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(3) คณะกรรมการประเมินผลงานที่ อ.ก.พ. กรม แต่งต้ัง พิจารณาเอกสารการประเมินผล
งานตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ อ.ก.พ. กรม หรือคณะกรรมการประเมินผลงานได้กําหนดไว้ 

(4) เม่ือคณะกรรมการประเมินผลงานมีมติให้ผ่านการประเมิน  ให้กองการเจ้าหน้าที่เสนอ
อธิบดีพิจารณาลงนามในคําสั่งให้ผู้ท่ีผ่านการประเมินผลงานได้รับเงินประจําตําแหน่ง ได้ไม่ก่อนวันที่                 
ผู้ท่ีขอรับการประเมินมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ อ.ก.พ. กรม กําหนด และไม่ก่อนวันท่ีกองการ
เจ้าหน้าท่ีได้รับเอกสารการประเมินผลงานที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ 

๒. ตําแหน่งประเภทวิชาการของกรมทางหลวงที่มีเงินประจําตําแหน่ง (ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการใหข้าราชการ  
พลเรือนสามัญได้รับเงินประจําตําแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม) 

๒.๑ สายงานวิศวกรรมโยธา 
๒.๒ สายงานวิศวกรรมเครื่องกล 
๒.๓ สายงานวิศวกรไฟฟ้า 
๒.๔ สายงานวิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร 
๒.๕ สายงานวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๒.๖ สายงานรังสีการแพทย์ 
๒.๗ สายงานพยาบาลวิชาชีพ 

๓. คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อขอรับเงินประจําตําแหน่ง 
๓.๑ มีคุณสมบัติบุคคลดังนี้ 

๓.๑.๑ ปัจจุบันเป็นผู้ดํารงตําแหน่งในสายงานท่ีมีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่งตามกฎ ก.พ. ว่าด้วย
การให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจําตําแหน่ง พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

๓.๑.๒ มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่จะเข้ารับการคัดเลือกตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหน่งท่ี ก.พ. กําหนด หรือได้รับยกเว้นจาก ก.พ. 

๓.๑.๓ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของสายงานหรือคุณวุฒิเพ่ิมเติมตามท่ี ก.พ. กําหนด หรือ    
ได้รับยกเว้นจาก ก.พ. 

๓.๑.๔ เป็นผู ้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ หรือเทียบเท่า ในสายงานท่ีมี       
สิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่ง และปฏิบัติหน้าท่ีหลักของตําแหน่งดังกล่าว  มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

๓.๒ มีผลการประเมินคุณลักษณะของบุคคลท่ีประเมินโดยผู้บังคับบัญชาตามเกณฑ์ท่ีกําหนดดังนี้ 

องค์ประกอบ การประเมินคณุลักษณะของบุคคลระดับชํานาญการ 
คุณลักษณะบคุคล  ความรับผิดชอบ (๒๐ คะแนน) 

 ความคิดริเริ่ม (๑๕ คะแนน) 
 การแก้ไขปัญหาและการตัดสนิใจ (๑๕ คะแนน) 
 ความประพฤติ (๑๕ คะแนน) 
 ความสามารถในการสื่อความหมาย (๑๕ คะแนน) 
 การพัฒนาตนเอง (๒๐ คะแนน) 
 คุณลักษณะอื่น ๆ (กรณีท่ีเห็นควรกําหนดแทนคุณลักษณะข้างต้น) 

คะแนนที่ถือว่า “ผ่าน”  มากกว่า ๗๐ คะแนน  
(ระดับ “ดี”) โดยความเห็นของผู้บังคับบัญชาท่ีประเมินและ
ผู้บังคับบัญชาในระดับที่เหนือขึ้นไปต้องสอดคล้องกันว่า “ผ่าน” 
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 ท้ังนี้  ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ขอรับการคัดเลือก เป็นผู้ประเมินพร้อมท้ังระบุเหตุผลการประเมิน        
เป็นลายลักษณ์อักษร และผู้บังคับบัญชาสามารถกําหนดคุณลักษณะท้ังหมดข้างต้นหรือบางคุณลักษณะ                  
เพ่ือใช้ในการประเมินได้ รวมท้ังอาจกําหนดคุณลักษณะอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมได้ แต่ต้องกําหนดคะแนนเต็มใน               
แต่ละคุณลักษณะไว้ด้วย โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนนดังนี้ 
 

ระดับ/คะแนน คําอธบิาย 

ระดับ “ดีมาก” 
(มากกว่า ๘๐ คะแนน) 

 มีคุณลักษณะบุคคลอยู่ในระดับ “ดีมาก” ซ่ึงส่งผลให้การปฏิบัติงาน   
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากกว่าบุคคลอ่ืนอย่างชัดเจน และ  
เกิดผลสําเร็จของงานท่ีโดดเด่นและเป็นรูปธรรม  

ระดับ “ดี” 
(๗๑ - ๘๐ คะแนน) 

 มีคุณลักษณะบุคคลอยู่ในระดับ “ดี” ซ่ึงส่งผลให้การปฏิบัติงาน   
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากกว่าบุคคลอ่ืนค่อนข้างชัดเจน 
และเกิดผลสําเร็จของงานท่ีเป็นรูปธรรม 

ระดับ “พอใช้” 
(๖๑ – ๗๐ คะแนน) 

 มีคุณลักษณะบุคคลอยู่ในระดับ “พอใช้” ซ่ึงส่งผลให้การปฏิบัติงาน   
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากกว่าบุคคลอ่ืนเล็กน้อย และ
เกิดผลสําเร็จของงานที่เป็นรูปธรรม 

ระดับ “ควรปรับปรงุ” 
(ไม่เกิน ๖๐ คะแนน) 

 มีคุณลักษณะบุคคลอยู่ในระดับ “ควรปรับปรุง” ซ่ึงจําเป็นต้อง
ได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น 

 อนึ่ง ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาท่ีประเมินและผู้บังคับบัญชาในระดับท่ีเหนือขึ้นไปมีความเห็นแตกต่างกัน 
ให้อธิบดีเป็นผู้พิจารณาช้ีขาด 

 กรณีผู้ ท่ีจะเข้ารับการคัดเลือกได้รับคะแนนไม่ถึงตามเกณฑ์ท่ีกําหนด ถือว่า “ไม่ผ่าน” และ           
ไม่สามารถ  เข้ารับการประเมินบุคคลได้ ผู้บังคับบัญชาท่ีประเมินต้องช้ีแจงผลการพิจารณาให้ผู้ท่ีจะเข้ารับการ
คัดเลือกทราบ และติดตามดูแลให้ผู้ที่จะเข้ารับการคัดเลือกปรับปรุงพัฒนาตนเองจนสามารถผ่านการประเมิน
คุณลักษณะได้ 

๓.๓ มีผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพ
มากข้ึนท่ีเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีกําหนดไว้ดังนี้ 

๓.๓.๑ ผลงาน 
(1) จํานวน ๒ เร่ือง และมีสัดส่วนของผลงานที่ผู้ขอรับการประเมินปฏิบัติไม่น้อยกว่า ๗๐% 
(2) เป็นผลงานท่ีมีช่ือเรื่องหรือหัวข้อเรื่อง และเค้าโครงเรื่อง ตามท่ีได้เสนอผ่านกระบวนการ

คัดเลือกและอธิบดีได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 
(3) เป็นผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงานที่เกิดจากงานในหน้าท่ีความรับผิดชอบ

ของตําแหน่ง และสอดคล้องกับหน้าท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานของตําแหน่งท่ีจะขอรับเงินประจําตําแหน่ง  
ซ่ึงกําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนดของ ก.พ. และมาตรฐานทางวิชาชีพของสายงานนั้น ๆ  

(4) เป็นผลงานท่ีสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประเมินผลงานท่ี อ.ก.พ.
กรม แต่งต้ังได้กําหนดไว้เพ่ิมเติม เพ่ือแสดงให้เห็นถึงคุณภาพและความยุ่งยากซับซ้อนของผลงานในแต่ละสายงาน 
และเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับหน่วยงานและทางราชการ  รวมทั้งต้องมีลักษณะดังนี้ 



4 
 

(๔.๑) เป็นผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงานที่เกิดจากงานในหน้าท่ีความ
รับผิดชอบของตําแหน่ง สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานของตําแหน่งที่จะเข้ารับการ
คัดเลือก ซ่ึงกําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนดของ ก.พ. และสามารถระบุผลสําเร็จของงานหรือประโยชน์ท่ี       
เกิดจากผลงานดังกล่าว หรือการนําผลงานไปใช้เพ่ือแก้ปัญหางานหรือใช้เสริมยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

(๔.๒) เป็นผลงานท่ีมีลักษณะเชิงวิชาการ เช่น งานแก้ไข ลด หรือป้องกันปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน งานปรับปรุงหรือพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น งานดําเนินการเชิงรุกเพ่ือ              
เพ่ิมประสิทธิภาพ งานที่คิดริเริ่มใหม่ งานท่ีลดข้อผิดพลาด เป็นต้น 

(๔.๓) เป็นงานที่มีคุณภาพในระดับ “ดี” เม่ือเทียบกับงานอ่ืน 
(๔.๔) เป็นงานท่ีต้องใช้หลักวิชาการเฉพาะทางที่มีความยุ่งยากซับซ้อน เม่ือเทียบกับ  

งานอ่ืนและจําเป็นต้องมีการตัดสินใจ  หรือแก้ไขปัญหาในงานดังกล่าวมากกว่างานอ่ืน 
(๔.๕) เป็นประโยชน์กับทางราชการและหน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวง 
(๔.๖) ผลงานแสดงถึงความรู้ความชํานาญงานและประสบการณ์ท่ีสูงมาก เป็นท่ียอมรับ

ในระดับหน่วยงานหรือวงการวิชาการหรือวิชาชีพด้านนั้น ๆ 
(5) กรณีที่เป็นผลงานร่วมกันของบุคคลหลายคนจะต้องแสดงให้เห็นว่าผู้เข้ารับการคัดเลือกได้           

มีส่วนร่วมในการจัดทําหรือผลิตผลงานในส่วนใดและเป็นสัดส่วนเท่าใด โดยมีคํารับรองจากผู้มีส่วนร่วมในผลงานนั้น  
และจากผู้บังคับบัญชาด้วย 

(6) กรณีท่ีเป็นผลงานที่มีลักษณะหรือกระบวนงานท่ีเหมือนกันหรือใกล้เคียงกัน ต้องมีความ
ยุ่งยากและปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานท่ีแตกต่างกัน รวมทั้งมีการจัดการความยุ่งยากหรือการแก้ไขปัญหาที่
ต่างกันตามลักษณะข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึ้นในแต่ละผลงาน 

(7) ไม่ใช่ผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อขอรับปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรหรือเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม 

(8) ไม่ใช่ผลงานท่ีเคยนําไปใช้ในการประเมินเพ่ือเลื่อนขึ้นแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในระดับท่ี
สูงขึ้นหรือใช้ในการประเมินเพ่ือขอรับเงินประจําตําแหน่งมาแล้ว 

(9) ไม่ใช่ผลงานที่คัดลอกจากผลงานของผู้อ่ืน 
(10) ไม่ใช่ผลงานที่คัดลอกจากกฎหมาย กฎระเบียบ หลักเกณฑ์หรือแนวทางวิธีการปฏิบัติงาน 

โดยไม่แสดงถึงผลงานในส่วนท่ีผู้ขอรับการประเมินปฏิบัติจริง 
 ท้ังนี้ คณะกรรมการประเมินผลงานท่ี อ.ก.พ. กรม แต่งต้ัง อาจพิจารณากําหนดเงื่อนไข 
ขอบเขต ลักษณะและมาตรฐานของผลงานเพ่ิมเติมให้มีความเหมาะสมกับระดับตําแหน่ง สายงานและลักษณะ
ของหน่วยงานก็ได้ 

๓.๓.๒ ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
(1) จํานวน ๑ เรื่อง 
(2) เป็นแนวความคิด วิสัยทัศน์หรือแผนงานท่ีจะทําในอนาคต เพ่ือพัฒนางานในตําแหน่งที่

ขอรับการประเมินและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรมทางหลวง 
(3) เป็นแนวความคิดหรือแผนงานท่ีจะดําเนินการในอนาคตท่ีแสดงถึงการใช้ความรู้               

ความชํานาญงาน และประสบการณ์ ท่ีสูงมากเพ่ือปรับปรุงหรือพัฒนางาน เช่น การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน การสร้างมาตรฐานงาน การพัฒนาระบบงาน การป้องกันหรือ ลดปัญหาในการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
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(4) เป็นแนวความคิดหรือแผนงานที่สามารถนําไปปฏิบั ติได้จริง และสามารถติดตาม
ประเมินผลได้ 

(5) เป็นแนวความคิดหรือแผนงานที่ไม่ขัดกับกฎหมายหรือกฎระเบียบของทางราชการ 
(6) ไม่ใช่แนวความคิดที่คัดลอกจากของผู้อ่ืน 
(7) ไม่ใช่แนวความคิดท่ีคัดลอกจากกฎหมาย กฎระเบียบ หลักเกณฑ์หรือแนวทางวิธีการ

ปฏิบัติงาน โดยไม่แสดงถึงแนวความคิดในส่วนท่ีผู้ขอรับการประเมินปฏิบัติจริง 
(8) ไม่ใช่แนวความคิดท่ีให้ผู้ อ่ืนดําเนินการหรือรับผิดชอบหลัก เช่น แนวความคิดให้      

หน่วยอ่ืนปรับเปลี่ยนแนวทางการดําเนินการหรือปรับแก้ไขกฎหมายหรือกฎระเบียบ เป็นต้น 

  ท้ังนี้ คณะกรรมการประเมินผลงานท่ี อ.ก.พ. กรม แต่งต้ัง อาจพิจารณากําหนดเงื่อนไข 
ขอบเขต ลักษณะและมาตรฐานของข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพ   
มากขึ้นเพ่ิมเติมให้มีความเหมาะสมกับระดับตําแหน่ง สายงานและลักษณะของหน่วยงาน  พร้อมทั้งให้          
มีการติดตามผลการดําเนินการภายหลังการแต่งต้ังแล้วด้วย  

๔. เกณฑ์การพิจารณาประเมิน 
๔.๑ ให้คณะกรรมการประเมินผลงานท่ี อ.ก.พ. กรม แต่งต้ัง พิจารณาประเมินผลงานตามเกณฑ์การ

พิจารณาประเมินที่กําหนดไว้ในหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลของแต่ละสายงานที่ได้จัดทําขึ้นโดย
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสํานักงาน ก.พ. ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการท่ี อ.ก.พ. กรม กําหนด     

๔.๒ องค์ประกอบหลักของการพิจารณาผลงานมีดังนี้ 
๔.๒.๑ คุณภาพของผลงาน 
๔.๒.๒ ความยุ่งยากและซับซ้อนของผลงาน 
๔.๒.๓ ประโยชน์ของผลงาน 
๔.๒.๔ ผลงานสะท้อนถึงความรู้ ความชํานาญงานหรือความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในการ

ปฏิบัติงาน 
๔.๓ คณะกรรมการประเมินผลงานที่ อ.ก.พ. กรม แต่งต้ัง อาจกําหนดแนวทางหรือวิธีการพิจารณา

เพ่ิมเติมในแต่ละสายงานได้ เพ่ือให้เหมาะสมกับลักษณะงานของหน่วยงาน และเพ่ือให้ผลงานนั้นเกิดประโยชน์
สูงสุดกับทางราชการ คุ้มค่า และสนับสนุนการปฏิบัติงานเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔.๔ เม่ือคณะกรรมการประเมินผลงานท่ี อ.ก.พ. กรม แต่งต้ัง มีมติเห็นชอบให้ผ่านการประเมินให้
ดําเนินการเสนออธิบดีพิจารณาลงนามในคําสั่งให้ผู้ที่ผ่านการประเมินผลงานได้รับเงินประจําตําแหน่ง                  
ได้ไม่ก่อนวันที่ผู้ที่ขอรับการประเมินมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ท่ี อ.ก.พ. กรม กําหนด และ                  
ไม่ก่อนวันท่ีกองการเจ้าหน้าท่ีได้รับเอกสารการประเมินผลงานท่ีครบถ้วนและสมบูรณ์ 

๕. เอกสารประกอบการขอรับเงินประจําตําแหน่ง 
๕.๑ เอกสารประกอบการคัดเลือก มีดังนี้ 

๕.๑.๑ แบบพิจารณาคุณสมบัติบุคคล 
๕.๑.๒ แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล 
๕.๑.๓ แบบแสดงรายละเอียดผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง 3 ปี 
๕.๑.๔ แบบเสนอเค้าโครงเรื่องโดยสรุปของผลงานและข้อเสนอแนวความคิดเพ่ือพัฒนางานหรือ

ปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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๕.๒ เอกสารประกอบการประเมิน มีดังนี้ 
๕.๒.๑ เล่มแบบแสดงรายละเอียดบุคคลและผลงาน มีองค์ประกอบดังนี้ 

(1) แบบพิจารณาคุณสมบัติบุคคล (ชุดเดียวกันกับท่ีเสนออธิบดีเห็นชอบแล้ว) 
(2) แบบประเมินคุณลักษณะบุคคล (ชุดเดียวกันกับที่เสนออธิบดีเห็นชอบแล้ว) 
(3) แบบแสดงรายละเอียดผลงาน 

(๓.๑) ช่ือผลงาน 
(๓.๒) ระยะเวลาท่ีดําเนินการ 
(๓.๓) ความรู้ทางวิชาการหรือแนวความคิดที่ใช้ในการดําเนินการ 
(๓.๔) สรุปสาระและขั้นตอนการดําเนินการ 
(๓.๕) ผู้ร่วมดําเนินการ (ถ้ามี) 
(๓.๖) ส่วนของงานท่ีผู้เสนอเปน็ผู้ปฏิบัติ (ระบุรายละเอียดพร้อมทั้งสัดส่วนของผลงาน) 
(๓.๗) ผลสําเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 
(๓.๘) การนําไปใช้ประโยชน์ 
(๓.๙) ความยุ่งยากในการดําเนินการ/ปญัหา/อุปสรรค 
(๓.๑๐) ข้อเสนอแนะ 

(4) แบบข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
(๔.๑) ช่ือข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้ มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 
(๔.๒) หลักการและเหตุผล 
(๔.๓) บทวิเคราะห์/แนวความคิด 
(๔.๔) ข้อเสนอในการพัฒนางาน/ปรับปรุงงาน 
(๔.๕) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
(๔.๖) ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

โดยให้จัดทําเป็นเล่มต้นฉบับ จํานวน ๑ ชุด และเล่มสําเนาตามจํานวนกรรมการประเมินในแต่ละสายงาน 
๕.๒.๒ เล่มเอกสารประกอบผลงาน โดยให้จัดทําเป็นเล่มจํานวนชุดเท่ากับเล่มแบบแสดง

รายละเอียดบุคคลและผลงาน  ท้ังนี้ คณะกรรมการประเมินผลงานอาจกําหนดเป็นอย่างอ่ืนได้ตาม         
ความเหมาะสม 
 
 

************************************ 


