
เอกสารหมายเลข 2 

แบบประเมินค่างานต าแหนง่ประเภททัว่ไป 

(ระดบัช านาญงาน และระดบัช านาญงานพเิศษ) 

1. ต าแหน่ง 

ชื่อต าแหน่ง ....................................................................................... ระดับ .................................. 

สังกัด.............................................................................................................................................. 

ขอก าหนดเป็นต าแหน่ง................................................................... ระดับ ...................................... 

2. หน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบของต าแหน่ง (เดิม) ประกอบดว้ย 

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

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

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

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

3. หนา้ที่และความรบัผดิชอบของต าแหน่ง (ใหม)่ ประกอบดว้ย 

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

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

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

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

 

4. วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบคณุภาพ และความยุง่ยากและความซบัซอ้นของงานทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

 

งานเดมิ งานใหม ่

 

คณุภาพของงาน  

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

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

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

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

 

คณุภาพของงาน  

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

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

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

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

 

ความยุ่งยากและความซบัซอ้นของงาน

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

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

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

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

 

ความยุ่งยากและความซบัซอ้นของงาน 

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

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

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

.............................................................................. 
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5. การประเมนิคา่งานของต าแหนง่ 
 

องคป์ระกอบ 
คะแนน

เต็ม 

คะแนนที่

ไดร้บั 

เหตผุลในการ

พิจารณา 

1. หนา้ที่และความรบัผดิชอบ 30   

(     )  ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติและ 

         มาตรฐานชัดเจน ( 10-15 คะแนน) 
   

(     )  ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากโดยอาศัยค าแนะน า  

         แนวทางหรอืคู่มอืปฏิบัติงานที่มีอยู่ (16-20 คะแนน) 
   

(     )  ปฏิบัติงานที่ยาก โดยปรับใช้วธิีการ หรอืแนวทาง

ปฏิบัติที่มอียู่ได้ (21-25 คะแนน) 
   

(     )  ปฏิบัติงานที่ยากมาก หรอืงานที่มีขอบเขต เนื้อหา 

         ค่อนข้างหลากหลาย โดยปรับวิธีการหรอืแนวทาง 

         ปฏิบัติงานที่มีอยู่ (26-30 คะแนน) 

   

    

2. ความยุง่ยากของงาน 30   

(     )  เป็นงานที่ไม่ยุ่งยาก มีค าแนะน า คู่มือ และแนวทาง 

         ปฏิบัติที่ชัดเจน (10-15 คะแนน) 
   

(     )  เป็นงานที่ค่อนข้างยากมีแนวทางปฏิบัติที่

หลากหลาย (16-20 คะแนน) 
   

(     )  เป็นงานที่ยุ่งยากต้องประยุกต์ใชค้วามรู้และ  

         ประสบการณใ์นการเลือกใช้วธิีการ และแนวทางให้ 

         เหมาะสมกับสภาพการณ์ (21-25 คะแนน) 

   

(     )  เป็นงานที่มคีวามยุ่งยากซับซ้อนมาก มีความ

หลากหลาย และมีขัน้ตอนวิธีการที่ยุ่งยาก ตอ้ง

ประยุกต์ใชค้วามรู้และประสบการณ ์ในการ

ปรับเปลี่ยนวิธีการและแนวทางปฏิบัติงานให้

เหมาะสมกับสภาพการณ์ (26-30 คะแนน) 
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องคป์ระกอบ 
คะแนน

เต็ม 

คะแนนที่

ไดร้บั 

เหตผุลในการ

พิจารณา 

3. การก ากบัตรวจสอบ 20   

(     )  ได้รับการก ากับ แนะน า ตรวจสอบอย่างใกล้ชิด  

         (1-5 คะแนน) 
   

(     )  ได้รับการก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงาน

บ้าง (6-10 คะแนน) 
   

(     )  ได้รับการก ากับ แนะน า ตรวจสอบเฉพาะบางเรื่องที่

มีความส าคัญ (11-15 คะแนน) 
   

(     )  ได้รับการก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงาน 

         น้อยมาก (16-20) 
   

    

4. การตัดสนิใจ 20   

(     )  ในการปฏิบัติงานมกีารตัดสินใจบ้าง โดยจะได้รับ 

         ค าแนะน าในกรณีที่มปีัญหา (1-5 คะแนน) 
   

(     )  ในการปฏิบัติงานมกีารตัดสินใจบางสว่น โดยให้มี

การรายงานผลการตัดสินใจเป็นระยะ (6-10 

คะแนน) 

   

(     )  ในการปฏิบัติงานมกีารตัดสินใจค่อนข้างมาก โดยให้

มีการรายงานผลการตัดสินใจในเรื่องที่ส าคัญ    

(11-15 คะแนน) 

   

(     )  ในการปฏิบัติงานมกีารตัดสินใจค่อนข้างมาก 

สามารถวางแผนและก าหนดแนวทางการปฏิบัติงาน

และแก้ปัญหาในงานที่รับผิดชอบ (16-20 คะแนน) 

 

   

รวม 100   
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สรปุผลการประเมนิค่างาน / เหตผุล 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

(    )  ผา่นการประเมิน 

(    )  ไม่ผ่านการประเมิน 

 

คณะกรรมการประเมินค่างานลงนาม 

 

ลงช่ือ.……….……………………………………………… (ประธาน) 

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

 

ลงช่ือ……….……………………………………………… (กรรมการ) 

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

 

ลงช่ือ……….……………………………………………… (กรรมการ) 

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

 

ลงช่ือ……….……………………………………………… (กรรมการ) 

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

 

ลงช่ือ……….……………………………………………… (กรรมการและเลขานุการ) 
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หลกัเกณฑก์ารประเมนิคา่งาน ส าหรบัต าแหนง่ประเภททัว่ไป 

ระดบัช านาญงาน และระดบัช านาญงานพเิศษ 

องคป์ระกอบหลกัการประเมนิคา่งาน 

1. หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบ ( 30 คะแนน ) 

1.1 ปฏิบัตงิานระดับตน้ ซึง่มีแนวทางปฏิบตัิและมาตรฐานชัดเจน (10-15 คะแนน) 

1.2 ปฏิบัตงิานที่คอ่นข้างยากโดยอาศัยค าแนะน า แนวทาง หรือคูม่ือปฏิบตัิงานที่มีอยู่ (16-20 คะแนน) 

1.3 ปฏิบัตงิานทีย่าก โดยปรับใช้วธิีการหรอืแนวทางปฏิบตัทิี่มีอยูไ่ด ้(21-25 คะแนน) 

1.4 ปฏิบตัิงานที่ยากมาก หรอืงานทีม่ีขอบเขต เนือ้หาคอ่นข้างหลากหลาย โดยปรับวธิีการหรอืแนวทาง

ปฏิบัติงานที่มอียู ่(26-30 คะแนน) 

2. ความยุง่ยากของงาน (30 คะแนน) 

 2.1 เป็นงานที่ไม่ยุง่ยาก มีค าแนะน า คูม่ือ และแนวทางปฏิบตัิที่ชัดเจน (10-15 คะแนน) 

 2.2 เป็นงานที่ค่อนข้างยากมีแนวทางปฏิบตัิที่หลากหลาย (16-20 คะแนน) 

 2.3 เป็นงานที่ยุง่ยากต้องประยุกต์ใชค้วามรู้และประสบการณ์ในการเลือกใช้วธิีการ และแนวทาง 

ให้เหมาะสมกับสภาพการณ ์(21-25 คะแนน) 

 2.4 เป็นงานทีม่ีความยุ่งยากซับซอ้นมาก มีความหลากหลายและมีขั้นตอนวธิีการที่ยุ่งยาก ต้อง 

ประยุกต์ใชค้วามรู้และประสบการณ ์ในการปรับเปลีย่นวิธีการและแนวทางปฏิบตัิงานให้เหมาะสมกับ

สภาพการณ ์ (26-30 คะแนน) 

3. การก ากบัตรวจสอบ (20 คะแนน) 

 3.1 ได้รับการก ากับ แนะน า ตรวจสอบอยา่งใกล้ชิด (1-5 คะแนน) 

 3.2 ได้รับการก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบตัิงานบ้าง (6-10 คะแนน) 

 3.3 ได้รับการก ากับ แนะน า ตรวจสอบเฉพาะบางเรื่องทีม่คีวามส าคัญ (11-15 คะแนน) 

 3.4 ได้รับการก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏฺบตัิงานน้อยมาก (16-20) 

4. การตดัสนิใจ (20 คะแนน) 

 4.1 ในการปฏิบัตงิานมีการตดัสินใจบา้ง โดยจะได้รับค าแนะน าในกรณทืี่มีปัญหา (1-5 คะแนน) 

4.2 ในการปฏิบัตงิานมีการตดัสินใจบางส่วน โดยให้มีการรายงานผลการตดัสนิใจเป็นระยะ  

(6-10 คะแนน) 

4.3 ในการปฏิบัตงิานมีการตดัสินใจค่อนข้างมาก โดยให้มกีารรายงานผลการตดัสนิใจในเรื่องที่ส าคัญ (11-15 

คะแนน) 

4.4 ในการปฏิบตัิงานมีการตดัสินใจค่อนข้างมาก สามารถวางแผนและก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานและ

แกป้ัญหาในงานที่รับผดิชอบ (16-20 คะแนน) 

เกณฑก์ารตดัสนิ 

 ระดับช านาญงาน ได้คะแนน 64 คะแนนขึน้ไป 

 ระดับช านาญงานพิเศษ ได้คะแนน 84 คะแนนขึน้ไป 


