
 
 

คู่มือ 
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น  

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินการโดย 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 



 
 

๒ 

         คู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ด้วยคณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน  ซึ่งมีปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
คณะก รรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน  เห็นชอบมอบหมายปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพ
รับผิดชอบด าเนินงานในฐานะประธานอนุกรรมการ คัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น มีหน้าที่รับผิดชอบ 
ในกระบวนการทั้งปวงอันเก่ียวเนื่องกับการ คัดเลือกข้าร าชการพลเรือนดีเด่น นับแต่การคัดเลือกข้าราชการ  
พลเรือนดีเด่น ประจ าปี พ .ศ. ๒๕๒๖ ที่จัดพิธีเชิดชูเกียรติ ในวันข้าราชการพลเรือน ๑ เมษายน ๒๕๒๗  
เป็นต้นมา กรอบความคิดของการท างานนี้มุ่งส่งเสริม และยกย่อง ข้าราชการและลูกจ้างประจ า ฝ่ายพลเรือน 
ที่ประพฤติ ปฏิบัติงาน  เป็ นแบบอย่างให้ข้าราชการอ่ืนได้ประพฤติปฏิบัติตามและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น   
ทั้งในด้านการด ารงตน  การปฏิบัติตนให้เป็นที่ยอมรับกับบุคคลผู้เกี่ยวข้ องทั้งในหน้าที่ราชการและสังคม  
กับการปฏิบัติงานที่เพียบพร้อมด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ ปรากฏชัดเจนเป็นที่ยอมรับและมีผลงานโ ดดเด่น  
เป็นประโยชน์ยิ่ งกับภารกิจราชการที่รับมอบหมาย รวมถึงผลการปฏิบัติตน ปฏิบัติ งานส่งผลกับประชาชน 
ที่เป็นผู้รับบริการ  เป็นส าคัญ 
  เนื่องจากการคัดเลือกฯ เป็นขั้นตอนท่ีเกี่ยวข้องกับส่วนราชการเทียบเท่ากรม  ทั้งใน สังกัด
ส่วนกลางและสังกัดส่วนภูมิภาค  จึงมีควา มจ าเป็นต้องก าหนดฐานความคิดการท างานให้มีการขับเคลื่อนไป
ในทางเดียวกันนับแต่การก าหนดคุณสมบัติ  การจ าแนกส่วนราชการและวิธีการคัดเลือก  เพ่ือให้ได้ข้าราชการ     
พลเรือนดีเด่นจริงตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม  ตลอดระยะเวลา ๓๒ ปีที่ผ่านมา  มีวิวัฒนาการเรื่อง
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ ให้สอดคล้องกับค วามเป็นจริงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้  ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากคณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน 
  ส าหรับการคัดเลื อกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๕๙   ก าหนด จัดพิธี 
เชิดชูเกียรติในวัน เสาร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ โดยยังคงยึดหลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือกตามคู่มือ ของปีที่ผ่านมา
ประกอบการยกร่างคู่มือการคัดเลือกฯ ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการคัดเลื อกข้าราชการพลเรือน
ดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว ดังมีแนวทางประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                              / คุณสมบัติ ... 



 
 

๓ 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือก 

                    ๑. เป็นข้าราชการฝ่ายพลเรือนตามกฎหมาย  ดังต่อไปนี้ 
 ๑.๑  เป็นข้าราชการพลเรือน  ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน    

ที่ได้รับเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือน  ในกระทรวง  ทบวง  กรม  ฝ่ายพลเรือน 
 ๑.๒  เป็นข้า ราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
 ๑.๓  เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๑.๔  เป็นข้าราชการต ารวจ ตามกฎหมายว่าด้วยต ารวจแห่งชาติ 

         ทั้งนี้ให้หมายรวมถึงลูกจ้างประจ าในส่วนราชการ ตามข้อ  ๑.๑ – ข้อ ๑.๔ ยกเว้น 
ดาโต๊ะยุติธรรม ในสังกัดส านักงานศาลยุติธรรมและข้าราชการและลูกจ้างประจ าในสังกัดกระทรวงกลาโหม 

๒. ข้าราชการตามข้อ ๑.๑ – ๑.๔ ต้องมีต าแหน่งสูงสุดไม่เกินต าแหน่งประเภทอ านวยการ 
ระดับสูง และมีสถานะเป็นข้าราชการพลเรือนในปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๙  

๓. เป็นผู้มีระยะเวลาปฏิบัติราชการต่อเนื่ องไม่น้อยกว่า ๕ ปีนับถึงวันที่ ๓๐ กันยายน 
๒๕๕๙  โดยให้นับต่อเนื่องทุกสังกัดที่รับราชการเป็นข้าราชการฝ่ายพลเรือน  ตามข้อ ๑.๑ – ข้อ ๑.๔   

  ๓.๑ กรณีลาออกจากราชการและกลับเข้ารับราชการใหม่ ให้เริ่มต้นนับระยะเวลา
ปฏิบัติราชการตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้กลับเข้ารับราชการใหม่ 

  ๓.๒ การนับระยะเวลาปฏิบัติราชการให้นับระยะเวลาทวีคูณรวมเข้ากับระยะเวลา
ปฏิบัติราชการปกติ 

๔. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษทางวินัยหรืออยู่ระหว่างสอบสวนทางวินัย 
๕. ไม่เป็นผู้อยู่ระ หว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวนในคดีอาญา หรืออยู่ระหว่าง       

การด าเนินคดีอาญาในศาล   
๖.  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเว้นแต่โทษส าหรับความผิด    

ที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
๗. ไม่เป็นผู้เคยได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นมาก่อน  ตลอดระยะเวลา    

รับราชการนับต่อเนื่องทุกสังกัดที่รับราชการเป็นข้าราชการฝ่ายพลเรือน ตามข้อ ๑.๑ – ข้อ ๑.๔   
๘. เป็นผู้มีความประพฤติ ปฏิบัติตนชอบด้วยคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ

ข้าราชการ เป็นที่ยอมรับของบุคคลในส่วนราชการและสังคม   
๙. เป็นผู้ได้รับการยอมรับ ยกย่อง ในสังคม ผู้ร่วมงานอย่างเปิดเผยทั้งต่อหน้าและลับหลัง 

 
 

 

 

 

 
                                                                                                       / ๑๐. เป็นผู้มีความ ...    



 
 

๔ 

๑๐. เป็นผู้มีความประพฤติปฏิบัติงานในหน้าที่และนอกเหนือหน้าที่  สม่ าเสมอ  เต็มใจ มีจิต
มุง่ผลสัมฤทธิ์ของงานที่รับผิดชอบ จนมีผลงานปรากฏที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการ ประชาชน มากกว่าผู้อ่ืน
อย่างเด่นชัด 

๑๑. เป็นผู้มีผลงานเชิงประจักษ์ ดีเด่น เป็นที่ยอมรับ สมควรได้รับการยกย่อง  โดยค านึงถึง
ผลการปฏิ บัติงานในหน้าที่เป็นอันดับแรก ผลงานจากการอุทิศ ทุ่มเท เสียสละ  เกิดประโยชน์ยิ่งกับ 
ส่วนราชการและประชาชน ทั้งนี้อาจปรากฏเป็นผลงานด้านเอกสารที่สืบค้นได้เชิงประจักษ์   

กรณีผลงานของลูกจ้างประจ าซึ่งมีข้อจ ากัดทางเอกสารเพรา ะลักษณะงานจะเป็นภาคปฏิบัติ  
ให้พิจารณาจากรูปธรรมของผลงานที่ยอมรับจากผู้เกี่ยวข้องเป็นส าคัญ   

๑๒. การคัดเลือกข้าราชการฝ่ายพลเรือนที่สังกัดส่วนกลาง 
๑๒.๑  กรณีข้าราชการสังกัดส่วนกลาง  และหน่วยงานตั้งอยู่ในภูมิภาค  รวมทั้ง

ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต่างประเทศ  ให้คัดเลือกกับต้นสังกัดส่วนกลาง 
๑๒.๒  ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ข้าราชการต ารวจ  และ

หมายรวมถึงลูกจ้างประจ าในสังกัดส่วนราชการที่กล่าว  จะต้องครอบคลุมถึงส่วนราชการที่มีฐานะต่ ากว่ากรม
ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนทีก่รุงเทพมหานครด้วย 
  ๑๓. การคัดเลือกข้าราชการฝ่ายพลเรือนที่สังกัดส่วนภูมิภาค  ให้หมายรวมถึงข้า ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการต ารวจ และหมายรวมถึงลูกจ้างประจ าในสังกัดส่วนราชการที่กล่าว  
หากปฏิบัติหน้าที่ในพื้นท่ีจังหวัดใดให้อยู่ในสัดส่วนการคัดเลือกฯ ของจังหวัด นั้น ๆ  
  ๑๔. ข้าราชการช่วยราชการให้อยู่ในสัดส่วนการคัดเลือกฯ ของต้นสังกัด 

๑๕. ส่วนราชการต้องคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นไม่เกินจ านวนที่คณะอนุกรรมการ 
คัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นก าหนด  โดยพิจารณาจาก จ านวนข้าราชการและลูกจ้างประจ าที่มีอยู่ 
และรบัอัตราเงินเดือน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ (ไม่รวมคนมาช่วยราชการ) 
 
  จ านวนข้าราชการพลเรือนดีเด่นที่ส่วนราชการระดับกรมคัดเลือกได้ เป็นดังนี้ 

รายละเอียด จ านวน  (คน) 
จ านวนที่คัดเลือกได้  

(คน) 
หมายเหตุ 

ข้าราชการ+ลูกจ้างประจ า ๑ – ๓๐๐ ไม่เกิน  ๑ ไม่จ ากัดกลุ่ม 
ข้าราชการ+ลูกจ้างประจ า ๓๐๑ – ๓,๐๐๐ ไม่เกิน  ๒ ไม่จ ากัดกลุ่ม 
ข้าราชการ+ลูกจ้างประจ า ๓,๐๐๑ – ๑๐,๐๐๐ ไม่เกิน  ๓ ไม่จ ากัดกลุ่ม 
ข้าราชการ+ลูกจ้างประจ า ๑๐,๐๐๑  ขึ้นไป ไม่เกิน  ๔ ไม่จ ากัดกลุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                               
                                                                                                            / ๑๖. กลุ่มของ ...  



 
 

๕ 

                   ๑๖. กลุ่มของผู้เข้ารับการคัดเลือกจ าแนกเป็น ๔ กลุ่ม  เพื่อให้เหมาะสมส าหรับการพิจารณา 
  แต่การส่งผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น จะไม่จ ากัดกลุ่ม 
  จ าแนกกลุ่มต าแหน่งประเภทและระดับ ดังนี้ 

 กลุ่มที่                               ต าแหน่งประเภทและระดับ                                       
    ๑ ต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดับสูง  

ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 
    ๒ ต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดับต้น 

ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ 
ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ระดับทักษะพิเศษ 

    ๓ ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 
ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ระดับช านาญงาน 

    ๔ ลูกจ้างประจ า 
 หมายเหตุ ข้าราชการต าแหน่งอย่างอ่ืน ให้เทียบต าแหน่งประเภทและระดับเท่ากับข้าราชการพลเรือน 
              ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว๓๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๓  

 

๑๗ . ผลกา รคัดเลือก ตามข้อ ๑๕ ให้เป็นไปตามมติของ คณะกรรมการคัดเลือกของ 
ส่วนราชการนั้น ๆ  ไม่จ าเป็นว่าต้องมีทุกกลุ่ม แต่หากกลุ่มที่ ๓ และท่ี ๔ มีคุณภาพงาน คน พฤติกรรม  
เท่าเทียมหรือใกล้เคียงกัน แต่เลือกได้เพียงคนเดียวขอให้ส่วนราชการพิจารณา กลุ่มที่ ๔ เป็นอันดับแรก 

๑๘. กรณีท่ีไม่มีผู้มีคุณสมบัติค รบถ้วนถึงระดับได้รับการพิจารณา ส่วนราชการจะงดส่ง                 
ผลการคัดเลือกได้ ทั้งนี้ไม่ส่งผลถึงปีต่อไปแต่ประการใด 

๑๙ . ให้ส่วนราชการตรวจสอบผลการคัดเลือกฯ ให้ถูกต้องชัดเจนก่อนจัดส่ง เพราะ 
เป็นสาระส าคัญในการจัดท าประกาศฯ และหนังสือท่ีระลึกข้าราชการพลเรือนดีเด่น 

๒๐ . คณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นขอสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบ 
ความถูกต้องของคุณสมบัติผู้ผ่านการคัดเลือกของ แต่ละส่วนราชการตามคู่มือที่ก าหนด  และประกาศของ
คณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น  เรื่องประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น   ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ถือเป็นที่สิ้นสุดและผูกพันกับทุกส่วนราชการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             / วิธีด าเนินการ ... 



 
 

๖ 

วิธีด าเนินการคัดเลือกของส่วนราชการ 

  การด าเนินการคัดเลือก ของส่วนราชการ ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือก
ข้าราชการพลเรือนดีเด่นของแต่ละส่วนราชการที่จะ ด าเนินการให้ทั่วถึงและเป็นธรรม เป้าหมาย และผล            
การคัดเลือกข องแต่ละส่วนราชการเป็นที่ยอมรับ สร้างคุณค่า คุณภาพของแต่ละส่วนราชการเป็นส าคัญ  
โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้จัดท าแบ บประเมินการคัดเลือกข้าราชการ (แบบ  ๓)  พร้อมทั้งได้อธิบายวิธีวัด 
และประเมินตามแบบที่ก าหนด เพ่ือให้เป็นทางเลือกส าหรับ คณะกรรมการคัดเลือกของแต่ละส่วนราชการ 
ซ่ึงอาจจะน ามาเป็นองค์ปร ะกอบการวัดและประเมินค่าคุณภาพคน และคุณภาพงานให้ เป็นแนวทา ง 
การวัดและประเมินรูปแบบ เดียวกัน แต่ส่วนราชการสามารถก าหนดวิธีวัดและประเมินให้สอดคล้อง 
กับวิธีการปฏิบัติของแต่ล ะส่วนราชการเฉพาะตามลักษณะงานได้  และอาจเพิ่มตัวชี้วัดและเกณฑ์พิจารณา 
ภายในส่วนราชก าร โดยอาจจะพิจารณา การน าเสนอผลงาน หรือผลงานที่ได้รับการเผยแพร่เป็นที่ประจักษ์ 
แก่บุคลากรในหน่วยงานและสาธารณชน ทั้งนี้จะต้องอยู่ภายใต้ข้อก าหนดตามคู่มือการคัดเลือกข้าราชการพล
เรือนดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          / ขั้นตอนการ ... 
 



 
 

๗ 

ขั้นตอนการคัดเลือก 
ได้ก าหนดแนวทางด าเนินการตามขั้นตอนจ าแนกตามสังกัดส่วนราชการต่างๆ คือ 

 

๑) ขั้นตอนการด าเนินงานในราชการส่วนกลาง 
    

     - จัดท าแบบรายงานผล  แบบ ๑ และ แบบ ๔ 
     - รายงานคณะอนุกรรมการ 
       คัดเลือกข้าราชการ 
       พลเรือนดีเด่น                  แจ้งกรม 
                                                                                                                   ด าเนินการ 
                                                                                                                   คัดเลือก 
 
 
 

     - พิจารณาคัดเลือก         แจ้งส านัก 
     - รายงานผลการคัดเลือก                 ภายในกรม/เทียบเท่า 
       ต่ออธิบดีกรม                                                                           ด าเนินการคัดเลือก                                                         
        
 
 
 

     - พิจารณาคัดเลือก                 - แจ้งข้าราชการ 
     - รายงานผลการคัดเลือก        ในสังกัดจัดท า 
       ต่อคณะกรรมการ             ประวัติและผลงาน 
       ระดับกรม                  - แต่งตั้งกรรมการ 
                                                                                                                  คัดเลือก 
                                                                                                                  ระดับส านัก 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                         / ๒) ขั้นตอนการ .... 

๑. คณะอนุกรรมการคัดเลือก 
    ข้าราชการพลเรือนดีเด่น 

๖. 
อธิบดีกรม 

๒.  
กรม 

๕. 
คณะกรรมการระดับกรม 

๓. 
ส านักภายในกรม/ 

เทียบเท่า 

๔. 
คณะกรรมการระดับส านัก 

ภายในกรม/เทียบเท่า 



 
 

๘ 

๒) ขั้นตอนการด าเนินงานในราชการส่วนภูมิภาค 
    
     - จัดท าแบบรายงานผล  แบบ ๑ และ แบบ ๔ 
     - รายงานคณะอนุกรรมการ 
       คัดเลือกข้าราชการ 
       พลเรือนดีเด่น          - แจ้งจังหวัด 
                                                                  ด าเนินการ 
                                                                   คัดเลือก 

 
 
 
     - พิจารณาคัดเลือก          - แจ้งส่วนราชการ 
     - รายงานผลการคัดเลือก                    ภายในจังหวัด 
       ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด                    ด าเนินการคัดเลือก 
 
 
 

     -  พิจารณาคัดเลือกโดยขอให้สอบถาม       - แจ้งข้าราชการ 
        ข้อมูลพฤติกรรมบุคคล          ในสังกัดจัดท า 
     -  รายงานผลการคัดเลือกด้วย                              ประวัติและผลงาน 
        ต่อคณะกรรมการระดับจังหวัด                                                                      -  แตง่ต้ังคณะกรรมการ 
                                                                                                                     คัดเลือกระดับ                                                                                                                                    
              ส่วนราชการ 
                                                                                                                     ภายในจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                            / การส่งผล ... 

  

๑. คณะอนุกรรมการคัดเลือก 
    ข้าราชการพลเรือนดีเด่น 

๖. 
ผู้ว่าราชการจังหวัด 

๒.  
จังหวัด 

๕. 
คณะกรรมการจังหวัด 

๓. 
ส่วนราชการภายในจังหวัด 
ที่เป็นราชการส่วนภูมิภาค 

๔. 
คณะกรรมการระดับส่วนราชการ 

ภายในจังหวัด 



 
 

๙ 

การส่งผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น 

๑ . ส่วนราชการจัดส่งผลการคัดเลือกไปยัง  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ           
ส านักอ านวยการ  กลุ่มบริหารงานบุคคล  ถนนราชด าเนินนอก  เขตดุสิต  กทม.  ๑๐๓๐๐  ประกอบด้วย 

     ๑.๑ จัดท าข้อมูลผู้ได้รับการคัดเลือกไม่เกินจ านวนตามที่ก าหนดในคู่มือฯ หน้า ๓ ลงใน
แบบ ๑ (รวมทุกคน) พร้อมส าเนา ๑ ชุด และแบบ ๔ พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการและลูกจ้างประจ า 
๑ ฉบับ/คน ส าหรับแบบ ๒ และ แบบ ๓ ไม่ต้องจัดส่งไปที่กระทรวงศึกษาธิการ 

     ๑.๒ รูปถ่ายที่ติดแบบ ๑ และแบบ ๔ ต้องถ่ายภาพรูปสี ในชุดเครื่องแบบปกติขาว กรณี 
ต้นสังกัดไม่มีเครื่องแบบปกตขิาว ให้ถ่ายภาพในชุดสีกากี ขนาด ๑.๕” 

๒. การสะกดค าน าหน้านาม ชื่อ นามสกุล  ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา สถานที่ท างาน  ฯลฯ   
ตามแบบ ๑ ต้องถูกต้องครบถ้วน โดยเฉพาะวุฒิการศึกษาและยศสูงสุดกรุณาใช้ค าเต็ม   

๓. ผลงานหรือเอกสารประกอบการคัดเลือกของ ผู้เสนอให้คณะกรรมการพิจาร ณา ให้คืน
เจ้าของเรื่องไม่ต้องน าส่งกระทรวงศึกษาธิการ   
 
การมอบรางวัล 

ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นจะได้รับรางวัลเพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ  ดังนี้  
๑. ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ 
๒. ได้รับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ 
๓. บันทึกประวัติในหนังสือที่ระลึกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ก าหนดวัน  เวลา  และสถานที่การมอบรางวัล 
          วันเสาร์ ที่ ๑ เมษายน  ๒๕๖๐  เวลา สถานที่ และก าหนดการท่ีชัดเจน จะแจ้งให้ทราบ 

พร้อมประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙  ช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              / แบบรายงาน ...  



 
 

๑๐ 

แบบรายงานการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙    (แบบ ๑) 
สังกัด (กรม / จังหวัด) .............................................................................................. 

 
 
      กลุ่มที ่.......          นาย/นาง/นางสาว ..................................................................................... 
             เริ่มรับราชการ วันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ....................... 
                               ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง/ระดับ ................................................................. 
   ส านัก/กอง....................................... กรม ............................................. 
   วุฒิการศึกษาสูงสุด................................................................................. 
   จากสถาบันการศึกษา............................................................................ 
   โทรศัพท์ที่ท างาน ................................................................................. 
   ผลงานดีเด่น (.......................... ไม่เกิน ๓ บรรทัด ..........................................) 
 
 

       กลุ่มที ่.......         นาย/นาง/นางสาว ..................................................................................... 
             เริ่มรับราชการ วันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ....................... 
                               ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง/ระดับ ................................................................. 
   ส านัก/กอง....................................... กรม ............................................. 
   วุฒิการศึกษาสูงสุด................................................................................. 
   จากสถาบันการศึกษา............................................................................ 
   โทรศัพท์ที่ท างาน ................................................................................. 
   ผลงานดีเด่น (.......................... ไม่เกิน ๓ บรรทัด ..........................................) 
 
 

       กลุ่มที ่.......         นาย/นาง/นางสาว ..................................................................................... 
             เริ่มรับราชการ วันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ....................... 
                               ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง/ระดับ ................................................................. 
   ส านัก/กอง....................................... กรม ............................................. 
   วุฒิการศึกษาสูงสุด................................................................................. 
   จากสถาบันการศึกษา............................................................................ 
   โทรศัพท์ที่ท างาน ................................................................................. 
   ผลงานดีเด่น (.......................... ไม่เกิน ๓ บรรทัด ..........................................) 
 

(ลงชื่อ)............................................. ผู้รับรองเอกสาร 
                                                                 ( .................................................................. ) 
                                                                       ต าแหน่ง .................................................................... 

หมายเหตุ        ๑. ผู้รับรองเอกสาร คือ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
                    ๒. เรียงล าดับภาพ โดยเริ่มต้นจากต าแหน่ง/ระดับ สูงขึ้นก่อน 
                    ๓. จ านวนเพิ่มหรือลด ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
                                                                                                          / แบบกรอกประวัติ ... 

 
         รูปสี  
       ชุดขาว 
    ขนาด ๑.๕ นิ้ว 
 

 
         รูปสี  
       ชุดขาว 
    ขนาด ๑.๕ นิ้ว 
 

 
         รูปสี  
       ชุดขาว 
    ขนาด ๑.๕ นิ้ว 



 
 

๑๑ 

 
แบบประวัติ 

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ กลุ่มที่ ........ 

๑. ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว/ อ่ืนๆ โปรดระบุ)………................................................................. 
๒. ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง................................................................................ระดับ..................................................... 
หน่วยงาน...............................................กรม..........................................................กระทรวง....................................... 
อ าเภอ..............................................................จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย.์.......................... 
โทรศัพท์ที่ท างาน.......................................โทรสาร....................................โทรศัพท์มือถือ........................................... 
E-mail address.......................................line................................facebook........................................................... 
๓. เริ่มรับราชการ เมื่อวันที่.......................เดือน................................................พ.ศ..................................................... 
รวมระยะเวลาปฏิบัติราชการ (นับถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) .......................ป.ี...................เดือน………….........วัน 
๔. พฤติกรรมที่แสดงให้เห็นชัดเจนในการครองตน ครองคน ครองงาน การปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมและการมี
จิตสาธารณะ (โปรดระบุ) 

พฤติกรรมที่แสดงออกให้เห็นถึง 
การครองตน ครองคน ครองงาน  

การปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมและการมีจิตสาธารณะ 

รางวัล/ประกาศเกียรติคุณ 
ที่ได้รับในระดับหน่วยงาน 
ชุมชนหรือระดับประเทศ  

หรือระดับนานาชาติ 
การครองตน 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………… 

……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

การครองคน 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………… 

……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………… 

……………………………………………………………….. 
 

 

 

 

                                                                                                                    / ตาราง ... 

แบบ ๒ 
โปรดติดรปูสี 

ชุดขาว 
ขนาด  

๑.๕ นิ้ว 



 
 

๑๒ 

พฤติกรรมที่แสดงออกให้เห็นถึง 
การครองตน ครองคน ครองงาน  

การปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมและการมีจิตสาธารณะ 

รางวัล/ประกาศเกียรติคุณ 
ที่ได้รับในระดับหน่วยงาน 
ชุมชนหรือระดับประเทศ  

หรือระดับนานาชาติ 
การครองงาน 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………… 

……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………… 

……………………………………………………………….. 

การปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………… 

……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………… 

……………………………………………………………….. 

การมีจิตสาธารณะ 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………… 

……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………… 

……………………………………………………………….. 

 
๕. คติพจน์ที่ยึดถือในการปฏิบัติงาน
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 

                                                                                                              / ๖. ปณิธาน … 



 
 

๑๓ 

๖. ปณิธานความดีที่จะปฏิบัติต่อไป
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
 
๗. ผลงาน/นวัตกรรม หรือสิ่งที่ท าให้ท่านภาคภูมิใจมากท่ีสุดในชีวิตการรับราชการ โปรดระบุไม่เกิน ๒ ผลงาน
พร้อมเขียนอธิบายรายละเอียดให้เห็นชัดเจนเรื่องละไม่เกิน ๑ หน้ากระดาษเอ ๔ 
ผลงานชิ้น/เรื่องท่ี ๑ 
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
ผลงานชิ้น/เรื่องท่ี ๒ 
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นความจริง 
 

(ลงชื่อ) ............................................เจ้าของประวัติ 
                                                              (............................................) 

ต าแหน่ง................................................................ 
........................../....................../.......................... 

                                                                  (ลงชื่อ) ............................................ผู้รับรอง* 
                                                              (............................................) 

ต าแหน่ง................................................................ 
........................../....................../.......................... 

 
 
                                                                                                         / หมายเหตุ ... 



 
 

๑๔ 

หมายเหตุ 
 ขอความอนุเคราะห์ส่วนราชการให้ข้าราชการพลเรือนดีเด่นที่ได้รับการเสนอชื่อไปยัง

กระทรวงศึกษาธิการ กรอกหรือพิมพ์ข้อมูลในแบบกรอกประวัติ (แบบ ๒) ให้ครบถ้วน  

 *ผู้รับรอง คือ หัวหน้าหน่วยงานระดับผู้อ านวยการส านัก หรือเทียบเท่า หรือผู้บังคับบัญชาระดับ  
รองอธิบดี รองปลัดกระทรวงที่เจ้าของประวัติปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบัน 

 ขอให้ส่วนราชการส่งข้อมูลในแบบกรอกประวัติ (แบบ ๒) กลับไปยังกระทรวงศึกษาธิการพร้อมกับ
เอกสารแนบ ๑ เพ่ือที่ส านักงาน ก .พ. ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท าสื่อ รณรงคป์ลุกจิตส านึกและ
ส่งเสริมให้ข้าราชการปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม และเป็นข้าราชการที่ดี  จะได้ด าเนินการคัดเลือก
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น เป็นตัวแทนถ่ายทอดพฤติกรรมข้าราชการพลเรือนดีเด่นในรูปแบบ
ภาพยนตร์สารคดี วีดีทัศน์เพื่อเผยแพร่ออกสื่อต่างๆ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ข้าราชการได้มีแนวทาง
ประพฤติปฏิบัติตน พร้อมกันนี้จะได้น าคติพจน์ และปณิธานความดีของข้าร าชการพลเรือนดีเด่น             
ทุกท่านเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ jumkunjai.ocsc.go.th และเฟสบุ๊ค facebook.com/jumkunjai ของ
ส านักงาน ก.พ. ต่อไป 

 การกรอกข้อมูลในข้อ ๔ และข้อ ๗ สามารถเขียนหรือพิมพ์ในกระดาษเอ ๔ เพ่ิมเติมได้ ทั้งนี้ขอให้ส่ง
เฉพาะข้อมูลตามที่ก าหนดไว้ โดยไม่ต้องแนบผลงานที่เป็นรูปเล่ม 

 กรณีมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนแบบกรอกประวัติ (แบบ ๒) กรุณา
ติดต่อ  

 
---------------------------------------- 

 

                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                    / แบบประเมิน ... 



 
 

๑๕ 

                                                                                                            (แบบ ๓) 
 
 
ชื่อผู้รับการประเมิน......................................................ต าแหน่ง................................................... 
สังกัด............................................กลุ่ม...................................................................................... 
ค ำชี้แจง ให้ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นของผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นเป็น  
ผู้ประเมิน  จากประวัติและผลงาน โดยให้ค่าคะแนนตามรายการประเมิน  ดังนี้ 
  ดีที่สุด  = ๕ คะแนน 
  ดีมาก  = ๔ คะแนน 
  ดี  = ๓ คะแนน 
  ปานกลาง = ๒ คะแนน 
  พอใช้  = ๑ คะแนน 

รายการประเมิน ดีที่สุด ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ 
ก.การครองตน (๒๕ คะแนน) 
(๑) การพ่ึงตนเอง ขยันหมั่นเพียร  และความรับผิดชอบ...... 
(๒) การประหยัดและเก็บออม.......................................... 
(๓) การรักษาระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย................. 
(๔) การปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา............................ 
(๕) การมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และ 
     พระมหากษัตริย์........................................................ 

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

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

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

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

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

ข.การครองคน (๒๕ คะแนน) 
(๑) ความสามารถในการประสานสัมพันธ์ และสร้างความ 
     เข้าใจอันดีกับผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับ 
     บัญชาและผู้มาติดต่องาน......................................... 
(๒) ความสามารถในการร่วมท างานเป็นกลุ่ม สามารถจูงใจ 
     ให้เกิดการยอมรับและให้ความร่วมมือ........................ 
(๓) ให้บริการแก่ผู้มาติดต่องานด้วยความเสมอภาค แนะน า 
     สิ่งที่เป็นประโยชน์.................................................... 
(๔) การเป็นผู้มีความเป็นธรรมทั้งตนเองและผู้อ่ืน.............. 
(๕) การเสริมสร้างความสามัคคี  และร่วมกิจกรรมของ 
     หมู่คณะทั้งในและนอกหน่วยงาน............................... 

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                      / ตาราง ... 

แบบประเมินการคัดเลือกข้าราชการ 



 
 

๑๖ 

รายการประเมิน ดีที่สุด ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ 
ค.การครองงาน (๒๕ คะแนน) 
(๑) ความรับผิดชอบต่อหน้าที่............................................ 
(๒) ความรู้ความสามารถ และความพึงพอใจ 
     ในการปฏิบัติงาน........................................................ 
(๓) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และปรับปรุงงาน................... 
(๔) ความพากเพียรในการท างานและผลงานเป็นที่พอใจ... 
(๕) การค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน.............. 

 
.............. 
 
.............. 
………….. 
………….. 
………….. 

 
.............. 
 
.............. 
………….. 
………….. 
………….. 

 
.............. 
 
.............. 
………….. 
………….. 
………….. 

 
.............. 
 
.............. 
………….. 
………….. 
………….. 

 
.............. 
 
.............. 
………….. 
………….. 
………….. 

ง.ผลงานดีเด่น (๒๕ คะแนน) 
(๑) ผลงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบ............ 
(๒) ผลงานดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อราชการและสังคม...... 
(๓) เป็นผลงานการบริการประชาชนที่สามารถใช้เป็น 
     ตัวอย่างแก่บุคคลอื่นได้............................................. 
(๔) เป็นผลงานที่เกิดจากความริเริ่มสร้างสรรค์.................. 
(๕) เป็นผลงานที่ต้องปฏิบัติด้วยความเสียสละ  วิริยะ 
     อุตสาหะ.................................................................. 

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

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

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

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

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

 

รวมคะแนนทุกด้าน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
 

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

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

........... 
 

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

............... 
 
ความเห็นอื่นของผู้ประเมิน 
 ................................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………. 

(ลงชื่อ)..........................................  ผู้ประเมิน 
         (..........................................) 
ต าแหน่ง.................................................. 
       ............./.................../................... 
 
 

หมายเหตุ ๑. ผู้ประเมิน คือ หัวหน้าหน่วยงานระดับผู้อ านวยการส านัก หรือเทียบเท่า หรือ ผู้บังคับบัญชา 
    ระดับรองอธิบดี รองปลัดกระทรวง ที่ผู้รับการประเมินปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบัน 
๒. ส าหรับข้าราชการที่ไปช่วยราชการ ผู้ประเมิน คือ หัวหน้าหน่วยงานระดับผู้อ านวยการส านัก  
    หรือเทียบเท่า หรือ ผู้บังคับบัญชาระดับรองอธิบดี รองปลัดกระทรวง ที่ผู้ไปช่วยราชการ 
    ปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบัน แล้วส่งกลับไปประเมินที่ต้นสังกัด 
 

                                                                                                               / ค าชี้แจง ... 



 
 

๑๗ 

ค าชี้แจงประกอบรายการประเมิน แบบ ๓ 
 

 ให้ผู้ประเมินพิจารณาองค์ประกอบต่างๆ ในการให้ค่าคะแนนตามแบบรายงานการประเมิน คือ  
 ก. การครองตน หมายถึง ความประพฤติ การปฏิบัติตนชอบด้วยคุณธรรม  ศีลธรรม  จริยธรรม 
จรรยาบรรณข้าราชการ  เป็นที่ยอมรับของบุคคลในส่วนราชการและสังคม  ประกอบให้ด้วยคุณธรรม  
ควรแก่การยกย่อง โดยพิจารณาจากองค์ประกอบค่านิยมพ้ืนฐาน ๕ ประการ ดังนี้ 

๑. การพ่ึงตนเอง ขยันหมั่นเพียร และมีความรับผิดชอบ 
๑.๑ มีความวิริยะ อุตสาหะ ในงานหน้าที่ความรับผิดชอบ 
๑.๒ มีความตั้งใจที่จะท างานในหน้าที่ให้ได้รับความส าเร็จด้วยตนเอง 
๑.๓ มีความอดทนไม่ย่อท้อต่อปัญหา อุปสรรค 
๑.๔ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และผู้อ่ืน 

๒. การประหยัดและเก็บออม 
๒.๑ รู้จักใช้จ่ายตามควรแห่งฐานะ 
๒.๒ รู้จักใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้เป็นประโยชน์และประหยัด 
๒.๓ รู้จักมัธยัสถ์และเก็บออม  เพื่อสร้างฐานะตนเองและครอบครัว  
๒.๔ รู้จักดูแล บ ารุง และรักษาทรัพย์สินของตนเองและส่วนรวม 

๓. การรักษาระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย 
๓.๑ เป็นผู้รักษาและปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่ก าหนดไว้ 
๓.๒ ประพฤติและปฏิบัติตน อันอาจเป็นตัวอย่างแก่บุคคลโดยทั่วไป 
๓.๓ เชื่อฟัง และให้ความเคารพต่อผู้บังคับบัญชา 
๓.๔ เป็นผู้ตรงต่อเวลา 

๔. การปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา 
๔.๑ ละเว้นต่อการประพฤติชั่วและไม่ลุ่มหลงอบายมุข 
๔.๒ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 
๔.๓ มีความซื่อสัตย์ สุจริตต่อตนเองและผู้อ่ืน 
๔.๔ มีความเมตตา กรุณา โอบอ้อมอารีต่อบุคคลอ่ืนโดยทั่วไป 

๕. การมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
๕.๑ ส่งเสริม สนับสนุนระบอบประชาธิปไตย และปฏิบัติตามนโยบายของ 

ทางราชการและรัฐบาล 
๕.๒ เข้าร่วมในศาสนกิจและท านุบ ารุงศาสนา 
๕.๓ ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี เช่น ป้องกันประเทศ เสียภาษี เคารพกฎหมาย เป็นต้น 
๕.๔ มีความจงรักภักดีและเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น ปฏิบัติตนเป็น 

พลเมืองดีตามพระบรมราโชวาท หรือเข้าร่วมพิธีในโอกาสส าคัญอย่างสม่ าเสมอ เป็นกิจวัตรปกติ เป็นต้น 
 
 
 
 
 

    / ข. การครองคน ... 



 
 

๑๘ 

 ข. การครองคน หมายถึง เป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับ ยกย่อง ในสังคม ผู้ร่วมงานอย่างเปิดเผย 
ทั้งต่อหน้าและลับหลัง มีความสามารถในการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อ่ืน สามารถจูงใจให้เกิดการยอมรับและ 
ให้ความร่วมมือ โดยพิจารณาจากองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 

๑. ความสามารถในการประสานสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจอันดีกับผู้บังคับบัญชา  
เพ่ือนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้มาติดต่องาน 

๑.๑ เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 
๑.๒ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
๑.๓ กล้าและรับผิดชอบในสิ่งที่ได้กระท า 
๑.๔ มีน้ าใจ ช่วยเหลือ และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน 

๒. ความสามารถในการร่วมงานเป็นกลุ่ม สามารถจูงใจให้เกิดการยอมรับและให้ความร่วมมือ 
๒.๑ ให้ความเห็น ปรึกษา และเสนอแนะในงานที่ตนรับผิดชอบ 
๒.๒ การมีส่วนร่วมในงานที่รับผิดชอบ 
๒.๓ ยอมรับและฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน 
๒.๔ มีความสามารถในการคิดและเสนอเหตุผล 
๒.๕ สามารถปฏิบัติงานเต็มที่ตามความรู้ ความสามารถ 
๒.๖ เปิดโอกาสให้ทุกคนร่วมแสดงความคิดเห็น 

๓. ให้บริการแก่ผู้มาติดต่องานด้วยความเสมอภาค แนะน าสิ่งที่เป็นประโยชน์ 
๓.๑ มีความส านึกและถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องให้บริการ 
๓.๒ ช่วยเหลือ แนะน าในสิ่งที่ดี ตลอดจนให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ 
๓.๓ ให้บริการด้วยความเต็มใจ และเสมอภาคกันทุกระดับ 
๓.๔ มีอัธยาศัยดี เป็นกันเอง และสุภาพต่อทุกคน 

๔. การเป็นผู้มีความเป็นธรรมทั้งต่อตนเองและต่อผู้ อ่ืน 
๔.๑ ประพฤติและปฏิบัติตรงหลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ วิธีการที่ก าหนด 
๔.๒ ถือประโยชน์ของทางราชการหรือส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 
๔.๓ ตัดสิน วินิจฉัย หรือแก้ปัญหา โดยใช้เหตุผล 

๕. การเสริมสร้างความสามัคคี และร่วมกิจกรรมของหมู่คณะ ทั้งในและนอกหน่วยงาน  
๕.๑ การให้ความร่วมมือ หรือเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้น 
๕.๒ เสนอแนะข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่องาน 
๕.๓ ให้ความส าคัญ ยกย่อง หรือให้เกียรติแก่ผู้ร่วมงาน 
 
 
 
 
 
 
 

    / ค. การครองงาน ... 



 
 

๑๙ 

           ค. การครองงาน หมายถึง ประพฤติปฏิบัติงานในหน้าที่และนอกเหนือหน้าที่ สม่ าเสมอ เต็มใจ 
มีจิตมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานที่รับผิดชอบ จนมีผลงานปรากฏที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการ ประชาชน มากกว่า 
ผู้อื่นอย่างเด่นชัด มีความสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายอย่างดี โดยพิจารณาจาก 
องค์ประกอบ  ดังต่อไปนี้ 

๑. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
๑.๑ ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ที่จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ 
๑.๒ มีความตั้งใจปฏิบัติงานให้ได้รับความส าเร็จ         
๑.๓ สนใจและเอาใจใส่งานที่รับผิดชอบ 
๑.๔ ปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบและท่ีได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
๑.๕ ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน 

๒. มีความรู้ ความสามารถ และความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
๒.๑ มีความรู้และเข้าใจหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ กฎ ข้อบังคับ มติ กฎหมาย และนโยบาย 
๒.๒ มีความสามารถในการน าความรู้ที่มีอยู่ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
๒.๓ มีความสามารถในการแก้ปัญหา และมีปฏิภาณ ไหวพริบ ในการปฏิบัติงาน 
๒.๔ รักและชอบที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ หรืองานที่ได้รับมอบหมาย 

ด้วยความเต็มใจ 
๓. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และปรับปรุงงาน 

๓.๑ มีความสามารถในการคิดริเริ่ม หาหลักการ แนวทาง วิธีการใหม่ๆ มาใช้ประโยชน์ 
ในการปฏิบัติงาน 

๓.๒ มีความสามารถในการปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
๓.๓ มีความสามารถในการท างานที่ยาก หรืองานใหม่ให้ส าเร็จเป็นผลดี 

๔. ความพากเพียรในการท างาน และมีผลงานที่เป็นที่น่าพอใจ 
๔.๑ มีความกระตือรือร้น ต้องการที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจนส าเร็จ 
๔.๒ มีความขยันหมั่นเพียร เสียสละ และอุทิศเวลาให้แก่ราชการหรืองานที่รับผิดชอบ 
๔.๓ ได้รับการยกย่องในความส าเร็จของงาน 
๔.๔ สามารถปฏิบัติงานในภาวะที่มีข้อจ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ขาดแคลน 

วัสดุ อุปกรณ์ หรือ อัตราก าลัง เป็นต้น 
๕. การค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมและประชาชน 

๕.๑ การปฏิบัติงานยึดหลักผลประโยชน์ของส่วนรวมและประชาชน 
๕.๒ การด าเนินงานสอดคล้องหรือเป็นไปตามความต้องการของส่วนรวมและประชาชน 
๕.๓ ใช้วัสดุ อุปกรณ์และสาธารณูปโภคได้อย่างประหยัดและเหมาะสม 
๕.๔ ร่วมมือ ช่วยเหลือ และประสานงานระหว่างราชการกับประชาชน 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                   / ง. ผลงานดีเด่น ... 



 
 

๒๐ 

 ง. ผลงานดีเด่น หมายถึง มีผลงานเชิงประจักษ์ ดีเด่น เป็นที่ยอมรับ สมควรได้รับการยกย่อง 
ให้หมายรวมถึงผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เป็นอันดับแรก  ผลงานจากการอุทิศทุ่มเท เสียสละ 
เกิดประโยชน์ยิ่งกับส่วนราชการและประชาชน ทั้งนี้อาจปรากฏเป็นผลงานด้านเอกสารที่สืบค้นได้เชิงประจักษ์ 
และ/หรือ ผลการปฏิบัติที่ไม่ปรากฏเป็นเอกสารแต่เป็นรูปธรรมที่ยอมรับอย่างกว้างขวางของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ของลูกจ้างประจ า เป็นผลงานดีเด่นที่ได้รับความนิยมเป็นที่ยอมรับและปรากฏผล 
เด่นชัด เช่น โล่รางวัล เกียรติบัตร และอ่ืนๆ โดยพิจารณาจากองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 

๑. ผลงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบ 
๑.๑ เอาใจใส่ ดูแล การบริการประชาชน 
๑.๒ งานทีป่ฏิบัติส าเร็จด้วยความเรียบร้อย 
๑.๓ ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว ไม่ล่าช้า ทันตามก าหนด 

๒. ผลงานดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อราชการและสังคม 
๒.๑ เป็นผลงานที่ทางราชการได้รับประโยชน์ 
๒.๒ ประชาชนได้รับประโยชน์จากผลงานที่ปฏิบัติงาน 
๒.๓ ใช้งบประมาณของทางราชการน้อยแต่ได้รับประโยชน์มาก 

๓. เป็นผลงานบริการประชาชนที่สามารถใช้เป็นตัวอย่างแก่บุคคลอื่นได้ 
๓.๑ ผลงานเป็นที่ยอมรับนับถือแก่บุคคลอื่น 
๓.๒ เป็นลักษณะผลงานทีป่รากฏให้เห็นชัดเจน 
๓.๓ บุคคลอื่นสามารถน าไปใช้เป็นตัวอย่างได้ 

๔. เป็นผลงานที่เกิดจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
๔.๑ มีความคิด ริเริ่ม การพัฒนางาน 
๔.๒ น าเทคนิค วิธีการใหม่ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน 
๔.๓ ผลการปฏิบัติงานเกิดการพัฒนาที่ดีข้ึน 

๕. เป็นผลงานที่ต้องปฏิบัติด้วยความเสียสละ วิริยะ อุตสาหะ 
๕.๑ ปฏิบัติงานในเวลาราชการโดยไม่บกพร่อง 
๕.๒ อุทิศตนปฏิบัติงานนอกเหนือเวลาราชการ 
๕.๓ มีความพากเพียรพยายามในการท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                      / แบบกรอก ...  



 
 

๒๑ 
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