิจำรณำไว้เป็นลำยลักษณ์อักษรด้วย ทั้งนี้หำกส่วนรำชกำรได้มอบอ ำนำจให้จังหวัดเป็นผู้ด ำ เนิน
กำรประเมินบุคคลก็ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเป็นผู้พิจำรณำคัดเลือก โดยให้ระบุเหตุผลในกำรพิจำรณำไว้
เป็นลำยลักษณ์อักษรท ำนองเดียวกัน 

1.3.2 กรณีกำรคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งที่ไม่ใช่ต ำแหน่ง
ตำมข้อ 1.3.1 เช่น ต ำแหน่งนักวิชำกำรพัสดุ 7 ว ต ำแหน่งนักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 8 ว  หรือ 
ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน 7 ว หรือ 8 ว เป็นต้น และกรณีกำรแต่งตั้งให้ด ำร ง
ต ำแหน่งว่ำงทุกกรณี เช่น ต ำแหน่งพยำบำลวิชำชีพ 3-5 หรือ 6 ว หรือ 7 วช.ที่ว่ำงลง ให้ อ.ก.พ.กรม
หรือคณะกรรมกำรคัดเลือกบุคคลที่ อ.ก.พ.กรมแต่งตั้งเป็นผู้พิจำรณำคัดเลือก ตำมหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรที่ อ.ก.พ.กรมก ำหนด โดยค ำนึงถึงควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคคล ควำมเหมำะสม ควำมเป็น
ธรรม และประโยชน์ที่ทำงรำชกำรจะได้รับ ทั้งนี้ ให้ อ.ก.พ.กรมหรือคณะกรรมกำรคัดเลือกบุคคลระบุ
เหตุผลในกำรพิจำรณำไว้เป็นลำยลักษณ์อักษรด้วย 

1.4 ในกำรคัดเลือกบุคคลให้ อ.ก.พ.กรม มีอ ำนำจหน้ำที่ดังนี้ 
1.4.1 ก ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ำรับกำรคัดเลือก

เช่น ผู้ที่จะเข้ำรับกำรคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนแล้ว หรือก ำหนดให้เข้ำรับกำรคัดเลือกก่อนมี
คุณสมบัติครบถ้วน แต่ทั้งนี้ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนภำยในระยะเวลำที่ อ.ก.พ.กรม  ก ำหนด และ
ก ำหนดองค์ประกอบอ่ืนที่จะต้องเสนอในเบื้องต้น เช่น ผลกำรปฏิบัติงำนย้อนหลัง 3 ปี ผลงำนที่จะส่ง
ประเมินทั้ง 2 ส่วนเป็นต้น 

1.4.2 ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรพิจำรณำคัดเลือกบุคคลโดยต้องมี
องค์ประกอบต่ำง ๆ เหล่ำนี้ ได้แก่ คุณสมบัติของบุคคล คุณลักษณะของบุคคล ผลกำรปฏิบัติงำน
ย้อนหลัง 3 ปี ชื่อผลงำนที่จะส่งประเมินพร้อมทั้งเค้ำโครงเรื่อง สัดส่วนของผลงำนในส่วนที่ตนเอง
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ปฏิบัติและรำยชื่อผู้ร่วมจัดท ำ ผลงำน (ถ้ำมี) ข้อเสนอแนวคิดเพ่ือพัฒนำงำน รวมทั้งก ำหนดเกณฑ์กำร
ตัดสินและอ่ืน ๆ ตำมที่เห็นสมควร 

1.4.3 ก ำหนดให้มีกำรประกำศรำยชื่อผู้ได้รับกำรคัดเลือกต ำแหน่งละ1 คน 
รวมทั้งชื่อผลงำนที่จะส่งประเมินพร้อมทั้งเค้ำโครงเรื่อง สัดส่วนของผลงำนในส่วนที่ตนเองปฏิบัติและ
รำยชื่อผู้ร่วมจัดท ำผลงำน (ถ้ำมี) โดยประกำศอย่ำงเปิดเผย เช่น  ปิดประกำศลง Intranet หรือ ลง 
Web-site เป็นต้น และก ำหนดเวลำให้มีกำรทักท้วงได้ภำยใน 30 วัน นับตั้งแต่วันประกำศ 

1.4.4 ประกำศหลักเกณฑ์และวิธีกำรในข้อ 1.4.1–1.4.3 ให้ข้ำรำชกำรใน
สังกัดได้ทรำบทั่วกัน 

1.4.5 พิจำรณำคุณสมบัติของบุคคลในเรื่องระยะเวลำขั้นต่ ำในกำรด ำรง
ต ำแหน่งหรือเคยด ำรงต ำแหน่งในสำยงำนที่จะแต่งตั้งหรือสำยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลกับสำย
งำนที่จะแต่งตั้ง 

1.4.6 พิจำรณำคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ำรับกำรประเมินผลงำน ต ำแหน่งละ 
1 คน ส ำหรับต ำแหน่งตำมข้อ 1.3.2 

1.4.7 วินิจฉัยกรณีมีปัญหำเกี่ยวกับคุณสมบัติของบุคคลในเรื่องระยะเวลำ
ขั้นต่ ำในกำร ด ำรงต ำแหน่งหรือเคยด ำรงต ำแหน่งในสำยงำนที่จะแต่งตั้งหรือสำยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
หรือเก้ือกูลกับสำยงำนที่จะแต่งตั้ง 

1.4.8 รำยงำนผลกำรพิจำรณำคัดเลือก ตำมข้อ 1.4.6 พร้อมทั้งเหตุผลใน
กำรพิจำรณำต่อผู้มีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ 52 เพ่ือพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ หำกมีปัญหำให้ผู้มี
อ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ 52 เป็นผู้พิจำรณำชี้ขำด 

1.4.9 ตรวจสอบข้อมูลกรณีมีผู้ทักท้วง โดยให้ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น
โดยเร็ว หำกพบว่ำข้อทักท้วงมีมูลให้รำยงำนผู้มีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ 52 เพ่ือด ำเนินกำรตำม
หนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร 0707.3/ว 5 ลงวันที่ 12 เมษำยน 2542 ต่อไป แต่ถ้ำตรวจสอบแล้ว
มีหลักฐำนว่ำข้อทักท้วงนั้นเป็นกำรกลั่นแกล้งหรือไม่สุจริต ให้รำยงำนผู้มีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ 
52 ด ำ เนินกำรสอบสวนผู้ทักท้วงเพ่ือหำข้อเท็จจริงแล้วด ำเนินกำรตำมที่เห็นสมควรต่อไปด้วย ทั้งนี้ 
อ.ก.พ.กรม อำจแต่งตั้งคณะกรรมกำรคัดเลือกบุคคลเพ่ือท ำหน้ำที่ในข้อ 1.4.5 , 1.4.6, 1.4.8 และ 
1.4.9 แทนก็ได้โดยให้แต่งตั้งตำมควำมเหมำะสมของแต่ละสำยงำน และอำจแต่งตั้งได้หลำยคณะตำม
ควำมจ ำเป็น 

1.5 ขัน้ตอนกำรด ำเนินกำรคัดเลือกบุคคล 
1.5.1 กรณีกำรคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งที่ ก.พ. หรือผู้ที่

ได้รับมอบหมำย ก ำหนดเป็นต ำแหน่งที่ปรับระดับสูงขึ้นได้จำกระดับเริ่มต้นของสำยงำนและมีผู้ครอง
ต ำแหน่งอยู่แล้ว ให้หน่วยงำนกำรเจ้ำหน้ำที่หรือหน่วยงำนที่ปฏิบัติงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ด ำ เนินกำรดังนี้ 

(1) ส ำรวจข้อมูลผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมที่ อ.ก.พ.กรม ก ำหนด 
(2) แจ้งให้ผู้บังคับบัญชำระดับกองหรือส ำนักหรือเทียบเท่ำของผู้

นั้น ด ำเนินกำรประเมินคุณลักษณะของบุคคล ตำมองค์ประกอบที่ อ.ก.พ.กรม ก ำหนดพร้อมทั้งเหตุผล
ในกำรประเมินคุณลักษณะดังกล่ำว 
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(3) แจ้งให้ผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่ำวส่งเอกสำรประกอบกำรคัดเลือก
ตำมที่ อ.ก.พ.กรมก ำหนด เช่น ผลกำรปฏิบัติงำนย้อนหลัง 3 ปี ชื่อผลงำนที่จะส่งประเมินพร้อมทั้งเค้ำ
โครงเรื่องสัดส่วนของผลงำนในส่วนที่ตนเองปฏิบัติและรำยชื่อผู้ร่วมจัดท ำ ผลงำน(ถ้ำมี) และอ่ืน ๆ 

(4) รวบรวมข้อมูลทั้งหมดเสนอผู้มีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ 52 
หรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดที่ได้รับมอบอ ำนำจ แล้วแต่กรณี เป็นผู้พิจำรณำคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ำรับกำร
ประเมินผลงำน ตำมหลักเกณฑ์ท่ี อ.ก.พ.กรมก ำหนด 

(5) แจ้งผู้ได้รับกำรคัดเลือกทรำบและให้ส่งผลงำนตำมจ ำนวนและ
เงือ่นไขที่คณะกรรมกำรประเมินผลงำนก ำหนด 

(6) ประกำศรำยชื่อผู้ได้รับกำรคัดเลือกอย่ำงเปิดเผย เพ่ือเปิด
โอกำสให้มีกำรทักท้วงได้ภำยในเวลำ 30 วัน นับตั้งแต่วันประกำศหำกมีกรณีต้องพิจำรณำคุณสมบัติ
ของบุคคลในเรื่องระยะเวลำขั้นต่ ำในกำรด ำรงต ำแหน่งหรือเคยด ำรงต ำแหน่งในสำยงำนที่จะแต่งตั้ง
หรือสำยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลกับสำยงำนที่จะแต่งตั้ง ให้เสนอ อ.ก.พ.กรมหรือคณะกรรมกำร
คัดเลือกบุคคลในสำยงำนที่จะประเมินหรือสำยงำนที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ด ำ เนินกำรตำมข้อ 1.4.5 หรือ
หำกกรณีมีผู้ทักท้วงกำรคัดเลือกบุคคลนั้น ให้ อ.ก.พ.กรมหรือคณะกรรมกำรคัดเลือกบุคคลในสำยงำน
ที่จะประเมินหรือสำยงำนที่เก่ียวข้องเป็นผู้ด ำเนินกำรตำมข้อ 1.4.9 

1.5.2 กรณีกำรคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งที่ไม่ใช่ต ำแหน่ง
ตำมข้อ 1.5.1 และกรณีกำรแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งว่ำงทุกกรณี ให้หน่วยงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ห รือ
หน่วยงำนที่ปฏิบัติงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ด ำ เนินกำรในขั้นตอนที่ (1)-(4) และคณะกรรมกำรคัดเลือก
บุคคลด ำ เนินกำรในขั้นตอนที่ (5)-(7) โดยให้ด ำ เนินกำรดังนี้ 

(1) ส ำรวจข้อมูลผู้ที่มีคุณสมบัติตำมท่ี อ.ก.พ.กรมก ำหนด 
(2) แจ้งผู้บังคับบัญชำระดับกองหรือส ำนักหรือเทียบเท่ำของผู้นั้น

ด ำเนินกำรประเมินคุณลักษณะของบุคคล ตำมองค์ประกอบที่อ.ก.พ.กรมก ำหนด พร้อมทั้งเหตุผลใน
กำรประเมินคุณลักษณะดังกล่ำว 

(3) แจ้งให้ผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่ำวส่งเอกสำรประกอบกำรคัดเลือก
ตำมที่ อ.ก.พ.กรมก ำหนด เช่น ผลกำรปฏิบัติงำนย้อนหลัง 3 ปี ชื่อผลงำนที่จะส่งประเมินพร้อมทั้งเค้ำ
โครงเรื่อง สัดส่วนของผลงำนในส่วนที่ตนเองปฏิบัติและรำยชื่อผู้ร่วมจัดท ำผลงำน (ถ้ำมี) และอ่ืน ๆ 

(4) รวบรวมข้อมูลทั้งหมดเสนอให้ อ.ก.พ.กรมหรือคณะกรรมกำร
คัดเลือกบุคคลที่ อ.ก.พ.กรมแต่งตั้งเป็นผู้พิจำรณำคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ำรับกำรประเมินผลงำน 

(5) รำยงำนผลกำรพิจำรณำคัดเลือกพร้อมทั้ งเหตุผลในกำร
พิจำรณำต่อผู้มีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ 52 เพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 

(6) แจ้งผู้ได้รับกำรคัดเลือกทรำบและให้ส่งผลงำนตำมจ ำนวนและ
เงื่อนไขที่คณะกรรมกำรประเมินผลงำนก ำหนด 

(7) ประกำศรำยชื่อผู้ได้รับกำรคัดเลือกอย่ำงเปิดเผย เพ่ือเปิด
โอกำสให้มีกำรทักท้วงได้ภำยในเวลำ 30 วัน นับตั้งแต่วันประกำศหำกมีกรณีต้องพิจำรณำคุณสมบัติ
ของบุคคลในเรื่องระยะเวลำขั้นต่ ำในกำรด ำรงต ำแหน่งหรือเคยด ำรงต ำแหน่งในสำยงำนที่จะแต่งตั้ง
หรือสำยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลกับสำยงำนที่จะแต่งตั้ง ให้ อ.ก.พ.กรมหรือคณะกรรมกำร
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คัดเลือกบุคคลเป็นผู้ ด ำเนินกำรตำมข้อ 1.4.5 หรือหำกกรณีมีผู้ทักท้วงกำรคัดเลือกบุคคลนั้นให้ อ.ก.พ.
กรม หรือคณะกรรมกำรคัดเลือกบุคคลเป็นผู้ด ำ เนินกำรตำมข้อ 1.4.9 

2. กรณีกำรคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ำรับกำรประเมินผลงำนเพ่ือย้ำย โอนหรือบรรจุกลับ
เพ่ือแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่ำเดิม อ.ก.พ.กรมหรือคณะกรรมกำรคัดเลือกบุคคลจะ
ก ำหนดให้มีกำรคัดเลือกบุคคลท ำ นองเดียวกับกรณีกำรคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ำรับกำรประเมินผลงำนเพ่ือ
เลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นหรือจะก ำหนดวิธีกำรอ่ืน ๆ ตำมควำมเหมำะสมก็ได้ 
 
4. แนวคิด  DOWNTIME  (มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ,2557)  

กำรบริหำรจัดกำร เป็นประเด็นส ำคัญที่จะท ำให้กำรด ำเนินกำรไปสู่เป้ำหมำยที่ท ำให้เกิด         
ประสิทธิภำพได้ เทคนิคกำรบริหำรงำนที่น ำมำประยุกต์กันในปัจจุบันมีมำกมำย ในเทคนิคต่ำงๆ นั้น 
Lean เป็นเทคนิคหนึ่งที่จะท ำให้สำมำรถบริหำรได้อย่ำงมีคุณค่ำ ก่อให้เกิดกำรสร้ำง “กระบวนงำน”               
ที่เหมำะสม สำมำรถก ำจัดควำมสูญเสียในกระบวนงำนต่ำงๆ ได้ นั่นคือ สำมำรถลดวงรอบเวลำกำร
ท ำงำนหนึ่งๆ ลง โดยมุ่งให้เกิดควำมประหยัด ลดควำมสูญเปล่ำ (waste) มีผลสัมฤทธิ์ทันเวลำ น ำไปสู่
คุณค่ำ (value) ของสิ่งที่กระบวนงำนนั้นๆ ต้องกำร และ เกิดควำมพึงพอใจต่อผู้รับบริกำร เป็นต้น 
เพ่ือมุ่งเน้นกำรพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพ  และเกิดกำรลดควำมสูญเปล่ำในขั้นตอนที่ไม่จ ำเป็น 
เพ่ือให้มีกำรบริหำรงำนที่มีประสิทธิภำพ โดยอำศัยแนวคิด DOWNTIME คือ 

D Defect ข้อบกพร่องที่ต้องท ำงำนซ้ ำเพ่ือแก้ไข 
O Overproduction กำรผลิตหรือให้บริกำรมำกเกินจ ำเป็น 
W Waiting กำรรอคอย 
N Not Using Staff Talent ควำมรู้ควำมสำมำรถไม่ถูกใช้อย่ำงเต็มที่ 
T Transportation กำรเดินทำงและกำรเคลื่อนย้ำย 
I Inventory วัสดุคงคลัง 
M Motion กำรเคลื่อนที่หรือกำรเดินของเจ้ำหน้ำที่ 
E Excessive Processing ขั้นตอนที่มำกเกินจ ำเป็น 
 

5. ยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change) (ส ำนักงำนบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง,2559) 
กรมอนำมัยได้วิเครำะห์สถำนกำรณ์อย่ำงรอบด้ำน ด้วยกำรก ำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ

ใหม่ใน ฐำนะ National Health Authority ทบทวนจุดอ่อน จุดแข็งของกรมอนำมัยและเป้ำหมำยที่
พึงประสงค์ของ  กำรอภิบำลระบบส่งเสริมสุขภำพและอนำมัยสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้ประชำชนทุกกลุ่มวัย
มีสุขภำพดีอยู่ในสิ่งแวดล้อม ที่เอ้ือต่อสุขภำพ จ ำเป็นต้องมีกำรปรับเปลี่ยนอย่ำงเร่งด่วน  กรมอนำมัย
จึงได้ก ำหนดยุทธศำสตร์กำรเปลี่ยนแปลงด้วย 3 L คือ Lead ยกระดับกำรน ำ Lean ปรับเปลี่ยน
กระบวนงำน Learn สร้ำงบุคคลเรียนรู้ (Learning Personnel) เพ่ือต่อยอดไปสู่องค์กรเรียนรู้ 
(Learning Organization) เพ่ือให้สอดคล้องกับบทบำท กรมอนำมัยที่มีกำรปรับเปลี่ยน เน้นกำรพัฒนำ
และเจริญเติบโตสู่อนำคต ปรับจำก problem base เป็น scenario base ทั้งนี้ได้ก ำหนดเป้ำประสงค์ 
Lead Lean Learn ดังนี้   
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1 . เป้ าป ระสงค์ ขอ ง Lead คื อยกระดั บ กำรน ำ เพ่ื อ ให้ เป็ น  National Lead              
กรมอนำมัยต้องเป็น ส ำนักเลขำนุกำรให้กับคณะกรรมกำรสุขภำพและอนำมัยสิ่งแวดล้อมระดับชำติ 
เพ่ือที่จะชี้น ำ (Advocate) ระดับชำติในเรื่องของนโยบำย (Policy), กลยุทธ์ (Strategy) , แนวทำง 
(Guideline) , กฎหมำย (Law) , มำตรฐำน (Standard) และชุดสิทธิประโยชน์ (Benefit package) 
และท ำเรื่องกำรประสำนภำคีทุกภำคส่วนทั้ง Health & Non - Health sectors (Intersectoral 
collaboration) และก ำกับติดตำมประเมินภำพรวม ระดับประเทศของระบบส่งเสริมสุขภำพและ
อนำมัยสิ่งแวดล้อม  
   2.  เป้าประสงค์ของ Lean คือปรับเปลี่ยนกระบวนกำร เพ่ือให้ไปสู่คุณภำพ (Quality) 
ประสิทธิภำพ (Efficiency) มีคุณธรรม (Moral) โปร่งใส  ตรวจสอบได้ (Account) กำรที่จะท ำให้งำน
มีคุณภำพ ประสิทธิภำพได้ต้องเป็น Lean organization หรือองค์กรที่ไม่มีไขมัน ไขมันขององค์กรคือ 
Waste ซึ่งควำมหมำยของ Waste ในที่นี้คือผลิตภัณฑ์หรือกระบวนกำรที่ไม่สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้ลูกค้ำ
หรือกระบวนกำรถัดไป  

3. เป้าประสงค์ของ Learn คือ เพ่ือสร้ำงบุคคลเรียนรู้ (Learning Personnel) เพ่ือต่อ
ยอดไปสู่ องค์กรเรียนรู้ (Learning Organization) ซึ่งจะมุ่งมั่นสู่ควำมเป็นเลิศในท้ำยที่สุด (In search 
of Excellence) สร้ำงบุคคลเรียนรู้ (Learning personnel) เพ่ือต่อยอดเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 
(Learning Organization)  ซึ่งจะมุ่งม่ันสู่ควำมเป็นเลิศ 

 จำกทฤษฎีดังกล่ำวข้ำงต้น ผู้ศึกษำจึงได้น ำประเด็นเป้ำประสงค์ที่ 2 (Lean) คือกำรปรับเปลี่ยน
กระบวนกำร เพ่ือให้ไปสู่คุณภำพ (Quality) ประสิทธิภำพ (Efficiency) มีคุณธรรม (Moral) โปร่งใส  
ตรวจสอบได้ (Account) กำรที่จะท ำให้งำนมีคุณภำพ ประสิทธิภำพได้ต้องเป็น Lean organization 
หรือองค์กรที่ไม่มีไขมัน ไขมันขององค์กรคือ Waste ซึ่งควำมหมำยของ Waste ในที่นี้คือผลิตภัณฑ์
หรือกระบวนกำรที่ไม่สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้ลูกค้ำหรือกระบวนกำรถัดไป มำใช้เป็นกรอบแนวทำงร่วมกับ
ทฤษฎี DOWNTIME ประกอบกำรศึกษำวิจัยดังกล่ำว 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีการศึกษา 

 

 ระเบียบวิธีกำรศึกษำ เรื่อง “กำรพัฒนำกระบวนงำนกำรประเมินผลงำนวิชำกำรของ
ข้ำรำชกำรกรมอนำมัย ในสำยงำนวิชำกำรสำธำรณสุข ระดับช ำนำญกำร และระดับช ำนำญกำรพิเศษ” 
ประกอบด้วยรำยละเอียด ดังนี้ 

3.1 รูปแบบกำรศึกษำ 
3.2 ประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำ 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ 
3.4 ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนและวิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.5 กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในกำรศึกษำ 

 
3.1 รูปแบบการศึกษา 

 กำรศึกษำนี้ใช้ระเบียบวิธีกำรวิจัยแบบผสมผสำน ประกอบด้วย 
 1. กำรวิจัยเชิงปริมำณ โดยเก็บข้อมูลจำกประชำกร จ ำนวน 45 คน (เก็บข้อมูลจำกผู้ผ่ำน
กระบวนกำรประเมินผลงำนวิชำกำร เพื่อแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งสูงขึ้น สำยงำนวิชำกำรสำธำรณสุข        
ระดับช ำนำญกำร และระดับช ำนำญกำรพิเศษ ที่ประเมินผลงำนวิชำกำร เดือนตุลำคม 2560 - 
มิถุนำยน 2562) 
 2. กำรวิจัยเชิงคุณภำพ โดยกำรจัดกระบวนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) จำกผู้รับผิดชอบ
กำรประเมินผลงำนวิชำกำร จ ำนวน 4 คน เพ่ือวิเครำะห์ สังเครำะห์ปัญหำ/ สำเหตุจำกกระบวนกำร (เดิม) 
ที่ท ำให้กำรประเมินผลงำนวิชำกำรเกิดควำมล่ำช้ำ และร่วมพัฒนำกระบวนกำรใหม่ที่มีประสิทธิภำพ/ คุณภำพ 

  
3.2 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา 

 กำรศึกษำเชิงปริมำณ : ศึกษำจำกเอกสำรประกอบกำรประเมินบุคคลและผลงำน
วิชำกำรของข้ำรำชกำรกรมอนำมัย (ข้ำรำชกำรสำยงำนวิชำกำรสำธำรณสุขที่ส่งผลงำนเพ่ือแต่งตั้งให้
ด ำรงต ำแหน่งที่สูงขึ้น) โดยนับตั้งแต่เริ่มเข้ำสู่กระบวนงำน จนจบกระบวนงำน ในช่วงเดือนตุลำคม 2560 
– มิถุนำยน 2562 จ ำนวนทั้งสิ้น 45 รำย 
 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา   
 ใช้แบบบันทึกข้อมูล ท ำกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกเอกสำรผู้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน
วิชำกำรของข้ำรำชกำรกรมอนำมัย ในสำยงำนวิชำกำรสำธำรณสุข ระดับช ำนำญกำร และระดับช ำนำญกำร
พิเศษ โดยบันทึกตำมขั้นตอนในกระบวนงำนกำรประเมินผลงำนวิชำกำร 
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3.4  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้ศึกษำด ำเนินกำรรวบรวมข้อมูลเชิงปริมำณ และกำรด ำเนินกำรวิจัยเชิงคุณภำพ ผู้ศึกษำ
ด ำเนินกำรเก็บข้อมูล โดยกำรขออนุญำตกำรใช้ข้อมูลจำกผู้อ ำนวยกำรกองกำรเจ้ำหน้ำที่ และกลุ่มสรรหำ
และบรรจุแต่งตั้ง 

1. กำรเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมำณ 
 1.1 เก็บรวบรวมข้อมูลจำกเอกสำรมำประกอบกำรประเมินบุคคลและผลงำน

วิชำกำรกรมอนำมัย (ข้ำรำชกำรสำยงำนวิชำกำรสำธำรณสุข ที่ส่งผลงำนเพ่ือเข้ำรับกำรประเมินผลงำน
วิชำกำร สำยงำนวิชำกำรสำธำรณสุข ระดับช ำนำญกำร และระดับช ำนำญกำรพิเศษ) จ ำนวน 45 รำย 

 1.2 น ำข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จำกข้อ 1.1 มำลงรหัส เพ่ือน ำสู่กำรวิเครำะห์และแปร
ผลข้อมูล น ำเสนอในรูปแบบตำรำงประกอบกำรบรรยำย 

 2. กำรด ำเนินกำรวิจัยเชิงคุณภำพ 
  2.1 วิเครำะห์สถำนกำรณ์และประเมินปัญหำตำมกระบวนงำนกำรประเมินผลงำน

วิชำกำรของข้ำรำชกำรกรมอนำมัย ในสำยงำนวิชำกำรสำธำรณสุข เพ่ือก ำหนดประเด็นกำรพัฒนำให้ดีขึ้น 
2.2 ทบทวนวรรณกรรมและระเบียบรำชกำรที่เกี่ยวข้อง และพัฒนำโครงร่ำงกำร

พัฒนำกระบวนงำนกำรประเมินผลงำนวิชำกำรฯ และจัดท ำแบบบันทึกรวมรวมข้อมูล 
2.3 ศึกษำกระบวนกำรขั้นตอนกำรประเมินผลงำนวิชำกำร สำยงำนวิชำกำรสำธำรณสุขที่

อำจท ำให้เกิดควำมล่ำช้ำส่งกระทบกับระบบงำน เป็นข้อมูลน ำเข้ำในกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) 
 2.4 วิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพ ข้อมูลสำเหตุควำมล่ำช้ำ ผลกระทบที่เกิดขึ้น และ

ปรับปรุงกระบวนงำนรูปแบบใหม่ โดยยึดตำมหลักเกณฑ์และระเบียบ เปรียบเทียบกับกระบวนงำนเดิม 
โดยใช้วิธีกำรกำรลดขั้นตอน (Lean)  

 3. จัดท ำรำยงำนกำรศึกษำฉบับสมบูรณ์ “กำรพัฒนำกระบวนงำนกำรประเมินผลงำน
วิชำกำรของข้ำรำชกำรกรมอนำมัย ในสำยงำนวิชำกำรสำธำรณสุข ระดับช ำนำญกำร และระดับช ำนำญ
กำรพิเศษ” และข้อเสนอแนะส ำหรับผู้บริหำร เพ่ือกำรปรับเปลี่ยนกระบวนงำนกำรประเมินผลงำนวิชำกำร
ของข้ำรำชกำรกรมอนำมัย ในสำยงำนวิชำกำรสำธำรณสุข ระดับช ำนำญกำร และระดับช ำนำญกำรพิเศษ 
ตำมกระบวนงำนใหม่ที่เหมำะสมกับผู้รับบริกำร 
 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการศึกษา 

 น ำข้อมูลมำวิเครำะห์ โดยแบ่งกำรวิเครำะห์ออกเป็น 2 ประเภท คือ 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงปริมำณ โดยน ำโปรแกรม
สถิติส ำเร็จรูปมำใช้เป็นเครื่องมือในกำรวิเครำะห์ข้อมูล เป็นกำรวิเครำะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนำ 
(Descriptive Statistion) เพ่ือหำค่ำควำมถ่ี (F) ค่ำร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นกำรวิเครำะห์ข้อมูล ด ำเนินกำรวิเครำะห์ข้อมูล
จำกกำรประเมินผลงำนวิชำกำรข้ำกำรสำยงำนวิชำกำรสำธำรณสุข ระดับช ำนำญกำร และระดับ
ช ำนำญพิเศษ รวมระยะเวลำแต่ละกระบวนงำน และน ำมำเข้ำกระบวนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือ
วิเครำะห์หำสำเหตุควำมล่ำช้ำของกระบวนงำนประเมินผลงำนวิชำกำร โดยพิจำรณำปรับลด หรือรวม
ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร ระยะเวลำด ำเนินกำร ซึ่งไม่ส่งผลกระทบกับระเบียบรำชกำร เป็นต้น 
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บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 

 ผลกำรศึกษำ เรื่อง “กำรพัฒนำกระบวนงำนกำรประเมินผลงำนวิชำกำรของข้ำรำชกำร
กรมอนำมัย ในสำยงำนวิชำกำรสำธำรณสุข ระดับช ำนำญกำร และระดับช ำนำญกำรพิเศษ” ผู้ศึกษำได้ 
ใช้วิธีรวบรวมข้อมูลกระบวนงำนที่กลุ่มงำนสรรหำและบรรจุแต่งตั้งได้ด ำเนินขั้นตอนกำรประเมินผลเพ่ือ
แต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งที่สูงขึ้น สำยงำนวิชำกำรสำธำรณสุข ในช่วงเดือนตุลำคม 2560 – มิถุนำยน 2562  
ประชำกรจ ำนวนทัง้สิ้น 45 รำย โดยน ำเสนอผลกำรศึกษำมี 2 ส่วน ดังนี้ 
 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเชิงคุณภำพ 
  

 ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของข้ำรำชกำรกรมอนำมัย สำยงำนวิชำกำรสำธำรณสุขที่ส่งข้อมูลในขั้นตอน
กำรประเมินผลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งที่สูงขึ้น (N = 45) 

สถานการณ์ทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
สถำนภำพ ชำย-หญิง 

 ข้ำรำชกำรชำย 
 ข้ำรำชกำรหญิง 

 
12 
33 

 
26.67 
73.33 

อำยุเฉลี่ย X̅ 42.97 ปี,  S.D. = 9.37,  Min =  28 ปี,   Max = 60 ปี   

กำรศึกษำ 
 ปริญญำตรี 
 ปริญญำโท 
 ปริญญำเอก 

 
24 
18 
3 

 
53.33 
40.00 
6.67 

ปฏิบัติงำนส่วนส่วนกลำง และภูมิภำค 
 ปฏิบัติงำนส่วนกลำง 
 ปฏิบัติงำนส่วนภูมิภำค 

 
21 
24 

 
46.67 
53.33 

ประเภทกำรปฏิบัติงำน 
 ด้ำนส่งเสริมสุขภำพ  
 ด้ำนอนำมัยสิ่งแวดล้อม 

 
34 
11 

 
75.55 
24.45 



- 16 - 
 

จำกตำรำงที่ 1 กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงปริมำณจำกประชำกรจ ำนวนทั้งสิ้น 45 รำย ในช่วง
เดือนตุลำคม 2560 - มิถุนำยน 2562 พบว่ำ ข้ำรำชกำรกรมอนำมัยสำยงำนวิชำกำรสำธำรณสุข    
ที่ส่งผลงำนประเมินปฏิบัติงำน เป็นข้ำรำชกำรชำย ร้อยละ 26.67 และข้ำรำชกำรหญิง ร้อยละ 73.33             
มีอำยุเฉลี่ย 42.97 ปี มีอำยุต่ ำสุด 28 ปี และอำยุสูงสุด 60 ปี ข้ำรำชกำรมีระดับศึกษำปริญญำตรี 
ร้อยละ 53.33 ปริญญำโท ร้อยละ 40.00 และปริญญำเอก ร้อยละ 6.67 ปฏิบัติงำนในหน่วยงำน
ส่วนภูมิภำค ร้อยละ 53.33 และปฏิบัติงำนส่วนกลำง ร้อยละ 46.67 และส่วนใหญ่ปฏิบัติงำนด้ำน
ส่งเสริมสุขภำพ ร้อยละ 75.55 และปฏิบัติงำนด้ำนอนำมัยสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 24.45  
   
ตารางที่ 2 ข้อมูลระยะเวลำกระบวนงำนกำรประเมินผลงำนวิชำกำรของข้ำรำชกำรกรมอนำมัย             

สำยงำนวิชำกำรสำธำรณสุข ระดับช ำนำญกำร และระดับช ำนำญกำรพิเศษ (N = 45) 

ระยะเวลาและขั้นตอนกระบวนงาน จ านวน ร้อยละ 
ช่วงเวลำที่ใช้ในกำรประเมินผลงำนวิชำกำร (รวมวันหยุดรำชกำร) 

 น้อยกว่ำ 50 วัน 
 50 – 100 วัน 
 101 – 150 วัน 
 มำกกว่ำ 150 วัน 

 
2 
2 
1 

40 

 
4.44 
4.44 
2.22 

88.89 

ระยะเวลำเฉลี่ย X̅ 278 วัน, S.D. = 173.28,  Min =  35 วัน,  Max = 896 วัน 

จ ำนวนขั้นตอนที่ใช้ในกำรประเมินผลงำนวิชำกำร  
 น้อยกว่ำ 10 ขั้นตอน 
 10 – 15 ขั้นตอน 
 มำกกว่ำ 15 ขั้นตอน 

 
2 

35 
8 

 
4.44 

77.78 
17.78 

 
จำกตำรำงที่ 2 พบว่ำ ข้ำรำชกำรกรมอนำมัย สำยงำนวิชำกำรสำธำรณสุข ระดับช ำนำญกำร 

และระดับช ำนำญกำรพิเศษ ส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลำในขั้นตอนกำรประเมินผลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ำรง
ต ำแหน่งที่สูงขึ้น มำกกว่ำ 150 วัน สูงถึงร้อยละ 88.89 รองลงมำ คือ ใช้เวลำช่วง 50 – 100 วัน 
ร้อยละ 4.44 ใช้เวลำน้อยกว่ำ 50 วัน ร้อยละ 4.44 และใช้เวลำช่วง 101 – 150 วัน ร้อยละ 2.22 
ใช้ระยะเวลำเฉลี่ย 278 วัน ระยะเวลำต่ ำสุด 35 วัน และระยะเวลำสูงสุด 896 วัน จ ำนวนขั้นตอน          
ที่ใช้ในกำรประเมินผลงำนวิชำกำร ส่วนใหญ่ใช้ 10 – 15 ขั้นตอน ร้อยละ ๗๗.๗๘ รองลงมำ คือ ใช้มำกกว่ำ 
15 ขั้นตอน ร้อยละ ๑๗.๗๘ และ น้อยกว่ำ 10 ขั้นตอน ร้อยละ ๔.๔๔ 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลข้อมูลเชิงคุณภาพ (กำรพัฒนำกระบวนงำนกำรประเมินผลงำนวิชำกำร) 

ภาพที่ 2 กระบวนงำนกำรประเมินผลงำนวิชำกำรของข้ำรำชกำรกรมอนำมัยในสำยงำนวิชำกำร
สำธำรณสุข ระดับช ำนำญกำร และระดับช ำนำญกำรพิเศษ (กระบวนงำนเดิม) 

ล าดับ กระบวนงาน ระยะเวลาในกลุ่มงาน  
1  

 
 

10 นำท ี

2  
 
 
 
 

3 ชั่วโมง 

3  1 วัน 

4 
 

 
 
 

1 ชั่วโมง 

5  
 
 
 

1 วัน 

6  
 
 

1 วัน  

7  
 

1 วัน 

8 
 

 
 
 

1 วัน 

 
9 

 
 

 
 

1 วัน 

ถกู 

ผิด 

รับเรื่องจำกหน่วยงำน 

 

นัดวันประชุมคณะกรรมกำร 

 

ประชุมพิจำรณำ 

จัดท ำรำยงำนกำรประชุม 

จัดท ำหนังสือเชิญประชุม 

แจ้งเวียนให้คณะกรรมกำรรับรองผลงำน 
(7 วัน) 

แจ้งหน่วยงำน (ผู้รับกำรประเมิน) 

ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำน 
และตรวจสอบว่ำถูกต้องตำม

แบบฟอร์ม  
 

1 

ไมผ่า่น 

ส่งเอกสำรผลงำนให้กรรมกำรพิจำรณำ 
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ล าดับ กระบวนงาน ระยะเวลาในกลุ่มงาน  
10  

 
 
 
 

10 นำที 
 
 

11  
 
 
 
 
 
 

 

1 ชั่วโมง 

12  
 
 
 

1 วัน 

13  
 
 

1 วัน 

14  
 
 
 
 

10 นำท ี 

ใช้ขั้นตอน : 14 ขั้นตอน  
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น : 8 วัน 5 ชั่วโมง 30 นาที / 1 ราย 

 
 จำกภำพที่ 2 กระบวนงำนกำรประเมินผลงำนวิชำกำรของข้ำรำชกำรกรมอนำมัย             
ในสำยงำนวิชำกำรสำธำรณสุข ระดับช ำนำญกำร และระดับช ำนำญกำรพิเศษ  (กระบวนงำนเดิม) 
พบว่ำ ม ีกระบวนกำรด ำเนินงำนเพ่ือกำรประเมินผลงำนฯ สูงถึง 14 ขั้นตอน ในกระบวนงำนใช้
ระยะเวลำด ำเนินกำรเฉลี่ยทั้งสิ้น 8 วัน 5 ชั่วโมง 30 นำที / 1 รำย  
 
 
 
 
 

รับเรื่องที่แก้ไข 

ตรวจสอบ  

 

ไมผ่า่น 

ผา่น 

ผา่นแตแ่กไ้ข  
(ในสว่นท่ีไมใ่ช่สาระส าคญั) 

จัดท ำหนังสือเสนอกรรมกำรที่ปรกึษำ 

เซ็นรับรองผลงำน 

จัดท ำหนังสือเสนอประธำน 

เซ็นรับรองผลงำน 

ส่งเอกสำรจัดท ำค ำสั่งเลื่อนระดับ 

ผา่นโดยไม่
ตอ้งแกไ้ข 

1 
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กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 กำรจัดกำรควำมรู้ เพ่ือร่วมคิดร่วมท ำ ร่วมพัฒนำต่อยอด ผลกำรจัดกำรควำมรู้พบว่ำผู้เข้ำร่วม
จัดกำรควำมรู้ ได้ร่วมวิเครำะห์ปัญหำควำมล่ำช้ำแสดงควำมคิดเห็นพบว่ำปัญหำควำมล่ำช้ำเกิดจำก 

ตารางที่ 3 ปัญหำควำมล่ำช้ำของกำรประเมินผลงำนวิชำกำร  

ปัญหาความล่าช้า จ านวน  ร้อยละ 
1. กระบวนงำนมีขั้นตอนจ ำนวนมำก  4 100 
2. ใช้ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรที่ยำวนำน 
3. กำรนัดวันประชุมคณะกรรมกำร 
4. กำรส่งผลงำนวิชำกำรของผู้รับกำรประเมิน 
5. กำรรับเรื่องจำกหน่วยงำน 
6. กำรตรวจสอบเอกสำรหลักฐำน   

4 
3 
3 
2 
2 

100 
75 
75 
50 
50 

   
 
 จำกตำรำงที่ 3 ปัญหำควำมล่ำช้ำของกำรประเมินผลงำนวิชำกำร จำกกำรจัดกำรควำมรู้ 
พบว่ำ ปัญหำส่วนใหญ่เกิดจำกกระบวนงำนมีขั้นตอนจ ำนวนมำก และต้องใช้ระยะเวลำในกำร
ด ำเนินงำนที่ยำวนำน โดยคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ในสัดส่วนที่เท่ำกัน รองลงมำพบว่ำ กระบวนกำรนัดวัน
ประชุมจำกคณะกรรมกำร และกำรส่งผลงำนวิชำกำรของผู้รับกำรประเมิน เป็นปัญหำรองลงมำคิดเป็น
ร้อยละ ๗๕ 
 
ตารางที่ 4 ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำของกำรประเมินผลงำนวิชำกำร 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา จ านวน ร้อยละ 
1. ควรปรับปรุงขั้นตอนกำรประเมินให้ลดลง (น ำกระบวนงำน
ที่สำมำรถรวมไว้เป็นขั้นตอนเดียวกันได้  เพ่ือสำมำรถลด
ระยะเวลำกำรปฏิบัติงำนบำงส่วน โดยไม่กระทบต่อหลักเกณฑ์
ตำมระเบียบ) 
๒. ควรใช้ระยะเวลำกำรประเมินให้รวดเร็วขึ้น 

4 
 
 
 

4 

100 
 
 
 

100 
3. ควรก ำหนดแนวทำงเพ่ือใช้ในกำรตรวจสอบเอกสำรและ
หลักฐำนต่ำง ๆ ให้ชัดเจน 
     3.1 กำรตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนผลวิชำกำร 
     3.2 กำรตรวจสอบเอกสำรส ำหรับกำรออกค ำสั่งเพ่ือเลื่อน
ระดับสูงขึ้น 

3 75 
 

4. ควรมีกำรใช้ line group เพ่ือให้ เกิดควำมสะดวก และ
รวดเร็วส ำหรับกำรนัดวันประชุมของคณะกรรมกำรประเมินผลงำน 

3 75 
 

5. มีรูปแบบส ำหรับกำรติดตำมผลงำนวิชำกำร ส ำหรับผู้เข้ำรับ
กำรประเมินผลงำนที่ต้องแก้ไขผลงำน เพ่ือไม่ให้เกินระยะเวลำ
ที่ก ำหนด  

2 50 
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 จำกตำรำงที่ ๔  ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำของกำรประเมินผลงำนวิชำกำร จำกกำร
จัดกำรควำมรู้ พบว่ำ ส่วนใหญ่ผู้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้มีข้อเสนอแนะว่ำ ควรปรับปรุงขั้นตอนกำร
ประเมินให้ลดลง (น ำกระบวนงำนที่สำมำรถรวมไว้เป็นขั้นตอนเดียวกันได้ เพ่ือสำมำรถลดระยะเวลำ
กำรปฏิบัติงำนบำงส่วน โดยไม่กระทบต่อหลักเกณฑ์ตำมระเบียบ) และควรใช้ระยะเวลำกำรประเมิน
ให้รวดเร็วขึ้น ในสัดส่วนที่เท่ำกันคือร้อยละ ๑๐๐ รองลงมำ พบว่ำ ควรก ำหนดแนวทำงเพ่ือใช้ในกำรตรวจสอบ
เอกสำรและหลักฐำนต่ำง ๆ ให้ชัดเจน และ ควรมีกำรใช้ line group เพ่ือให้เกิดควำมสะดวก และรวดเร็ว
ส ำหรับกำรนัดวันประชุมของคณะกรรมกำรประเมินผลงำน ที่ร้อยละ ๗๕ 
 

 เมื่อพิจำรณำถึงปัญหำควำมล่ำช้ำ และข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำ โดยใช้กระบวนกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จำกผู้รับผิดชอบงำนประเมินผลงำนวิชำกำรของกลุ่มสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง จ ำนวน 4 คน 
โดยกำรร่วมคิด ร่วมท ำ ร่วมพัฒนำต่อยอด สนับสนุนเชิงรุก และวิพำกษ์อย่ำงสร้ำงสรรค์ ประกอบกำรน ำ
แนวคิดทฤษฎี Downtime ที่มุ่งเน้นกำรบริหำรจัดกำรสู่เป้ำหมำยให้เกิดประสิทธิภำพ เทคนิคหนึ่งที่ท ำให้
กำรบริหำรงำนมีคุณค่ำคือเทคนิค Lean ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรเปลี่ยนแปลง (Blueprint for change) 
ในส่วนของเป้ำประสงค์ Lean เพ่ือปรับเปลี่ยนกระบวนกำรให้ ได้คุณภำพ (Quality) ประสิทธิภำพ 
(Efficiency) มีคุณธรรม (Moral) โปร่งใส ตรวจสอบได้ (Account) กำรที่จะท ำให้งำนมีคุณภำพ 
ประสิทธิภำพได้ควรต้อง Lean Process โดยลดกระบวนกำรที่ไม่สร้ำงมูลค่ำหรือกระบวนกำรที่เป็น 
waste ออก ดังนั้น ผู้ศึกษำจึงได้วิเครำะห์ สังเครำะห์จำกแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนำให้เกิด
กระบวนงำนใหม่ทีมี่คุณภำพ/ประสิทธิภำพ ดังแสดงในภำพที่ ๓ 
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ภาพที่ 3 กระบวนงำนกำรประเมินผลงำนวิชำกำรของข้ำรำชกำรกรมอนำมัยในสำยงำนวิชำกำร
สำธำรณสุข ระดับช ำนำญกำร และระดับช ำนำญกำรพิเศษ (กระบวนงำนใหม่) 

ล าดับ กระบวนงาน ระยะเวลาในกลุ่มงาน  
1  

 
 

5 นำท ี

2  
 
 
 
 

1 ชั่วโมง 

3  
 
 

1 ชั่วโมง 

4  
 
 
 

1 วัน 

5  
 
 

1 วัน  

6  
 

1 วัน 

7 
 

 
 
 

1 วัน 

 
8 

 

 1 วัน 

9  
 
 
 
 

5 นำที 
 
 

 

ถกู 

ผิด 

รับเรื่องจำกหน่วยงำน 

 

รับเรื่องที่แก้ไข 

นัดวันประชุมคณะกรรมกำร 

 

ประชุมพิจำรณำ 

จัดท ำรำยงำนกำรประชุม 

จัดท ำหนังสือเชิญประชุมพร้อมแนบ
เอกสำรผลงำน 

แจ้งเวียนให้คณะกรรมกำรรับรองผลงำน 
(7 วัน) 

แจ้งผลกำรประเมินผลงำนให้หน่วยงำน 

ตรวจสอบเอกสำร หลักฐำน 
และตรวจสอบว่ำถูกต้องตำม

แบบฟอร์ม  
 

ผา่นแตแ่กไ้ข  
(ในสว่นท่ีไมใ่ช่สาระส าคญั) 1 

ไมผ่า่น 
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ล าดับ กระบวนงาน ระยะเวลาในกลุ่มงาน 
10  

 
 
 
 
 
 

 

1 ชั่วโมง 

11  
 
 
 

1 วัน 

12  
 
 

1 วัน 

13  
 
 
 
 

5 นำท ี 

ใช้ขั้นตอน : 13 ขั้นตอน  
ใช้ระยะเวลาทั้งส้ิน : 7 วัน 3 ชั่วโมง 15 นาที / 1 ราย 

 
 จำกภำพที่ 3 กระบวนงำนกำรประเมินผลงำนวิชำกำรของข้ำรำชกำรกรมอนำมัย             
ในสำยงำนวิชำกำรสำธำรณสุข ระดับช ำนำญกำร และระดับช ำนำญกำรพิเศษ  (กระบวนงำนใหม่) 
พบว่ำ มีกระบวนกำรด ำเนินงำนเพื่อกำรประเมินผลงำนฯ มีทั้งสิ้น 13 ขั้นตอน ในกระบวนงำน 
ใช้ระยะเวลำด ำเนินกำรเฉลี่ยทั้งสิ้น 7 วัน 3 ชั่วโมง 15 นำที / 1 รำย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบ  

 

ไมผ่า่น 

ผา่น 

จัดท ำหนังสือเสนอกรรมกำรที่ปรกึษำ 

เซ็นรับรองผลงำน 

จัดท ำหนังสือเสนอประธำน 

เซ็นรับรองผลงำน 

ส่งเอกสำรจัดท ำค ำสั่งเลื่อนระดับ 

ผา่นโดยไม่
ตอ้งแกไ้ข 

1 
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บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายและข้อเสนอแนะ 

 
 กำรศึกษำเพ่ือ “พัฒนำกระบวนงำนกำรประเมินผลงำนวิชำกำรของข้ำรำชกำรกรม
อนำมัย ในสำยงำนวิชำกำรสำธำรณสุข ระดับช ำนำญกำร และระดับช ำนำญกำรพิเศษ” เป็นกำรวิจัย
แบบผสมผสำน ด้วยรูปแบบกำรศึกษำเชิงปริมำณ โดยเก็บข้อมูลจำกประชำกรจ ำนวน ๔๕ คน ในช่วง
เวลำเดียวกัน ผสมผสำนกับกำรวิจัยเชิงคุณภำพโดยกำรจัดกระบวนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำก
ผู้รับผิดชอบงำนประเมินผลงำนวิชำกำร จ ำนวน ๔ คน จำกกลุ่มสรรหำและบรรจุและแต่งตั้ง เพ่ือรวมคิด 
ร่วมท ำ ร่วมพัฒนำต่อยอด และวิเครำะห์ วิพำกษ์เชิงสร้ำงสรรค์ กำรศึกษำนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษำ
สำเหตุที่ท ำให้กำรประเมินผลงำนวิชำกำรสำยงำนวิชำกำรสำธำรณสุขที่ท ำให้เกิดควำมล่ำช้ำ และเพ่ือพัฒนำ
กระบวนงำนประเมินผลงำนวิชำกำรสำยงำนวิชำกำรสำธำรณสุขให้มีประสิทธิภำพ/คุณภำพ ซึ่งกำร
พิจำรณำผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมำณ และเชิงคุณภำพจะท ำให้ได้ข้อสรุปของกำรศึกษำ
พัฒนำกระบวนงำนฯ ดังกล่ำว อันจะน ำสู่กำรพัฒนำกกระบวนงำนกำรประเมินผลงำนวิชำกำรของ
ข้ำรำชกำรกรมอนำมัย ในสำยงำนวิชำกำรสำธำรณสุข ระดับช ำนำญกำร และระดับช ำนำญกำรพิเศษ 
เพ่ือให้มีประสิทธิภำพ/คุณภำพ 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 สรุปผลกำรศึกษำตำมวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัยก ำหนดไว้ คือ 

5.1.1 เพ่ือศึกษำสำเหตุที่ท ำให้กำรประเมินผลงำนวิชำกำรสำยงำนวิชำกำรสำธำรณสุข ที่ท ำให้
เกิดควำมล่ำช้ำ 

1) จำกกำรศึกษำพบว่ำ สำเหตุที่ท ำให้กำรประเมินผลงำนวิชำกำรสำยงำนวิชำกำร
สำธำรณสุข ที่ท ำให้เกิดควำมล่ำช้ำ เนื่องจำก กระบวนกำรประเมินผลฯ มีกำรใช้ระยะเวลำ ที่ยำวนำน ค่ำเฉลี่ย 
(X̅) เท่ำกับ 278 วัน และค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน S.D. 173.28  

2) จ ำนวนขั้นตอนในกำรประเมินผลงำนวิชำกำรฯ พบว่ำ มีขั้นตอนจ ำนวนมำก โดยผลกำร
วิเครำะห์ข้อมูล พบว่ำ ส่วนมำกร้อยละ 77.78 มีจ ำนวนขั้นตอน 10 – 15 ขั้นตอน และจำกกำรวิจัยเชิง
คุณภำพโดยใช้กระบวนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบว่ำ ปัญหำควำมล่ำช้ำส่วนมำกเกิดจำก กระบวนงำนมีขั้นตอน
จ ำนวนมำก และต้องใช้ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรที่ยำวนำน เมื่อทีมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันวิเครำะห์
ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำ พบว่ำ ส่วนมำกให้ควำมเห็นว่ำ ควรปรับปรุงขั้นตอนกำรประเมินผลงำนให้ลดลง  
และ ควรใช้ระยะเวลำกำรประเมินให้รวดเร็วขึ้น ซึ่งเป็นที่มำของกำรร่วมคิด ร่วมพัฒนำ และวิเครำะห์ปรับปรุง
กระบวนงำนใหม่ ท ำให้ไดก้ระบวนงำนใหมมี่ขั้นตอนที่ลดลงเหลือเพียง 13 ขั้นตอน ระยะเวลำ 7 วัน 3 ชั่วโมง 
15 นำที / 1 รำย 
 
5.2 สรุปผลการศึกษาภาพรวม  

กำรศึกษำนี้ พบว่ำ ข้ำรำชกำรที่ส่งผลงำนประเมินปฏิบัติงำนในหน่วยงำนส่วนภูมิภำค 
ร้อยละ 53.33 และปฏิบัติงำนส่วนกลำง ร้อยละ 46.67 ส่วนใหญ่เป็นข้ำรำชกำรหญิง ร้อยละ 
73.33 และเป็นข้ำรำชกำรชำย ร้อยละ 26.67 และส่วนใหญ่ปฏิบัติงำนด้ำนส่งเสริมสุขภำพ ร้อยละ 
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75.55 และปฏิบัติงำนด้ำนอนำมัยสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 24.45 เมื่อวิเครำะห์ข้อมูลเชิงปริมำณ พบว่ำ 
1) กระบวนงำนกำรประเมินผลงำนวิชำกำร มีทั้งสิ้น 14 ขั้นตอน สำมำรถลดให้เหลือ 13 ขั้นตอนได้
โดยไม่กระทบกับระเบียบรำชกำร 2) กระบวนงำนใช้เวลำเฉลี่ยทั้งสิ้น 8 วัน 5 ชั่วโมง 30 นำที/ 1 รำย 
สำมำรถลดระยะเวลำเฉลี่ยให้เหลือ 7 วัน 3 ชั่วโมง 15 นำที / 1 รำย และ 3) มีจ ำนวนวันด ำเนินกำรครบ
กระบวนงำนน้อยที่สุด 35 วัน และมำกท่ีสุด ๘๙๖ วัน (รวมวันหยุดรำชกำร) โดยใช้เวลำเฉลี่ย 278 วัน 
และผลกำรศึกษำพบว่ำขั้นตอนกระบวนงำนมีมำกท ำให้เกิดควำมล่ำช้ำในกำรแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งที่
สูงขึ้น  ระยะเวลำที่ล่ำช้ำท ำให้ข้ำรำชกำรเสียสิทธิประโยชน์ และกำรบริหำรอัตรำต ำแหน่งว่ำงช้ำจำก
กรอบเงื่อนไขส่งผลถึงกำรเบิกจ่ำยงบประมำณหมวดบุคลำกร  และจำกกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้   
จำกผู้รับผิดชอบงำนประเมินผลงำนวิชำกำรของกลุ่มสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง จึงได้พัฒนำกระบวนงำน
กำรประเมินผลงำนวิชำกำรของข้ำรำชกำรกรมอนำมัยในสำยงำนวิชำกำรสำธำรณสุข ระดับช ำนำญกำร 
และระดับช ำนำญกำรพิเศษ (กระบวนงำนใหม่) ซึ่งเจ้ำหน้ำที่ในกลุ่มสรรหำและบรรจุแต่งตั้งใช้เวลำ
ประมำณ 6 วันท ำกำร ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับกำรปรับแก้ผลงำนวิชำกำรของผู้รับกำรประเมินผลงำนวิชำกำร  

โดยจ ำนวนวันด ำเนินกำรครบกระบวนงำนน้อยที่สุด 35 วัน จำกกำรวิเครำะห์เนื่องจำก
ผู้ รับกำรประเมินได้ รับกำรคัดเลือกให้แต่งตั้ งในระดับที่ สู งขึ้น ใกล้กับช่วงที่ จะเกษียณอำยุ                         
และผู้รับกำรประเมินได้ด ำเนินกำรแก้ไขจำกกรรมกำรที่ปรึกษำได้อย่ำงรวดเร็วอีกด้วย ส ำหรับจ ำนวน
วันด ำเนินกำรที่มำกที่สุด 896 วัน เนื่องจำกผู้รับกำรประเมินผลงำนได้มีมติให้แก้ไขผลงำนในสำระที่
ส ำคัญ ท ำให้ต้องส่งผลงำนเข้ำมำพิจำรณำใหม่อีกครั้งและต้องแก้ไขผลงำนตำมมติคณะกรรมกำรอีก
รอบซึ่งท ำให้วันที่ด ำเนินกำรมีควำมล่ำช้ำออกไป ซึ่งจะท ำให้พบว่ำนอกจำกกำรร่วมกันวิเครำะห์และ
ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภำยในกลุ่มสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง ซึ่งท ำให้ได้กระบวนงำนใหม่แล้ว กำร
ด ำเนินกำรที่จะท ำให้เกิดควำมรวดเร็วหรือมีควำมล่ำช้ำนั้น ขึ้นอยู่กับกำรปรับแก้ผลงำนของผู้รับกำร
ประเมินผลงำนอีกด้วย 

5.2 อภิปรายผลการศึกษา 
 กำรพัฒนำกระบวนงำนและปรับลดขั้นตอนกำรประเมินผลงำนวิชำกำรของข้ำรำชกำร
กรมอนำมัยในสำยงำนวิชำกำรสำธำรณสุข ระดับช ำนำญกำร และระดับช ำนำญกำรพิเศษ (ขั้นตอนใหม่) 
โดยที่กระบวนงำนถูกต้องตำมระเบียบกำร และกระบวนงำนยังคงควำมสอดคล้องกับกำรประเมิน
บุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนที่มีประสบกำรณ์ (ต ำแหน่งประเภททั่วไป) และ
ต ำแหน่งประเภทวิชำชีพเฉพำะ ตั้งแต่ระดับ 8 ลงมำ (ว 10/2548) (ส ำนักงำน ก.พ., 2548) จึงเป็น
กำรพัฒนำกระบวนงำนที่ท ำให้มีควำมรวดเร็วและเกิดประสิทธิภำพ และได้กระบวนงำนกำร
ประเมินผลงำนวิชำกำรรูปแบบใหม่ และมีประเด็นที่ผู้ศึกษำต้องพิจำรณำประกอบกำรด ำเนินกำร
พัฒนำกระบวนงำน คือ 

1. กำรวิเครำะห์ข้อมูลเพ่ือปรับลดขั้นตอนในกระบวนงำนดังกล่ำว ต้องค ำนึงถึงควำม
ถูกต้องตำมระเบียบรำชกำรหลำยฉบับที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน (ก.พ.) ก ำหนด 
ดังนั้นจึงควรปรับและรวมขั้นตอนเฉพำะที่ไม่ขัดกับระเบียบกระบวนงำนขั้นตอนของกำรแต่งตั้งให้
ด ำรงต ำแหน่งที่สูงขึ้น 

2. ควำมช้ำหรือเร็วของระยะเวลำกำรประเมินผลงำนวิชำกำรของข้ำรำชกำรและแต่งตั้ง
ให้ด ำรงต ำแหน่งที่สูงขึ้นนั้น ยังขึ้นอยู่กับผู้รับกำรประเมินมีกำรปรับแก้ไขและส่งผลงำนของผู้เข้ำรับ
กำรประเมินผลงำน รวมถึงเอกสำรที่เกี่ยวข้องอีกด้วย 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
ผลกำรศึกษำนี้  แสดงให้ เห็นควำมส ำเร็จในกำรลดขั้นตอนและระยะเวลำของ

กระบวนงำนกำรประเมินผลงำนวิชำกำรของข้ำรำชกำรกรมอนำมัย ในสำยงำนวิชำกำรสำธำรณสุข 
ระดับช ำนำญกำร และระดับช ำนำญกำรพิเศษ (กระบวนกำรใหม่) ซึ่งได้ข้อเสนอแนะดังนี้  
 5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1) ก ำหนดเป็นมำตรกำรและประกำศใช้กระบวนงำนกำรประเมินผลงำนวิชำกำร
ของข้ำรำชกำรกรมอนำมัยในสำยงำนวิชำกำรสำธำรณสุข ระดับช ำนำญกำร และระดับช ำนำญกำรพิเศษ 
ให้ผู้รับผิดชอบงำนสรรหำและบรรจุแต่งตั้งทั้งส่วนกลำงและศูนย์อนำมัยทรำบ และปฏิบัติตำม
กระบวนงำนดังกล่ำว 

 5.3.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ  
 ๑) น ำผลกำรศึกษำนี้ไปจัดท ำโปรแกรมก ำกับติดตำมกำรประเมินผลงำนวิชำกำร               
ที่ได้รับคัดเลือกแต่งตั้งเข้ำสู่ต ำแหน่งที่สูงขึ้น โดยใช้ผลกำรพัฒนำกระบวนงำนเป็นกรอบกำรออกแบบ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ำตรวจสอบข้อมูลควำมก้ำวหน้ำทำงเว็ปไซด์                     
กองกำรเจ้ำหน้ำที่ กรมอนำมัย 
 ๒) ชี้แจงและประชำสัมพันธ์กระบวนงำนกำรประเมินผลงำนวิชำกำรของข้ำรำชกำร
กรมอนำมัย ให้ผู้ส่งผลกำรประเมินผลงำนวิชำกำรทรำบและเข้ำใจ สำมำรถตรวจสอบข้อมูลควำมก้ำวหน้ำได้ 
และวำงแผนขั้นตอนต่อไปโดยไม่เสียสิทธิประโยชน์ในกำรแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งที่สูงขึ้น 
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แบบบันทึกข้อมูลเพ่ือการวิจัย 

เรื่อง “การพัฒนากระบวนงานการประเมินผลงานวิชาการของข้าราชการกรมอนามัย  
ในสายงานวิชาการสาธารณสุข ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ” 

 
ค าชี้แจง : 
 แบบบันทึกข้อมูลฉบับนี้ ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกเอกสำรผู้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน

วิชำกำรของข้ำรำชกำรกรมอนำมัย ในสำยงำนวิชำกำรสำธำรณสุข ระดับช ำนำญกำร และ
ระดับช ำนำญกำรพิเศษ โดยบันทึกตำมขั้นตอนในกระบวนงำนกำรประเมินผลงำนวิชำกำร 
นับตั้งแต่เริ่มเข้ำสู่กระบวนงำนจนจบกระบวนงำน ในช่วงเดือนตุลำคม 2560 – มิถุนำยน 2562 

 
1. แบบสอบถำมนี้มี 1 ชุด ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ของข้ำรำชกำรกรมอนำมัย ในสำยงำนวิชำกำรสำธำรณสุข ระดับช ำนำญ

กำร และระดับช ำนำญกำรพิเศษ 
 ส่วนที่ ๒ ข้อมูลระยะเวลำของขั้นตอนหลักในกระบวนงำนกำรประเมินผลงำนวิชำกำร 
2. ผู้บันทึกข้อมูล คือผู้ศึกษำวิจัยจำกกลุ่มสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง กองกำรเจ้ำหน้ำที่ กรมอนำมัย 

เพ่ือประโยชน์ในกำรพัฒนำกระบวนงำนกำรประเมินผลงำนวิชำกำรของข้ำรำชกำรกรม
อนำมัย ในสำยงำนวิชำกำรสำธำรณสุข ระดับช ำนำญกำร และระดับช ำนำญกำรพิเศษโดย ผู้วิจัยจะ
เก็บข้อมูลเป็นควำมลับและวิเครำะห์เพ่ือน ำเสนอในภำพรวมเท่ำนั้น ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อเจ้ำของข้อมูล
แต่อย่ำงใด 

 
วิภำวี  เสมวงศ ์

กลุ่มสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง 
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ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป ของข้าราชการกรมอนามัย ในสายงานวิชาการสาธารณสุข ระดับช านาญการ 
และระดับช านาญการพิเศษ 

 

 
1. สถำนภำพ   ชำย  หญิง    
2. อำยุผู้เข้ำรับกำรประเมินผลงำนวิชำกำร …………. ปี ............. เดือน (ณ  วันรับเอกสำร) 
3. ระดับกำรศึกษำ   
 ปริญญำตรี           ปริญญำโท   
 ปริญญำเอก 
 อ่ืน ๆ ระบุ........................................................... ...................................................................... 

4. สถำนที่ปฏิบัติงำน 
 ปฏิบัติงำนส่วนกลำง    ปฏิบัติงำนส่วนภูมิภำค 

5. ประเภทภำรกิจที่ปฏิบัติงำน 
 ภำรกิจกำรส่งเสริมสุขภำพ            ภำรกิจอนำมัยสิ่งแวดล้อม 

 
ส่วนที่ ๒ ข้อมูลระยะเวลาของข้ันตอนหลักในกระบวนงานการประเมินผลงานวิชาการ 
 

ค าชี้แจง โปรดระบุระยะเวลำเป็นวันที่ และจ ำนวนวันด ำเนินกำรของขั้นตอนหลักในกระบวนงำน
กำรประเมินผลงำนวิชำกำรที่ตรงกับข้อมูลในเอกสำรผู้เข้ำรับกำรประเมินผลงำนวิชำกำร
ของข้ำรำชกำรกรมอนำมัย  

 
1. วันที่เริ่มด ำเนินกำรขั้นตอนกำรประเมินผลงำนวิชำกำรของข้ำรำชกำรกรมอนำมัย 
 ระบุ วันที่.......................................................................................................  

๒. วันที่เสร็จสิ้นกำรจัดท ำค ำสั่งเลื่อนระดับข้ำรำชกำรกรมอนำมัย 
 ระบุ วันที่.......................................................................................................  

๓. ระยะเวลำที่ใช้ในกำรด ำเนินกำรประเมินผลงำนวิชำกำร ...................................... วัน 
 น้อยกว่ำ 50 วัน  ๕๐ – ๑๐๐ วัน     ๑๐๑ – ๑๕๐ วัน     มำกกว่ำ ๑๕๐ วัน 

4. ขั้นตอนที่ใช้ในกำรพิจำรณำด ำเนินกำรตำมกระบวนงำนกำรประเมินผลงำนวิชำกำร............... ขั้นตอน 

 น้อยกว่ำ ๑0 ขั้นตอน          ๑๐ – ๑๕ ขั้นตอน           มำกกว่ำ ๑๕ ขั้นตอน  
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ภำคผนวก ข 
รำยชื่อผู้เข้ำร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลุ่มสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ 

เร่ือง “การพัฒนากระบวนงานการประเมินผลงานวิชาการของข้าราชการ กรมอนามัย 
ในสายงานวิชาการสาธารณสุข ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ” 

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562              
ณ ห้องประชุมกองการเจา้หน้าที่ อาคาร 2 ช้ัน 2 กรมอนามัย 

ล าดับที่ รายช่ือ ต าแหน่ง ลายเซ็น 
1 นำงสำวศิริมำ  ทองผิว นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร 

(ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง) 
 

 

2 นำงสำวอุษณีษ์  อำษำยุทธ์ นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร 
 
 

 

3 นำงวิภำวี  เสมวงศ์ นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร 
 
 

 

4 นำงสำวพัชรำภรณ์ คงไพบูลย์ นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร 
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ภำคผนวก ค 
หนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยำยน 2548 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


