
  
แบบประเมินค่างานต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 

ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ 
 
 

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  ๒ 



 ๒ 

ส่วนที่ ๔ การประเมินค่างานของต าแหน่ง 

 

องค์ประกอบ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ เหตุผลในการพิจารณา 
๑. หน้าที่และความรับผิดชอบ 
   (   ) ปฏิบัติงำนระดับต้น โดยต้องใช้ควำมคิดริเริ่ม 
         ประกอบกับวิธีกำร หรือแนวทำงปฏิบัติท่ีมีอยู่ 
         (๑๐-๑๕ คะแนน) 
   (   ) ปฏิบัติงำนท่ีค่อนขำ้งยำก หรืองำนท่ีมี 
         ขอบเขต เนื้อหำค่อนขำ้งหลำกหลำยโดยต้อง 
         ใช้ควำมคิดริเริ่มในงำนท่ีมีแนวทำงปฏิบัต ิ
         น้อยมำก (๑๖-๒๐ คะแนน) 
   (   ) ปฏิบัติงำนท่ียำก หรืองำนท่ีมีขอบเขตเนื้อหำ 
         หลำกหลำยโดยต้องใช้ควำมคิดริเริ่มในกำร 
         ปรับเปลี่ยนวิธีกำรปฏิบัติงำนให้เหมำะสมกับ 
         สภำพกำรณ์  (๒๑-๒๕ คะแนน) 
   (   ) ปฏิบัติงำนท่ียำกมำก หรอืงำนท่ีมีขอบเขต 
         เนื้อหำหลำกหลำย โดยต้องใช้ควำมคิด 

         ริเริ่มในกำรก ำหนด หรือปรับเปลี่ยน 
         แนวทำงปฏิบัติงำนให้เหมำะสมกับ 
         สภำพกำรณ์ (๒๖-๓๐ คะแนน) 
 

๓๐   

๒. ความยุ่งยากของงาน 
   (   ) เปน็งำนท่ีไม่ยุง่ยำก มีแนวทำงปฏิบัติงำนท่ี 
         ชัดเจน (๑๐-๑๕ คะแนน) 
   (   ) เปน็งำนท่ีค่อนข้ำงยุ่งยำกซับซ้อน และมี 
         ขัน้ตอนวิธีกำรค่อนข้ำงหลำกหลำย  
         (๑๖-๒๐ คะแนน) 
   (   ) เปน็งำนท่ียุ่งยำกซับซ้อน ต้องประยุกต์ใช้ 
         ควำมรู้และประสบกำรณใ์นกำรปรับเปลี่ยน 
         วิธีกำรปฏิบัติงำนใหเ้หมำะสม 
         กับสภำพกำรณ ์(๒๑-๒๕ คะแนน) 
   (   ) เปน็งำนท่ีมีควำมยุ่งยำกซับซ้อนมำก ต้อง 
         ประยุกต์ใช้ควำมรู้และประสบกำรณ์ ในกำร 
         ก ำหนดหรือปรับเปลี่ยนแนวทำงปฏิบัติงำนให้ 
         เหมำะสมสอดคล้องกับสภำพกำรณ์  
         (๒๖-๓๐ คะแนน) 
 

๓๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 



 ๓ 

องค์ประกอบ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ เหตุผลในการพิจารณา 
๓. การก ากับตรวจสอบ 
   (   ) ได้รับกำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบอยำ่ง   
         ใกล้ชิด  (๑-๕ คะแนน) 
   (   ) ได้รับกำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบกำร 
         ปฏิบัติงำนบ้ำง  (๖-๑๐ คะแนน) 
   (   ) ได้รับกำรตรวจสอบ ติดตำมควำมก้ำวหนำ้ 
         ของกำรปฏิบัติงำนเป็นระยะตำมท่ีก ำหนด 
         ในแผนปฏิบัติงำน  (๑๑-๑๕ คะแนน) 
   (   ) ไดร้ับกำรตรวจสอบ ติดตำมผลสัมฤทธ์ิของ 
         กำรปฏิบัติงำนตำมแผนงำน/โครงกำร   
         (๑๖-๒๐ คะแนน) 

 

๒๐   

๔. การตัดสินใจ  
   (   ) ในกำรปฏิบัติงำนมีกำรตัดสินใจบ้ำง  
         (๑-๕ คะแนน) 
   (   ) ในกำรปฏิบัติงำนมีกำรตดัสินใจดว้ยตนเอง 
         ค่อนข้ำงมำก วำงแผนและก ำหนดแนวทำง 
         แก้ไขปัญหำในงำนท่ีรับผิดชอบ  
         (๖-๑๐ คะแนน) 
   (   ) ในกำรปฏิบัติงำนมีกำรตดัสินใจดว้ยตนเอง 
         อย่ำงอิสระ สำมำรถปรับเปลี่ยนแนวทำงและ 
         แก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำนท่ีรับผิดชอบ  
         (๑๑-๑๕ คะแนน) 
   (   ) ในกำรปฏิบัติงำนมีกำรตดัสินใจดว้ยตนเอง 
         อย่ำงอิสระในกำรริเริ่มพฒันำแนวทำงและ 
         วิธีกำรปฏิบัติงำน (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 าแหน่งประเภทวิชาชีพแฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 

ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ 
 

องค์ประกอบหลักการประเมินค่างาน 
 ๑. หน้าที่และความรับผิดชอบ (๓๐ คะแนน) 

๑.๑ ปฏบิัติงำนระดับต้น โดยต้องใช้ควำมคิดริเริ่มประกอบกับวิธีกำร หรือแนวทำงปฏิบัติที่มี 
 อยู ่(๑๐-๑๕ คะแนน) 
๑.๒  ปฏิบัติงำนที่ค่อนข้ำงยำก หรืองำนที่มีขอบเขต เนื้อหำค่อนข้ำงหลำกหลำยโดยต้องใช้ 

   ควำมคิดริเริ่มในงำนที่มีแนวทำงปฏิบัติน้อยมำก (๑๖-๒๐ คะแนน) 
๑.๓   ปฏิบัติงำนที่ยำก หรืองำนที่มีขอบเขตเนื้อหำหลำกหลำยโดยต้องใช้ควำมคิดริเริ่มในกำร 

   ปรับเปลี่ยนวิธีกำรปฏิบัติงำนให้เหมำะสมกับสภำพกำรณ์  (๒๑-๒๕ คะแนน) 
 ๑.๔   ปฏิบัติงำนที่ยำกมำก หรืองำนที่มีขอบเขต เนื้อหำค่อนข้ำงหลำกหลำย โดยต้องใช้ 

ควำมคิดริเริ่มในกำรก ำหนด หรือปรับเปลี่ยนแนวทำงปฏิบัติงำนให้เหมำะสมกับ

สภำพกำรณ์ (๒๖-๓๐ คะแนน) 
 ๒. ความยุ่งยากของงาน (๓๐ คะแนน) 
 ๒.๑ เป็นงำนที่ไม่ยุ่งยำก มีแนวทำงปฏิบัติงำนที่ชัดเจน (๑๐-๑๕ คะแนน) 
 ๒.๑ เป็นงำนที่ค่อนข้ำงยุ่งยำกซับซ้อนมำก และมีข้ันตอนวิธีกำรค่อนข้ำงหลำกหลำย  

      (๑๖-๒๐ คะแนน) 
๒.๓ เป็นงำนที่ยุ่งยำกซับซ้อน ต้องประยุกต์ใช้ควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรปรับเปล่ียน   
      วิธีกำรปฏิบัติงำนให้เหมำะสมกับสภำพกำรณ์ (๒๑-๒๕ คะแนน) 
๒.๔ เป็นงำนที่มีควำมยุ่งยำกซับซ้อน ต้องประยุกต์ใช้ควำมรู้และประสบกำรณ์ ในกำรก ำหนด 
  หรือปรับเปลี่ยนแนวทำงปฏิบัติงำนให้เหมำะสมสอดคล้องกับสภำพกำรณ์(๒๖-๓๐ 
      คะแนน) 

 ๓. การก ากับตรวจสอบ (๒๐ คะแนน) 
 ๓.๑ ได้รับกำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบอย่ำงใกล้ชิด (๑-๕ คะแนน) 
 ๓.๒ ได้รับกำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนบ้ำง  (๖-๑๐ คะแนน) 
 ๓.๓ ได้รับกำรตรวจสอบ ติดตำมควำมก้ำวหน้ำของกำรปฏิบัติงำนเป็นระยะตำมท่ีก ำหนด 
   ในแผนปฏิบัติงำน  (๑๑-๑๕ คะแนน) 
 ๓.๔ ได้รับกำรตรวจสอบ ติดตำมผลสัมฤทธิ์ของกำรปฏิบัติงำนตำมแผนงำน/โครงกำร   
   (๑๖-๒๐ คะแนน) 
 
 
 
 
 



 ๖ 

 
 
 ๔. การตัดสินใจ (๒๐ คะแนน) 
 ๔.๑ ในกำรปฏิบัติงำนมีกำรตัดสินใจบ้ำง (๑-๕ คะแนน) 
 ๔.๒ ในกำรปฏิบัติงำนมีกำรตัดสินใจด้วยตนเองค่อนข้ำงมำก วำงแผนและก ำหนดแนวทำง  
        แก้ไขปัญหำในงำนที่รับผิดชอบ  (๖-๑๐ คะแนน) 
 ๔.๓ ในกำรปฏิบัติงำนมีกำรตัดสินใจด้วยตนเองอย่ำงอิสระ สำมำรถปรับเปลี่ยนแนวทำงและ 
   แก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำนที่รับผิดชอบ (๑๑-๑๕ คะแนน) 
 ๔.๔ ในกำรปฏิบัติงำนมีกำรตัดสินใจด้วยตนเองอย่ำงอิสระในกำรริเริ่มพัฒนำแนวทำงและ 
   วิธีกำรปฏิบัติงำน (๑๖-๒๐ คะแนน) 

  

เกณฑ์การตัดสิน 
 ระดับช ำนำญกำร ได้คะแนน ๖๔  คะแนนขึ้นไป 
 ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ได้คะแนน ๘๔  คะแนนขึ้นไป 

 


