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1.  ความหมายและลักษณะของตําแหนง 
 

   - ลักษณะของตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ (ตําแหนงประเภท
ทั่วไป)  ไดแก ตําแหนงในระดับ 6 ระดับ 7 หรือระดับ 8 ของตําแหนงประเภทท่ัวไป  
ซึ่งมิใชตําแหนงหัวหนาหนวยงานหรือผูชวยหัวหนาหนวยงาน มีลักษณะงานศึกษา วิเคราะห 
หรือวิจัย ลักษณะงานสอน อบรมหรอืนิเทศ หรือลักษณะงานปฏิบัติการ ซึง่จําเปนตองปฏิบัติ
โดยผูมีความรู ความสามารถ ความชํานาญงานทักษะ หรือประสบการณในการปฏิบัติงาน
เฉพาะทางนั้น และเปนลกัษณะงานท่ีตองปฏิบัติตามหนาท่ีหลักของสวนราชการ 
  
   - ลักษณะของตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ  เปนตําแหนงท่ีมีลักษณะงานท่ี
ปฏิบัติที่ตองอาศัยผูมีความรูเฉพาะดานในศาสตรหรือศิลป ซึ่งมีความรู ทฤษฎี หรือหลกัวิชาที่
เกี่ยวกับงานท่ีรับผิดชอบ และเปนงานท่ีตองปฏิบัติโดยผูมีผลงานเปนที่ยอมรับอยาง
กวางขวางในแวดวงวิชาการดานน้ันๆ ซึ่งมีลักษณะดังน้ี 

 
    1. เปนตําแหนงระดับ 9 ข้ึนไป ตามท่ีกําหนดไวในพระราชกฤษฎกีาการ 
กําหนดตําแหนงขาราชการพลเรือนประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ 
    2. เปนตําแหนงสําหรับงานเช่ียวชาญเฉพาะท่ีเปนงานในหนาท่ีหลักของ 
สวนราชการหรือวัตถุประสงคของการจัดต้ังกรมน้ันๆ 
    3. เปนตําแหนงท่ีมีลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง 
คือ 
     3.1 ลักษณะงานเชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงาน ซึ่งตองคิดคน 
ริเริ่ม  ทดลอง หรือพัฒนาเกี่ยวกับงานเฉพาะดาน และนํามาประยุกตใชในทางปฏิบัติได 
     3.2 ลักษณะงานอนุรักษตามภารกิจของสวนราชการ 
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4. เปนตําแหนงท่ีตองปฏิบัติโดยผูมีความรูในทฤษฎี หลักวิชา หรอืหลักการ 
เกี่ยวกับงานเฉพาะดาน และเปนผูมีประสบการณ ความเชี่ยวชาญ และผลงานท่ีเปนที่ยอมรับ
ในแวดวงวิชาการหรือวงการดานน้ัน 
     กลุมของตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะดานน้ี กําหนดเปนตําแหนง
ระดับ 9 ข้ึนไป  ตามลักษณะหนาท่ี ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน คือ 
    - ตําแหนงในฐานะผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน กําหนดเปนตําแหนงในระดับ 
9 ถึงระดับ 10 
     - ตําแหนงในฐานะผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดาน กําหนดเปนตําแหนงใน
ระดับ 11 
 
 2. การขอประเมินบุคคล 
   
  2.1 ใหกรมเจาสังกัดขอประเมินเพ่ือแตงต้ังในดํารงตําแหนงในระดับที่สูงกวาระดับ 
ตําแหนงท่ีผูนั้นดํารงอยูไดไมเกิน 1 ระดับ เมื่อมีตําแหนงวางหรือเปนตําแหนงท่ีบุคคลน้ัน
ดํารงอยู   โดยผูขอรับการประเมินจะตองมีคุณสมบัติในการดํารงตําแหนงท่ีจะแตงต้ังตามท่ี 
ก.พ. กําหนดไวโดยครบถวน ในกรณีที่ผูขอรับการประเมินมีคุณสมบัติยังไมครบถวน 
ในขณะที่ขอรับการประเมิน ก็อาจขอประเมินลวงหนาได แตทั้งน้ี ผูขอรับการประเมินจะตอง
มีคุณสมบัติครบถวนภายในระยะเวลาไมเกิน 1 ป  นับแตวันท่ีมีคําขอประเมิน 
   การขอประเมินเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในขณะท่ียังมีผูอ่ืนดํารงอยูใหกระทํา
ไดในกรณีดงัตอไปนี้ 
   ก) กรณีที่ผูดํารงตําแหนงอยูเดิมจะตองพนจากราชการไปเพราะเกษียณอายุ 
ใหขอประเมินลวงหนาไดไมเกิน 6 เดือน กอนที่ผูดํารงตําแหนงน้ันจะพนจากราชการ 
   ข) กรณีที่ผูดํารงตําแหนงอยูเดิมขอลาออกจากราชการ ใหขอประเมินลวงหนา 
ไดไมกอนวันที่ผูมีอํานาจอนุญาตการลาออก ไดอนุญาตใหผูดํารงตําแหนงน้ันลาออกจาก
ราชการ 
   ค) กรณีอ่ืนที่มีเหตุผลและความจําเปน ซึ่ง ก.พ. จะพิจารณาเปนราย ๆ ไป  
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2.2 การขอประเมินบุคคลในแตละระดับ ใหดําเนินการดังน้ี 
 
   ก) การขอประเมินบุคคลเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงระดับ 6 ระดับ 7 และ 
ระดับ 8 ใหอธิบดีผูบังคับบัญชาสงเรื่องใหคณะกรรมการประเมิน ที่กรมเจาสังกัดแตงต้ังโดย
ความเห็นชอบของ อ.ก.พ. กรม เพ่ือพิจารณา 
 
   ข) การขอประเมินเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงระดับ 9 และระดับ 10 
    - ใหอธิบดีผูบังคับบัญชาเสนอเรื่องใหปลัดกระทรวงเพ่ือพิจารณาและมี 
หนังสือขอประเมินไปยัง ก.พ. 

 - ในสวนราชการที่มีฐานะเปนกรม และไมสังกัดกระทรวงหรือทบวงแต 
อยูในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี หรือในสวนราชการที่มีฐานะเปนกรม และมีหัวหนา
สวนราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรี ใหอธิบดี
ผูบังคับบัญชามีหนังสือขอประเมินไปยัง ก.พ. 
    - ในสังกัดราชบัณฑิตยสถาน ใหนายกราชบัณฑิตยสถานเสนอเรื่องให 
รัฐมนตรีเจาสังกัดพิจารณา และมีหนังสือขอประเมินไปยัง ก.พ. 
  
   ค) การขอประเมินเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงระดับ 11 ใหปลัดกระทรวง 
เสนอเรื่องใหรัฐมนตรีเจาสังกัดพิจารณา และมีหนังสือขอประเมินไปยัง ก.พ. 
 
 3. หลักเกณฑการประเมินบคุคล 

 
  การประเมินบุคคลใหดําเนินการ 3 สวน คือ พิจารณาคุณสมบัติของบุคคล ประเมิน 
คุณลักษณะของบุคคล และประเมินผลงาน ดังน้ี 
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3.1 พิจารณาคุณสมบัติของบุคคล ไดแก 
    ก) ขอมูลทั่วไป 
     - ประวัติสวนตัว (จาก ก.พ.7) 
     - ประวัติการรับราชการ 
     - ประวัติการฝกอบรม/ดูงาน 
     - ประสบการณในการทํางาน 
     - อัตราเงินเดือน 
    ข) คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
     - คุณวุฒิการศึกษา (ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีจะ
แตงต้ังตามท่ี ก.พ. กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง ถามีคุณวุฒิไมตรง จะตองไดรับ
การยกเวนจาก ก.พ.) 

- ระยะเวลาการดํารงตําแหนง และการปฏิบัติงานตามท่ี ก.พ. กําหนด 
ไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง  

  - ระยะเวลาข้ันตํ่าในการดํารงตําแหนง หรือเคยดํารงตําแหนงในสายงาน 
ที่จะแตงต้ังตามคุณวุฒิของบุคคล และระดับตําแหนงท่ีจะแตงต้ัง ดังน้ี 
 

 

ระดับ
คุณวุฒิ 
 

6 7 8 9 10 11 

ปริญญาตร ี หรือเทียบเทา 
ปริญญาโท หรือเทียบเทา
ปริญญาเอก หรือเทียบเทา 

6 ป 
4 ป 
2 ป 

7 ป 
5 ป 
3 ป 

8 ป 
6 ป 
4 ป 

9 ป 
7 ป 
5 ป 

10 ป 
8 ป 
6 ป 

11 ป 
9 ป 
7 ป 
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    ทั้งน้ี อาจนําระยะเวลาในการดํารงตําแหนง หรือเคยดํารงตําแหนงในสายงาน
อ่ืนที่เริ่มตนจากระดับเดียวกัน ซึ่งมีลกัษณะงานเชิงวิชาการ หรือวิชาชีพที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูล 
มารวมเปนระยะเวลาข้ันตํ่าดังกลาวได 
 
  3.2 การประเมินคุณลักษณะของบุคคล  ดําเนินการโดยกรมเจาสังกัด โดยให 
ผูบังคับบัญชาของผูขอรับการประเมิน คือ ผูบังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู
ขอรับการประเมินโดยตรง และผูบังคับบัญชาในระดับเหนือข้ึนไปอีกหน่ึงระดับเปนผู
ประเมินคุณลักษณะของผูที่จะรับการประเมิน โดยกําหนดคุณลักษณะท่ีจะประเมิน และ
คะแนนเต็มของแตละคุณลักษณะไวเปนการลวงหนา ดังน้ี 

- ความรับผิดชอบ 
- ความคิดริเริ่ม 
- การแกไขปญหาและการตัดสินใจ 
- ความประพฤติ 
- ความสามารถในการส่ือความหมาย 
- การพัฒนาตนเอง 
- วิสัยทัศน (ระดับ 9 ข้ึนไปทุกตําแหนง) 
- คุณลักษณะอ่ืนๆ (ตามความจําเปนของแตละตําแหนง) 

  ทั้งน้ี อาจกําหนดคุณลักษณะท่ีจะประเมินตามคุณลักษณะดังกลาวขางตนหรือจะ
กําหนดเฉพาะบางคุณลักษณะ หรือจะเพ่ิมเติมคุณลักษณะอ่ืน นอกเหนือจากคุณลักษณะ
ดังกลาวขางตนก็ได 
 
  3.3 การประเมินผลงาน 
   ก. ผลงานท่ีจะนํามาประเมิน ไดแก ผลงานและ/หรือผลสําเร็จของงานท่ีเกิดจาก 
การปฏิบัติงานตามปกติ  ในตําแหนงหนาท่ีความรับผิดชอบของผูขอประเมิน  โดยไมจําเปน 
ตองมีการจัดทําผลงานชิ้นใหม เพ่ือใชในการประเมินโดยเฉพาะ และเปนผลงานที่แสดงถึง 
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การใชความรู ประสบการณ ความเชี่ยวชาญในงานวิชาการเฉพาะดาน เปนที่ยอมรับในวงการ
วิชาการหรือวงการดานน้ันๆ 
    ทั้งน้ี  ผลงานท่ีจะนํามาประเมินตองแสดงขอบเขต  คุณภาพ  ความยุงยาก 
ซับซอนในการดําเนินงาน  ประโยชนของผลงาน  ความรู  ความชํานาญงาน  และ
ประสบการณที่จําเปนตองใชในการปฏิบัติงานหรือการผลิตผลงานดังกลาว  โดยมีเง่ือนไข
ดังน้ี 
    (1) เปนผลงานที่จัดทําข้ึน  ในระหวางท่ีดํารงตําแหนงในระดับที่ตํ่ากวา 
ระดับที่ขอประเมินไมเกิน 1 ระดับ เวนแต ก.พ. จะกําหนดเปนอยางอ่ืน 
    (2) ไมใชผลงานวิจัย  หรือวิทยานิพนธที่เปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือ 
ขอรับปริญญา หรือประกาศนียบัตร หรือเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม 
    (3) กรณีที่เปนผลงานรวมกันของบุคคลหลายคน จะตองแสดงใหเห็นวา 
ผูขอรับการประเมินไดมีสวนรวมในการจัดทําหรือผลิตผลงานในสวนใด  และเปนสัดสวน
เทาใด โดยมีคํารับรองจากผูมีสวนรวมในผลงานนั้น และจากผูบังคับบัญชาดวย 
    (4) ผลงานท่ีไดนํามาใชประเมิน เพ่ือเลื่อนข้ึนแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับ 
ที่สูงข้ึนแลว  จะนํามาเสนอใหประเมินเพ่ือเลื่อนข้ึนดํารงตําแหนงในระดับสูงข้ึนอีกไมได 
 
   ข) แนวทางการประเมินผลงาน  ใหพิจารณาจาก 
    (1) ผลการปฏิบติังาน และ/หรือผลสําเร็จของงาน จํานวนไมเกิน 3 ชิ้น หรือ 
ตามท่ี ก.พ.กาํหนด กรณีที่ไมอาจกําหนดเปนชิ้นได  ก็อาจกําหนดเปนอยางอ่ืนไดตามความ
เหมาะสม  รวมทั้ง อาจมีการประเมินผลงานดวยวิธีอ่ืน ๆ ประกอบดวย เชน การสัมภาษณ 
เปนตน 
    (2) คุณภาพของผลงานของตําแหนงแตละระดับ 
    (3) ความยุงยากซับซอนของผลงานของตําแหนงแตระดับ 
    (4) ประโยชนของผลงานในการนําไปใช ของตําแหนงในแตละระดับ 
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    (5) การเผยแพรผลงาน โดยกําหนดใหตําแหนงระดับ 9 ข้ึนไป ตองมีการ
เผยแพรผลงานโดยวิธีการตางๆ ยกเวนลักษณะงานของบางตําแหนงท่ีอาจเผยแพรได 
    (6) ความรู ความชํานาญงาน หรือความเชี่ยวชาญ และประสบการณในการ 
ปฏิบัติงาน เปนการพิจารณาวา ผลงานดังกลาวสะทอนใหเห็นวา ผูขอรับการประเมินมีความรู 
ความชํานาญงาน หรือความเชี่ยวชาญ และประสบการณในงานน้ันๆ เหมาะสมกับระดับ
ตําแหนงท่ีจะแตงต้ังมากนอยเพียงใด 
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ข. หลักเกณฑเฉพาะสายงานตางๆ  ในสาขาการบริหาร  ตามท่ีกําหนดโดย  อ.ก.พ. ฯ  
 ประเมินบุคคลในการประชุมครั้งท่ี  4/2539   วันท่ี 2  เมษายน  2539 

 
1.  ลักษณะหนาท่ีความรับผิดชอบของสายงาน 
 ลักษณะของตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ  (ตําแหนงประเภท

ทั่วไป)  และตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ  ในสายงานตางๆ  ในสาขาการบริหารเปน
ตําแหนงท่ีมีหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย
อยาง  ดังน้ี  งานการศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  เพ่ือการเสนอแนะนโยบาย  แผนงาน  
โครงการมาตรการ  หรือแนวทางการพัฒนาดานการบริหาร  การบริหารการพัฒนา  การ
ปกครอง  ความสัมพันธระหวางประเทศ  และดานขาวกรอง  การพัฒนาระบบ  รูปแบบ  
มาตรฐาน  หลักเกณฑ  แนวทางหรือวิธีการปฏิบัติในการดําเนินงาน  รวมทั้งการกํากับ  
ติดตาม  ประเมินผล  การสงเสริม  สนับสนุน  การใหคําปรึกษาแนะนํา  การสอน  อบรม  
และเผยแพรความรูเทคนิค  หรือวิธีการดําเนินงานดานการบริหาร  การบรหิารการพัฒนา  
การปกครอง  ความสัมพันธระหวางประเทศ  และดานขาวกรอง 

 ลักษณะงานท่ีปฏิบัติดานการบริหาร  การบริหารการพัฒนา  การปกครอง  
ความสัมพันธระหวางประเทศ  และดานขาวกรอง  ดังกลาว  เปนลักษณะงานท่ีปฏิบัติของ
ตําแหนงในสายงานตางๆ  ในสาขาการบริหาร  ซึง่ ก.พ.  ไดกาํหนดเปนตําแหนงสําหรับ
ผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ  (ตําแหนงประเภทท่ัวไป)  และตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญ
เฉพาะในสวนราชการตางๆ แลว  จํานวน  18  สายงาน  คือ 

 
1.1 สายงานวิชาการปกครอง ตําแหนงนักวิชาการปกครอง 
1.2 สายงานวิเคราะหนโยบายและแผน ตําแหนงเจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 
1.3 สายงานวิเคราะหระบบงาน ตําแหนงเจาหนาท่ีวิเคราะหระบบงาน 
1.4 สายงานวิเคราะหงานบุคคล ตําแหนงเจาหนาท่ีวิเคราะหงานบุคคล 
1.5 สายงานวิเคราะหงบประมาณ ตําแหนงเจาหนาท่ีวิเคราะหงบประมาณ 
1.6 สายงานการเจาหนาท่ี ตําแหนงบุคลากร 
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1.7 สายงานการทะเบียนวิชาชีพ ตําแหนงเจาหนาท่ีทะเบียนวิชาชีพ 
1.8 สายงานนักวิชาการพัสดุ ตําแหนงนักวิชาการพัสดุ 
1.9 สายงานการฑูต ตําแหนงเจาหนาท่ีการฑูต 
1.10 สายงานวิเทศสหการ ตําแหนงเจาหนาท่ีวิเทศสหการ 
1.11 สายงานวิเคราะหโครงการวิจัย ตําแหนงเจาหนาท่ีวิเคราะหโครงการวิจัย 
1.12 สายงานวิชาการแรงงาน ตําแหนงนักวิชาการแรงงาน 
1.13 สายงานวิชาการพัฒนาชุมชน ตําแหนงนักวิชาการพัฒนาชุมชน 
1.14 สายงานนักพัฒนาชุมชน ตําแหนงนักพัฒนาชุมชน 
1.15 สายงานวิชาการพัฒนาชนบท ตําแหนงนักวิชาการพัฒนาชนบท 
1.16 สายงานฝกอบรม ตําแหนงเจาหนาท่ีฝกอบรม 
1.17 สายงานวิเคราะหผังเมือง ตําแหนงเจาหนาท่ีวิเคราะหผังเมือง 
1.18 สายงานนักการขาว ตําแหนงนักการขาว 
 
 เพ่ือประโยชนในการกําหนดระดับความยากงาย  และเพ่ือใหสอดคลองกับงานท่ี
ตองปฏิบัติในสวนราชการตางๆ  จึงจําแนกลักษณะงานดังกลาว  ออกเปน 4 ลักษณะ คือ 
 
 ลักษณะท่ี 1  งานดานนโยบายและแผนงาน 
 หมายถึง  งานการศึกษา  วิเคราะห  หรือวิจัยและพัฒนา  เพ่ือเสนอแนะนโยบาย  
แผนงาน  โครงการ  มาตรการ  หรือแนวทางการพัฒนาดานการบริหาร  การบริหารการ
พัฒนาการปกครอง  ความสัมพันธระหวางประเทศ  และดานขาวกรอง  การกํากับ  
ติดตาม  ประเมินผล  และรายงานผลการดําเนินงาน  รวมทั้งการสงเสริม  สนับสนุน  การ
ใหคําปรึกษา  แนะนํา  การสอน  อบรม  และเผยแพรความรู  เทคนิค  หรือวิธีการ
ดําเนินงานในความรับผิดชอบเพื่อประโยชนในการบริหารหรือการพัฒนานโยบาย  
แผนงาน  โครงการ  มาตรการ  หรือภารกิจในความรับผิดชอบหรือที่เกี่ยวของ 
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 ลักษณะท่ี 2  งานดานวิจัยและพัฒนา 
 หมายถึง  กระบวนการในการศึกษา  การสํารวจ  การคนควา  การวิเคราะห  การ
สังเคราะห  การประดิษฐ  และการเรียบเรียงขอมูลตางๆ  อยางเปนระบบ  มคีวามถูกตอง
เที่ยงตรง  เชื่อถือได  มีการอางอิงหลักวิชาหรือส่ิงที่ไดพิสูจนมาแลว  เพ่ือพิสูจนทราบ
เกี่ยวกับทฤษฎี  สมมุติฐาน  หลกัการ  กฎเกณฑ  หรือสภาวะการณตางๆ  ดานการบริหาร  
การพัฒนา  การปกครอง  ความสัมพันธระหวางประเทศ  ดานขาวกรอง  และเทคนิคดาน
การบริหารสมัยใหม  หรอืเพ่ือคนหาทฤษฎีหลักการ  กฎเกณฑหรือวิธีการใหมๆ  เพ่ือ
ประโยชนในการพัฒนาทางวิชาการ  การพัฒนาระบบ  รูปแบบ  มาตรฐาน  หลกัเกณฑ  
เทคนิคและวิธีการปฏิบัติในงานดานการบริหาร  การบริหารการพัฒนา  การปกครอง  
ความสัมพันธระหวางประเทศ  ดานขาวกรอง  หรอืเทคนิคดานการบริหารสมัยใหม  
รวมทั้งการสงเสริม  สนับสนุนการใหคําปรึกษา  แนะนํา  การสอน  อบรม  และเผยแพร
ความรูเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาดานการบริหารในความรับผิดชอบหรือที่เกี่ยวของ 
 
 ลักษณะท่ี 3  งานดานสงเสริมการพัฒนาการบริหาร 
 หมายถึง  การนําเอาแนวคิด  หลักการ  ทฤษฎ ี กฎเกณฑ  เทคนิคและวิธีการตางๆ  
ทางการบริหาร  มาประยกุตใชในการสงเสริม  สนับสนุน  การใหคําปรึกษา  แนะนํา  การ
กํากับ  ติดตาม  พัฒนา  และการประสานงานเชิงวิชาการ  เพ่ือเสริมสรางและพัฒนา
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหาร  หรอืการดําเนินงานดานการบริหาร  การ
บริหารการพัฒนา  การปกครอง  ความสัมพันธระหวางประเทศ  หรือดานขาวกรองใน
ความรับผิดชอบหรือท่ีเกี่ยวของ  รวมทั้งการสอน  อบรม  และเผยแพรความรูเกี่ยวกับ
ระบบ รูปแบบ  เทคนิค  และวิธีการในการเสริมสรางและพัฒนาประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการบริหารในความรับผิดชอบหรือที่เกี่ยวของ 
  
 ลักษณะท่ี 4  งานดานท่ีปรึกษา 

หมายถึง  การใหความเห็น  คําแนะนํา  หรือเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนางานดาน
การบริหาร  การบริหารการพัฒนา  การปกครอง  ความสัมพันธระหวางประเทศ  และดาน
ขาวกรอง  รวมทั้งการพิจารณา  วินิจฉัย  และแกไขปญหาเชิงวิชาการในความรับผิดชอบ
หรือที่เกี่ยวของ  รวมทั้งการสงเสริม  สนับสนุน  การใหคําปรึกษาแนะนํา  การสอน   
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อบรม  และเผยแพรความรูเกี่ยวกับหลกัการ   แนวทาง  ระบบ  รูปแบบ  เทคนิคและ
วิธีการในการเสริมสรางพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานในความ
รับผิดชอบ  หรือท่ีเกี่ยวของ 
 
 โดยที่งานแตละลักษณะมีคุณภาพหรือความยากงายของงานในแตละลักษณะงาน
เหมือนกันหรือใกลเคียงกัน  ข้ึนอยูกบัเหตุผลความจําเปน  บทบาท  หนาท่ี  ความ
รับผิดชอบ  และลักษณะงานท่ีปฏิบัติของตําแหนงในแตละสายงาน  และในแตละสวน
ราชการ  ตามท่ี ก.พ. กํานด  และข้ึนกับความรู  ความสามารถ  ประสบการณ  ความ
ชํานาญงานหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะบุคคล  จึงพิจารณากําหนดระดับของตําแหนงที่
รับผิดชอบงานลักษณะตางๆ  เปนตําแหนงในระดับ 6-11 เชนเดียวกัน  สาํหรับทุก
ตําแหนงและทุกลักษณะงานดังกลาว 
 

2.  หลักเกณฑการประเมิน 
 
 การประเมินบุคคลใหดําเนินการ  3  สวน  คือ  พิจารณาคุณสมบัติของบุคคล

ประเมินคุณลักษณะของบุคคล  และประเมินผลงาน  ตามหลักเกณฑทั่วไปที่กําหนดใน
หนังสือสํานักงาน ก.พ.  ที่  นร 0708.4 / ว 16  ลงวันที่ 29 กันยายน 2538  โดยกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการเพ่ิมเติม  ดังน้ี 
 
  2.1 กําหนดองคประกอบและคะแนนในการประเมินคุณลักษณะของบุคคลซึง่
ประเมินโดยผูบังคับบัญชา  2  ระดับ  คือ 
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  2.2.1 กรณีการประเมินบุคคลเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนง  ระดับ 8  ลงมา 
 องคประกอบ คะแนน 
 1) ความรับผิดชอบ 15 คะแนน 
 2) ความประพฤติ 15 คะแนน 
 3) การทํางานรวมกับผูอ่ืน 15 คะแนน 
 4) การแกไขปญหาและการตัดสินใจ 15 คะแนน 
 5) การพัฒนาตนเอง 10 คะแนน 
 6) ความเสียสละ 10 คะแนน 
 7) ความสามารถในการส่ือความหมาย 10 คะแนน  
 8) ความคิดริเริ่ม 10 คะแนน 
                                       คะแนนรวม 100 คะแนน  
      
  2.1.2 กรณีการประเมินบุคคลเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนง  ระดับ 9  ขึ้นไป 
 องคประกอบ คะแนน 
 1) ความรับผิดชอบ 15 คะแนน 
 2) ความประพฤติ 15 คะแนน 
 3) การทํางานรวมกับผูอ่ืน 15 คะแนน 
 4) การแกไขปญหาและการตัดสินใจ 15 คะแนน 
 5) การพัฒนาตนเอง 10 คะแนน 
 6) ความเสียสละ 10 คะแนน 
 7) ความสามารถในการส่ือความหมาย 10 คะแนน  
 8) ความคิดริเริ่ม 5 คะแนน 
 9) วิสัยทัศน 5 คะแนน 
                                       คะแนนรวม 100 คะแนน 
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2.2 องคประกอบที่ใชในการพิจารณาประเมินคุณสมบัติของบุคคลและคุณภาพ
ของผลงาน  ประกอบดวย 

 2.2.1 คุณภาพของผลงาน 
 2.2.2 ระดับความยากงายในการปฏิบัติงานหรือการผลิตผลงาน 
 2.2.3 ประโยชนของผลงาน 
 2.2.4 การเผยแพรผลงาน  (กรณีการประเมิน ฯ  ในระดับ  9 - 11) 
  2.2.5 พ้ืนฐานและประสบการณของบุคคลผูขอรับการประเมิน 

 

3.  เกณฑการพิจารณา 
 3.1 องคประกอบและคะแนนองคประกอบ  ในการประเมินบุคคลและผลงาน
ของผูขอรับการประเมินในแตละระดับของสายงานตางๆ  ในสาขาการบริหาร  กําหนดไว
ดังน้ี 
 
 ก. การประเมินเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับ 6-8  ม ี3 องคประกอบ คือ  

 องคประกอบ คะแนน 
 - คุณภาพของผลงาน  และระดับความยาก 40 
  ในการปฏิบติังานหรือการผลิตผลงาน 
 - ประโยชนของผลงาน 50 
 - พ้ืนฐานและประสบการณของบุคคล 10 
 
 ข. การประเมินเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับ 9-11  ม ี4 องคประกอบ คือ 
 องคประกอบ คะแนนองคประกอบ 
 - คุณภาพของผลงาน  และระดับความยาก 30 
  ในการปฏิบติังานหรือการผลิตผลงาน 
 - ประโยชนของผลงาน 50 
 - การเผยแพรผลงาน 10 
 - พ้ืนฐานและประสบการณของบุคคล 10 
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 3.2 เกณฑการพิจารณาตัดสิน 
  การพิจารณาตัดสินใหผานการประเมิน  ผูขอรับการประเมินในทุกระดับตอง
ไดรับคะแนนในแตละองคประกอบ  ไมนอยกวา  60%  และไดรับคะแนนรวมทุก
องคประกอบไมนอยกวา 60% 
 
 3.3 วิธีการประเมินของคณะกรรมการ  อาจดําเนินการ  ดังน้ี 
  1) กรรมการประเมินแตละทานพิจารณารายละเอียดของผลงานที่นําเสนอเพ่ือ
ขอรับการประเมิน  รวมทัง้พ้ืนฐานและประสบการณของบุคคลแลว  จะใหคะแนนในแต
ละองคประกอบพรอมท้ังเหตุผลในการใหคะแนนองคประกอบ  และคิดเปนคะแนนรวม
ที่ผูขอรับการประเมินไดรับกอนนํามาสรุปรวม  เพ่ือคิดเปนคะแนนเฉลี่ยของ
คณะกรรมการประเมินทั้งหมดอีกครั้งหนึ่ง  หรือ 
  2) ภายหลังจากท่ีกรรมการแตละทานไดพิจารณารายละเอียดของผลงานที่
นําเสนอเพ่ือขอรับการประเมิน  พรอมท้ังประเมินพ้ืนฐานและประสบการณของผูขอรับ
การประเมินแลว  คณะกรรมการประเมินทั้งคณะจะมาประชุมปรึกษาหารือ  เพ่ือเสนอ
ความเห็นและเหตุผลในการใหคะแนนองคประกอบของกรรมการแตละทาน  กอนทีจ่ะ
สรุปและใหคะแนนเปนสรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการท้ังคณะรวมกัน 
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แบบประเมินบุคคลและผลงาน  สาขาการบริหาร 
(ประเมินเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนง  ระดับ 8  ลงมา) 

 
ชื่อ � สกุล ของผูขอรับการประเมิน _____________________________
ตําแหนงท่ีขอรับการประเมิน _________________________________ 
ดาน __________________________ ตําแหนงเลขท่ี ___________ 
สวนราชการ _________________________________________ 
ผลงานท่ีเสนอเพื่อขอรับการประเมิน : 
 1. __________________________________________ 
  ________________________________________ 
 2. __________________________________________ 
  __________________________________________ 
 3. __________________________________________ 
  __________________________________________ 
 
เกณฑการพิจารณา 
  1. องคประกอบและคะแนนองคประกอบ 
   1.1 คุณภาพของผลงาน  และระดับความยากงายในการปฏิบัติงาน 
    หรือการผลติผลงาน  ( คะแนนเต็ม  40  คะแนน ) 
   1.2 ประโยชนของผลงาน  ( คะแนนเต็ม  50  คะแนน ) 
   1.3 พ้ืนฐานและประสบการณของบุคคล  ( คะแนนเต็ม  10  คะแนน ) 
  2. เกณฑการพิจารณาตัดสิน 
   ผูขอรับการประเมินตองไดรับคะแนนในแตละองคประกอบ  ไมนอยกวา  60% 
                      และไดคะแนนรวมทุกองคประกอบ  ไมนอยกวา  60% 



 - 16 -

แบบใหคะแนนองคประกอบ 
 

องคประกอบ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ท่ีไดรับ 

 
1. คุณภาพของผลงาน  และระดับความยากในการปฏบิัติงาน 
 หรือการผลติผลงาน 
 
2. ประโยชนของผลงาน 
 
3. พ้ืนฐานและประสบการณของบุคคล 
 

 
40 
 
 

50 
 

10 
 

 

คะแนนรวม 100  
 
 
สรุปผลการประเมินของกรรมการ (          )    ผานการประเมิน 
     
    (          )    ไมผานการประเมิน 
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รายละเอียดการพิจารณาและความเหน็เพ่ิมเติมของกรรมการ 
 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
 
 
 
    ลงชื่อ_______________________ 
                                                                      (                                                                    ) 
   วันที่___________________ 
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แบบประเมินบุคคลและผลงาน  สาขาการบริหาร 
(ประเมินเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนง  ระดับ 9  ข้ึนไป) 

 
ชื่อ � สกุล ของผูขอรับการประเมิน _____________________________
ตําแหนงท่ีขอรับการประเมิน _________________________________ 
ดาน __________________________ ตําแหนงเลขท่ี ___________ 
สวนราชการ _________________________________________ 
ผลงานท่ีเสนอเพื่อขอรับการประเมิน : 
 1. __________________________________________ 
  ________________________________________ 
 2. __________________________________________ 
  __________________________________________ 
 3. __________________________________________ 
  __________________________________________ 
 
เกณฑการพิจารณา 
  1. องคประกอบและคะแนนองคประกอบ 
   1.1 คุณภาพของผลงาน  และระดับความยากงายในการปฏิบัติงาน 
    หรือการผลติผลงาน  ( คะแนนเต็ม  30  คะแนน ) 
   1.2 ประโยชนของผลงาน  ( คะแนนเต็ม  50  คะแนน ) 
   1.3 การเผยแพรผลงาน  ( คะแนนเต็ม  10  คะแนน) 
   1.4 พ้ืนฐานและประสบการณของบุคคล  ( คะแนนเต็ม  10  คะแนน ) 
  2. เกณฑการพิจารณาตัดสิน 
   ผูขอรับการประเมินตองไดรับคะแนนในแตละองคประกอบ  ไมนอยกวา  60% 
                      และไดคะแนนรวมทุกองคประกอบ  ไมนอยกวา  60% 



 - 19 -

แบบใหคะแนนองคประกอบ 
 

องคประกอบ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ท่ีไดรับ 

 
1. คุณภาพของผลงาน  และระดับความยากในการปฏบิัติงาน 
 หรือการผลติผลงาน 
 
2. ประโยชนของผลงาน 
 
3. การเผยแพรผลงาน 
 
3. พ้ืนฐานและประสบการณของบุคคล 

 
30 
 
 

50 
 

10 
 

10 
 

 

คะแนนรวม 100  
 
 
สรุปผลการประเมินของกรรม (          )    ผานการประเมิน 
     
    (          )    ไมผานการประเมิน 
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รายละเอียดการพิจารณาและความเหน็เพ่ิมเติมของกรรมการ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
 
 
 
    ลงชื่อ_______________________ 
                                                                      (                                                                    ) 
   วันที่___________________ 
 
 


