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เอกสารแนบ 4.2  

 
หลักเกณฑการประเมินคางานสําหรับตําแหนงประเภทท่ัวไป 

องคประกอบการประเมินคางาน   

1.  หนาท่ีและความรับผิดชอบ (30 คะแนน)  
 1.1     ปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงมีแนวทางปฏิบัติและมาตรฐานชัดเจน (10-15 คะแนน) 
 1.2    ปฏิบัติงานที่คอนขางยากโดยอาศัยคําแนะนํา แนวทาง หรือคูมือปฏิบัติงานที่มีอยู  
   (16-20 คะแนน) 
 1.3     ปฏิบัติงานที่ยาก โดยปรับใชวิธีการหรือแนวทาง ปฏิบัตทิี่มีอยูได (21-25 คะแนน) 
 1.4   ปฏิบัติงานที่ยากมาก หรืองานที่มีขอบเขต เนื้อหาคอนขางหลากหลายโดยปรับวิธีการหรือ

แนวทางปฏิบัติงานที่มีอยู (26-30 คะแนน)  

2.  ความยุงยากของงาน (30 คะแนน) 
 2.1   เปนงานที่ไมยุงยาก มีคําแนะนํา คูมือ  และแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน (10-15 คะแนน) 
  2.2    เปนงานที่คอนขางยากมีแนวทางปฏิบัติที่หลากหลาย (16-20 คะแนน) 
 2.3  เปนงานที่ยุงยากตองประยุกตใชความรูและประสบการณในการเลือกใชวิธีการ และแนวทาง 

ใหเหมาะสมกับสภาพการณ (21-25 คะแนน) 
 2.4  เปนงานที่มีความยุงยากซับซอนมาก มีความหลากหลายและมีขั้นตอนวิธีการที่ยุงยาก            

ตองประยุกตใชความรูและประสบการณ ในการปรับเปลี่ยนวิธีการและแนวทางปฏิบัติงาน
ใหเหมาะสมกับสภาพการณ (26-30 คะแนน)  

3.  การกํากับตรวจสอบ (20 คะแนน) 
 3.1  ไดรับการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบอยางใกลชิด (1-5 คะแนน) 
     3.2  ไดรับการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานบาง (6-10 คะแนน) 
     3.3  ไดรับการกํากบั แนะนํา ตรวจสอบเฉพาะบางเรื่องที่มีความสําคัญ (11-15 คะแนน) 
     3.4  ไดรับการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานนอยมาก (16-20 คะแนน) 

4. การตัดสินใจ (20 คะแนน) 
 4.1  ในการปฏิบัติงานมีการตัดสนิใจบาง โดยจะไดรับคําแนะนําในกรณีที่มปีญหา  (1-5 คะแนน) 
 4.2  ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจบางสวนโดยใหมีการรายงานผลการตัดสินใจเปนระยะ  

(6-10 คะแนน) 
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 4.3  ในการปฏิบัติงานมีการตัดสนิใจคอนขางมากโดยใหมีการรายงานผลการตัดสินใจในเรื่องที่
สําคัญ (11-15 คะแนน) 

 4.4  ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจคอนขางมาก  สามารถวางแผนและกําหนดแนวทาง 
การปฏิบัติงานและแกปญหาในงานที่รับผิดชอบ (16-20 คะแนน) 

เกณฑการตัดสิน 

  ระดับชํานาญงาน  ไดคะแนน 65 คะแนนขึ้นไป 
  ระดับอาวุโส     ไดคะแนน 80 คะแนนขึ้นไป 
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แบบประเมนิคางานตําแหนงประเภททั่วไป (ระดับชํานาญงาน และระดบัอาวุโส) 

 

1. ตําแหนงเลขที่ .............................................................. 

 ช่ือตําแหนง ................................................... ระดับ ......................... ขอปรับเปนระดับ................................ 

 งาน/ฝาย/กลุม ..................................................กอง/สํานัก ............................................................... 

2. หนาที่และความรับผิดชอบของตําแหนง (เดิม) 

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

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

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

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

.3. หนาที่และความรับผิดชอบของตําแหนง (ใหม) 

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

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

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

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

 

4. วิเคราะหเปรียบเทียบหนาที่และความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุงยากของงานที่เปลี่ยนแปลงไป 

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

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

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

...................................................................................................................................................................................... 
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5. การประเมินคางานของตําแหนง 

องคประกอบ คะแนนเต็ม คะแนนที่ไดรับ เหตุผลในการ
พิจารณา 

 

1. หนาที่และความรับผิดชอบ 
       (  )  ปฏิบัติงานระดับตน ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ 
            และมาตรฐานชัดเจน (10-15 คะแนน) 
     (  )  ปฏิบัติงานที่คอนขางยากโดยอาศัยคําแนะนํา แนวทาง      
           หรือคูมือปฏิบัติงานที่มีอยู (16-20 คะแนน) 
     (  )  ปฏิบัติงานที่ยาก โดยปรับใชวิธีการ หรือแนวทาง 
            ปฏิบัติที่มีอยูได  (21-25 คะแนน) 
     (  )  ปฏิบัติงานที่ยากมาก หรืองานที่มีขอบเขต เนื้อหา 
            คอนขางหลากหลายโดยปรับวิธีการ หรือแนวทาง 
            ปฏิบัติงานที่มีอยู (26-30 คะแนน) 
 

 

30 
  

2. ความยุงยากของงาน 
     (  )  เปนงานที่ไมยุงยาก มีคําแนะนํา คูมือ และแนวทางปฏิบัติ 
            ที่ชัดเจน (10-15 คะแนน) 
     (  )  เปนงานที่คอนขางยากมีแนวทางปฏิบัติที่หลากหลาย 
            (16-20 คะแนน) 
     (  )  เปนงานที่ยุงยากตองประยุกตใชความรูและประสบการณ 
            ในการเลือกใช วิธีการ  และแนวทางให เหมาะสมกับ 
            สภาพการณ (21-25 คะแนน) 
     (  )  เปนงานที่มีความยุงยากซับซอนมากมีความหลากหลาย 
            และมีขั้นตอนวิธีการที่ยุงยากตองประยุกตใชความรู 
            และประสบการณ ในการปรับเปลี่ยนวิธีการและ          
            แนวทางปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับสภาพการณ        
            (26-30 คะแนน) 
 

3. การกํากับตรวจสอบ 
    (  )  ไดรับการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบอยางใกลชิด 
            (1-5 คะแนน) 
     (  )  ไดรับการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานบาง           
             (6-10 คะแนน) 
 

30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 

  



88 

 

องคประกอบ คะแนนเต็ม คะแนนที่ไดรับ เหตุผลในการ
พิจารณา 

   
    (  )  ไดรับการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ 
            เฉพาะบางเรื่องที่มีความสําคัญ (11-15 คะแนน) 
     (  )  ไดรับการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
            นอยมาก (16-20 คะแนน) 
 

4. การตัดสินใจ 
     (  )  ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจบางโดยจะไดรับ 
            คําแนะนําในกรณีที่มีปญหา (1-5 คะแนน) 
     (  )  ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจบางสวนโดยใหมี 
            การรายงานผลการตัดสินใจเปนระยะ  (6-10 คะแนน) 
     (  )  ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจคอนขางมากโดยใหมีการ 
            รายงานผลการตัดสินใจในเรื่องที่สําคัญ 
            (11-15 คะแนน) 
     (  )  ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจคอนขางมาก สามารถ 
             วางแผนการปฏิบัติงาน และแกปญหาในงานที่รับผิดชอบ 
            (16-20 คะแนน) 
 
 
 

 
 
 

 
20 

  

รวม 100   
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สรุปผลการประเมินคางาน / เหตุผล 

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

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

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

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

. 

  (  ) ผานการประเมิน  

  (  ) ไมผานการประเมิน  

    

ความเห็นของสวนราชการ 

 ไดตรวจสอบรายละเอียดแลว ขอรับรองวาขอมูลขางตนของตําแหนงเลขที่..........  ถูกตองและ

เปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขการกําหนดตําแหนงและหลักเกณฑการประเมินคางาน  

 

 (ลงชื่อ)  .................................................. 

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

             หัวหนาหนวยงานการเจาหนาที่ 
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  (  ) เห็นดวย  

   เหตุผล…………………………………………………………………………... 

  (  ) ไมเห็นดวย  

   เหตุผล……………………………………………………………………… 

 

 (ลงชื่อ)  .................................................. 

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

 ผูอํานวยการกอง/สํานักหรือเทียบเทา ซ่ึงรับผิดชอบงานการเจาหนาที่ 
 

   

  (  ) เห็นควรนําเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง  

   เหตุผล…………………………………………………………………………... 

  (  ) ไมเห็นควรนําเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง  

   เหตุผล………………………………………………………………………….. 

 

 

  (ลงชื่อ)  .................................................. 

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

             หัวหนาสวนราชการระดับกรม  
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การพิจารณาของ อ.ก.พ. กระทรวง 

 

 อ.ก.พ. กระทรวง.......................... ในการประชุมครั้งที่……/………วันที่………………………. 

ไดพิจารณาตามหลักเกณฑการกําหนดตําแหนงและหลักเกณฑการประเมินคางาน แลวมีมติ ดังนี้ 

 (  )  อนุมัติ  

   เหตุผล…………………………………………………………………………………… 

 (  )  ไมอนุมัติ  

   เหตุผล…………………………………………………………………………………… 

 (  )  อ่ืนๆ…………………………………………………………………………………….. 

 

                       

 (ลงชื่อ)  .................................................. 

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

 เลขานุการ อ.ก.พ. กระทรวง…………. 

  

 ขอรับรองวามติ อ.ก.พ.ฯ ดังกลาวถูกตองตรงตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด 

                    

             

 (ลงชื่อ)  .................................................. 

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

 ประธาน อ.ก.พ. กระทรวง…….  

                                           หรือผูที่ประธาน อ.ก.พ. กระทรวง………มอบหมาย 
 

     


	
	  




