
           

 
แบบประเมินค่างานต าแหน่งประเภททั่วไป 

ระดับช านาญงาน และระดับช านาญงานพิเศษ 
 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
 

๑.๑  ต ำแหน่งเลขท่ี    
๑.๒ ชื่อต ำแหน่ง     ระดับ      
๑.๓ สังกัด            

๑.๔ ขอก ำหนดเป็นต ำแหน่ง    ระดับ      
 

ส่วนที่ ๒ หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

 

ต าแหน่งเดมิ ต าแหน่งใหม ่

๑.        
       
       
๒.        
       
       
๓.        
       
       

๑.        
       
       
๒.        
       
       
๓.        
       
       

 

 
 

ส่วนที่ ๓ วิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพ และความยุ่งยากและความซับซ้อนของงานที่เปลี่ยนแปลงไป 

 

งานดิม งานใหม ่

๑. คุณภำพของงำน    

      

      

       
๒. ควำมยุ่งยำกและควำมซับซ้อนของงำน   
      

      

       
 

๑. คุณภำพของงำน    

      

      

       
๒. ควำมยุ่งยำกและควำมซับซ้อนของงำน   
      

      

       
 

 
 

เอกสารแนบ  ๑ 



 ๒ 

 

ส่วนที่ ๔ การประเมินค่างานของต าแหน่ง 
 
 

องค์ประกอบ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ เหตุผลในการพิจารณา 
๑. หน้าที่และความรับผิดชอบ 
   (   ) ปฏิบัติงำนระดับต้น ซึ่งมีแนวทำงปฏิบัติ  
         และมำตรฐำนชัดเจน (๑๐-๑๕ คะแนน) 
   (   ) ปฏิบัติงำนท่ีค่อนขำ้งยำกโดยอำศัย  
         ค ำแนะน ำ แนวทำง หรือคู่มือปฏิบัติงำน 
         ท่ีมีอยู่ (๑๖-๒๐ คะแนน) 
   (   ) ปฏิบัติงำนท่ียำก โดยปรบัใช้วิธีกำรหรือ 
         แนวทำงปฏิบัติท่ีมีอยู่ได้ (๒๑-๒๕ คะแนน) 
   (   ) ปฏิบัติงำนท่ียำกมำก หรอืงำนท่ีมี 
         ขอบเขต เนื้อหำค่อนขำ้งหลำกหลำย  
         โดยปรับวิธีกำรหรือแนวทำงปฏิบัติงำนท่ี 
         มีอยู่ (๒๖-๓๐ คะแนน) 
 

๓๐   

๒. ความยุ่งยากของงาน 
   (   ) เปน็งำนท่ีไม่ยำก มีค ำแนะน ำ คู่มือ และ 
         แนวทำงปฏิบัติท่ีชัดเจน (๑๐-๑๕ คะแนน) 
   (   ) เปน็งำนท่ีค่อนข้ำงยำกมีแนวทำงปฏิบัติ 
         ท่ีหลำกหลำย (๑๖-๒๐ คะแนน) 
   (   ) เปน็งำนท่ียุ่งยำกต้องประยุกต์ใช้ควำมรู้ 
         และประสบกำรณ์ในกำรเลือกใช้วิธีกำรและ 
         แนวทำงใหเ้หมำะสมกับ 
         สภำพกำรณ์ (๒๑-๒๕ คะแนน) 
   (   ) เปน็งำนท่ีมีควำมยุ่งยำกซับซ้อนมำก มีควำม 
         หลำกหลำยและมีขั้นตอนวิธีกำรท่ียุ่งยำก 
         ต้องประยุกต์ใช้ควำมรู้และประสบกำรณ์  
         ในกำรปรับเปลี่ยนวิธีกำรและแนวทำง 
        ปฏิบัติงำนให้เหมำะสมกับสภำพกำรณ์    
         (๒๖-๓๐ คะแนน) 
 

๓. การก ากับตรวจสอบ 
   (   ) ได้รับกำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ 
         ใกล้ชิด (๑-๕ คะแนน) 
   (   ) ได้รับกำรก ำกบั แนะน ำ ตรวจสอบกำร 
         ปฏิบัติงำนบ้ำง  (๖-๑๐ คะแนน) 
   (   ) ได้รับกำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ 
         เฉพำะเรื่องท่ีมีควำมส ำคัญ (๑๑-๑๕ คะแนน) 
   (   ) ได้รับกำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบกำร 
         ปฏิบัติงำนน้อยมำก  (๑๖-๒๐ คะแนน) 
 

๓๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐ 

  

 



 ๓ 

องคป์ระกอบ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ เหตุผลในการพิจารณา 
๔. กำรตัดสินใจ  
   (   ) ในกำรปฏิบัติงำนมีกำรตดัสินใจบ้ำง โดยจะ 
         ได้รับค ำแนะน ำในกรณีท่ีมีปัญหำ  
         (๑-๕ คะแนน) 
   (   ) ในกำรปฏิบัติงำนมีกำรตดัสินใจบำงส่วน  
         โดยให้มีกำรรำยงำนผลกำรตัดสินใจเปน็ระยะ  
         (๖-๑๐ คะแนน) 
   (   ) ในกำรปฏิบัติงำนมีกำรตดัสินใจค่อนขำ้งมำก 
         โดยให้มีกำรรำยงำนผลกำรตัดสินใจในเรื่อง 
         ท่ีส ำคัญ (๑๑-๑๕ คะแนน) 
   (   ) ในกำรปฏิบัติงำนมีกำรตดัสินใจค่อนขำ้งมำก 
         สำมำรถวำงแผนและก ำหนดแนวทำงกำร 
         ปฏิบัติงำนและแก้ปญัหำในงำนท่ีรับผิดชอบ   
         (๑๖-๒๐ คะแนน) 
 

๒๐   

รวม ๑๐๐   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔ 

สรุปผลการประเมินค่างาน/เหตุผล 
            
            
            
            
             
 
  (     ) ผ่ำนกำรประเมิน 
  (     ) ไม่ผ่ำนกำรประเมิน 
          
 คณะกรรมการประเมินค่างานลงนาม 
    
  ๑.        (ประธำน) 
   (     ) 
 

๒.        (กรรมกำร) 
   (     ) 
 

๓.        (กรรมกำร) 
   (     ) 

 
๔.        (เลขำนุกำร) 

   (     ) 
 

๕.        (ผู้ช่วยเลขำนุกำร) 
   (     ) 
 

         (หัวหน้ำหน่วยงำนที่รับผิดชอบด้ำนกำรเจ้ำหน้ำที่) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕ 

หลักเกณฑ์การประเมินค่างานส าหรับต าแหน่งประเภททั่วไป 
ระดับช านาญงาน และระดับช านาญงานพิเศษ 

 

องค์ประกอบหลักการประเมินค่างาน 
 ๑. หน้าที่และความรับผิดชอบ (๓๐ คะแนน) 

๑.๑ ปฏบิัติงำนระดับต้น ซึ่งมีแนวทำงปฏิบัติและมำตรฐำนชัดเจน (๑๐-๑๕ คะแนน) 
๑.๒ ปฏิบัติงำนที่ค่อนข้ำงยำกโดยอำศัยค ำแนะน ำ แนวทำง หรือคู่มือปฎิบัติงำนที่มีอยู่  
 (๑๖-๒๐ คะแนน) 
๑.๓ ปฏิบัติงำนที่ยำก โดยปรับใช้วิธีกำรหรือแนวทำงปฏิบัติท่ีมีอยู่ได้ (๒๑-๒๕ คะแนน) 
๑.๔ ปฏิบัติงำนที่ยำกมำก หรืองำนที่มีขอบเขต เนื้อหำค่อนข้ำงหลำกหลำย โดยปรับวิธีกำร 
      หรือแนวทำงปฏิบัติงำนที่มีอยู่ (๒๖-๓๐ คะแนน) 

 ๒. ความยุ่งยากของงาน (๓๐ คะแนน) 
๒.๑ เป็นงำนที่ไม่ยุ่งยำก มีค ำแนะน ำ คู่มือ และแนวทำงปฏิบัติที่ชัดเจน (๑๐-๑๕ คะแนน) 

 ๒.๒ เป็นงำนที่ค่อนข้ำงยำกมีแนวทำงปฏิบัติท่ีหลำกหลำย (๑๖-๒๐ คะแนน) 
๒.๓ เป็นงำนที่ยุ่งยำกต้องประยุกต์ใช้ควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรเลือกใช้วิธีกำร  
   และแนวทำงให้เหมำะสมกับสภำพกำรณ์ (๒๑-๒๕ คะแนน) 
๒.๔ เป็นงำนที่มีควำมยุ่งยำกซับซ้อน มีควำมหลำกหลำยและมีขั้นตอนวิธีกำรที่ยุ่งยำกต้อง 
  ประยุกต์ใช้ควำมรู้และประสบกำรณ์ ในกำรปรับเปลี่ยนวิธีกำรและแนวทำงปฏิบัติงำนให้ 
   เหมำะสมกับสภำพกำรณ์ (๒๖-๓๐ คะแนน) 

 ๓. การก ากับตรวจสอบ (๓๐ คะแนน) 
 ๓.๑ ได้รับกำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบอย่ำงใกล้ชิด (๑-๕ คะแนน) 
 ๓.๒ ได้รับกำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนบ้ำง  (๖-๑๐ คะแนน) 
 ๓.๓ ได้รับกำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบเฉพำะบำงเรื่องที่มีควำมส ำคัญ  (๑๑-๑๕ คะแนน) 
 ๓.๔ ได้รับกำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนน้อยมำก  (๑๖-๒๐ คะแนน) 
 ๔. การตัดสินใจ (๒๐ คะแนน) 
 ๔.๑ ในกำรปฏิบัติงำนมีกำรตัดสินใจบ้ำง โดยจะได้รับค ำแนะน ำในกรณีที่มีปัญหำ (๑-๕ คะแนน) 
 ๔.๒ ในกำรปฏิบัติงำนมีกำรตัดสินใจบำงส่วน โดยให้มีกำรรำยงำนผลกำรตัดสินใจเป็นระยะ  
        (๖-๑๐ คะแนน) 
 ๔.๓ ในกำรปฏิบัติงำนมีกำรตัดสินใจค่อนข้ำงมำก โดยให้มีกำรรำยงำนผลกำรตัดสินใจในเรื่องท่ี 
    ส ำคัญ (๑๑-๑๕ คะแนน) 
 ๔.๔ ในกำรปฏิบัติงำนมีกำรตัดสินใจค่อนข้ำงมำก สำมำรถวำงแผนและก ำหนดแนวทำงกำร 
   ปฏิบัติงำนและแก้ปัญหำในงำนที่รับผิดชอบ (๑๖-๒๐ คะแนน) 

เกณฑ์การตัดสิน 
 ระดับช ำนำญงำน ได้คะแนน ๖๔  คะแนนขึ้นไป 
 ระดับช ำนำญงำนพิเศษ ได้คะแนน ๘๔  คะแนนขึ้นไป 


