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ก.พ.อ.1

ตัวอย่างเกณฑ์การประเมินในแบบประเมินการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบุคคล
เพื่อการแต่งตั้งกรณีตาแหน่งระดับควบ
1. การประเมินการปฏิบัติงาน
1.1. งานที่ปฏิบัติแต่ละงานหลัก
ก) ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน พิจารณาจาก
1) ความรอบรู้ ความชานาญ ความสามารถในงานที่ปฏิบัติ และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
2) ความเข้าใจในนโยบายและเป้าหมายของหน่วยงาน
3) ความรู้ ความสามารถที่เพิ่มขึ้นในการปฏิบัติงานปัจจุบัน และการพัฒนาปรับปรุงความรู้ความ
เข้าใจ ความสนใจที่จะนาไปใช้ปฏิบัติงานให้ดีขึ้น และเพื่อที่จะรับงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นได้ ฯลฯ
4) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งานพัฒนางาน การแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน (เฉพาะกรณี
ตาแหน่งปฏิบัติการระดับกลาง ซึ่งเป็นสายงานที่ต้อง บรรจุผู้มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาขึ้นไป)
ดีมาก (4)
หมายถึง ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความรวดเร็ว เป็นระบบ ระเบียบ และไม่ต้อง
ถูกควบคุมติดตาม มีความรอบรู้ ความชานาญ และความสามารถในการ
วางแผนงานอย่างละเอียดรอบคอบทุกขั้นตอน มีความคิดริเริ่มและหาวิธีการ
ตลอดจนเทคนิคใหม่ๆ มาใช้ในการปรับปรุงงานให้ดีขึ้นอยู่เสมอๆ สามารถ
แก้ ปั ญ หาต่า งๆ ได้ด้ ว ยตนเอง และแสดงความคิ ด เห็ น ที่เ ป็ น ไปได้ อั น เป็ น
ประโยชน์ต่องาน โดยอาศัยคาแนะนาน้อยมาก สนใจศึกษาและปฏิบัติงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องมากเป็นพิเศษทุกครั้งที่มีโอกาส
ดี (3)
หมายถึง ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายค่อนข้างเร็ว เป็นระบบ ระเบียบ โดยต้องการ
การควบคุมและติดตามน้อยครั้ง ใช้ความรอบรู้ ความชานาญ และความสามารถ
ในการวางแผนงานค่อนข้างละเอียดรอบคอบ มีความคิดริเริ่มและหาวิธีการ
ตลอดจนเทคนิคใหม่ๆ มาใช้ในการปรับปรุงงานให้ดีขึ้นเป็นบางครั้ง สามารถ
แก้ไขปัญหาต่างๆ และแสดงความคิดเห็นที่เป็นไปได้ อันเป็นประโยชน์ต่องาน
โดยอาศัยคาแนะนาในระดับปานกลาง สนใจศึกษาและปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
แทบทุกครั้งที่มีโอกาส
พอใช้ (2)
หมายถึง ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายค่อนข้างช้า ไม่ค่อยมีระบบ ระเบียบ ต้องการ
การควบคุมติดตามการวางแผนและการปฏิบัติงานแทบทุกขั้นตอน มีความคิด
ริเริ่มและหาวิธีการ ตลอดจนเทคนิคใหม่ๆ มาใช้ในการปรับปรุงงานให้ดีขึ้น
น้อยมาก ต้องอาศัยคาแนะนาในการแก้ปัญหาต่างๆ และความคิดเห็นอันเป็น
ประโยชน์ต่องานแทบทุกครั้ง สนใจศึกษาและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องน้อยมาก
ต้องปรับปรุง หมายถึง ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายช้ามาก ไม่มีระบบ ระเบียบ ต้องการการควบคุมดูแล
(1)
ติดตามการวางแผนและการปฏิบัติงานมากกว่าปกติทุกขั้นตอน ไม่ค่อยมี
ความคิดริเริ่มและหาวิธีการ ตลอดจนเทคนิคใหม่ๆ ในการปรับปรุงงานให้ดีขึ้น
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ต้องอาศัยคาแนะนาในการแก้ปัญหาต่างๆ และความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์
จากผู้อื่นทุกครั้ง ไม่สนใจศึกษาและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ข) คุณภาพของงาน พิจารณาจากความสามารถในการปฏิ บัติงานที่ได้รับมอบหมาย โดยคานึงถึง
ความสาเร็จในเวลาที่กาหนด ความถูกต้องแม่นยา ความครบถ้วนสมบูรณ์ และความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของงาน ฯลฯ
ดีมาก (4)

หมายถึง

ดี (3)

หมายถึง

พอใช้ (2)

หมายถึง

ต้องปรับปรุง หมายถึง
(1)

สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่และงานอื่นที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมายสาเร็จ
ก่อนเวลาที่กาหนดทุกครั้ง ได้ปริมาณงานสูงกว่าเป้าหมายหรือความคาดหวัง
โดยผลงานนั้นถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่ต้องปรับปรุงแก้ไขและไม่เกิด
ปัญหาตามมาภายหลัง
สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่และงานอื่นที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมายสาเร็จ
ก่อนเวลาที่กาหนดเป็นบางครั้ง ส่วนมากจะสาเร็จตามเวลาที่กาหนด
ได้ปริมาณงานตรงตามเป้าหมายหรือความคาดหวัง โดยที่ผลงานนั้นถูกต้อง
ครบถ้วนสมบูรณ์ ต้องปรับปรุงแก้ไขน้อยมาก และไม่เกิดปัญหาตามมาภายหลัง
สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายสาเร็จตามเวลาที่กาหนดในระดับ
ปานกลาง หรือสาเร็จช้ากว่าเวลาที่กาหนดแต่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทาง
ราชการ ได้ปริมาณงานในระดับที่ยอมรับได้ โดยที่ผลงานนั้นต้องปรับปรุงแก้ไข
ทุกครั้ง ผลงานอื่นที่เกี่ยวข้องไม่ปรากฏเห็นเด่นชัด
ปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายสาเร็จภายหลังเวลาที่กาหนดทุกครั้ง
ได้ปริมาณงานไม่ตรงตามเป้าหมายหรือความคาดหวัง ผลงานต้องปรับปรุง
แก้ไขทุกครั้ง ซึ่งถ้าไม่ปรับปรุงแก้ไขจะก่อให้เกิดผลเสียหายแก่ทางราชการ
ไม่ปรากฏผลงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

1.2. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่
พิจารณาจากความตั้งใจ ความเต็มใจ และความมุ่งมั่นที่จะทางานที่ได้รับมอบหมายให้สาเร็จและเป็น
ผลดีแก่ทางราชการ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ตลอดทั้งไม่ละเลยต่องานและพร้อมที่จะรับผิดชอบต่อผลของ
งานที่เกิดขึ้น ฯลฯ
ดีมาก (4)
หมายถึง มีความตั้งใจ เต็มใจ และมุ่งมั่นทางานในหน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้
รับมอบหมายและงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานสาเร็จสูงกว่าเป้าหมายหรือ
ความคาดหวัง และมีประสิทธิภาพสูงสุดทุกครั้ง เป็นที่ไว้วางใจได้เป็นพิเศษ
อาจมีข้อบกพร่องอยู่บ้างแต่ยอมรับข้อบกพร่องของงาน ตรวจสอบและแก้ไข
ได้ด้วยตนเองทุกครั้ง ตรงต่อเวลาในการประชุมนัดหมาย และการปฏิบัติงาน
โดยทั่วไปจะเริ่มปฏิบัติงานก่อนและเลิกงานหลังเวลาที่กาหนดเสมอๆ ไม่ค่อย
หยุดงานหรือหยุดงานน้อยมาก แสวงหางานในความรับผิดชอบและงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง โดยไม่เลือกและเกี่ยงงาน
ดี (3)
หมายถึง มีความตั้งใจ เต็มใจ และมุ่งมั่นทางานในหน้าที่และความรับผิดชอบและงานที่
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พอใช้ (2)

หมายถึง

ต้องปรับปรุง หมายถึง
(1)

ได้รับมอบหมาย เพื่อให้งานสาเร็จตามเป้าหมายหรือตามความคาดหวัง
และมีประสิทธิภาพทุกครั้ง เป็นที่ไว้วางใจได้ในระดับค่อนข้างสูง ยอมรับ
ข้อบกพร่องของงาน ตรวจสอบและแก้ไขได้โดยยอมรับคาแนะนาจากผู้อื่น
ตรงต่อเวลาในการประชุมนัดหมายและปฏิบัติงาน รู้และปฏิบัติงานในหน้าที่
โดยไม่เกี่ยงงาน ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
มีความตั้งใจ เต็มใจ และมุ่งมั่นทางานในหน้าที่และความรับผิดชอบน้อยมาก
การทางานสาเร็จได้ต้องมีผู้ตรวจสอบและแนะนาในการแก้ปัญหาแทบทุกงาน
ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงานในระดับปานกลาง รู้งานในหน้าที่แต่เกี่ยงงานและ
เลือกปฏิบัติงานที่ง่ายกว่าเป็นบางครั้ง
ไม่มีความตั้งใจทางานในหน้าที่ การทางานสาเร็จได้ต้องมีผู้ตรวจสอบและแก้ไข
ให้ทุกงาน ไม่เป็นที่ไว้วางใจ ไม่ตรงต่อเวลา มักเริ่มปฏิบัติงานหลังเวลาและเลิก
งานก่อนเวลาที่กาหนด เกี่ยงงานและเลือกปฏิบัติงานที่ง่ายกว่าทุกครั้งที่มี
โอกาส

1.3 ความประพฤติ
พิจารณาจากอุปนิสัย บุคลิกลักษณะ ท่วงที วาจา การวางตัว รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรมด้านต่างๆ ที่
จาเป็นสาหรับตาแหน่ง ตลอดจนการปฏิบัติตามระเบียบราชการและหน่วยงาน ฯลฯ
ดีมาก (4)
หมายถึง มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ กระทาสิ่งต่างๆ โดยคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก
แม้จะต้องเสียสละประโยชน์ส่วนตนบ้างก็กระทาด้วยความยินดีเต็มใจทุกครั้ง
การแต่งกายและการวางตัวเหมาะสมและถูกกาลเทศะ ปฏิบัติตามระเบียบวินัย
ของทางราชการและหน่วยงานอย่างเคร่งครัด
ดี (3)
หมายถึง มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ กระทาสิ่งต่างๆ โดยคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมบ่อยครั้ง
การแต่งกายและการวางตัวเหมาะสมถูกกาลเทศะ ปฏิบัติตามระเบียบวินัยของ
ทางราชการและหน่วยงานเพื่อมิให้ถูกตาหนิ
พอใช้ (2)
หมายถึง ไม่ค่อยมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ถ้าจะต้องทาเพื่อประโยชน์ส่วนรวมจะต้องคิดถึง
ผลได้ผลเสียโดยไม่ให้เสียประโยชน์ส่วนตน การแต่งกายและการวางตัวอยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ ปฏิบัติตามระเบียบวินัยของทางราชการและหน่วยงานเพื่อมิให้ถูก
ลงโทษ
ต้องปรับปรุง หมายถึง ไม่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ กระทาสิ่งต่างๆ โดยคานึงถึงประโยชน์ส่วนตนเป็น
(1)
หลัก การแต่งกายและการวางตัวไม่เหมาะสมและไม่ถูกกาลเทศะบ่อยครั้ง
หาวิธีหลบเลี่ยงที่จะไม่ปฏิบัติตามระเบียบวินัยของทางราชการและหน่วยงาน
โดยไม่ให้ผู้อื่นเห็นความผิดอยู่เสมอ
2. การประเมินคุณลักษณะของบุคคลที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
2.1. ความอุตสาหะ พิจารณาจากความมีมานะ อดทน และเอาใจใส่ในหน้าที่การงาน กระตือรือร้นในการ
ปฏิบัติงาน อุทิศเวลาให้กับทางราชการ และมีความขยันหมั่นเพียร ฯลฯ
ดีมาก (4)
หมายถึง มีความขยันหมั่นเพียร เอาใจใส่ และกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานในหน้าที่
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ดี (3)

หมายถึง

พอใช้ (2)

หมายถึง

ต้องปรับปรุง หมายถึง
(1)

งานที่ได้รับมอบหมายและงานอื่นที่เกี่ยวข้องทุกงานให้สาเร็จได้ด้วยดีทุกครั้ง
อุทิศเวลาให้กับทางราชการโดยไม่ต้องมีใครบังคับ ปฏิบัติงานด้วยความมานะ
พยายามและอดทนอย่างเห็นได้ชัดและมีความพร้อมในการปฏิบัติงานตลอด
เวลา โดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและปัญหาต่างๆ
มีความขยัน เอาใจใส่ และกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานในหน้าที่และงานที่
ได้รับมอบหมายให้สาเร็จได้ทุกครั้ง อุทิศเวลาให้กับทางราชการในระดับปาน
กลาง ปฏิบัติงานด้วยความมานะพยายามเห็นได้ค่อนข้างชัดโดยไม่ย่อท้อต่อ
อุปสรรคต่างๆ
มีความตั้งใจและเอาใจใส่ในการปฏิบัติงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย
ไม่สม่าเสมอ บางครั้งตั้งใจ บางครั้งไม่ตั้งใจ อุทิศเวลาให้กับทางราชการเพราะ
หน้าที่บังคับ มีความมานะพยายามในการแก้ปัญหาต่างๆ น้อย แต่อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้
ไม่มีความขยันหมั่นเพียรและความเอาใจใส่ในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน
ด้วยความเฉื่อยชา ไม่มีความมานะพยายามในการขจัดปัญหาและอุปสรรค
ต่างๆ สร้างปัญหาในการควบคุมและติดตามงานแก่ผู้บังคับบัญชาและเพื่อน
ร่วมงานอยู่เนืองๆ ไม่อุทิศเวลาให้กับราชการ

2.2. มนุษยสัมพันธ์ พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ ยอมรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ยอมรับในความสามารถของผู้ร่วมงานทุกระดับ แก้ไขและลดข้อขัดแย้งอันอาจจะเป็น
อุปสรรคต่องานราชการ และหรือความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชน หรือผู้มาติดต่อ
รวมทั้งเต็มใจในการให้ความช่วยเหลือและบริการผู้มาติดต่อ ฯลฯ
ดีมาก (4)
หมายถึง มีความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ใช้หลักของเหตุผลในการแก้ปัญหาและข้อขัดแย้งต่างๆได้เป็นอย่างดีทุกครั้ง
มีความสามารถในการสร้างแรงจูงใจให้ทางานร่วมกันได้อย่างราบรื่น ยอมรับ
ความคิดเห็นของผู้อื่นที่ถูกต้องด้วยเหตุผลและเหมาะสมกว่า แม้ว่าจะไม่ตรง
กับความคิดเห็นของตนก็ตาม ไม่มีอคติ ยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคล
กระตือรือร้นในการให้บริการและความช่วยเหลือแก่ผู้มาติดต่อราชการอย่าง
แข็งขันและเต็มใจทุกครั้ง ทั้งในหน้าที่และนอกเหนือหน้าที่ และหรือในและ
นอกเวลาราชการ
ดี (3)
หมายถึง มีความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกครั้ง
แม้จะมีปัญหาและข้อขัดแย้งบ้างก็ไม่เป็นสาเหตุให้เกิดความแตกแยกในหมู่คณะ
ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นที่ถูกต้องด้วยเหตุผลและเหมาะสมกว่า ให้บริการ
และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้มาติดต่อราชการในหน้าที่ความรับผิดชอบด้วย
ความเต็มใจทุกครั้ง
พอใช้ (2)
หมายถึง มีความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้ แต่การให้ความร่วมมือในการ
ทางานเป็นไปตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ไม่คัดค้านและต่อต้านอย่างเห็น
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ต้องปรับปรุง หมายถึง
(1)

ได้ชัด แต่ก็ไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่ขัดแย้งกับตน ให้บริการและความ
ช่วยเหลือแก่ผู้มาติดต่อราชการในหน้าที่ความรับผิดชอบเฉพาะเท่าที่ไม่
สามารถเลี่ยงได้ หรือมักจะหาเหตุผลเพื่อหลีกเลี่ยงการให้ความช่วยเหลือ
บ่อยครั้ง
มีปัญหาทุกครั้งที่ต้องปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น มีอคติและชอบตาหนิผู้อื่น
มักหลีกเลี่ยงในการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อราชการ หากเป็นงานในหน้าที่
ความรับผิดชอบและหลีกเลี่ยงไม่ได้ จะบริการและช่วยเหลืออย่างไม่เต็มใจ
และเฉือ่ ยชาอย่างเห็นได้ชัด

2.3. ความสามารถในการสื่อความหมาย พิจารณาจากความสามารถในการแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงาน การสื่ อสารกับผู้ บังคั บบัญ ชา ผู้ ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่ว มงาน ทั้งด้วยวาจาและลาย
ลักษณ์อักษร ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับการให้ข้อมูลข่าวสาร การบันทึกหรือการ
รายงานต่างๆ ฯลฯ
ดีมาก (4)
หมายถึง มีความสามารถในการเป็นผู้สื่อสารที่ดีในทุกแง่มุม ทั้งการพูด การฟัง และ
การเขียน สามารถอธิบายชี้แจงและแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
ในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายให้ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อน
ร่วมงาน และประชาชนทั่วไปเข้าใจได้อย่างชัดเจน รวมทั้งมีความสามารถใน
การใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนได้อย่างถูกต้อง กะทัดรัดชัดเจน เข้าใจง่าย
และเหมาะสมในทุกโอกาส
ดี (3)
หมายถึง มีความสามารถในการเป็นผู้สื่อสารที่ดีทั้งในการพูด การฟัง และการเขียน
อธิบายชี้แจงและแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ และ
งานที่ได้รับมอบหมายให้ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานและ
ประชาชนทั่วไปเข้าใจได้ชัดเจนเกือบทุกครั้ง จะมีบกพร่องบ้างก็ไม่ก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อราชการ รวมทั้งมีความสามารถในการใช้ภาษาพูดและภาษา
เขียนได้อย่างถูกต้องเข้าใจง่าย และเหมาะสมในทุกโอกาส
พอใช้ (2)
หมายถึง มีความสามารถในการสื่อสารได้ทั้งในการพูด การฟัง และการเขียนในระดับ
ปานกลาง สามารถอธิบาย ชี้แจง และแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับงานในหน้าที่ให้ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานและ
ประชาชนทั่วไปเข้าใจได้ แต่มีข้อสงสัยซักถามบ่อยครั้ง การใช้ภาษาพูดและ
ภาษาเขียนเข้าใจค่อนข้างยาก ในการเขียนรายงานต่างๆ ต้องแก้ไขเกือบ
ทุกครั้ง แต่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ต้องปรับปรุง หมายถึง มีปัญหาในการสื่อสาร ไม่สามารถอธิบายชี้แจงให้ผู้บังคับบัญชา
(1)
ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และประชาชนทั่วไปเข้าใจได้ ไม่มีความ
สามารถในการแสดงความคิดเห็นที่จะให้ผู้อื่นเข้าใจได้ การใช้ภาษาพูดและ
ภาษาเขียนวกวน สับสนไม่ถูกต้องเหมาะสม ต้องแก้ไขปรับปรุงทุกครั้ง
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