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ก. หลักเกณฑท่ัวไป ตามหนงัสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 0708.4/ว 16  
 ลงวันท่ี 29 กันยายน 2538 
 
 1. ความหมายและลักษณะของตําแหนง 
 
  - ลักษณะของตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ (ตําแหนงประเภท
ท่ัวไป) ไดแก ตําแหนงในระดับ 6 ระดับ 7 หรือระดับ 8 ของตําแหนงประเภทท่ัวไป ซ่ึงมิใช
ตําแหนงหัวหนาหนวยงานหรือผูชวยหัวหนาหนวยงาน มีลักษณะงานศึกษา วิเคราะห หรือวจิัย
ลักษณะงานสอน อบรม หรือนิเทศ หรือลักษณะงานปฏิบัติการ ซ่ึงจําเปนตองปฏิบัติโดยผูมีความรู 
ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ หรือประสบการณในการปฏิบัติงานเฉพาะทางนั้น และ
เปนลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติตามหนาท่ีหลักของสวนราชการ 
   
  - ลักษณะของตําแหนงประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ เปนตําแหนงท่ีมีลักษณะงานท่ี
ปฏิบัติท่ีตองอาศัยผูมีความรูเฉพาะดานในศาสตรหรือศิลป ซ่ึงมีความรู ทฤษฎี หรือหลักวิชาท่ี
เกี่ยวกับงานท่ีรับผิดชอบ และเปนงานท่ีตองปฏิบัติโดยผูมีผลงานเปนท่ียอมรับอยางกวางขวางใน
แวดวงวิชาการดานนั้นๆ ซ่ึงมีลักษณะดังนี ้ 
 
  1. เปนตําแหนงระดับ 9 ข้ึนไป ตามท่ีกําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาการกาํหนด
ตําแหนงขาราชการพลเรือนประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ 
  2. เปนตําแหนงสําหรับงานเช่ียวชาญเฉพาะท่ีเปนงานในหนาท่ีหลักของสวนราชการ
หรือวัตถุประสงคของการจัดต้ังกรมนั้นๆ 
  3. เปนตําแหนงท่ีมีลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง คือ 
   3.1 ลักษณะงานเชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงาน ซ่ึงตองคิดคน ริเร่ิม 
ทดลอง หรือพัฒนาเกีย่วกับงานเฉพาะดาน และนํามาประยุกตใชในทางปฏิบัติได 
   3.2 ลักษณะงานอนุรักษตามภารกิจของสวนราชการ 
  4. เปนตําแหนงท่ีตองปฏิบัติโดยผูมีความรูในทฤษฎี หลักวชิา หรือหลักการเกี่ยวกับ
งานเฉพาะดาน และเปนผูมีประสบการณ ความเช่ียวชาญ และผลงานท่ีเปนท่ียอมรับในแวดวง
วิชาการ หรือวงการดานนั้น 
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   กลุมของตําแหนงประเภทเช่ียวชาญเฉพาะดานนี ้กําหนดเปนตําแหนงระดับ 9 ข้ึน
ไป ตามลักษณะหนาท่ี ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน คือ 
   - ตําแหนงในฐานะผูเช่ียวชาญเฉพาะดาน กําหนดเปนตําแหนงในระดับ 9 ถึง 
ระดับ 10 
   - ตําแหนงในฐานะผูทรงคุณวฒิุเฉพาะดาน กําหนดเปนตําแหนงในระดบั 11 
 
 2. การขอประเมินบุคคล 
 
  2.1 ใหกรมเจาสังกัดขอประเมินเพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงกวาระดับ
ตําแหนงท่ีผูนัน้ดํารงอยูไดไมเกิน 1 ระดับ เม่ือมีตําแหนงวางหรือเปนตําแหนงท่ีบุคคลนั้นดํารงอยู 
โดยผูขอรับการประเมินจะตองมีคุณสมบัติในการดํารงตําแหนงท่ีจะแตงต้ังตามท่ี ก.พ. กําหนดไว
โดยครบถวน ในกรณีท่ีผูขอรับการประเมินมีคุณสมบัติยังไมครบถวน ในขณะท่ีขอรับการประเมิน 
ก็อาจขอประเมินลวงหนาได แตท้ังนี้ผูขอรับการประเมินจะตองมีคุณสมบัติครบถวนภายใน
ระยะเวลา ไมเกิน 1 ป นับแตวันท่ีมีคําขอประเมิน 
    การขอประเมินเพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในขณะท่ียังมีผูอ่ืนดํารงอยูให
กระทําไดในกรณีดังตอไปนี ้
    ก) กรณีท่ีผูดํารงตําแหนงอยูเดมิจะตองพนจากราชการไปเพราะเกษียณอาย ุ
ใหขอประเมินลวงหนาไดไมเกิน 6 เดือน กอนท่ีผูดํารงตําแหนงนั้นจะพนจากราชการ 
    ข) กรณีท่ีผูดํารงตําแหนงอยูเดมิขอลาออกจากราชการ ใหขอประเมิน
ลวงหนาไดไมกอนวนัท่ีผูมีอํานาจอนุญาตการลาออก ไดอนุญาตใหผูดํารงตําแหนงนั้นลาออกจาก
ราชการ 
    ค) กรณีอ่ืนท่ีมีเหตุผลและความจําเปน ซ่ึง ก.พ. จะพิจารณาเปนรายๆ ไป 
 
   2.2 การขอประเมินบุคคลในแตละระดับ ใหดาํเนินการดังนี ้
 
    ก) การขอประเมินบุคคลเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงระดับ 6 ระดับ 7 และ
ระดับ 8 ใหอธิบดีผูบังคับบัญชาสงเร่ืองใหคณะกรรมการประเมิน ท่ีกรมเจาสังกัดแตงต้ังโดย
ความเหน็ของ อ.ก.พ. กรม เพื่อพิจารณา 
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    ข) การขอประเมินเพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนงระดับ 9 และระดับ 10 
     - ใหอธิบดีผูบังคับบัญชาเสนอเร่ืองใหปลัดกระทรวงเพื่อพิจารณา 
และมีหนังสือขอประเมินไปยัง ก.พ. 
     - ในสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกรม และไมสังกัดกระทรวง หรือทบวง 
แตอยูในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี หรือในสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกรม และมีหวัหนาสวน
ราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรี ใหอธิบดีผูบังคับบัญชามีหนังสือ
ขอประเมินไปยัง ก.พ. 
     - ในสังกัดราชบัณฑิตยสถาน ใหนายกราชบัณฑิตยสถานเสนอเร่ือง
ใหรัฐมนตรีเจาสังกัดพิจารณา และมีหนังสือขอประเมินไปยัง ก.พ. 
    ค) การขอประเมินเพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนงระดับ 11 ใหปลัดกระทรวง
เสนอเร่ืองใหรัฐมนตรีเจาสังกัดพิจารณา และมีหนังสือขอประเมินไปยงั ก.พ. 
 
 3. หลักเกณฑการประเมินบุคคล 
 
  การประเมินบุคคลใหดําเนนิการ 3 สวน คือ พิจารณาคุณสมบัติของบุคคล ประเมิน
คุณลักษณะของบุคคล และประเมินผลงาน ดังนี้ 
 
  3.1 การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล ไดแก 
   ก) ขอมูลท่ัวไป 
    - ประวัติสวนตัว (จาก ก.พ.7) 
    - ประวัติการรับราชการ 
    - ประวัติการฝกอบรม/ดูงาน 
    - ประสบการณในการทํางาน 
    - อัตราเงินเดือน 
   ข) คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
    - คุณวุฒิการศึกษา (ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีจะแตงต้ัง 
ตามท่ี ก.พ. กาํหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง ถามีคุณวุฒิไมตรง จะตองไดรับการยกเวน
การ ก.พ.) 
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    - ระยะเวลาการดํารงตําแหนง และการปฏิบัติงานตามท่ี ก.พ. กําหนดไว
ในมาตรฐานกาํหนดตําแหนง 
    - ระยะเวลาข้ันตํ่าในการดํารงตําแหนง หรือเคยดํารงตําแหนงในสายงาน
ท่ีจะแตงต้ังตามคุณวุฒิของบุคคล และระดับตําแหนงท่ีจะแตงต้ัง ดังนี้ 
 

ระดับ 
คุณวุฒิ 

6 7 8 9 10 11 

ปริญญาตรี 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 

 
 
  ท้ังนี้ อาจนําระยะเวลาในการดํารงตําแหนง หรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานอ่ืนท่ี
เร่ิมตนจากระดับเดียวกนั ซ่ึงมีลักษณะงานเชิงวิชาการ หรือวิชาชีพท่ีเกี่ยวของหรือเกื้อกูล มารวม
เปนระยะเวลาข้ันตํ่าดังกลาวได 
 
  3.2 การประเมินคุณลักษณะของบุคคล ดําเนินการโดยกรมเจาสังกัด โดยให
ผูบังคับบัญชาของผูขอรับการประเมิน คือ ผูบังคับบัญชาท่ีควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผูขอรับ
การประเมินโดยตรง และผูบังคับบัญชาในระดับเหนือข้ึนไปอีกหนึ่งระดับเปนผูประเมิน
คุณลักษณะของผูท่ีจะรับการประเมิน โดยกําหนดคุณลักษณะท่ีจะประเมิน และคะแนนเต็มของ 
แตละคุณลักษณะไวเปนการลวงหนา ดังนี ้
   - ความรับผิดชอบ 
   - ความคิดริเร่ิม 
   - การแกไขปญหาและการตัดสินใจ 
   - ความประพฤติ 
   - ความสามารถในการส่ือความหมาย 
   - การพัฒนาตนเอง 
   - วิสัยทัศน (ระดับ 9 ข้ึนไปทุกตําแหนง) 
   - คุณลักษณะอ่ืนๆ (ตามความจําเปนของแตละตําแหนง) 
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    ท้ังนี้ อาจกําหนดคุณลักษณะท่ีจะประเมินตามคุณลักษณะดังกลาวขางตน
หรือจะกาํหนดเฉพาะบางคุณลักษณะ หรือจะเพิ่มเติมคุณลักษณะอ่ืน นอกเหนือจากคุณลักษณะ
ดังกลาวขางตนก็ได 
 
   3.3 การประเมินผลงาน 
 
    ก) ผลงานท่ีจะนํามาประเมิน ไดแก ผลงานและหรือผลสําเร็จของงานท่ีเกิด
จากการปฏิบัติงานตามปกติ ในตําแหนงหนาท่ีความรับผิดชอบของผูขอประเมิน โดยไมจําเปนตอง
มีการจัดทําผลงานข้ึนใหม เพื่อใชในการประเมินโดยเฉพาะ และเปนผลงานท่ีแสดงถึงการใช
ความรู ประสบการณ ความเช่ียวชาญในงานวิชาการเฉพาะดาน เปนท่ียอมรับในวงการวิชาการ
หรือวงการดานนั้นๆ 
    ท้ังนี้ ผลงานท่ีจะนํามาประเมินตองแสดงขอบเขต คุณภาพ ความยุงยาก
ซับซอนในการดําเนินงาน ประโยชนของผลงาน ความรู ความชํานาญงาน และประสบการณท่ี
จําเปนตองใชในการปฏิบัติงานหรือการผลิตผลงานดังกลาว โดยมีเง่ือนไขดังนี ้
 

    (1) เปนผลงานท่ีจดัทําข้ึน ในระหวางท่ีดํารงตําแหนงในระดบัท่ีตํ่ากวา
ระดับท่ีขอประเมินไมเกิน 1 ระดับ เวนแต ก.พ. จะกําหนดเปนอยางอ่ืน 
    (2) ไมใชผลงานวจิัย หรือวิทยานิพนธท่ีเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ
ขอรับปริญญา หรือประกาศนียบัตร หรือเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม 
    (3) กรณีท่ีเปนผลงานรวมกนัของบุคคลหลายคน จะตองแสดงใหเห็นวา 
ผูขอรับการประเมินไดมีสวนรวมในการจัดทําหรือผลิตผลงานในสวนใด และเปนสัดสวนเทาใด 
โดยมีคํารับรองจากผูมีสวนรวมในผลงานนั้น และจากผูบังคับบัญชาดวย 
    (4) ผลงานท่ีไดนํามาใชประเมิน เพื่อเล่ือนข้ึนแตงต้ังใหดํารงตําแหนงใน
ระดับท่ีสูงข้ึนแลว จะนํามาเสนอใหประเมินเพื่อเล่ือนข้ึนดํารงตําแหนงในระดับสูงข้ึนอีกไมได 
 
    ข) แนวทางการประเมินผลงาน ใหพจิารณาจาก 
 
    (1) ผลการปฏิบัติงาน และ/หรือผลสําเร็จของงาน จํานวนไมเกิน 3 ช้ิน 
หรือตามท่ี ก.พ. กําหนด กรณีท่ีไมอาจกําหนดเปนช้ินได ก็อาจกําหนดเปนอยางอ่ืนไดตามความ
เหมาะสม รวมท้ังอาจมีการประเมินผลงานดวยวิธีอ่ืนๆ ประกอบดวย เชน การสัมภาษณ เปนตน 
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    (2) คุณภาพของผลงานของตําแหนงแตละระดับ 
    (3) ความยุงยากซับซอนของผลงานของตําแหนงแตละระดบั 
    (4) ประโยชนของผลงานในการนําไปใช ของตําแหนงในแตละระดับ 
    (5) การเผยแพรผลงาน โดยกําหนดใหตําแหนงระดับ 6 ข้ึนไป ตองมีการ
เผยแพรผลงานโดยวิธีการตางๆ ยกเวนลักษณะงานของบางตําแหนงท่ีไมอาจเผยแพรได 
    (6) ความรู ความชํานาญงาน หรือความเช่ียวชาญ และประสบการณใน
การปฏิบัติงาน เปนการพจิารณาวา ผลงานดังกลาวสะทอนใหเห็นวา ผูขอรับการประเมินมีความรู 
ความชํานาญงาน หรือความเช่ียวชาญ และประสบการณในงานนัน้ๆ เหมาะสมกับระดับตําแหนง
ท่ีจะแตงต้ังมากนอยเพียงใด 
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 ข. หลักเกณฑเฉพาะสายงานตรวจสอบภายใน ตามท่ีกําหนดโดย อ.ก.พ.ฯ ประเมิน
บุคคลในการประชุมคร้ังท่ี 1/2540 วันท่ี 27 มกราคม 2540 

 
  1. ลักษณะหนาท่ีความรับผดิชอบของสายงาน 
   ลักษณะของตําแหนงสําหรับปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ (ตําแหนงประเภท
ท่ัวไป) และตําแหนงประเภทเช่ียวชาญเฉพาะของสายงานตรวจสอบภายใน เปนตําแหนงท่ีมีหนาท่ี
ความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง ดังนี ้การตรวจสอบ
ภายใน การตรวจสอบการปฏิบัติงาน และงานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน เชน การจัดทํา
คูมือการตรวจสอบภายใน การคิดคนหรือพัฒนาระบบและวิธีการตรวจสอบภายใน และการให
คําปรึกษาเกีย่วกับการตรวจสอบภายใน เพื่อประโยชนในการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและ
บรรลุผลตามเปาหมาย 
   เพื่อประโยชนในการกําหนดระดับความยากงายและเพ่ือใหสอดคลองกับลักษณะ
งานท่ีตองปฏิบัติในแตละสวนราชการ จึงจําแนกลักษณะงานท่ีปฏิบัติของสายงานตรวจสอบภายใน 
ออกเปน 3 ลักษณะ คือ 
   ลักษณะท่ี 1 งานดานตรวจสอบภายใน 
   หมายถึง งานตรวจสอบ วิเคราะห วินิจฉัย และรวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบและการควบคุมภายใน และจัดทํารายงานการตรวจสอบตามมาตรฐานการตรวจสอบ
ภายในของทางราชการ รวมทั้งใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงระบบ วิธีการตรวจสอบ และ
วิธีการควบคุมภายใน แนวทางแกไขปญหาท่ีเกี่ยวของกบัวิชาชีพของหนวยงาน 
   ลักษณะท่ี 2 งานดานพัฒนาระบบ 
   หมายถึง การศึกษา รวบรวมขอมูล เพื่อใหการเสนอแนะแกหัวหนาสวนราชการ
ในการปรับปรุงหรือพัฒนากฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ คําส่ัง มติคณะรัฐมนตรี ระบบการควบคุม
ภายใน วิธีการปฏิบัติงานของหนวยงานท้ังดานการบัญชี การเงิน และการปฏิบัติงาน 
   ลักษณะท่ี 3 งานดานใหคําปรึกษา 
   หมายถึง การใหคําปรึกษา หรือคําแนะนําทางวิชาชีพดานการตรวจสอบภายใน
หรือหลายดานท่ีเกี่ยวของสัมพันธกัน ซ่ึงอาจเปนการใหคําปรึกษา หรือคําแนะนําในดานการ
วางแผน การวางโครงการ การควบคุม การตรวจสอบ การวิเคราะห การติดตามประเมินผล  
การใหบริการทางวิชาการ หรือการใหคําปรึกษา หรือคําแนะนําในดานอ่ืนๆ ท่ีตองใชความรู
ความสามารถและความชํานาญงาน หรือความเช่ียวชาญระดับสูง เพื่อใหงานหรือโครงการ
ตลอดจนนโยบายบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไว 
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   โดยท่ีงานในแตละลักษณะมีคุณภาพหรือความยากงายของงานแตกตางกัน จึง
พิจารณากําหนดระดับของตําแหนงในแตละลักษณะงาน ดังนี้ 
  ลักษณะท่ี 1 งานดานตรวจสอบภายใน ใหกําหนดเปนตําแหนงระดับ 6 

ถึงระดับ 10 
  ลักษณะท่ี 2 งานดานพัฒนาระบบ ใหกําหนดเปนตําแหนงระดับ 6 

ถึงระดับ 10 
  ลักษณะท่ี 3 งานดานใหคําปรึกษา ใหกําหนดเปนตําแหนงระดับ 9 

ถึงระดับ 11 
 2. หลักเกณฑการประเมิน 
   2.1 การประเมินบุคคลใหดําเนนิการ 3 สวน คือ พิจารณาคุณสมบัติของบุคคล 
ประเมินคุณลักษณะของบุคคล และประเมินผลงาน ตามหลักเกณฑท่ัวไปที่กําหนดในหนังสือเวยีน
ท่ี ว 16/2538 ลงวันท่ี 29 กนัยายน 2538 ยกเวนเง่ือนไขดังนี ้ �ผลงานท่ีจะนํามาใชในการประเมิน
เปนผลงานท่ีจดัทําข้ึนโดยระยะเวลายอนหลังของผลงานนั้นไมควรเกิน 5 ป� 
 
   2.2 การประเมินผลงาน 
    องคประกอบในการพิจารณาผลงาน ไดแก 
    ก) ขอบเขตของผลงาน : พิจารณาผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของ
งาน จํานวนไมเกิน 3 ช้ิน กรณีท่ีไมอาจกําหนดเปนช้ินไดก็อาจกําหนดเปนอยางอ่ืนไดตามความ
เหมาะสมของลักษณะงาน รวมท้ังอาจมีการประเมินผลงานดวยวิธีอ่ืนๆ ประกอบดวยก็ได เชน 
การสัมภาษณ 
    กรณีท่ีเปนระดับ 9 ข้ึนไป ผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงาน
อยางนอย 1 ช้ิน จะตองจัดทําในรูปของเอกสารวิชาการ หรือตํารา หรือคูมือ หรือแถบบันทึกเสียง 
หรือแถบบันทึกภาพยนตร หรือส่ิงประดิษฐตางๆ หรือเปนรูปธรรมในรูปแบบอ่ืนๆ 
   ข) คุณภาพของผลงาน : พิจารณาคุณภาพของผลการปฏิบัติงานและหรือ
ผลสําเร็จของงานของตําแหนงแตละระดบั 
    ส่ิงท่ีจะสะทอนใหเห็นถึงคุณภาพของผลงานนั้น อาจพิจารณาจากหวัขอ
ตอไปนี ้
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    1. ความถูกตองตามทฤษฎี เทคนิค วิธีการ ถูกหลักวิชาการ สมเหตุสมผล 
ทันสมัย และความกาวหนาทางวิชาการ 
    2. ความชัดเจนในการใชถอยคําตองสามารถส่ือความหมายไดด ีและมี
ความตอเนื่อง 
    3. ความสมบูรณในเนื้อหาและรายละเอียดตางๆ 
    4. บรรลุเปาหมายท่ีกําหนดตามโครงการหรือแผนงานและสนองนโยบาย
ของสวนราชการ 
    5. ประหยดัเวลาและงบประมาณ 
    6. เปนท่ียอมรับในวงการวิชาการหรือวงการดานการตรวจสอบภายใน 
 
   ค) ความยุงยากและซับซอนของผลงาน : พิจารณาความยุงยากและซับซอน
ของผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงานของตําแหนงแตละระดับ 
 
    ส่ิงท่ีจะสะทอนใหเห็นถึงความยุงยากและซับซอนของผลงานนั้นพิจารณา
โดยคํานึงถึงการปฏิบัติงานวามีลักษณะ ดังนี้ 
    1. เปนการริเร่ิม คิดคน ปรับปรุงหรือแกไข 
    2. ใชความรูทางวิชาการ กฎ ขอบังคับ ระเบียบ คําส่ัง มติคณะรัฐมนตรี 
มาตรฐาน รูปแบบ เทคนิค วิธีการ หรือเทคโนโลยีเหมาะสมกับระดับตําแหนง 
    3. จัดทําเปนคร้ังแรกหรือคนแรกของประเทศ 
    4. ใชความสามารถในการตัดสินใจ แกไขปญหา ขอเสนอแนะ และหรือ
วางแผนรองรับผลกระทบตางๆ เหมาะสมกับระดับตําแหนง 
 
   ง) ประโยชนของผลงาน : พิจารณาประโยชนในการนําไปใชของตําแหนง 
แตละระดับ 
    ส่ิงท่ีจะสะทอนใหเห็นถึงประโยชนของผลการปฏิบัติงานหรือผลสําเร็จของ
งาน อาจพิจารณาจากหัวขอตอไปนี ้
    1. มีประโยชนตอประชาชน ประเทศชาติ 
    2. มีประโยชนตอทางราชการ หนวยงาน ซ่ึงสามารถนําไปใช หรือเปน
รูปแบบ หรือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานหรือไดนําไปใชในการปฏิบัติงาน 
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    3. ประโยชนตอหนวยงานอ่ืน ซ่ึงอาจนําไปประยุกตใชได หรือไดนําไป
ประยุกตใช 
    4. เปนประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการหรือการปฏิบัติงานท่ี
เกี่ยวของ 
 
   จ) การเผยแพรผลงาน (กรณีท่ีเปนตําแหนงระดับ 9 ข้ึนไป ยกเวน ลักษณะ
งานบางตําแหนงท่ีไมอาจเผยแพรได) 
    ส่ิงท่ีจะสะทอนใหเห็นถึงการเผยแพรผลงานท่ีเสนออาจพิจารณาจากหวัขอ
ตอไปนี ้
    1. การตีพิมพ เผยแพร หมายถึงการนําผลงานเผยแพรทางส่ือในรูปแบบ
ตางๆ เชน 
     - ตีพิมพในเอกสาร วารสารในประเทศและหรือตางประเทศ 
     - เสนอตอท่ีประชุมทางวิชาการในประเทศและหรือตางประเทศ 
     - ตีพิมพในรูปเอกสารวิชาการของสวนราชการ 
     - เสนอผานส่ือสารมวลชนตางๆ 
 
    2. การแตงตําราหรือเรียบเรียงตํารา การเผยแพรผลงานอาจดําเนนิการได
ในรูป 
     - การแตงตํารา หมายถึงการแตงตําราทางวิชาการ หรือเรียบเรียงตํารา
คูมือการตรวจสอบภายในอันมีประโยชนตอการศึกษา คนควา อางอิงสามารถนําไปเปนหลักปฏิบัติ
ในการดําเนินงานของทางราชการได 
     - การแปลหนังสือ หมายถึงการแปลตํารา หรือเอกสารวชิาการจาก
ภาษาตางประเทศเปนภาษาไทย หรือจากภาษาไทยเปนภาษาตางประเทศเพื่อเผยแพรความรูและ
เทคโนโลยีใหมๆ 
     - งานเขียนบทความ หมายถึงการเขียนบทความท่ีเกีย่วกับงานดานการ
ตรวจสอบภายใน ในลักษณะเปนการวิเคราะห วิจารณหรือเสนอแนะความคิดใหมๆ เพื่อ
เสริมสรางความเขาใจและนําไปใชประโยชนได 
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   ฉ) ความรู ความชํานาญ หรือความเช่ียวชาญ และประสบการณในการ
ปฏิบัติงาน : พิจารณาวาผูขอรับการประเมินมีความรู ความชํานาญงาน หรือความเช่ียวชาญและ
ประสบการณในงานนัน้ๆ เหมาะสมกับระดับตําแหนงท่ีจะแตงต้ัง 
    ความรู หมายรวมถึง วุฒิท่ีใชในการเขารับราชการ วุฒิท่ีไดรับเพิ่มเติมจาก
สถาบันอุดมศึกษา วุฒิบัตรจากหลักสูตรระยะส้ัน 
    ความชํานาญงาน หมายรวมถึง การปฏิบัติงานโดยมีระยะเวลาข้ันตํ่าตาม 
3.1 ความเขาใจในกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ คําส่ัง มติคณะรัฐมนตรี ฯลฯ ตลอดจนแบบแผน
ของทางราชการ และใชเคร่ืองมือดังกลาวปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายอยางชัดเจนใหความเห็น
เกี่ยวกับจุดออนหรือขอบกพรองของเคร่ืองมือดังกลาวไดตามสมควร 
    ความเช่ียวชาญ หมายรวมถึง ความเขาใจในระบบงาน ท้ังดานกวางและ
ดานลึก สามารถแกไขปญหาดวยตนเองหรือชวยแกไขปญหาใหกับผูอ่ืนไดเปนอยางดีเปนหลัก 
หรือมีสวนสําคัญมากในการแกไขกฎหมาย ออกหรือแกไขขอบังคับ ระเบียบ คําส่ัง แนวทาง คูมือ 
หรือมาตรการอ่ืนๆ สามารถพัฒนาระบบงานโดยอธิบายขอดี ขอเสีย ความส้ินเปลืองไรประโยชน 
ความยั่งยืนของระบบและประโยชนตอทางราชการในระยะส้ันและระยะยาวไดอยางชัดแจง และ
สามารถใหการฝกอบรมเกี่ยวกับระบบงานท่ีใชอยู รวมท้ังการแสดงวสัิยทัศนตอการเปล่ียนแปลง
ในอนาคต 
 
    ประสบการณ หมายรวมถึง การผานงานจนสามารถทราบขอดี ขอเสียของ
ระบบงาน กฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ คําส่ัง ฯลฯ เคยเกี่ยวของกับเร่ืองสําคัญของทางราชการท่ีมี
ผลตอระบบงานท้ังทางบวกและทางลบ ไดรับการฝกอบรม การดูงาน เขาประชุมในแวดวงวิชาชีพ
เพื่อเพิ่มพนูประสบการณท้ังในและนอกสวนราชการนัน้ 
 
    สําหรับตําแหนงในสายงานตรวจสอบภายใน แตละระดบัตําแหนงใดแตละ
ลักษณะงาน จะตองมีผลงานท่ีจําเปนสําหรับการประเมิน ดังนี ้
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ลักษณะท่ี 1  งานดานตรวจสอบภายใน 
 

ผลงาน 
(ตําแหนงประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ) ช่ือตําแหนง 

คุณภาพ ความยุงยาก ประโยชน การเผยแพร 

ความรูและ
ประสบการณ 

เจาหนาท่ีตรวจ 
สอบภายใน 10 
 

มีผลงานดาน
ตรวจสอบภายใน 
ซึ่งเปนผลงานท่ีมี
คุณภาพดีเดนเปน
พิเศษ ทันสมัย 
เช่ือถือไดถูกตอง
ตามหลักวิชาการ
และเปนท่ียอมรับ
อยางกวางขวางใน
ระดับชาติ และ
หรือในวงการ
วิชาการดานการ
ตรวจสอบภายใน
และผลงานนั้นๆ 
จะตองมีความ
สมบูรณในเน้ือหา
และรายละเอียด
ตางๆ และลําดับ
ความอยางตอเนื่อง 

ใชหลักวิชาการเฉพาะ
ทางอยางลึกซึ้งในการ
ปฏิบัติงานท่ีมีความ
ยุงยากและซับซอนเปน
พิเศษ การปฏิบัติงาน
จะตองริเริ่ม คิดคนหรือ
พัฒนาเกี่ยวกับงานดาน
การตรวจสอบภายใน 
หรือนําความรูทาง
วิชาการ กฎ ขอบังคับ 
ระเบียบ คําส่ัง มติ
คณะรัฐมนตรี 
มาตรฐาน รูปแบบ 
เทคนิค วิธีการ หรือ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยมา
ปรับใชใหเกิด
ประโยชนหรือ
แกปญหาวิกฤติตางๆ 
ใหลุลวงไปได หรือเปน
ผูจัดทําผลงานเปนครั้ง
แรก หรือคนแรกของ
ประเทศและผลงาน
นั้นๆ จะตองแสดงให
เห็นถึงการตัดสินใจ 
และหรือการแกปญหา 
ตลอดจนขอเสนอแนะ
ตางๆ 

เปนประโยชน
อยางดีเยี่ยมตอทาง
ราชการ หรือ
ประชาชน หรอื
ประเทศชาติ หรือ
ตอความกาวหนา
ทางวิชาการ หรือ
การพัฒนาการ
ปฏิบัติงานใน
ระดับสูงเปนพิเศษ
อยางเห็นไดชัด 
และสามารถ
นําไปใชได หรอื
เปนรูปแบบ หรือ
แนวทางปฏิบัติ 
หรืออางองิใน
ระดับชาติ ได
อยางดีเยี่ยม 

มีการเผยแพรผล
การปฏิบัติงาน
หรือผลสําเร็จของ
งานท่ีเสนออยาง
นอย 1 ช้ิน ผาน
สื่อในรูปแบบ
ตางๆ เชน ตีพิมพ
ในเอกสาร 
วารสารใน
ประเทศ และหรือ
ตางประเทศเสนอ
ตอท่ีประชุมทาง
วิชาการ
ระดับประเทศหรือ
ในการสัมมนา
ระดับประเทศ 
โดยออกอากาศ
ทางสถานีวิทยุ 
หรือ
สถานีโทรทัศน 
หรือเผยแพรในรูป
ของตําราหรือการ
จัดพิมพเปน
รูปเลม 

มีความรู ความ
เช่ียวชาญและ
ประสบการณ
สูงมากเปนท่ี
ยอมรับใน
ระดับชาติ หรือ
วงการวิชาการ
ดานการ
ตรวจสอบ
ภายใน 
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ผลงาน 

(ตําแหนงประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ) ช่ือตําแหนง 
คุณภาพ ความยุงยาก ประโยชน การเผยแพร 

ความรูและ
ประสบการณ 

เจาหนาท่ีตรวจ 
สอบภายใน 9 

มีผลงานดาน
ตรวจสอบภายใน
หรืองานอื่นท่ี
เกี่ยวของกับงาน
ตรวจสอบภายใน
เปนผลงานท่ีมี
คุณภาพดีเดน
ทันสมัย เช่ือถอืได
ถูกตองตามหลกั
วิชาการและเปนท่ี
ยอมรับในระดับ
กระทรวง และ
หรือในวงการ
วิชาการดาน การ
ตรวจสอบภายใน 
และผลงานนั้นๆ 
จะตองมีความ
สมบูรณในเน้ือหา
และรายละเอียด
ตางๆ และลําดับ
ความอยางตอเนื่อง 

ใชหลักวิชาการเฉพาะ
ทางอยางลึกซึ้งในการ
ปฏิบัติงานท่ีมีความ
ยุงยากและซับซอน
มาก การปฏิบัติงาน
จะตองริเริ่ม คิดคน
หรือพัฒนาเกี่ยวกับ
งานดานการ
ตรวจสอบภายใน 
หรือนําความรูทาง
วิชาการ กฎขอบังคับ 
ระเบียบ คําส่ัง มติ
คณะรัฐมนตรี 
มาตรฐานรูปแบบ 
เทคนิค วิธีการหรือ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย
มาปรับใชใหเกิด
ประโยชนหรือ
แกปญหาวิกฤติตางๆ 
ใหลุลวงไปได และ
ผลงานนั้นๆ จะตอง
แสดงใหเห็นถึงการ
ตัดสินใจและหรือการ
แกปญหา ตลอดจน
ขอเสนอแนะตางๆ 

เปนประโยชนอยาง
ดียิ่งตอทางราชการ
หรือประชาชน หรือ
ประเทศชาติ หรือ
ตอความกาวหนา
ทางวิชาการหรอืการ
พัฒนาการ
ปฏิบัติงานใน
ระดับสูงมากอยาง
เห็นไดชัด และ
สามารถนําไปใชได 
หรือเปนรูปแบบ 
หรือแนวทางปฏิบัติ 
หรืออางองิในระดับ
กระทรวงหรือทบวง
ไดอยางดีมาก 

มีการเผยแพรผล
การปฏิบัติงาน 
หรือผลสําเร็จของ
งานท่ีเสนออยาง
นอย 1 ช้ิน ผาน
สื่อในรูปแบบ
ตางๆ เชน ตีพิมพ
ในเอกสารวารสาร
ในประเทศเสนอ
ตอท่ีประชุมทาง
วิชาการ หรือการ
สัมมนา โดย
ออกอากาศทาง
สถานีวิทยุ หรอื
สถานีโทรทัศน 
หรือเผยแพรในรูป
ของตําราหรือการ
จัดพิมพเปน
รูปเลม หรือ
เอกสารประกอบ
คําบรรยาย  
คําสอน หรอืการ
อบรม 

มีความรู ความ
เช่ียวชาญ และ
ประสบการณ
สูงเปนท่ี
ยอมรับใน
ระดับ
กระทรวง 
หรือวงการ
วิชาการดาน
การตรวจสอบ
ภายใน 
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ผลงาน 

(ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ) ช่ือตําแหนง 
คุณภาพ ความยุงยาก ประโยชน การเผยแพร 

ความรูและ
ประสบการณ 

เจาหนาท่ีตรวจ 
สอบภายใน 8 

มีผลงานดาน
ตรวจสอบภายใน
หรืองานดานอืน่ท่ี
เกี่ยวของกับงาน
ดานตรวจสอบ
ภายใน ซึ่งเปน
ผลงานท่ีมีคุณภาพ
ดีมาก ทันสมัย 
เช่ือถือได ถูกตอง
ตามหลักวิชาการ
และเปนท่ียอมรับ
ในระดับกรม และ
หรือในวงการ
วิชาการดานการ
ตรวจสอบภายใน
และผลงานนั้นๆ 
จะตองมีความ
สมบูรณในเน้ือหา
และรายละเอียด
ตางๆ และลําดับ
ความอยางตอเนื่อง 

ใชหลักวิชาการ
เฉพาะทางในการ
ปฏิบัติงานท่ีมีความ
ยุงยากมากเปนพิเศษ 
การปฏิบัติงาน
จะตองริเริ่ม คิดคน
หรือพัฒนาเกี่ยวกับ
งานดานการ
ตรวจสอบภายใน 
หรือนําความรูทาง
วิชาการ กฎ 
ขอบังคับ ระเบียบ 
คําส่ัง มติ
คณะรัฐมนตรี 
มาตรฐาน รูปแบบ
เทคนิค วิธีการ หรือ
เทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยมาปรับใช
ใหเกิดประโยชน
ตองมีการตัดสินใจ 
หรือแกปญหาใน
งานท่ีปฏิบัติเปน
ประจํา 

เปนประโยชนตอทาง
ราชการหรอื
ประชาชน หรอื
ประเทศชาติ หรือตอ
ความกาวหนาทาง
วิชาการ หรือ
พัฒนาการปฏิบัติงาน
ในระดับสูงมาก และ
สามารถนําไปใชได 
หรือเปนรูปแบบ หรือ
แนวทางปฏิบัติ หรือ
แนวทางในการ
ประยุกตใชตอไปได 
หรืออางองิในระดับ
กรมไดอยางดี 

- มีความรู ความ
ชํานาญงานและ
ประสบการณสูง
มากเปนพิเศษเปนท่ี
ยอมรับในระดับ
กรม หรอืวงการ
วิชาการดานการ
ตรวจสอบภายใน 
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ผลงาน 

(ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ) ช่ือตําแหนง 
คุณภาพ ความยุงยาก ประโยชน การเผยแพร 

ความรูและ
ประสบการณ 

เจาหนาท่ีตรวจ 
สอบภายใน 7 

มีผลงานดาน
ตรวจสอบภายใน
หรืองานดานอืน่ท่ี
เกี่ยวของกับงาน
ดานตรวจสอบ
ภายในซึ่งเปน
ผลงานท่ีมีคุณภาพ
ดีทันสมัย เช่ือถือ
ได ถูกตองตาม
หลักวิชาการและ
เปนท่ียอมรับใน
ระดับกอง และ
หรือในวงการ
วิชาการดานการ
ตรวจสอบภายใน 
และผลงานนั้นๆ 
จะตองมีความ
สมบูรณในเน้ือหา
และรายละเอียด
ตางๆ และลําดับ
ความอยางตอเนื่อง 

ใชหลักวิชาการเฉพาะ
ทางในการปฏิบัติงาน
ท่ีมีความยุงยากเปน
พิเศษ การปฏิบัติงาน
จะตองริเริ่ม คิดคน 
หรือพัฒนาเกี่ยวกับ
งานดานการ
ตรวจสอบภายใน 
หรือนําความรูทาง
วิชาการ กฎ ขอบังคับ 
ระเบียบ คําส่ัง มติ
คณะรัฐมนตรี 
มาตรฐาน รูปแบบ 
เทคนิค วิธีการ หรือ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย
มาปรับใชใหเกิด
ประโยชนตองมีการ
ตัดสินใจ หรือ
แกปญหาในงานท่ี
ปฏิบัติมาก 

เปนประโยชนตอ
ทางราชการหรอื
ประชาชน หรอื
ประเทศชาติ หรือ
ตอความกาวหนา
ทางวิชาการ หรือ
การพัฒนาการ
ปฏิบัติงานใน
ระดับสูง และ
สามารถใชเปน
รูปแบบ หรอื
แนวทางปฏิบัติ หรือ
อางอิงในระดับกอง
ได 

- มีความรู ความ
ชํานาญงานและ
ประสบการณสูง
มากเปนท่ียอมรับ
ในระดับกอง หรือ
วงการวิชาการดาน
การตรวจสอบ
ภายใน 
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ผลงาน 

(ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ) ช่ือตําแหนง 
คุณภาพ ความยุงยาก ประโยชน การเผยแพร 

ความรูและ
ประสบการณ 

เจาหนาท่ีตรวจ 
สอบภายใน 6 

มีผลงานดาน
ตรวจสอบภายใน 
หรืองานดานอืน่ท่ี
เกี่ยวของกับงาน
ดานตรวจสอบ
ภายใน ซึ่งเปน
ผลงานท่ีมีคุณภาพ
เช่ือถือได ถูกตอง
ตามหลักวิชาการ
และเปนท่ียอมรับ
ในวงการวิชาการ
ดานการตรวจสอบ
ภายใน และผลงาน
นั้นจะตองมีความ
สมบูรณในเน้ือหา
และรายละเอียด
ตางๆ และลําดับ
ความอยางตอเนื่อง 

ใชหลักวิชาการ
เฉพาะทางในการ
ปฏิบัติงานท่ีมีความ
ยุงยากมาก การ
ปฏิบัติงานจะตอง
ริเริ่ม คิดคนหรือ
พัฒนาเกี่ยวกับงาน
ดานการตรวจสอบ
ภายใน หรือนํา
ความรูทางวิชาการ 
กฎ ขอบังคับ 
ระเบียบ คําส่ัง มติ
คณะรัฐมนตรี 
มาตรฐาน รูปแบบ 
เทคนิค วิธีการ 
หรือเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยมาปรับใช
ใหเกิดประโยชน
ตองมีการตัดสินใจ 
หรือแกปญหา ใน
งานท่ีปฏิบัติดวย
ตนเองได 

เปนประโยชนตอ
ทางราชการ หรือ
ประชาชน หรอืตอ
ความกาวหนาทาง
ราชการหรอืการ
ปฏิบัติงานท่ี
เกี่ยวของและใชเปน
รูปแบบ หรอื
แนวทางปฏิบัติ หรือ
อางอิงในงานน้ันๆ 
ได 

- มีความรู ความ
ชํานาญงานและ
ประสบการณท่ี
สามารถ
ปฏิบัติงานใน
ความรับผิดชอบ
ดวยตนเองได เปน
ท่ียอมรับในงาน
ดานการตรวจสอบ
ภายใน 
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ลักษณะท่ี 2  งานดานพัฒนาระบบ 

 
ผลงาน 

(ตําแหนงประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ) ช่ือตําแหนง 
คุณภาพ ความยุงยาก ประโยชน การเผยแพร 

ความรูและ
ประสบการณ 

เจาหนาที่ตรวจ 
สอบภายใน 10 

มีผลงานดานพัฒนา
ระบบ หรืองานดาน
อื่นที่เก่ียวของกับ
งานดานพัฒนา
ระบบ ซึ่งเปน
ผลงานที่มีคุณภาพ
ดีเดนเปนพิเศษ
ทันสมัย เช่ือถือได
ถูกตองตามหลัก
วิชาการและเปนที่
ยอมรับอยาง
กวางขวางใน
ระดับชาติ และหรือ
ในวงการวิชาการ
ดานการตรวจสอบ
ภายใน และผลงาน
น้ันๆ จะตองมีความ
สมบูรณในเน้ือหา
และรายละเอียด
ตางๆ และลําดับ
ความอยางตอเน่ือง 

ใชหลักวิชาการเฉพาะ
ทางอยางลึกซึ้งในการ
ปฏิบัติงานที่มีความ
ยุงยากและซับซอนเปน
พิเศษ การปฏิบัติงาน
จะตองริเริ่ม คิดคน
หรือพัฒนาเก่ียวกับงาน
พัฒนาระบบดานการ
ตรวจสอบภายในหรือ
ความรูทางวิชาการ กฎ 
ขอบังคับ ระเบียบ 
คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี 
มาตรฐาน รูปแบบ 
เทคนิค วิธีการ หรือ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมา
ปรับใชใหเกิด
ประโยชนหรือ
แกปญหาวิกฤติตางๆ 
ใหลุลวงไปได หรือ
เปนผูจัดทําผลงานเปน
ครั้งแรก หรือคนแรก
ของประเทศและ
ผลงานน้ันๆ จะตอง
แสดงใหเห็นถึงการ
ตัดสินใจ และหรือการ
แกปญหา ตลอดจน
ขอเสนอแนะตางๆ 

เปนประโยชนอยาง
ดีเยี่ยมตอทาง
ราชการ หรือ
ประชาชน หรือ
ประเทศชาติ หรือ
ตอความกาวหนา
ทางวิชาการ หรอื
การพัฒนาการ
ปฏิบัติงานใน
ระดับสูงเปนพิเศษ
อยางเห็นไดชัด 
และสามารถ
นําไปใชได หรือ
เปนรูปแบบ หรอื
แนวทางปฏิบัติหรือ
อางอิงในระดับชาติ 
ไดอยางดีเยี่ยม 

มีการเผยแพร
ผลการ
ปฏิบัติงาน หรือ
ผลสําเร็จของ
งานที่เสนอ
อยางนอย 1 ช้ิน 
ผานสื่อใน
รูปแบบตางๆ 
เชน ตีพิมพใน
เอกสาร 
วารสารใน
ประเทศ และ
หรือ
ตางประเทศ 
เสนอตอที่
ประชุมทาง
วิชาการ
ระดับประเทศ
หรือในการ
สัมมนา
ระดับประเทศ 
โดยออกอากาศ
ทางสถานีวิทยุ 
หรือ
สถานีโทรทัศน 
หรือเผยแพรใน
รูปของตํารา
หรือการ
จัดพิมพเปน
รูปเลม 

มีความรู ความ
เช่ียวชาญและ
ประสบการณสูง
มากเปนที่ยอมรับ
ในระดับชาติ หรือ
วงการวิชาการดาน
การตรวจสอบ
ภายใน 
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ผลงาน 
ตําแหนงประเภทเช่ียวชาญ ช่ือตําแหนง 

คุณภาพ ความยุงยาก ประโยชน การเผยแพร 

ความรูและ
ประสบการณ 

เจาหนาที่ตรวจ 
สอบภายใน 9 

มีผลงานดานพัฒนา
ระบบหรืองานดาน
อื่นที่เก่ียวของกับ
งานดานพัฒนา
ระบบ ซึ่งเปน
ผลงานที่มีคุณภาพ
ดีเดนทันสมัย 
เช่ือถือไดถูกตอง
ตามหลักวิชาการ
และเปนที่ยอมรับใน
ระดับกระทรวง 
และหรือในวงการ
วิชาการดาน การ
ตรวจสอบภายใน 
และผลงานนั้นๆ 
จะตองมีความ
สมบูรณในเน้ือหา
และรายละเอียด
ตางๆ และลําดับ
ความอยางตอเน่ือง 

ใชหลักวิชาการเฉพาะ
ทางอยางลึกซึ้งในการ
ปฏิบัติงานที่มีความ
ยุงยากและซับซอนมาก 
การปฏิบัติงานจะตอง
ริเริ่ม คิดคนหรือพัฒนา
เก่ียวกับงานพัฒนา
ระบบดานการ
ตรวจสอบภายใน หรือ
นําความรูทางวิชาการ 
กฎขอบังคับ ระเบียบ 
คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี 
มาตรฐานรูปแบบ 
เทคนิค วิธีการหรือ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมา
ปรับใชใหเกิด
ประโยชนหรือ
แกปญหาวิกฤติตางๆ 
ใหลุลวงไปได และ
ผลงานน้ันๆ จะตอง
แสดงใหเห็นถึงการ
ตัดสินใจและหรือการ
แกปญหา ตลอดจน
ขอเสนอแนะตางๆ 

เปนประโยชน
อยางดียิ่งตอทาง
ราชการหรือ
ประชาชน หรือ
ประเทศชาติ หรือ
ตอความกาวหนา
ทางวิชาการหรือ
การพัฒนาการ
ปฏิบัติงานใน
ระดับสูงมากอยาง
เห็นไดชัด และ
สามารถนําไปใช
ได หรือเปน
รูปแบบ หรือ
แนวทางปฏิบัติ 
หรืออางอิงใน
ระดับกระทรวง
หรือทบวงได
อยางดีมาก 

มีการเผยแพรผล
การปฏิบัติงาน 
หรือผลสําเร็จของ
งานที่เสนออยาง
นอย 1 ช้ิน ผาน
สื่อในรูปแบบ
ตางๆ เชน ตีพิมพ
ในเอกสาร
วารสารใน
ประเทศเสนอตอ
ที่ประชุมทาง
วิชาการ หรือการ
สัมมนา โดย
ออกอากาศทาง
สถานีวิทยุ หรือ
สถานีโทรทัศน 
หรือเผยแพรใน
รูปของตําราหรือ
การจัดพิมพเปน
รูปเลม หรือ
เอกสารประกอบ
คําบรรยาย  
คําสอน หรือการ
อบรม 

มีความรู ความ
เช่ียวชาญ และ
ประสบการณสูง
เปนที่ยอมรับใน
ระดับกระทรวง 
หรือวงการวิชาการ
ดานการตรวจสอบ
ภายใน 
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ผลงาน 

(ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ) ช่ือตําแหนง 
คุณภาพ ความยุงยาก ประโยชน การเผยแพร 

ความรูและ
ประสบการณ 

เจาหนาที่ตรวจ 
สอบภายใน 8 

มีผลงานดานพัฒนา
ระบบหรืองานดาน
อื่นที่เก่ียวของกับ
งานดานพัฒนา
ระบบ ซึ่งเปน
ผลงานที่มีคุณภาพดี
มาก ทันสมัย 
เช่ือถือได ถูกตอง
ตามหลักวิชาการ
และเปนที่ยอมรับใน
ระดับกรม และหรือ
ในวงการวิชาการ
ดานการตรวจสอบ
ภายในและผลงาน
น้ันๆ จะตองมีความ
สมบูรณในเน้ือหา
และรายละเอียด
ตางๆ และลําดับ
ความอยางตอเน่ือง 

ใชหลักวิชาการ
เฉพาะทางในการ
ปฏิบัติงานที่มีความ
ยุงยากมากเปนพิเศษ 
การปฏิบัติงานจะตอง
ริเริ่ม คิดคนหรือ
พัฒนาเก่ียวกับงาน
พัฒนาระบบดานการ
ตรวจสอบภายใน 
หรือนําความรูทาง
วิชาการ กฎ 
ขอบังคับ ระเบียบ 
คําสั่ง มติ
คณะรัฐมนตรี 
มาตรฐาน รูปแบบ
เทคนิค วิธีการ หรือ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย
มาปรับใชใหเกิด
ประโยชนตองมีการ
ตัดสินใจ หรือ
แกปญหาในงานท่ี
ปฏิบัติเปนประจํา 

เปนประโยชนตอทาง
ราชการหรือ
ประชาชน หรือ
ประเทศชาติ หรือตอ
ความกาวหนาทาง
วิชาการ หรือ
พัฒนาการปฏิบัติงาน
ในระดับสูงมาก และ
สามารถนําไปใชได 
หรือเปนรูปแบบ หรือ
แนวทางปฏิบัติ หรือ
แนวทางในการ
ประยุกตใชตอไปได 
หรืออางอิงในระดับ
กรมไดอยางดี 

- มีความรู ความ
ชํานาญงานและ
ประสบการณสูง
มากเปนพิเศษ
เปนที่ยอมรับใน
ระดับกรม หรือ
วงการวิชาการ
ดานการ
ตรวจสอบ
ภายใน 
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ผลงาน 

(ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ) ช่ือตําแหนง 
คุณภาพ ความยุงยาก ประโยชน การเผยแพร 

ความรูและ
ประสบการณ 

เจาหนาที่ตรวจ 
สอบภายใน 7 

มีผลงานดานพัฒนา
ระบบหรืองานดาน
อื่นที่เก่ียวของกับ
งานดานพัฒนา
ระบบ ซึ่งเปน
ผลงานที่มีคุณภาพดี
มาก ทันสมัย 
เช่ือถือได ถูกตอง
ตามหลักวิชาการ
และเปนที่ยอมรับใน
ระดับกอง และหรือ
ในวงการวิชาการ
ดานการตรวจสอบ
ภายในและผลงาน
น้ันๆ จะตองมีความ
สมบูรณในเน้ือหา
และรายละเอียด
ตางๆ และลําดับ
ความอยางตอเน่ือง 

ใชหลักวิชาการ
เฉพาะทางในการ
ปฏิบัติงานที่มีความ
ยุงยากมากเปนพิเศษ 
การปฏิบัติงานจะตอง
ริเริ่ม คิดคนหรือ
พัฒนาเก่ียวกับงาน
พัฒนาระบบดานการ
ตรวจสอบภายใน 
หรือนําความรูทาง
วิชาการ กฎ 
ขอบังคับ ระเบียบ 
คําสั่ง มติ
คณะรัฐมนตรี 
มาตรฐาน รูปแบบ
เทคนิค วิธีการ หรือ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย
มาปรับใชใหเกิด
ประโยชนตองมีการ
ตัดสินใจ หรือ
แกปญหาในงานท่ี
ปฏิบัติมาก 

เปนประโยชนตอทาง
ราชการหรือ
ประชาชน หรือ
ประเทศชาติ หรือตอ
ความกาวหนาทาง
วิชาการ หรือ
พัฒนาการปฏิบัติงาน
ในระดับสูงมาก และ
สามารถนําไปใชได 
หรือเปนรูปแบบ หรือ
แนวทางปฏิบัติ หรือ
อางอิงในระดับกอง
ได 

- มีความรู ความ
ชํานาญงานและ
ประสบการณสูง
มากเปนพิเศษเปน
ที่ยอมรับในระดับ
กอง หรือวงการ
วิชาการดานการ
ตรวจสอบภายใน 
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ผลงาน 

(ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ) ช่ือตําแหนง 
คุณภาพ ความยุงยาก ประโยชน การเผยแพร 

ความรูและ
ประสบการณ 

เจาหนาที่ตรวจ 
สอบภายใน 6 

มีผลงานดานพัฒนา
ระบบหรืองานดาน
อื่นที่เก่ียวของกับ
งานดานพัฒนา
ระบบ ซึ่งเปน
ผลงานที่มีคุณภาพ
เช่ือถือไดถูกตอง
ตามหลักวิชาการ
และเปนที่ยอมรับใน
วงการวิชาการดาน
การตรวจสอบ
ภายใน และผลงาน
น้ันๆ จะตองมีความ
สมบูรณในเน้ือหา
และรายละเอียด
ตางๆ และลําดับ
ความอยางตอเน่ือง 

ใชหลักวิชาการ
เฉพาะทางในการ
ปฏิบัติงานที่มีความ
ยุงยากมากการ
ปฏิบัติงานจะตอง
ริเริ่ม คิดคนหรือ
พัฒนาเก่ียวกับงาน
พัฒนาระบบดานการ
ตรวจสอบภายใน 
หรือนําความรูทาง
วิชาการ กฎ 
ขอบังคับ ระเบียบ 
คําสั่ง มติ
คณะรัฐมนตรี 
มาตรฐาน รูปแบบ
เทคนิค วิธีการ หรือ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย
มาปรับใชใหเกิด
ประโยชนตองมีการ
ตัดสินใจ หรือ
แกปญหาในงานท่ี
ปฏิบัติดวยตนเองได 

เปนประโยชนตอทาง
ราชการหรือ
ประชาชน หรือตอ
ความกาวหนาทาง
ราชการ หรือการ
ปฏิบัติงานที่เก่ียวของ
และใชเปนรูปแบบ 
หรือแนวทางปฏิบัติ 
หรืออางอิงในงาน
น้ันๆ ได 

- มีความรู ความ
ชํานาญงานและ
ประสบการณที่
สามารถ
ปฏิบัติงานใน
ความรับผิดชอบ
ดวยตนเองได 
เปนที่ยอมรับใน
งานดานการ
ตรวจสอบภายใน 
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ลักษณะท่ี 3  งานดานใหคําปรึกษา 
 

ผลงาน 
(ตําแหนงประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ) ช่ือตําแหนง 

คุณภาพ ความยุงยาก ประโยชน การเผยแพร 

ความรูและ
ประสบการณ 

เจาหนาที่ตรวจ 
สอบภายใน 11 

มีผลงานดานให
คําปรึกษาหรือ
แนะนํา ซึ่งเปน
ผลงานที่มีคุณภาพดี
เลิศทันสมัย เช่ือถือ
ได ถูกตองตามหลัก
วิชาการและเปนที่
ยอมรับอยาง
กวางขวางในระดับ
นานาชาติ และหรือ
ในวงการวิชาการ
ดานการตรวจสอบ
ภายใน และผลงาน
น้ันๆ จะตองมีความ
สมบูรณในเน้ือหา
และรายละเอียด
ตางๆ และลําดับ
ความอยางตอเน่ือง 

ใชหลักวิชาการเฉพาะ
ทางอยางลึกซึ้งในการ
ปฏิบัติงานที่มีความ
ยุงยากและซับซอนมาก
เปนพิเศษ การ
ปฏิบัติงานจะตองริเริ่ม 
คิดคน หรือพัฒนา
เก่ียวกับงานดานการ
ตรวจสอบภายใน หรือ
นําความรูทางวิชาการ 
กฎ ขอบังคับ ระเบียบ 
คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี 
มาตรฐาน รูปแบบ 
เทคนิค วิธีการ หรือ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมา
ปรับใชใหเกิด
ประโยชน หรือ
แกปญหาวิกฤติตางๆ 
ใหลุลวงไปได หรือ
เปนผูจัดทําผลงานเปน
ครั้งแรกหรือคนแรก
ของประเทศ และ
ผลงานน้ันๆ จะตอง
แสดงใหเห็นถึงการ
ตัดสินใจ และหรือการ
แกปญหา ตลอดจน
ขอเสนอแนะตางๆ 

เปนประโยชนอยาง
ดีเยี่ยมเปนพิเศษตอ
ทางราชการหรือ
ประชาชน หรือ
ประเทศชาติ หรือ
ตอความกาวหนา
ทางราชการ หรือ
การพัฒนาการ
ปฏิบัติงานใน
ระดับสูงมากเปน
พิเศษอยางเห็นได
ชัด และสามารถ
นําไปใชได หรือ
เปนรูปแบบ หรอื
แนวทางปฏิบัติ 
หรืออางอิงในระดับ
นานาชาติไดอยางดี
เยี่ยม 

มีการเผยแพรผล
การปฏิบัติงาน 
หรือผลสําเร็จของ
งานที่เสนออยาง
นอย 1 ช้ิน ผาน
สื่อในรูปแบบ
ตางๆ เชน ตีพิมพ
ในเอกสาร 
วารสารใน
ประเทศ และหรือ
ตางประเทศ 
เสนอตอที่ประชุม
ทางวิชาการ
ระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ 
หรือในการ
สัมมนาระดับชาติ
หรือระดับ
นานาชาติโดย
ออกอากาศทาง
สถานีวิทยุ หรือ
สถานีโทรทัศน 
หรือเผยแพรใน
รูปของตําราหรือ
การจัดพิมพเปน
รูปเลม 

มีความรู ความ
เช่ียวชาญและ
ประสบการณสูง
มากเปนที่ยอมรับ
ในระดับชาติ หรือ
วงการวิชาการ
ดานตรวจสอบ
ภายใน 

 



 

 

- 23 -

 

 
ผลงาน 

(ตําแหนงประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ) ช่ือตําแหนง 
คุณภาพ ความยุงยาก ประโยชน การเผยแพร 

ความรูและ
ประสบการณ 

เจาหนาที่ตรวจ 
สอบภายใน 10 

มีผลงานดาน
ใหคําปรึกษา
หรือแนะนํา ซึ่ง
เปนผลงานที่มี
คุณภาพดีเดน
เปนพิเศษ 
ทันสมัย เช่ือถือ
ได ถูกตองตาม
หลักวิชาการ
และเปนที่
ยอมรับอยาง
กวางขวางใน
ระดับชาติ และ
หรือในวงการ
วิชาการดาน
การตรวจสอบ
ภายใน และ
ผลงานน้ันๆ 
จะตองมีความ
สมบูรณใน
เน้ือหาและ
รายละเอียด
ตางๆ และ
ลําดับความ
อยางตอเน่ือง 

ใชหลักวิชาการเฉพาะ
ทางอยางลึกซึ้งในการ
ปฏิบัติงานที่มีความ
ยุงยากและซับซอนเปน
พิเศษ การปฏิบัติงาน
จะตองริเริ่ม คิดคน 
หรือพัฒนาเก่ียวกับงาน
ดานการตรวจสอบ
ภายใน หรือนําความรู
ทางวิชาการ กฎ 
ขอบังคับ ระเบียบ 
คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี 
มาตรฐาน รูปแบบ 
เทคนิค วิธีการ หรือ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมา
ปรับใชใหเกิด
ประโยชน หรือ
แกปญหาวิกฤติตางๆ 
ใหลุลวงไปได หรือเปน
ผูจัดทําผลงานเปนครั้ง
แรกหรือคนแรกของ
ประเทศ และผลงาน
น้ันๆ จะตองแสดงให
เห็นถึงการตัดสินใจ 
และหรือการแกปญหา 
ตลอดจนขอเสนอแนะ
ตางๆ 

เปนประโยชนอยาง
ดีเยี่ยมตอทาง
ราชการหรือ
ประชาชน หรือ
ประเทศชาติ หรือ
ตอความกาวหนา
ทางราชการ หรือ
การพัฒนาการ
ปฏิบัติงานใน
ระดับสูงเปนพิเศษ
อยางเห็นไดชัด 
และสามารถ
นําไปใชได หรือ
เปนรูปแบบ หรอื
แนวทางปฏิบัติ 
หรืออางอิงใน
ระดับชาติ ไดอยาง
ดีเยี่ยม 

มีการเผยแพรผล
การปฏิบัติงาน 
หรือผลสําเร็จของ
งานที่เสนออยาง
นอย 1 ช้ิน ผาน
สื่อในรูปแบบ
ตางๆ เชน ตีพิมพ
ในเอกสาร 
วารสารใน
ประเทศ และหรือ
ตางประเทศ 
เสนอตอที่ประชุม
ทางวิชาการ
ระดับประเทศ
หรือในการ
สัมมนา
ระดับประเทศโดย
ออกอากาศทาง
สถานีวิทยุ หรือ
สถานีโทรทัศน 
หรือเผยแพรใน
รูปของตําราหรือ
การจัดพิมพเปน
รูปเลม 

มีความรู ความ
เช่ียวชาญและ
ประสบการณสูง
มากเปนที่ยอมรับ
ในระดับชาติ หรือ
วงการวิชาการ
ดานตรวจสอบ
ภายใน 
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ผลงาน 

(ตําแหนงประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ) ช่ือตําแหนง 
คุณภาพ ความยุงยาก ประโยชน การเผยแพร 

ความรูและ
ประสบการณ 

เจาหนาที่ตรวจสอบ
ภายใน 9 

มีผลงานดาน
ใหคําปรึกษา
หรือแนะนํา ซึ่ง
เปนผลงานที่มี
คุณภาพดีเดน 
ทันสมัย เช่ือถือ
ได ถูกตองตาม
หลักวิชาการ
และเปนที่
ยอมรับใน
ระดับกระทรวง 
และหรือใน
วงการวิชาการ
ดานการ
ตรวจสอบ
ภายใน และ
ผลงานน้ันๆ 
จะตองมีความ
สมบูรณใน
เน้ือหาและ
รายละเอียด
ตางๆ และ
ลําดับความ
อยางตอเน่ือง 

ใชหลักวิชาการเฉพาะ
ทางอยางลึกซึ้งในการ
ปฏิบัติงานที่มีความ
ยุงยากและซับซอนมาก
การปฏิบัติงานจะตอง
ริเริ่ม คิดคน หรือ
พัฒนาเก่ียวกับงานดาน
การตรวจสอบภายใน 
หรือนําความรูทาง
วิชาการ กฎ ขอบังคับ 
ระเบียบ คําสั่ง มติ
คณะรัฐมนตรี 
มาตรฐาน รูปแบบ 
เทคนิค วิธีการ หรือ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมา
ปรับใชใหเกิด
ประโยชน หรือ
แกปญหาวิกฤติตางๆ 
ใหลุลวงไปได และ
ผลงานน้ันๆ จะตอง
แสดงใหเห็นถึงการ
ตัดสินใจ และหรือการ
แกปญหา ตลอดจน
ขอเสนอแนะตางๆ 

เปนประโยชนอยาง
ดียิ่ง ตอทางราชการ
หรือประชาชน 
หรือประเทศชาติ 
หรือตอ
ความกาวหนาทาง
วิชาการ หรือการ
พัฒนาการ
ปฏิบัติงานใน
ระดับสูงมาก อยาง
เห็นไดชัด และ
สามารถนําไปใชได 
หรือเปนรูปแบบ 
หรือแนวทางปฏิบัติ 
หรืออางอิงในระดับ
กระทรวงหรือ
ทบวง ไดอยางดี
มาก 

มีการเผยแพรผล
การปฏิบัติงาน 
หรือผลสําเร็จของ
งานที่เสนออยาง
นอย 1 ช้ิน ผาน
สื่อในรูปแบบ
ตางๆ เชน ตีพิมพ
ในเอกสาร 
วารสารใน
ประเทศเสนอตอ
ที่ประชุมทาง
วิชาการ หรือการ
สัมมนาโดย
ออกอากาศทาง
สถานีวิทยุ หรือ
สถานีโทรทัศน 
หรือเผยแพรใน
รูปของตําราหรือ
การจัดพิมพเปน
รูปเลม หรือ
เอกสารประกอบ
คําบรรยาย  
คําสอน หรือการ
อบรม 

มีความรู ความ
เช่ียวชาญและ
ประสบการณสูงเปน
ที่ยอมรับในระดับ
กระทรวงหรือวงการ
วิชาการดาน
ตรวจสอบภายใน 
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 3. เกณฑการพิจารณา : การพิจารณาความเหมาะสมกับระดับตําแหนงของ
องคประกอบ ตอไปนี ้
  1. คุณภาพ และความยุงยากและซับซอนของผลงาน 
  2. ประโยชนของผลงาน 
  3. การเผยแพรผลงาน 
  4. ความรู ความชํานาญงาน หรือความเช่ียวชาญ และประสบการณในการ
ปฏิบัติงาน 
 
  เกณฑ �ผาน�  การประเมินสําหรับทุกตําแหนง คือตองไดคะแนนรวม
มากกวา หรือเทากับ 60% และตองไดคะแนนเฉล่ียในแตละองคประกอบท่ีประเมินมากกวา หรือ
เทากับ 60% ดวยตัวอยาง เชน 

 
  นาย ก. ไดรับคะแนนเฉล่ียของท้ัง 4 องคประกอบ คือ ในองคประกอบท่ี 1 
ถึง 4 มากกวาหรือเทากับ 60% และไดรับคะแนนเฉล่ียในแตละองคประกอบ คือ องคประกอบท่ี 
1 มากกวาหรือเทากับ 60% องคประกอบท่ี 2 มากกวา หรือเทากับ 60% องคประกอบท่ี 3 
มากกวา หรือเทากับ 60% และองคประกอบท่ี 4 มากกวาหรือเทากับ 60% 
 
  นาย ข. ไดรับคะแนนเฉล่ียของท้ัง 4 องคประกอบ คือ ในองคประกอบท่ี 1 
ถึง 4 มากกวาหรือเทากับ 60% และไดรับคะแนนเฉล่ียในแตละองคประกอบ คือ องคประกอบท่ี 
1 มากกวาหรือเทากับ 60% องคประกอบท่ี 2 มากกวา หรือเทากับ 60% องคประกอบท่ี 3 
มากกวา หรือเทากับ 60% และองคประกอบท่ี 4 นอยกวา 60% 
 
  ตามตัวอยางดงักลาว นาย ก. ไดคะแนนรวม > 60% และไดคะแนนเฉล่ีย
แตละองคประกอบ > 60% ดังนั้น นาย ก.จึงผานการประเมิน สวนนาย ข. ไดคะแนนรวม > 
60% แตไดคะแนนเฉล่ียในองคประกอบท่ี 4 < 60%  ดังนั้น นาย ข.จึงไมผานการประเมิน 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ > หมายถึง  มากกวา  หรือเทากับ 
 < หมายถึง  นอยกวา
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แบบประเมินผลงาน 
 
ช่ือผูขอรับการประเมิน........................................................................................................................ 
ตําแหนง..................................................................กอง...................................................................... 
ขอประเมินเพือ่แตงต้ังใหดํารงตําแหนง...........................................................................����� 
กอง............................................................กรม................................................................................... 
 

ผลการประเมินองคประกอบของผลงาน 

ผลงานท่ีเสนอ
ใหประเมิน 

คุณภาพและ
ความยุงยากและ
ซับซอนของ
ผลงาน  

(40 คะแนน) 

ประโยชนของ
ผลงาน  

(30 คะแนน) 
 

การเผยแพร 
(15 คะแนน) 

 

ความรู/ความ
ชํานาญ/ความ
เช่ียวชาญ/
ประสบการณ 
(15 คะแนน) 

รวมคะแนนท่ี
ไดรับ 

(คะแนน) 
 

เร่ืองท่ี 1      
เร่ืองท่ี 2      
เร่ืองท่ี 3      
คะแนนเฉล่ีย
รวมของแตละ
องคประกอบ 

     

รวมคะแนนท่ีไดรับ 4 องคประกอบ 
 
 เห็นควร ! ผานการประเมิน 

  ! ไมผานการประเมิน 
 
 ลงช่ือ�����������..��
  (..................................................) 
 วันท่ี��เดือน�.���พ.ศ. ��� 
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รายละเอียดการพิจารณาและความเหน็เพิ่มเติมของกรรมการ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
 
 
 
 

ลงช่ือ............................................ 
(..........................................) 

วันท่ี............................................. 
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ลักษณะของผลงานของตําแหนง 
สําหรับผูปฏบิัติงานท่ีมีประสบการณ 

 
ตําแหนงระดับ 6 

 
 1. ขอบเขตของผลงาน 
  ผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงานท่ีเกิดจากงานในหนาท่ีความ
รับผิดชอบของตําแหนง และสนองนโยบายของสวนราชการ จํานวนไมเกิน 3 ช้ิน หรือตามท่ี 
ก.พ. กําหนดในแตละสายงาน และอาจนาํผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงานเชิงวิชาการ
นอกเหนือหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนง หรือผลการปฏิบัติงาน และหรือผลสําเร็จของงาน
เชิงวิชาการดานอ่ืนท่ีเกีย่วของ หรือเกื้อกูลกับงานของตําแหนงท่ีจะประเมินมาประเมินไดตามความ
เหมาะสม 
 
 2. คุณภาพของผลงาน 
  มีคุณภาพของงานท่ีเช่ือถือได 
 
 3. ความยุงยากซับซอนของผลงาน 
  ใชหลักวิชาการเฉพาะทางในการปฏิบัติงานท่ีมีความยุงยากมาก จําเปนตองมี
การตัดสินใจ หรือแกปญหาในงานท่ีปฏิบัติดวยตนเองได 
 
 4. ประโยชนของผลงาน 
  เปนประโยชนตอทางราชการหรือประชาชน หรือตอความกาวหนาทาง
ราชการ หรือการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของ 
 
 5. ความรูความชํานาญงานและประสบการณ 
  มีความรู ความชํานาญงาน และประสบการณท่ีสามารถปฏิบัติงานในความ
รับผิดชอบดวยตนเองได เปนท่ียอมรับในงานนั้นๆ 
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ตําแหนงระดับ 7 

 
 1. ขอบเขตของผลงาน 
  ผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงานท่ีเกิดจากงานในหนาท่ีความ
รับผิดชอบของตําแหนง และสนองนโยบายของสวนราชการ จํานวนไมเกิน 3 ช้ิน หรือตามท่ี 
ก.พ. จะกําหนดในแตละสายงาน และอาจนําผลการปฏิบัติงาน และหรือผลสําเร็จของงานเชิง
วิชาการ นอกเหนือหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนง หรือผลการปฏิบัติงาน และหรือผลสําเร็จ
ของงานเชิงวิชาการดานอ่ืนท่ีเกี่ยวของ หรือเกื้อกูลกับงานของตําแหนงท่ีจะประเมินมาประเมินได
ตามความเหมาะสม 
 
 2. คุณภาพของผลงาน 
  มีคุณภาพของผลงานดี 
 
 3. ความยุงยากซับซอนของผลงาน 
  ใชหลักวิชาการเฉพาะทางในการปฏิบัติงานท่ีมีความยุงยากเปนพิเศษ 
จําเปนตองมีการตัดสินใจ หรือแกปญหาในงานท่ีปฏิบัติมาก 
 
 4. ประโยชนของผลงาน 
  เปนประโยชนตอทางราชการ หรือประชาชน หรือประเทศชาติ หรือตอ
ความกาวหนาทางวิชาการ หรือการพัฒนาการปฏิบัติงานในระดับสูง 
 
 5. ความรูความชํานาญงานและประสบการณ 
  มีความรู ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมาก เปนท่ียอมรับในระดับ
กอง หรือวงการวิชาการดานนั้นๆ 
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ตําแหนงระดับ 8 
 

 1. ขอบเขตของผลงาน 
  ผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงานท่ีเกิดจากงานในหนาท่ีความ
รับผิดชอบของตําแหนง และสนองนโยบายของสวนราชการ จํานวนไมเกิน 3 ช้ิน หรือตามท่ี 
ก.พ. จะกําหนดในแตละสายงาน และอาจนําผลการปฏิบัติงาน และหรือผลสําเร็จของงานเชิง
วิชาการ นอกเหนือหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนง หรือผลการปฏิบัติงาน และหรือผลสําเร็จ
ของงานเชิงวิชาการดานอ่ืนท่ีเกี่ยวของ หรือเกื้อกูลกับงานของตําแหนงท่ีจะประเมินมาประเมินได
ตามความเหมาะสม 
 
 2. คุณภาพของผลงาน 
  มีคุณภาพของผลงานดี 
 
 3. ความยุงยากซับซอนของผลงาน 
  ใชหลักวิชาการเฉพาะทางในการปฏิบัติงานท่ีมีความยุงยากเปนพิเศษ 
จําเปนตองมีการตัดสินใจ หรือแกปญหาในงานท่ีปฏิบัติเปนประจํา 
 
 4. ประโยชนของผลงาน 
  เปนประโยชนตอทางราชการ หรือประชาชน หรือประเทศชาติ หรือตอ
ความกาวหนาทางวิชาการ หรือการพัฒนาการปฏิบัติงานในระดับสูงมาก 
 
 5. ความรูความชํานาญงานและประสบการณ 
  มีความรู ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมากเปนพิเศษ เปนท่ียอมรับ
ในระดับกองหรือระดับกรม หรือวงการวิชาการดานนัน้ๆ 
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ลักษณะของผลงานของ 

ตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ 
ตําแหนงระดับ 9 

 
 1. ขอบเขตของผลงาน 
  ผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงานท่ีเกิดจากงานในหนาท่ีความ
รับผิดชอบของตําแหนง และสนองนโยบายของสวนราชการจํานวนไมเกิน 3 ช้ิน หรือตามท่ี ก.พ. 
จะกําหนดในแตละสายงาน โดยผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงานอยางนอย 1 ช้ิน 
จะตองเปนรูปธรรมในรูปของรายงานหรือเอกสารวิชาการหรือตํารา หรือคูมือ หรือแถบ
บันทึกเสียง หรือแถบบันทึกภาพยนตร หรือส่ิงประดิษฐตางๆ เปนตน และอาจนําผลการ
ปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงานเชิงวชิาการ นอกเหนือหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนง 
หรือผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงานเชิงวิชาการดานอ่ืนท่ีเกี่ยวของหรือเกื้อกูลกับงาน
ของตําแหนงท่ีจะประเมินมาประเมินได ตามความเหมาะสม 
 

 2. คุณภาพของผลงาน 
  มีคุณภาพของผลงานดีเดน 
 

 3. ความยุงยากและซับซอนของผลงาน 
  ใชหลักวิชาการเฉพาะทางอยางลึกซ้ึงในการปฏิบัติงานท่ีมีความยุงยากและ
ซับซอน 
 

 4. ประโยชนของผลงาน 
  เปนประโยชนอยางดียิ่งตอทางราชการ หรือประชาชน หรือประเทศชาติ 
หรือตอความกาวหนาทางวชิาการหรือการพัฒนาการปฏิบัติงานในระดับสูงมากอยางเห็นไดชัด 
 

 5. การเผยแพรผลงาน 
  มีผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงานท่ีไดนําไปเผยแพรอยางนอย 1 
ช้ิน โดยวิธีการตางๆ เชน จัดพิมพในรายงานประจําป เอกสารวารสารตางๆ การเสนอตอท่ีประชุม
ประกอบคําบรรยาย คําสอน การอบรม การสัมมนา การออกอากาศทางสถานีวิทย ุหรือ
สถานีโทรทัศน เปนตน 
 

 6. ความรู ความเช่ียวชาญและประสบการณ 
  มีความรู ความเช่ียวชาญและประสบการณสูงเปนท่ียอมรับในระดับกรม 
หรือระดับกระทรวง หรือวงการวิชาการดานนั้นๆ 
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ตําแหนงระดับ 10 

 
 1. ขอบเขตของผลงาน 
  ผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงานท่ีเกิดจากงานในหนาท่ีความ
รับผิดชอบของตําแหนง และสนองนโยบายของสวนราชการจํานวนไมเกิน 3 ช้ิน หรือตามท่ี ก.พ. 
จะกําหนดในแตละสายงาน โดยผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงานอยางนอย 1 ช้ิน 
จะตองเปนรูปธรรมในรูปของรายงานหรือเอกสารวิชาการหรือตํารา หรือคูมือ หรือแถบ
บันทึกเสียง หรือแถบบันทึกภาพยนตร หรือส่ิงประดิษฐตางๆ เปนตน และอาจนําผลการ
ปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงานเชิงวชิาการ นอกเหนือหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนง 
หรือผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงานเชิงวิชาการดานอ่ืนท่ีเกี่ยวของหรือเกื้อกูลกับงาน
ของตําแหนงท่ีจะประเมินมาประเมินได ตามความเหมาะสม 
 
 2. คุณภาพของผลงาน 
  มีคุณภาพของผลงานดีเดนเปนพิเศษ 
 
 3. ความยุงยากและซับซอนของผลงาน 
  ใชหลักวิชาการเฉพาะทางอยางลึกซ้ึงในการปฏิบัติงานท่ีมีความยุงยากและ
ซับซอนเปนพิเศษ 
 
 4. ประโยชนของผลงาน 
  เปนประโยชนอยางดีเยี่ยมตอทางราชการ หรือประชาชน หรือประเทศชาติ 
หรือตอความกาวหนาทางวชิาการในระดบัสูงเปนพิเศษอยางเหน็ไดชัด 
 
 5. การเผยแพรผลงาน 
  มีผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงานท่ีไดนําไปเผยแพรอยางนอย 1 
ช้ิน โดยวิธีการตางๆ เชน จัดพิมพในรายงานประจําป เอกสารวารสารตางๆ การเสนอตอท่ีประชุม
ประกอบคําบรรยาย คําสอน การอบรม การสัมมนา การออกอากาศทางสถานีวิทย ุหรือ
สถานีโทรทัศน เปนตน 
 
 6. ความรู ความเช่ียวชาญและประสบการณ 
  มีความรู ความเช่ียวชาญและประสบการณสูงมาก เปนท่ียอมรับในระดับกรม
หรือกระทรวง หรือระดับชาติ หรือวงการวิชาการดานนัน้ๆ 
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ตําแหนงระดับ 11 
 

 1. ขอบเขตของผลงาน 
  ผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงานท่ีเกิดจากงานในหนาท่ีความ
รับผิดชอบของตําแหนง และสนองนโยบายของสวนราชการจํานวนไมเกิน 3 ช้ิน หรือตามท่ี ก.พ. 
จะกําหนดในแตละสายงาน โดยผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงานอยางนอย 1 ช้ิน 
จะตองเปนรูปธรรมในรูปของรายงานหรือเอกสารวิชาการหรือตํารา หรือคูมือ หรือแถบ
บันทึกเสียง หรือแถบบันทึกภาพยนตร หรือส่ิงประดิษฐตางๆ เปนตน และอาจนําผลการ
ปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงานเชิงวชิาการ นอกเหนือหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนง 
หรือผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงานเชิงวิชาการดานอ่ืนท่ีเกี่ยวของหรือเกื้อกูลกับงาน
ของตําแหนงท่ีจะประเมินมาประเมินได ตามความเหมาะสม 
 

 2. คุณภาพของผลงาน 
  มีคุณภาพของผลงานดีเลิศ 
 

 3. ความยุงยากและซับซอนของผลงาน 
  ใชหลักวิชาการเฉพาะทางอยางลึกซ้ึงในการปฏิบัติงานท่ีมีความยุงยาก
และซับซอนมากเปนพิเศษ 
 

 4. ประโยชนของผลงาน 
  เปนประโยชนอยางดีเยี่ยมเปนพิเศษตอทางราชการ หรือประชาชน หรือ
ประเทศชาติ หรือตอความกาวหนาทางวชิาการหรือการพัฒนาการปฏิบัติงานในระดับสูงมากเปน
พิเศษอยางเห็นไดชัด 
  
 5. การเผยแพรผลงาน 
  มีผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงานท่ีไดนําไปเผยแพรอยาง
นอย 1 ช้ิน โดยวิธีการตางๆ เชน จัดพิมพในรายงานประจําป เอกสารวารสารตางๆ การเสนอตอท่ี
ประชุมประกอบคําบรรยาย คําสอน การอบรม การสัมมนา การออกอากาศทางสถานีวิทย ุหรือ
สถานีโทรทัศน เปนตน 
 

 6. ความรู ความเช่ียวชาญและประสบการณ 
  มีความรู ความเช่ียวชาญและประสบการณสูงมากเปนพิเศษ เปนท่ี
ยอมรับในระดบักระทรวง หรือระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 


