ประกาศคณะกรรมการประเมินผลงานของบุคคล
เพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ และชํานาญการพิเศษ
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลงานสําหรับสายงานนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
และชํานาญการพิเศษ
---------------------------------ตามคําสั่ง อ.ก.พ.กรมอุตุนิยมวิทยา ที่ 1/2560 สั่ง ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2560 ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลงานของบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ไว้แล้ว นั้น
อาศัยอํานาจตามคําสั่งดังกล่าว คณะกรรมการประเมินผลงานของบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้
ดํารงตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการและชํานาญการพิเศษ ในการประชุม ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่
26 กันยายน 2560 ได้กําหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางการประเมินผลงานสําหรับสายงานนักทรัพยากร
บุคคลระดับชํานาญการ และชํานาญการพิเศษ ดังนี้
1. ลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบของสายงาน
ลั ก ษณะหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของสายงาน เป็ น ตํ า แหน่ ง ที่ มี ห น้ า ที่ ค วาม
รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังนี้
1) ลักษณะงานที่ 1 งานด้านนโยบายและแผน หมายถึง งานวิเคราะห์และ
พัฒนา เพื่อเสนอแนะนโยบาย แผนงาน โครงการ มาตรการ หรือแนวทางการพัฒนางานด้านการบริหาร
รวมทั้ง การกํากับ ติดตาม ประเมินผล รายงานผลการดําเนินงาน และให้คําปรึกษาแนะนํา หรือวิธีการ
ดําเนินงานในความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ในงานการบริหาร
2) ลักษณะงานที่ 2 งานด้านวิจัยและพัฒนา หมายถึง กระบวนการในการ
วิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการเรียบเรียงข้อมูลต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ มีความถูกต้อง เที่ยงตรง เชื่อถือได้
3) ลักษณะงานที่ 3 งานด้านส่งเสริมการพัฒนาการบริ หาร หมายถึ ง การ
นําเอาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี กฎเกณฑ์ เทคนิคและวิธีการต่าง ๆ ทางการบริหาร มาประยุกต์ใช้ในการ
ส่งเสริม สนับสนุน การกํากับ ติดตาม พัฒนา และการประสานงานเชิงวิชาการ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนา
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการบริหาร
4) ลักษณะงานที่ 4 งานด้านที่ปรึกษา หมายถึง การให้ความเห็น คําแนะนํา
หรือเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนางานด้านการบริหาร การบริหารการพัฒนา รวมทั้งการพิจารณา วินิจฉัย
และแก้ไขปัญหาเชิงวิชาการในความรับผิดชอบ หรือที่เกี่ยวข้อง
2. หลักเกณฑ์การประเมินบุคคล หลักเกณฑ์การประเมินบุคคล ต้องผ่านเกณฑ์
การประเมินบุคคลและผลงานใน 3 ส่วน คือ พิจารณาคุณสมบัติของบุคคล ประเมินคุณลักษณะของบุคคล
และประเมินผลงาน

-22.1 การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. กําหนด
2.2 การประเมินคุ ณลักษณะของบุคคล ผ่านการประเมินคุณลักษณะของ
บุคคลจากผู้บังคับบัญชาระดับต้น และเหนือขึ้นไปอีก 1 ระดับ ซึ่งต้องได้คะแนนประเมินไม่ต่ํากว่าร้อยละ
60 โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบ ความคิดริเริ่ม การแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจ ความประพฤติ
ความสามารถในการสื่อความหมาย และการพัฒนาตนเอง
3. การประเมินผลงาน
3.1 ให้ส่งผลงานที่เป็นผลการดําเนินงานที่ผ่านมา สําหรับระดับชํานาญการ
จํานวน 1 เรื่อง และสําหรับระดับชํานาญการพิเศษ จํานวน 2 เรื่อง และข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนา
งาน จํานวน 1 เรื่อง และกําหนดสัดส่วนประเมินผลงาน โดยผลงานที่เป็นผลการดําเนินงานที่ผ่านมา ให้มี
สัดส่วนร้อยละ 80 และข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นให้
มีสัดส่วนร้อยละ 20
3.2 การกําหนดเกณฑ์การตัดสินคุณภาพของผลงาน
3.2.1 ผลงานที่เป็นผลการดํ าเนินงานที่ ผ่านมา (น้ําหนักร้อ ยละ 80)
ผลงานที่จะนํามาประเมิน ได้แก่ ผลงานและหรือผลสําเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามปกติใน
ตําแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ขอประเมินและสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของตําแหน่ง
ที่ขอรับการประเมิน โดยไม่จําเป็นต้องมีการจัดทําผลงานขึ้นใหม่เพื่อใช้ในการประเมินโดยเฉพาะ และเป็น
ผลงานที่แสดงถึงการใช้ความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในงานวิชาการเฉพาะด้าน เป็นที่ยอมรับในวง
วิชาการ หรือวงการด้านนั้น ๆ และอาจนําผลการปฏิบัติงาน และ/หรือผลสําเร็จของงานด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือเกื้อกูลกับงานของตําแหน่งที่จะประเมินมาเสนอได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ผลงานที่จะนํามาประเมิน
จะต้องแสดงขอบเขตความรับผิดชอบ คุณภาพ ความยุ่งยากซับซ้อนในการดําเนินงาน ประโยชน์ของผลงาน
ความรู้ ความชํานาญงาน ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานหรือในการ
ผลิตผลงานดังกล่าว โดยมีองค์ประกอบในการให้คะแนนผลงาน ดังนี้
องค์ประกอบ
1. คุณภาพของผลงาน และระดับความยากในการปฏิบัตงิ าน
หรือการผลิตผลงาน โดยพิจารณาจาก :
- ประเภท ชนิด หรือลักษณะของผลงาน
- ระดับความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และ
ความมีอิสระในการแก้ไขปัญหา หรือตัดสินใจในการปฏิบัติงาน
- ความถูกต้องตามเทคนิค วิธีการ ถูกหลักวิชา หลักการ
หรือตามข้อกําหนดมาตรฐานของวิชาการด้านนั้น ๆ
- การบรรลุเป้าหมายที่กําหนดตามโครงการ หรือแผนงาน
ของส่วนราชการที่สังกัด

คะแนนเต็ม
40

-3องค์ประกอบ
- เป็นการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือการนําวิชาการ
ด้านนั้น ๆ มาประยุกต์ เพื่อให้เกิดการพัฒนา หรือเพื่อการป้องกัน
หรือการแก้ไขปัญหา
- ช่วยให้ประหยัดเวลา และงบประมาณ
- เป็นผลงานที่ยอมรับในวงวิชาการด้าน นั้น ๆ
2. ประโยชน์ของผลงาน
โดยพิจารณาจากการนําไปใช้ประโยชน์ได้โดยตรง การนําไปประยุกต์ใช้
หรือการนําไปใช้ในการแก้ไขปัญหา หรือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ความก้าวหน้าทางวิชาการเฉพาะด้าน
3. พื้นฐานและประสบการณ์ของบุคคล
โดยพิจารณาจากประวัติการศึกษา การฝึกอบรม ดูงาน หรือ
การเข้าร่วมประชุม สัมมนาทางวิชาการ ประวัติการทํางาน ประสบการณ์
ในการทํางานที่เกี่ยวข้อง เช่น การเป็นหัวหน้าโครงการ เป็นกรรมการที่
ปรึกษาหรือคณะทํางาน รวมทั้งการได้รับยกย่อง หรือได้รับรางวัล สําหรับ
ผลงาน หรือผลการปฏิบัติงานด้านนั้น ๆ
คะแนนรวม

คะแนนเต็ม

50

10

100

โดย
1) คุณภาพของผลงาน พิจารณาจากความถูกต้องตามเทคนิค
วิธีการ ถูกหลั กวิชาการ ตามข้อกําหนดมาตรฐานของวิชาการ บรรลุเป้าหมายที่กําหนดตามโครงการ
แผนงาน เป็นการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือนําวิชาการมาประยุกต์เพื่อให้เกิดการพัฒนา หรือ
การป้องกันหรือแก้ไขปัญหา โดยระดับชํานาญการมีคุณภาพของผลงานดี และระดับชํานาญการพิเศษมี
คุณภาพของผลงานดีมาก
2) ระดับความยากของผลงาน การใช้หลักวิชาการเฉพาะด้าน
หรื อ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ปฏิ บั ติ ง านที่ มี ค วามยากซั บ ซ้ อ น โดยระดั บ ชํ า นาญการต้ อ งปฏิ บั ติ โ ดยผู้ มี ค วามรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญค่อนข้างสูง และระดับชํานาญการพิเศษต้องปฏิบัติโดยผู้มี
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญสูง
3) ประโยชน์ข องผลงาน เป็น ประโยชน์ต ่อ ทางราชการ
ประชาชน หรือ ประเทศชาติ หรือ ต่อ ความก้า วหน้า ทางวิช าการเฉพาะด้า นนั้น ๆ โดยพิจ ารณาจาก
การนํา ไปใช้เ ป็น ประโยชน์ได้โดยตรง การนําไปประยุกต์ใช้หรือการนําไปใช้ในการแก้ไขปัญหาหรือเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการเฉพาะด้าน

-44) พื้นฐานและประสบการณ์ของบุคคล ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของบุคคล รวมทั้งการพัฒนาตนเอง จนเป็นที่ยอมรับในราชการ โดย
พิจารณาจาก ประวัติการศึกษา ประวัติการฝึกอบรม ดูงาน หรือการเข้าร่วมประชุม สัมมนาทางวิชาการ
หรือในงานที่เกี่ยวข้อง ประวัติการทํางาน ประสบการณ์ในการทํางานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้รับการยกย่อง
หรือได้รับรางวัล สําหรับผลงานหรือผลการปฏิบัติงานด้านนั้น ๆ หรือในงานที่เกี่ยวข้อง
3.2.2 ข้ อ เสนอแนวคิ ด /วิ ธี ก ารเพื่ อ พั ฒ นางานหรื อ ปรั บ ปรุ ง งานให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น กําหนดคะแนน 100 คะแนน โดยพิจารณาในภาพรวมของผลงาน (น้ําหนักร้อยละ 20)
3.3 เกณฑ์การตัดสิน การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลและผลงานให้ผ่านการ
ประเมินได้ ผู้ขอรับการประเมินจะต้องได้คะแนนผลงานในส่วนของผลการดําเนินงานที่ผ่านมา สําหรับ
ระดับชํานาญการ คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 สําหรับระดับชํานาญการพิเศษ คะแนนเฉลี่ยไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 และผู้ขอรับการประเมินจะต้องได้รับการพิจารณาให้ผ่านจากกรรมการผู้ประเมิน เกินกว่า
กึ่งหนึ่งของคณะกรรมการ และจะต้องได้คะแนนข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้
มีประสิทธิภาพมากขึ้น คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
3.4 แบบฟอร์มการประเมินผลงาน ตามเอกสารที่แนบ
ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560

(นางณัฐกมล การะเกตุ)
ผู้อํานวยสํานักบริหารกลาง
ประธานคณะกรรมการฯ

แบบประเมินผลการปฏิบัตงิ าน/ผลงานของตําแหน่งในสายงานนักทรัพยากรบุคคล
1. ชื่อผู้ขอรับการประเมิน
ตําแหน่ง
ตําแหน่งเลขที่
กลุ่ม
สํานัก
2. ตําแหน่งที่จะแต่งตั้ง
ตําแหน่งเลขที่
กลุ่ม
สํานัก
3. ผลงานที่นําเสนอเพื่อประเมิน
3.1 ผลงานเรื่อง
3.2 แนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เรื่อง
รายละเอียดการประเมิน 3.1 เรื่อง

-2องค์ประกอบ
1. คุณภาพของผลงาน และระดับความยากในการปฏิบัตงิ าน
หรือการผลิตผลงาน โดยพิจารณาจาก :
- ประเภท ชนิด หรือลักษณะของผลงาน
- ระดับความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ
และความมีอิสระในการแก้ไขปัญหา หรือตัดสินใจในการ
ปฏิบัติงาน
- ความถูกต้องตามเทคนิค วิธีการ ถูกหลักวิชา หลักการหรือ
ตามข้อกําหนดมาตรฐานของวิชาการด้านนั้น ๆ
- การบรรลุเป้าหมายที่กําหนดตามโครงการ หรือแผนงาน
ของส่วนราชการที่สังกัด
- เป็ น การพั ฒ นาความก้ า วหน้ า ทางวิ ช าการ หรื อ การนํ า
วิชาการด้านนั้น ๆ มาประยุกต์ เพื่อให้เกิดการพัฒนา หรือ
เพื่อการป้องกันหรือการแก้ไขปัญหา
- ช่วยให้ประหยัดเวลา และงบประมาณ
- เป็นผลงานที่ยอมรับในวงวิชาการด้าน นั้น ๆ
2. ประโยชน์ของผลงาน
โดยพิจารณาจากการนําไปใช้ประโยชน์ได้โดยตรง การนําไป
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ห รื อ การนํ า ไปใช้ ใ นการแก้ ไ ขปั ญ หา หรื อ เป็ น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการเฉพาะด้าน
3. พื้นฐานและประสบการณ์ของบุคคล
โดยพิจารณาจากประวัติการศึกษา การฝึกอบรม ดูงาน หรือ
การเข้าร่วมประชุม สัมมนาทางวิชาการ ประวัติการทํางาน
ประสบการณ์ในการทํางานที่เกี่ยวข้อง เช่น การเป็นหัวหน้า
โครงการ เป็นกรรมการที่ปรึกษาหรือคณะทํางาน รวมทั้งการ
ได้ รั บ ยกย่ อ ง หรื อ ได้ รั บ รางวั ล สํ า หรั บ ผลงาน หรื อ ผลการ
ปฏิบัติงานด้านนั้น ๆ
รวม

คะแนน
คะแนน คะแนนที่ได้รบั
เต็ม เรื่องที่ 1 เรื่องที่ 2 เฉลี่ย
40

50

10

100

การตัดสิน
ระดับชํานาญการ คะแนนทีผ่ ่านการประเมิน คือ ร้อยละ 60 ขึ้นไป
ระดับชํานาญการพิเศษ คะแนนทีผ่ ่านการประเมิน คือ ร้อยละ 70 ขึน้ ไป

-3ความเห็นของกรรมการผู้ประเมิน

3.2 แนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ลําดับ
ที่
1
2

ชื่อผลงาน

คะแนนเต็ม

รวม

100

คะแนน

คะแนนคิดตามสัดส่วนผลงาน
ประเภทผลงาน

คะแนน
เฉลี่ย

1. ผลงานที่เป็นผลการดําเนินงานทีผ่ ่านมา
2. แนวความคิด/วิธีการเพือ่ พัฒนางานฯ
รวม
สรุปผลการประเมิน

(
(

สัดส่วน
ผลงาน

คะแนนตาม
สัดส่วน

100

) ผ่านการประเมิน
) ไม่ผ่านการประเมิน
ลงชื่อ
(

)
กรรมการผู้ประเมิน

วันที่

