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หลกัเกณฑ์การประเมินค่างาน 

ส าหรับ 

ต าแหน่งประเภทวชิาการ ระดบัช านาญการ และระดบัช านาญการพเิศษ 

ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดบัช านาญงาน และระดบัอาวุโส                          

  การประเมินคุณภาพงานของต าแหน่งประเภทวชิาการ ระดบัช านาญการ และระดบัช านาญการ

พิเศษ และต าแหน่งประเภททัว่ไป ระดบัช านาญงาน และระดบัอาวุโส ให้ใชห้ลกัเกณฑ์การประเมิน

ค่างานเพื่อวดัคุณภาพงานของต าแหน่งตามลักษณะงาน หน้าท่ีและความรับผิดชอบ คุณภาพและ          

ความยุง่ยากของงาน  ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีตอ้งการในการปฏิบติังาน โดยก าหนด

องคป์ระกอบการประเมินค่างาน 4 ดา้น คือ    

 1.   หนา้ท่ีและความรับผดิชอบ  

 2.   ความยุง่ยากของงาน  

 3.   การก ากบัตรวจสอบ  

 4.   การตดัสินใจ 

โดยจ าแนกหลกัเกณฑก์ารประเมินค่างานตามประเภทต าแหน่ง ดงัน้ี 

       1. ต  าแหน่งประเภทวชิาการ ระดบัช านาญการ และระดบัช านาญการพิเศษ ตามเอกสารแนบ 4.1 

       2. ต าแหน่งประเภททัว่ไป ระดบัช านาญงาน และระดบัอาวโุส ตามเอกสารแนบ 4.2 

         

เอกสารแนบ 4 
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หลกัเกณฑ์การประเมินค่างานส าหรับต าแหน่งประเภทวชิาการ 

องค์ประกอบการประเมนิค่างาน   

1.  หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ (30 คะแนน) 
  1.1 ปฏิบติังานระดบัตน้ โดยตอ้งใช้ความคิดริเร่ิมประกอบกบัวิธีการ หรือแนวทางปฏิบติัท่ีมีอยู ่
  (10-15 คะแนน) 
 1.2 ปฏิบติังานท่ีค่อนขา้งยาก หรืองานท่ีมีขอบเขต เน้ือหาค่อนขา้งหลากหลายโดยตอ้งใช ้  
              ความคิดริเร่ิมในงานท่ีมีแนวทางปฏิบติันอ้ยมาก (16-20 คะแนน) 
    1.3 ปฏิบัติงานท่ียาก หรืองานท่ีมีขอบเขตเน้ือหาหลากหลายโดยต้องใช้ความคิดริเร่ิมใน 

การปรับเปล่ียนวธีิการปฏิบติังานใหเ้หมาะสมกบัสภาพการณ์ (21-25 คะแนน)  
  1.4  ปฏิบัติงานท่ียากมาก หรืองานท่ีมีขอบเขตเน้ือหาหลากหลาย โดยต้องใช้ ความคิด 

 ริเ ร่ิมในการก าหนด หรือปรับเปล่ียนแนวทางปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพการณ์   
(26-30 คะแนน) 

2. ความยุ่งยากของงาน (30 คะแนน) 

 2.1 เป็นงานท่ีไม่ยุง่ยาก มีแนวทางปฏิบติังานท่ีชดัเจน (10-15 คะแนน) 

 2.2 เป็นงานท่ีค่อนขา้งยุง่ยากซบัซอ้น และมีขั้นตอนวธีิการค่อนขา้งหลากหลาย (16-20 คะแนน) 

 2.3 เป็นงานท่ียุ่งยากซบัซ้อน ตอ้งประยุกตใ์ชค้วามรู้และประสบการณ์ในการปรับเปล่ียนวิธีการ 
  ปฏิบติังานใหเ้หมาะสมกบัสภาพการณ์ (21-25 คะแนน) 

 2.4 เป็นงานท่ีมีความยุง่ยากซบัซอ้นมาก ตอ้งประยกุตใ์ชค้วามรู้และประสบการณ์ในการก าหนด     
              หรือปรับเปล่ียนแนวทางปฏิบติังานใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพการณ์ (26-30 คะแนน) 

3.  การก ากบัตรวจสอบ (20 คะแนน) 
    3.1 ไดรั้บการก ากบั แนะน า ตรวจสอบอยา่งใกลชิ้ด (1-5 คะแนน) 
     3.2 ไดรั้บการก ากบั แนะน า ตรวจสอบการปฏิบติังานบา้ง (6-10 คะแนน) 
     3.3  ได้รับการตรวจสอบ ติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานเป็นระยะตามท่ีก าหนด 

 ในแผนปฏิบติังาน (11-15 คะแนน) 
 3.4  ได้รับการตรวจสอบ ติดตามผลสัมฤทธ์ิของการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ 

(16-20 คะแนน) 

เอกสารแนบ 4.1 
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4. การตัดสินใจ (20 คะแนน) 
 4.1 ในการปฏิบติังานมีการตดัสินใจบา้ง (1-5 คะแนน) 
 4.2 ในการปฏิบติังานมีการตดัสินใจดว้ยตนเองค่อนขา้งมาก วางแผนและก าหนดแนวทาง แกไ้ข 
  ปัญหาในงานท่ีรับผดิชอบ (6-10 คะแนน)   
 4.3 ในการปฏิบติังานมีการตดัสินใจดว้ยตนเองอยา่งอิสระ สามารถปรับเปล่ียนแนวทางและแกไ้ข

ปัญหาในการปฏิบติังานท่ีรับผดิชอบ (11-15 คะแนน) 
 4.4 ในการปฏิบติังานมีการตดัสินใจดว้ยตนเองอยา่งอิสระในการริเร่ิมพฒันาแนวทางและวิธีการ

ปฏิบติังาน (16 – 20 คะแนน) 

เกณฑ์การตัดสิน 

  ระดบัช านาญการ  ไดค้ะแนน 65 คะแนนข้ึนไป 
  ระดบัช านาญการพิเศษ ไดค้ะแนน 80 คะแนนข้ึนไป 
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แบบประเมนิค่างานต าแหน่งประเภทวชิาการ (ระดบัช านาญการ และระดับช านาญการพเิศษ) 

 

1. ต าแหน่งเลขท่ี .............................................................. 

 ช่ือต าแหน่ง ................................................... ระดบั ......................... ขอปรับเป็นระดบั ............................... 

 งาน/ฝ่าย/กลุ่ม ..................................................กอง/ส านกั ............................................................... 

2. หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของต าแหน่ง (เดิม) 

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

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

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

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

3. หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของต าแหน่ง (ใหม่) 

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

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

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

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

4. วเิคราะห์เปรียบเทียบหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ คุณภาพ และความยุง่ยากของงานท่ีเปล่ียนแปลงไป 

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

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

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

................................................................................................................................................................. 
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5. การประเมินค่างานของต าแหน่ง 

องค์ประกอบ คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด้รับ เหตุผลในการ
พจิารณา 

 

1. หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ 
     (  )  ปฏิบติังานระดบัตน้ โดยตอ้งใชค้วามคิดริเร่ิม 
            ประกอบกบัวธีิการ หรือแนวทางปฏิบติัท่ีมีอยู ่
            (10-15 คะแนน) 
     (  )  ปฏิบติังานท่ีค่อนขา้งยาก หรืองานท่ีมีขอบเขต เน้ือหา 
            ค่อนขา้งหลากหลายโดยตอ้งใชค้วามคิดริเร่ิมในงาน 
            ท่ีมีแนวทางปฏิบติันอ้ยมาก (16-20 คะแนน) 
     (  )  ปฏิบติังานท่ียาก หรืองานท่ีมีขอบเขตเน้ือหาหลากหลาย 
           โดยตอ้งใชค้วามคิดริเร่ิมในการปรับเปล่ียนวธีิการ 
            ปฏิบติังานใหเ้หมาะสมกบัสภาพการณ์ (21-25 คะแนน)  

 

30 
  

     (  )  ปฏิบติังานท่ียากมาก หรืองานท่ีมีขอบเขต 
            เน้ือหาหลากหลาย โดยตอ้งใช ้ความคิดริเร่ิมใน 
            การก าหนด หรือปรับเปล่ียนแนวทางปฏิบติังานให ้
            เหมาะสมกบัสภาพการณ์  (26-30 คะแนน) 
 

2. ความยุ่งยากของงาน 
     (  )  เป็นงานท่ีไม่ยุง่ยาก มีแนวทางปฏิบติังานท่ีชดัเจน 
            (10-15 คะแนน) 
     (  )  เป็นงานท่ีค่อนขา้งยุง่ยากซบัซอ้น และมีขั้นตอนวธีิการ 
            ค่อนขา้งหลากหลาย (16-20 คะแนน) 
     (  )  เป็นงานท่ียุง่ยากซบัซอ้น ตอ้งประยกุตใ์ชค้วามรู้ 
            และประสบการณ์ในการปรับเปล่ียนวธีิการปฏิบติังาน 
            ใหเ้หมาะสมกบัสภาพการณ์ (21-25 คะแนน) 
     (  )  เป็นงานท่ีมีความยุง่ยากซบัซอ้นมาก  ตอ้งประยกุตใ์ช ้
            ความรู้และประสบการณ์ในการก าหนด หรือปรับเปล่ียน 
            แนวทางปฏิบติังานใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบั 
            สภาพการณ์   
            (26-30 คะแนน) 

 
 
 
 
 
 

 

30 
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องค์ประกอบ คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด้รับ เหตุผลในการ
พจิารณา 

 

3. การก ากบัตรวจสอบ 
    (  )  ไดรั้บการก ากบั แนะน า ตรวจสอบอยา่งใกลชิ้ด  
            (1-5 คะแนน) 
     (  )  ไดรั้บการก ากบั แนะน า ตรวจสอบการปฏิบติังานบา้ง 
            (6-10 คะแนน) 
     (  )  ไดรั้บการตรวจสอบ ติดตามความกา้วหนา้ของการ 
            ปฏิบติังานเป็นระยะตามท่ีก าหนดในแผนปฏิบติังาน 
            (11-15 คะแนน) 
     (  )  ไดรั้บการตรวจสอบ ติดตามผลสมัฤทธ์ิของการปฏิบติังาน 
            ตามแผนงาน/โครงการ (16-20 คะแนน) 
 

4. การตดัสินใจ 
     (  )  ในการปฏิบติังานมีการตดัสินใจบา้ง 
            (1-5 คะแนน) 
     (  )  ในการปฏิบติังานมีการตดัสินใจดว้ยตนเองค่อนขา้งมาก  
            วางแผนและก าหนดแนวทาง แกไ้ขปัญหาในงาน 
            ท่ีรับผิดชอบ (6-10 คะแนน)   
     (  )  ในการปฏิบติังานมีการตดัสินใจดว้ยตนเองอยา่งอิสระ   
           สามารถปรับเปล่ียนแนวทางและแกไ้ขปัญหาในการ 
           ปฏิบติังานท่ีรับผิดชอบ 
           (11-15 คะแนน) 
    (  )  ในการปฏิบติังานมีการตดัสินใจดว้ยตนเองอยา่งอิสระ 
           ในการริเร่ิมพฒันาแนวทางและวธีิการปฏิบติังาน 
           (16 – 20 คะแนน) 
  
 
 

 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 

  

รวม 100   
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สรุปผลการประเมนิค่างาน / เหตุผล 

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

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

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

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

. 

  (  ) ผา่นการประเมิน  

  (  ) ไม่ผา่นการประเมิน  

    

ความเห็นของส่วนราชการ 

 ไดต้รวจสอบรายละเอียดแลว้ ขอรับรองวา่ขอ้มูลขา้งตน้ของต าแหน่งเลขท่ี.............  ถูกตอ้งและ

เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการก าหนดต าแหน่งและหลกัเกณฑก์ารประเมินค่างาน  

 

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

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

             หวัหนา้หน่วยงานการเจา้หนา้ท่ี 

 

 

 

 

 

 

\ 
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  (  ) เห็นดว้ย  

   เหตุผล…………………………………………………………………………... 

  (  ) ไม่เห็นดว้ย  

   เหตุผล……………………………………………………………………… 

 

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

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

 ผูอ้  านวยการกอง/ส านกัหรือเทียบเท่า ซ่ึงรับผดิชอบงานการเจา้หนา้ท่ี 
 

   

  (  ) เห็นควรน าเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง  

   เหตุผล…………………………………………………………………………... 

  (  ) ไม่เห็นควรน าเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง  

   เหตุผล………………………………………………………………………….. 

 

 

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

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

             หวัหนา้ส่วนราชการระดบักรม  
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การพจิารณาของ อ.ก.พ. กระทรวง 

 

 อ.ก.พ. กระทรวง.......................... ในการประชุมคร้ังท่ี……/………วนัท่ี………………………. 

ไดพ้ิจารณาตามหลกัเกณฑก์ารก าหนดต าแหน่งและหลกัเกณฑก์ารประเมินค่างาน แลว้มีมติ ดงัน้ี 

 (  )  อนุมติั  

   เหตุผล…………………………………………………………………………………… 

 (  )  ไม่อนุมติั  

   เหตุผล…………………………………………………………………………………… 

 (  )  อ่ืนๆ…………………………………………………………………………………….. 

 

                       

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

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

 เลขานุการ อ.ก.พ. กระทรวง…………. 

  

 ขอรับรองวา่มติ อ.ก.พ.ฯ ดงักล่าวถูกตอ้งตรงตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ี ก.พ. ก าหนด 

                    

             

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

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

 ประธาน อ.ก.พ. กระทรวง…….  

                                        หรือผูท่ี้ประธาน อ.ก.พ. กระทรวง………มอบหมาย OCS
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หลกัเกณฑ์การประเมินค่างานส าหรับต าแหน่งประเภททั่วไป 

องค์ประกอบการประเมนิค่างาน   

1.  หน้าที่และความรับผดิชอบ (30 คะแนน)  
 1.1     ปฏิบติังานระดบัตน้ ซ่ึงมีแนวทางปฏิบติัและมาตรฐานชดัเจน (10-15 คะแนน) 
 1.2    ปฏิบติังานท่ีค่อนขา้งยากโดยอาศยัค าแนะน า แนวทาง หรือคู่มือปฏิบติังานท่ีมีอยู ่ 
   (16-20 คะแนน) 
 1.3     ปฏิบติังานท่ียาก โดยปรับใชว้ธีิการหรือแนวทาง ปฏิบติัท่ีมีอยูไ่ด ้(21-25 คะแนน) 
 1.4   ปฏิบติังานท่ียากมาก หรืองานท่ีมีขอบเขต เน้ือหาค่อนขา้งหลากหลายโดยปรับวิธีการหรือ

แนวทางปฏิบติังานท่ีมีอยู ่(26-30 คะแนน)  

2.  ความยุ่งยากของงาน (30 คะแนน) 
 2.1   เป็นงานท่ีไม่ยุง่ยาก มีค าแนะน า คู่มือ  และแนวทางปฏิบติัท่ีชดัเจน (10-15 คะแนน) 
  2.2    เป็นงานท่ีค่อนขา้งยากมีแนวทางปฏิบติัท่ีหลากหลาย (16-20 คะแนน) 
 2.3  เป็นงานท่ียุง่ยากตอ้งประยกุตใ์ชค้วามรู้และประสบการณ์ในการเลือกใชว้ิธีการ และแนวทาง 

ใหเ้หมาะสมกบัสภาพการณ์ (21-25 คะแนน) 
 2.4  เป็นงานท่ีมีความยุ่งยากซับซ้อนมาก มีความหลากหลายและมีขั้นตอนวิธีการท่ียุ่งยาก            

ตอ้งประยุกต์ใชค้วามรู้และประสบการณ์ ในการปรับเปล่ียนวิธีการและแนวทางปฏิบติังาน
ใหเ้หมาะสมกบัสภาพการณ์ (26-30 คะแนน)  

3.  การก ากบัตรวจสอบ (20 คะแนน) 
 3.1  ไดรั้บการก ากบั แนะน า ตรวจสอบอยา่งใกลชิ้ด (1-5 คะแนน) 
     3.2  ไดรั้บการก ากบั แนะน า ตรวจสอบการปฏิบติังานบา้ง (6-10 คะแนน) 
     3.3  ไดรั้บการก ากบั แนะน า ตรวจสอบเฉพาะบางเร่ืองท่ีมีความส าคญั (11-15 คะแนน) 
     3.4  ไดรั้บการก ากบั แนะน า ตรวจสอบการปฏิบติังานนอ้ยมาก (16-20 คะแนน) 

4. การตัดสินใจ (20 คะแนน) 
 4.1  ในการปฏิบติังานมีการตดัสินใจบา้ง โดยจะไดรั้บค าแนะน าในกรณีท่ีมีปัญหา  (1-5 คะแนน) 
 4.2  ในการปฏิบติังานมีการตดัสินใจบางส่วนโดยให้มีการรายงานผลการตดัสินใจเป็นระยะ  

(6-10 คะแนน) 

เอกสารแนบ 4.2 
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 4.3  ในการปฏิบติังานมีการตดัสินใจค่อนขา้งมากโดยใหมี้การรายงานผลการตดัสินใจในเร่ืองท่ี
ส าคญั (11-15 คะแนน) 

 4.4  ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจค่อนข้างมาก สามารถวางแผนและก าหนดแนวทาง 
การปฏิบติังานและแกปั้ญหาในงานท่ีรับผดิชอบ (16-20 คะแนน) 

เกณฑ์การตัดสิน 

  ระดบัช านาญงาน  ไดค้ะแนน 65 คะแนนข้ึนไป 
  ระดบัอาวโุส     ไดค้ะแนน 80 คะแนนข้ึนไป 
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แบบประเมนิค่างานต าแหน่งประเภททัว่ไป (ระดับช านาญงาน และระดับอาวุโส) 

 

1. ต าแหน่งเลขท่ี .............................................................. 

 ช่ือต าแหน่ง ................................................... ระดบั ......................... ขอปรับเป็นระดบั................................ 

 งาน/ฝ่าย/กลุ่ม ..................................................กอง/ส านกั ............................................................... 

2. หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของต าแหน่ง (เดิม) 

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

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

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

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

.3. หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของต าแหน่ง (ใหม่) 

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

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

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

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

 

4. วเิคราะห์เปรียบเทียบหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ คุณภาพและความยุง่ยากของงานท่ีเปล่ียนแปลงไป 

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

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

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

...................................................................................................................................................................................... 
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5. การประเมินค่างานของต าแหน่ง 

องค์ประกอบ คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด้รับ เหตุผลในการ
พจิารณา 

 

1. หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ 
       (  )  ปฏิบติังานระดบัตน้ ซ่ึงมีแนวทางปฏิบติั 
            และมาตรฐานชดัเจน (10-15 คะแนน) 
     (  )  ปฏิบติังานท่ีค่อนขา้งยากโดยอาศยัค าแนะน า แนวทาง      
           หรือคู่มือปฏิบติังานท่ีมีอยู ่(16-20 คะแนน) 
     (  )  ปฏิบติังานท่ียาก โดยปรับใชว้ธีิการ หรือแนวทาง 
            ปฏิบติัท่ีมีอยูไ่ด ้ (21-25 คะแนน) 
     (  )  ปฏิบติังานท่ียากมาก หรืองานท่ีมีขอบเขต เน้ือหา 
            ค่อนขา้งหลากหลายโดยปรับวธีิการ หรือแนวทาง 
            ปฏิบติังานท่ีมีอยู ่(26-30 คะแนน) 
 

 

30 
  

2. ความยุ่งยากของงาน 
     (  )  เป็นงานท่ีไม่ยุง่ยาก มีค าแนะน า คู่มือ และแนวทางปฏิบติั 
            ท่ีชดัเจน (10-15 คะแนน) 
     (  )  เป็นงานท่ีค่อนขา้งยากมีแนวทางปฏิบติัท่ีหลากหลาย 
            (16-20 คะแนน) 
     (  )  เป็นงานท่ียุง่ยากตอ้งประยกุตใ์ชค้วามรู้และประสบการณ์ 
            ในการเ ลือกใช้วิ ธีการ และแนวทางให้ เหมาะสมกับ 
            สภาพการณ์ (21-25 คะแนน) 
     (  )  เป็นงานท่ีมีความยุง่ยากซบัซอ้นมากมีความหลากหลาย 
            และมีขั้นตอนวธีิการท่ียุง่ยากตอ้งประยกุตใ์ชค้วามรู้ 
            และประสบการณ์ ในการปรับเปล่ียนวธีิการและ          
            แนวทางปฏิบติังานใหเ้หมาะสมกบัสภาพการณ์        
            (26-30 คะแนน) 
 

3. การก ากบัตรวจสอบ 
    (  )  ไดรั้บการก ากบั แนะน า ตรวจสอบอยา่งใกลชิ้ด 
            (1-5 คะแนน) 
     (  )  ไดรั้บการก ากบั แนะน า ตรวจสอบการปฏิบติังานบา้ง           
             (6-10 คะแนน) 
 

30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
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องค์ประกอบ คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด้รับ เหตุผลในการ
พจิารณา 

   
    (  )  ไดรั้บการก ากบั แนะน า ตรวจสอบ 
            เฉพาะบางเร่ืองท่ีมีความส าคญั (11-15 คะแนน) 
     (  )  ไดรั้บการก ากบั แนะน า ตรวจสอบการปฏิบติังาน 
            นอ้ยมาก (16-20 คะแนน) 
 

4. การตดัสินใจ 
     (  )  ในการปฏิบติังานมีการตดัสินใจบา้งโดยจะไดรั้บ 
            ค  าแนะน าในกรณีท่ีมีปัญหา (1-5 คะแนน) 
     (  )  ในการปฏิบติังานมีการตดัสินใจบางส่วนโดยใหมี้ 
            การรายงานผลการตดัสินใจเป็นระยะ  (6-10 คะแนน) 
     (  )  ในการปฏิบติังานมีการตดัสินใจค่อนขา้งมากโดยใหมี้การ 
            รายงานผลการตดัสินใจในเร่ืองท่ีส าคญั 
            (11-15 คะแนน) 
     (  )  ในการปฏิบติังานมีการตดัสินใจค่อนขา้งมาก สามารถ 
             วางแผนการปฏิบติังาน และแกปั้ญหาในงานท่ีรับผิดชอบ 
            (16-20 คะแนน) 
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รวม 100   
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สรุปผลการประเมนิค่างาน / เหตุผล 

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

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

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

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

. 

  (  ) ผา่นการประเมิน  

  (  ) ไม่ผา่นการประเมิน  

    

ความเห็นของส่วนราชการ 

 ได้ตรวจสอบรายละเอียดแล้ว ขอรับรองว่าขอ้มูลขา้งตน้ของต าแหน่งเลขท่ี..........  ถูกตอ้งและ

เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการก าหนดต าแหน่งและหลกัเกณฑก์ารประเมินค่างาน  

 

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

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

             หวัหนา้หน่วยงานการเจา้หนา้ท่ี 
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  (  ) เห็นดว้ย  

   เหตุผล…………………………………………………………………………... 

  (  ) ไม่เห็นดว้ย  

   เหตุผล……………………………………………………………………… 

 

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

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

 ผูอ้  านวยการกอง/ส านกัหรือเทียบเท่า ซ่ึงรับผดิชอบงานการเจา้หนา้ท่ี 
 

   

  (  ) เห็นควรน าเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง  

   เหตุผล…………………………………………………………………………... 

  (  ) ไม่เห็นควรน าเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง  

   เหตุผล………………………………………………………………………….. 

 

 

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

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

             หวัหนา้ส่วนราชการระดบักรม  
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การพจิารณาของ อ.ก.พ. กระทรวง 

 

 อ.ก.พ. กระทรวง.......................... ในการประชุมคร้ังท่ี……/………วนัท่ี………………………. 

ไดพ้ิจารณาตามหลกัเกณฑก์ารก าหนดต าแหน่งและหลกัเกณฑก์ารประเมินค่างาน แลว้มีมติ ดงัน้ี 

 (  )  อนุมติั  

   เหตุผล…………………………………………………………………………………… 

 (  )  ไม่อนุมติั  

   เหตุผล…………………………………………………………………………………… 

 (  )  อ่ืนๆ…………………………………………………………………………………….. 

 

                       

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

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

 เลขานุการ อ.ก.พ. กระทรวง…………. 

  

 ขอรับรองวา่มติ อ.ก.พ.ฯ ดงักล่าวถูกตอ้งตรงตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ี ก.พ. ก าหนด 

                    

             

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

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

 ประธาน อ.ก.พ. กระทรวง…….  

                                           หรือผูท่ี้ประธาน อ.ก.พ. กระทรวง………มอบหมาย 
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