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เอกสารแนบ 4.1  

 
หลักเกณฑการประเมินคางานสําหรับตําแหนงประเภทวิชาการ 

องคประกอบการประเมินคางาน   

1.  หนาท่ีและความรับผิดชอบ (30 คะแนน) 
  1.1 ปฏิบัติงานระดับตน โดยตองใชความคิดริเริ่มประกอบกับวิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู 
  (10-15 คะแนน) 
 1.2 ปฏิบัติงานที่คอนขางยาก หรืองานที่มีขอบเขต เนื้อหาคอนขางหลากหลายโดยตองใช   
              ความคิดริเร่ิมในงานที่มีแนวทางปฏิบัตินอยมาก (16-20 คะแนน) 
    1.3 ปฏิบัติงานที่ยาก หรืองานที่มีขอบเขตเนื้อหาหลากหลายโดยตองใชความคิดริเร่ิมใน 

การปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับสภาพการณ (21-25 คะแนน)  
  1.4  ปฏิบัติงานที่ยากมาก  หรืองานที่มีขอบเขตเนื้อหาหลากหลาย  โดยตองใช  ความคิด 

 ริเ ร่ิมในการกําหนด หรือปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับสภาพการณ   
(26-30 คะแนน) 

2. ความยุงยากของงาน (30 คะแนน) 

 2.1 เปนงานที่ไมยุงยาก มีแนวทางปฏิบัติงานที่ชัดเจน (10-15 คะแนน) 

 2.2 เปนงานที่คอนขางยุงยากซับซอน และมีขั้นตอนวิธีการคอนขางหลากหลาย (16-20 คะแนน) 

 2.3 เปนงานที่ยุงยากซับซอน ตองประยุกตใชความรูและประสบการณในการปรับเปลี่ยนวิธีการ 
  ปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับสภาพการณ (21-25 คะแนน) 

 2.4 เปนงานที่มีความยุงยากซับซอนมาก ตองประยุกตใชความรูและประสบการณในการกําหนด     
              หรือปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติงานใหเหมาะสมสอดคลองกับสภาพการณ (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  ไดรับการตรวจสอบ ติดตามความกาวหนาของการปฏิบัติงานเปนระยะตามที่กําหนด 

 ในแผนปฏิบัติงาน (11-15 คะแนน) 
 3.4  ได รับการตรวจสอบ  ติดตามผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานตามแผนงาน /โครงการ 

(16-20 คะแนน) 
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4. การตัดสินใจ (20 คะแนน) 
 4.1 ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจบาง (1-5 คะแนน) 
 4.2 ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจดวยตนเองคอนขางมาก วางแผนและกําหนดแนวทาง แกไข 
  ปญหาในงานที่รับผิดชอบ (6-10 คะแนน)   
 4.3 ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจดวยตนเองอยางอิสระ สามารถปรับเปลี่ยนแนวทางและแกไข

ปญหาในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ (11-15 คะแนน) 
 4.4 ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจดวยตนเองอยางอิสระในการริเร่ิมพัฒนาแนวทางและวิธีการ

ปฏิบัติงาน (16 – 20 คะแนน) 

เกณฑการตัดสิน 

  ระดับชํานาญการ ไดคะแนน 65 คะแนนขึ้นไป 
  ระดับชํานาญการพิเศษ ไดคะแนน 80 คะแนนขึ้นไป 
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แบบประเมนิคางานตําแหนงประเภทวิชาการ (ระดับชํานาญการ และระดบัชํานาญการพิเศษ) 

 

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

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

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

2. หนาที่และความรับผิดชอบของตําแหนง (เดิม) 

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

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

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

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

3. หนาที่และความรับผิดชอบของตําแหนง (ใหม) 

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

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

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

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

4. วิเคราะหเปรียบเทียบหนาที่และความรับผิดชอบ คุณภาพ และความยุงยากของงานที่เปลี่ยนแปลงไป 

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

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

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

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

องคประกอบ คะแนนเต็ม คะแนนที่ไดรับ เหตุผลในการ
พิจารณา 

 

1. หนาที่และความรับผิดชอบ 
     (  )  ปฏิบัติงานระดับตน โดยตองใชความคิดริเริ่ม 
            ประกอบกับวิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู 
            (10-15 คะแนน) 
     (  )  ปฏิบัติงานที่คอนขางยาก หรืองานที่มีขอบเขต เนื้อหา 
            คอนขางหลากหลายโดยตองใชความคิดริเริ่มในงาน 
            ที่มีแนวทางปฏิบัตินอยมาก (16-20 คะแนน) 
     (  )  ปฏิบัติงานที่ยาก หรืองานที่มีขอบเขตเนื้อหาหลากหลาย 
           โดยตองใชความคิดริเริ่มในการปรับเปลี่ยนวิธีการ 
            ปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับสภาพการณ (21-25 คะแนน)  

 

30 
  

     (  )  ปฏิบัติงานที่ยากมาก หรืองานที่มีขอบเขต 
            เนื้อหาหลากหลาย โดยตองใช ความคิดริเริ่มใน 
            การกําหนด หรือปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติงานให 
            เหมาะสมกับสภาพการณ  (26-30 คะแนน) 
 

2. ความยุงยากของงาน 
     (  )  เปนงานที่ไมยุงยาก มีแนวทางปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
            (10-15 คะแนน) 
     (  )  เปนงานที่คอนขางยุงยากซับซอน และมีขั้นตอนวิธีการ 
            คอนขางหลากหลาย (16-20 คะแนน) 
     (  )  เปนงานที่ยุงยากซับซอน ตองประยุกตใชความรู 
            และประสบการณในการปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงาน 
            ใหเหมาะสมกับสภาพการณ (21-25 คะแนน) 
     (  )  เปนงานที่มีความยุงยากซับซอนมาก  ตองประยุกตใช 
            ความรูและประสบการณในการกําหนด หรือปรับเปลี่ยน 
            แนวทางปฏิบัติงานใหเหมาะสมสอดคลองกับ 
            สภาพการณ   
            (26-30 คะแนน) 

 
 
 
 
 
 

 

30 
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องคประกอบ คะแนนเต็ม คะแนนที่ไดรับ เหตุผลในการ
พิจารณา 

 

3. การกํากับตรวจสอบ 
    (  )  ไดรับการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบอยางใกลชิด  
            (1-5 คะแนน) 
     (  )  ไดรับการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานบาง 
            (6-10 คะแนน) 
     (  )  ไดรับการตรวจสอบ ติดตามความกาวหนาของการ 
            ปฏิบัติงานเปนระยะตามที่กําหนดในแผนปฏิบัติงาน 
            (11-15 คะแนน) 
     (  )  ไดรับการตรวจสอบ ติดตามผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน 
            ตามแผนงาน/โครงการ (16-20 คะแนน) 
 

4. การตัดสินใจ 
     (  )  ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจบาง 
            (1-5 คะแนน) 
     (  )  ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจดวยตนเองคอนขางมาก  
            วางแผนและกําหนดแนวทาง แกไขปญหาในงาน 
            ที่รับผิดชอบ (6-10 คะแนน)   
     (  )  ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจดวยตนเองอยางอิสระ   
           สามารถปรับเปลี่ยนแนวทางและแกไขปญหาในการ 
           ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ 
           (11-15 คะแนน) 
    (  )  ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจดวยตนเองอยางอิสระ 
           ในการริเริ่มพัฒนาแนวทางและวิธีการปฏิบัติงาน 
           (16 – 20 คะแนน) 
  
 
 

 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 

 


	
	  




