
 

 

        คูมือการคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน  ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

ดวยคณะกรรมการจัดงานวันขาราชการพลเรือน  ซ่ึงมีปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเปนประธาน
คณะกรรมการจัดงานวันขาราชการพลเรือน เห็นชอบมอบหมายปลัดกระทรวงศึกษาธิการเปนเจาภาพ
รับผิดชอบดําเนินงานในฐานะประธานอนุกรรมการคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน มีหนาท่ีรับผิดชอบ 
ในกระบวนการท้ังปวงอันเก่ียวเนื่องกับการคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน นับแตการคัดเลือกขาราชการ   
พลเรือนดีเดน ประจําป พ.ศ. ๒๕๒๖ ท่ีจัดพิธีเชิดชูเกียรติในวันขาราชการพลเรือน ๑ เมษายน ๒๕๒๗  
เปนตนมา กรอบความคิดของการทํางานนี้มุงสงเสริม และยกยอง ขาราชการและลูกจางประจําฝายพลเรือน 
ท่ีประพฤติ ปฏิบัติงาน เปนแบบอยางใหขาราชการอ่ืนไดประพฤติปฏิบัติตามและพัฒนาใหดียิ่งข้ึน   
ท้ังในดานการดํารงตน  การปฏิบัติตนใหเปนท่ียอมรับกับบุคคลผูเก่ียวของท้ังในหนาท่ีราชการและสังคม  
กับการปฏิบัติงานท่ีเพียบพรอมดวยจรรยาบรรณขาราชการ ปรากฏชัดเจนเปนท่ียอมรับและมีผลงานโดดเดน  
เปนประโยชนยิ่งกับภารกิจราชการท่ีรับมอบหมาย รวมถึงผลการปฏิบัติตน ปฏิบัติงานสงผลกับประชาชน 
ท่ีเปนผูรับบริการ  เปนสําคัญ 
  เนื่องจากการคัดเลือกฯ เปนข้ันตอนท่ีเก่ียวของกับสวนราชการเทียบเทากรม  ท้ังในสังกัด
สวนกลางและสังกัดสวนภูมิภาค  จึงมีความจําเปนตองกําหนดฐานความคิดการทํางานใหมีการขับเคลื่อนไป
ในทางเดียวกันนับแตการกําหนดคุณสมบัติ  การจําแนกสวนราชการและวิธีการคัดเลือก  เพ่ือใหไดขาราชการ     
พลเรือนดีเดนจริงตามวัตถุประสงคของการจัดกิจกรรม  ตลอดระยะเวลา ๓๑ ปท่ีผานมา  มีวิวัฒนาการเรื่อง
คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการ ใหสอดคลองกับความเปนจริงอยางตอเนื่อง ท้ังนี้ ไดรับการสนับสนุน
งบประมาณจากคณะกรรมการจัดงานวันขาราชการพลเรือน 
  สําหรับการคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดนประจําป พ.ศ. ๒๕๕ ๘  กําหนดจัดพิธี 
เชิดชูเกียรติในวัน ศุกรท่ี ๑ เมษายน ๒๕๕ ๙ โดยยังคงยึดหลักเกณฑ วิธีการคัดเลือกตามคูมือของปท่ีผานมา
ประกอบการยกรางคูมือการคัดเลือกฯ ผานการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการคัดเลือกขาราชการพลเรือน
ดีเดน ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ แลว ดังมีแนวทางประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                              / คุณสมบัติ ... 



 
 

๒ 

คุณสมบัติของผูเขารับการคัดเลือก 

                    ๑. เปนขาราชการฝายพลเรือนตามกฎหมาย  ดังตอไปนี้ 
 ๑.๑  เปนขาราชการพลเรือน  ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน    

ท่ีไดรับเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือน  ในกระทรวง  ทบวง  กรม  ฝายพลเรือน 
 ๑.๒  เปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามกฎหมายวาดวยระเบียบ

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
 ๑.๓  เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามกฎหมายวาดวยขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๑.๔  เปนขาราชการตํารวจ ตามกฎหมายวาดวยตํารวจแหงชาติ  

         ท้ังนี้ใหหมายรวมถึงลูกจางประจําในสวนราชการ ตามขอ  ๑.๑ – ขอ ๑.๔  ยกเวน 
ดาโตะยุติธรรม ในสังกัดสํานักงานศาลยุติธรรมและขาราชการและลูกจางประจําในสังกัดกระทรวงกลาโหม 

๒. ขาราชการตามขอ ๑.๑ – ๑.๔ ตองมีตําแหนงสูงสุดไมเกินตําแหนงประเภทอํานวยการ 
ระดับสูง และมีสถานะเปนขาราชการพลเรือนในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  

๓. เปนผูมีระยะเวลาปฏิบัติราชการตอเนื่องไมนอยกวา ๕ ปนับถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘   
โดยใหนับตอเนื่องทุกสังกัดท่ีรับราชการเปนขาราชการฝายพลเรือน  ตามขอ ๑.๑ – ขอ ๑.๔   

  ๓.๑ กรณีลาออกจากราชการและกลับเขารับราชการใหม ใหเริ่มตนนับระยะเวลา
ปฏิบัติราชการตั้งแตวันท่ีไดรับอนุมัติใหกลับเขารับราชการใหม 

  ๓.๒ การนับระยะเวลาปฏิบัติราชการใหนับระยะเวลาทวีคูณรวมเขากับระยะเวลา
ปฏิบัติราชการปกติ 

๔. ไมเปนผูเคยถูกลงโทษทางวินัยหรืออยูระหวางสอบสวนทางวินัย 
๕. ไมเปนผูอยูระหวางการสอบสวนของพนักงานสอบสวนในคดีอาญา หรืออยูระหวาง      

การดําเนินคดีอาญาในศาล   
๖.  ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเวนแตโทษสําหรับความผิด   

ท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
๗. ไมเปนผูเคยไดรับการคัดเลือกเปนขาราชการพลเรือนดีเดนมากอน  ตลอดระยะเวลา    

รับราชการนับตอเนื่องทุกสังกัดท่ีรับราชการเปนขาราชการฝายพลเรือน ตามขอ ๑.๑ – ขอ ๑.๔   
๘. เปนผูมีความประพฤติ ปฏิบัติตนชอบดวยคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ

ขาราชการ เปนท่ียอมรับของบุคคลในสวนราชการและสังคม   
๙. เปนผูไดรับการยอมรับ ยกยอง ในสังคม ผูรวมงานอยางเปดเผยท้ังตอหนาและลับหลัง 

 
 

 

 

 

 
                                                                                                  / ๑๐. เปนผูมีความ ...    
  



 
 

๓ 

๑๐. เปนผูมีความประพฤติปฏิบัติงานในหนาท่ีและนอกเหนือหนาท่ี  สมํ่าเสมอ  เต็มใจ มีจิต
มุงผลสัมฤทธิ์ของงานท่ีรับผิดชอบ จนมีผลงานปรากฏท่ีเปนประโยชนตอสวนราชการ ประชาชน มากกวาผูอ่ืน
อยางเดนชัด 

๑๑. เปนผูมีผลงานเชิงประจักษ ดีเดน เปนท่ียอมรับ สมควรไดรับการยกยอง  โดยคํานึงถึง
ผลการปฏิบัติงานในหนาท่ีเปนอันดับแรก ผลงานจากการอุทิศ ทุมเท เสียสละ เกิดประโยชนยิ่งกับ 
สวนราชการและประชาชน ท้ังนี้อาจปรากฏเปนผลงานดานเอกสารท่ีสืบคนไดเชิงประจักษ   

กรณีผลงานของลูกจางประจําซ่ึงมีขอจํากัดทางเอกสารเพราะลักษณะงานจะเปนภาคปฏิบัติ  
ใหพิจารณาจากรูปธรรมของผลงานท่ียอมรับจากผูเก่ียวของเปนสําคัญ   

๑๒. การคัดเลือกขาราชการฝายพลเรือนท่ีสังกัดสวนกลาง 
๑๒.๑  กรณีขาราชการสังกัดสวนกลาง  และหนวยงานตั้งอยูในภูมิภาค รวมท้ัง

ปฏิบัติหนาท่ีราชการในตางประเทศ  ใหคัดเลือกกับตนสังกัดสวนกลาง 
๑๒.๒  สําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ขาราชการตํารวจ  และ

หมายรวมถึงลูกจางประจําในสังกัดสวนราชการท่ีกลาว  จะตองครอบคลุมถึงสวนราชการท่ีมีฐานะต่ํากวากรม
ท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครดวย 
  ๑๓. การคัดเลือกขาราชการฝายพลเรือนท่ีสังกัดสวนภูมิภาค  ใหหมายรวมถึงขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ขาราชการตํารวจ และหมายรวมถึงลูกจางประจําในสังกัดสวนราชการท่ีกลาว  
หากปฏิบัติหนาท่ีในพ้ืนท่ีจังหวัดใดใหอยูในสัดสวนการคัดเลือกฯ ของจังหวัด นั้น ๆ  
  ๑๔. ขาราชการชวยราชการใหอยูในสัดสวนการคัดเลือกฯ ของตนสังกัด  

๑๕. สวนราชการตองคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดนไมเกินจํานวนท่ีคณะอนุกรรมการ 
คัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดนกําหนด  โดยพิจารณาจากจํานวนขาราชการและลูกจางประจําท่ีมีอยู 
และรับอัตราเงินเดือน ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ (ไมรวมคนมาชวยราชการ) 
  จํานวนขาราชการพลเรือนดีเดนท่ีสวนราชการระดับกรมคัดเลือกได เปนดังนี้  

รายละเอียด จํานวน  (คน) 
จํานวนท่ีคัดเลือกได  

(คน) 
หมายเหตุ 

ขาราชการ+ลูกจางประจํา ๑ – ๓๐๐ ไมเกิน  ๑ ไมจํากัดกลุม 
ขาราชการ+ลูกจางประจํา ๓๐๑ – ๓,๐๐๐ ไมเกิน  ๒ ไมจํากัดกลุม 
ขาราชการ+ลูกจางประจํา ๓,๐๐๑ – ๑๐,๐๐๐ ไมเกิน  ๓ ไมจํากัดกลุม 
ขาราชการ+ลูกจางประจํา ๑๐,๐๐๑  ข้ึนไป ไมเกิน  ๔ ไมจํากัดกลุม 

 

                                                         
 
 
 
 
 
 
                                                                                                       
                                                                                                / ๑๖. กลุมของ ...  



 
 

๔ 

                   ๑๖. กลุมของผูเขารับการคัดเลือกจําแนกเปน ๔ กลุม  เพ่ือใหเหมาะสมสําหรับการพิจารณา 
  แตการสงผลการคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน จะไมจํากัดกลุม 
  จําแนกกลุมตําแหนงประเภทและระดับ ดังนี้  

 กลุมท่ี                               ตําแหนงประเภทและระดับ                                       
    ๑ ตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับสูง  

ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 
    ๒ ตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับตน 

ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ 
ตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับอาวุโส  

    ๓ ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 
ตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน ระดับชํานาญงาน ทักษะพิเศษ 

    ๔ ลูกจางประจํา 
 หมายเหตุ ขาราชการตําแหนงอยางอื่น ใหเทียบตําแหนงและระดับ ตาม พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

๑๗. ผลการคัดเลือก ตามขอ ๑๕ ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการคัดเลือกของ 
สวนราชการนั้น ๆ ไมจําเปนวาตองมีทุกกลุม แตหากกลุมท่ี ๓ และท่ี ๔ มีคุณภาพงาน คน พฤติกรรม  
เทาเทียมหรือใกลเคียงกัน แตเลือกไดเพียงคนเดียวขอใหสวนราชการพิจารณา กลุมท่ี ๔ เปนอันดับแรก 

๑๘. กรณีท่ีไมมีผูมีคุณสมบัติครบถวนถึงระดับไดรับการพิจารณา สวนราชการจะงดสงผล
การคัดเลือกได ท้ังนี้ไมสงผลถึงปตอไปแตประการใด 

๑๙. ใหสวนราชการตรวจสอบผลการคัดเลือกฯ ใหถูกตองชัดเจนกอนจัดสง เพราะ 
เปนสาระสําคัญในการจัดทําประกาศฯ และหนังสือท่ีระลึกขาราชการพลเรือนดีเดน 

๒๐. คณะอนุกรรมการคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดนขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะตรวจสอบ 
ความถูกตองของคุณสมบัติผูผานการคัดเลือกของแตละสวนราชการตามคูมือท่ีกําหนด  และประกาศของ
คณะอนุกรรมการคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน  เรื่องประกาศรายชื่อขาราชการพลเรือนดีเดน   ประจําป 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ใหถือเปนท่ีสิ้นสุดและผูกพันกับทุกสวนราชการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            / วิธีดําเนินการ ... 



 
 

๕ 

วิธีดําเนินการคัดเลือกของสวนราชการ 

  การดําเนินการคัดเลือกของสวนราชการใหเปนดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือก
ขาราชการพลเรือนดีเดนของแตละสวนราชการท่ีจะดําเนินการใหท่ัวถึงและเปนธรรม เปาหมายผลการ
คัดเลือกของแตละสวนราชการเปนท่ียอมรับ สรางคุณคา คุณภาพของแตละสวนราชการเปนสําคัญ  
โดยคณะอนุกรรมการฯ ไดจัดทําแบบประเมินการคัดเลือกขาราชการ (แบบ  ๓)  พรอมท้ังไดอธิบายวิธีวัด 
และประเมินตามแบบท่ีกําหนด เพ่ือใหเปนทางเลือกสําหรับคณะกรรมการคัดเลือกของแตละสวนราชการ 
ซ่ึงอาจจะนํามาเปนองคประกอบการวัดและประเมินคาคุณภาพคน และคุณภาพงานใหเปนแนวทาง 
การวัดและประเมินรูปแบบเดียวกัน แตสวนราชการสามารถกําหนดวิธีวัดและประเมินใหสอดคลอง 
กับวิธีการปฏิบัติของแตละสวนราชการเฉพาะตามลักษณะงานได และอาจเพ่ิมตัวชี้วัดและเกณฑพิจารณา 
ภายในสวนราชการ โดยอาจจะพิจารณาการนําเสนอผลงาน หรือผลงานท่ีไดรับการเผยแพรเปนท่ีประจักษ 
แกบุคลากรในหนวยงานและสาธารณชน ท้ังนี้จะตองอยูภายใตขอกําหนดตามคูมือการคัดเลือกขาราชการ   
พลเรือนดีเดน ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  / ข้ันตอนการ ... 
 



 
 

๖ 

ข้ันตอนการคัดเลือก 
ไดกําหนดแนวทางดําเนินการตามข้ันตอนจําแนกตามสังกัดสวนราชการตางๆ คือ 

 

๑) ข้ันตอนการดําเนินงานในราชการสวนกลาง 
    

     - จัดทําแบบรายงานผล  แบบ ๑ และ แบบ ๔ 
     - รายงานคณะอนุกรรมการ 
       คัดเลือกขาราชการ 
       พลเรือนดีเดน                  แจงกรม 
                                                                                                                   ดําเนินการ 
                                                                                                                   คัดเลือก 
 
 
 
 

     - พิจารณาคัดเลือก         แจงสํานัก 
     - รายงานผลการคัดเลือก                 ภายในกรม/เทียบเทา 
       ตออธิบดีกรม                                                                           ดําเนินการคัดเลือก    
                                                      

        
 
 
 

     - พิจารณาคัดเลือก                 - แจงขาราชการ 
     - รายงานผลการคัดเลือก        ในสังกัดจัดทํา 
       ตอคณะกรรมการ             ประวัติและผลงาน 
       ระดับกรม                  - แตงตั้งกรรมการ 
                                                                                                                  คัดเลือก 
                                                                                                                  ระดับสํานัก 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                      / ๒) ข้ันตอนการ .... 

๑. คณะอนุกรรมการคัดเลือก 
    ขาราชการพลเรือนดีเดน 

๖. 
อธิบดีกรม 

๒.  
กรม 

๕. 
คณะกรรมการระดับกรม 

๓. 
สํานักภายในกรม/ 

เทียบเทา 

๔. 
คณะกรรมการระดับสํานัก 

ภายในกรม/เทียบเทา 



 
 

๗ 

๒)  ข้ันตอนการดําเนินงานในราชการสวนภูมิภาค 
    
     - จัดทําแบบรายงานผล  แบบ ๑ และ แบบ ๔ 
     - รายงานคณะอนุกรรมการ 
       คัดเลือกขาราชการ 
       พลเรือนดีเดน          - แจงจังหวัด 
                                                                  ดําเนินการ 
                                                                   คัดเลือก 

 
 
 
     - พิจารณาคัดเลือก          - แจงสวนราชการ 
     - รายงานผลการคัดเลือก                    ภายในจังหวัด 
       ตอผูวาราชการจังหวัด                    ดําเนินการคัดเลือก 
 
 
 

     -  พิจารณาคัดเลือกโดยขอใหสอบถาม       - แจงขาราชการ 
     -  รายงานผลการคัดเลือก  ขอมูลพฤติกรรมบุคคล       ในสังกัดจัดทํา 
ดวย    ตอคณะกรรมการระดับจังหวัด                                   ประวัติและผลงาน                                                                                  
                                                                                                                  - แตงตั้งคณะกรรมการ 
                                                                                                                     คัดเลือกระดับ                                                                                                                                    
              สวนราชการ 
                                                                                                                     ภายในจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                           / การสงผล ... 

  

๑. คณะอนุกรรมการคัดเลือก 
    ขาราชการพลเรือนดีเดน 

๖. 
ผูวาราชการจังหวัด 

๒.  
จังหวัด 

๕. 
คณะกรรมการระดับจังหวัด 

๓. 
สวนราชการภายในจังหวัด 
ท่ีเปนราชการสวนภูมิภาค 

๔. 
คณะกรรมการระดับสวนราชการ 

ภายในจังหวัด 



 
 

๘ 

การสงผลการคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน 

๑. สวนราชการจัดสงผลการคัดเลือกไปยัง  สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ           
สํานักอํานวยการ  กลุมบริหารงานบุคคล  ถนนราชดําเนินนอก  เขตดุสิต  กทม.  ๑๐๓๐๐  ประกอบดวย 

     ๑.๑ จัดทําขอมูลผูไดรับการคัดเลือกไมเกินจํานวนตามท่ีกําหนดในคูมือฯ หนา ๓ ลงใน
แบบ ๑ (รวมทุกคน) พรอมสําเนา ๑ ชุด แบบ ๒  และแบบ ๔ พรอมสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการและ
ลูกจางประจํา ๑ ฉบับ/คน สําหรับแบบ ๓ ไมตองจัดสงไปท่ีกระทรวงศึกษาธิการ 

     ๑.๒ รูปถายท่ีติดแบบ ๑ แบบ ๒ และแบบ ๔ ตองถาย ภาพรูปสี  ในชุดเครื่องแบบ             
ปกติขาว กรณีตนสังกัดไมมีเครื่องแบบปกติขาว ใหถายภาพในชุดสีกากี ขนาด ๑.๕” 

๒. การสะกดคํานําหนานาม ชื่อ นามสกุล ตําแหนง วุฒิการศึกษา สถานท่ีทํางาน ฯลฯ   
ตามแบบ ๑ ตองถูกตองครบถวน โดยเฉพาะวุฒิการศึกษาและยศสูงสุดกรุณาใชคําเต็ม   

๓. ผลงานหรือเอกสารประกอบการคัดเลือกของผูเสนอใหคณะกรรมการพิจารณา ใหคืน
เจาของเรื่องไมตองนําสงกระทรวงศึกษาธิการ   
 
การมอบรางวัล 

ผูไดรับการคัดเลือกเปนขาราชการพลเรือนดีเดนจะไดรับรางวัลเพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติ  ดังนี้  
๑. ไดรับเข็มเชิดชูเกียรติ 
๒. ไดรับเกียรติบัตรยกยองเชิดชูเกียรติ 
๓. บันทึกประวัติในหนังสือท่ีระลึกขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

กําหนดวัน  เวลา  และสถานท่ีการมอบรางวัล 
          วันศุกร ท่ี ๑ เมษายน ๒๕๕ ๙ เวลา สถานท่ี และกําหนดการท่ีชัดเจน จะแจงใหทราบ 

พรอมประกาศรายชื่อขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘  ชวงเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      / แบบรายงาน ...



 
 

๙ 

แบบรายงานการคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘    (แบบ ๑) 
  สังกัด (กรม / จังหวัด) .............................................................................................. 
      
 
 กลุมท่ี .......              นาย/นาง/นางสาว/(อ่ืนๆ) ................................................................................ 
             เริ่มรับราชการ วันท่ี.............เดือน..........................พ.ศ. ....................... 
                               ปจจุบันดํารงตําแหนง/ระดับ ................................................................. 
   สํานัก/กอง....................................... กรม .............................................  
   วุฒิการศึกษาสูงสุด.................................................................................  
   จากสถาบันการศึกษา............................................................................  
   โทรศัพทท่ีทํางาน .................................................................................  
   ผลงานดีเดน (.......................... ไมเกิน ๓ บรรทัด ..........................................) 
 

       กลุมท่ี .......         นาย/นาง/นางสาว/(อ่ืนๆ) ............................................................................... 
             เริ่มรับราชการ วันท่ี.............เดือน..........................พ.ศ. ....................... 
                               ปจจุบันดํารงตําแหนง/ระดับ ................................................................. 
   สํานัก/กอง....................................... กรม .............................................  
   วุฒิการศึกษาสูงสุด.................................................................................  
   จากสถาบันการศึกษา............................................................................  
   โทรศัพทท่ีทํางาน .................................................................................  
   ผลงานดีเดน (.......................... ไมเกิน ๓ บรรทัด ..........................................) 
 

       กลุมท่ี .......         นาย/นาง/นางสาว/(อ่ืนๆ) .............................................................................. 
             เริ่มรับราชการ วันท่ี.............เดือน..........................พ.ศ. ....................... 
                               ปจจุบันดํารงตําแหนง/ระดับ ................................................................. 
   สํานัก/กอง....................................... กรม .............................................  
   วุฒิการศึกษาสูงสุด.................................................................................  
   จากสถาบันการศึกษา............................................................................  
   โทรศัพทท่ีทํางาน .................................................................................  
   ผลงานดีเดน (.......................... ไมเกิน ๓ บรรทัด ..........................................) 
 
 

(ลงชื่อ)............................................. ผูรับรองเอกสาร 
                                                                 ( .................................................................. ) 
                                                                       ตําแหนง .................................................................... 

 

หมายเหต ุ       ๑. ผูรับรองเอกสาร คือ เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน 
                    ๒. เรียงลําดับภาพ โดยเริ่มตนจากตําแหนง/ระดับ สูงข้ึนกอน 
                    ๓. จํานวนเพ่ิมหรือลด ตามเกณฑท่ีกําหนด 

                                                                                                  / แบบกรอกประวัติ ... 

 

         รูปสี  
       ชุดขาว 
    ขนาด ๑.๕ นิ้ว 

 

 

         รูปสี  
       ชุดขาว 
    ขนาด ๑.๕ นิ้ว 
 

 

         รูปสี  
       ชุดขาว 
    ขนาด ๑.๕ นิ้ว 



 
 

๑๐ 

แบบประวัติ 
ขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ กลุมท่ี ....... 

๑. ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว/ อ่ืนๆ โปรดระบุ)……….................................................................... 
๒. ปจจุบันดํารงตําแหนง................................................................................ระดับ.................................................... 
หนวยงาน...............................................กรม..........................................................กระทรวง....................................... 
อําเภอ..............................................................จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย........................... 
โทรศัพทท่ีทํางาน.......................................โทรสาร....................................โทรศัพทมือถือ........................................... 
E-mail address.......................................line................................facebook........................................................... 
๓. เริ่มรับราชการ เม่ือวันท่ี.......................เดือน................................................พ.ศ..................................................... 
รวมระยะเวลาปฏิบัติราชการ (นับถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘) ........................ป....................เดือน…………........วัน 
๔. พฤติกรรมท่ีแสดงใหเห็นชัดเจนในการครองตน ครองคน ครองงาน การปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมและการมี
จิตสาธารณะ (โปรดระบุ) 

พฤติกรรมท่ีแสดงออกใหเห็นถึง 
การครองตน ครองคน ครองงาน  

การปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมและการมีจิตสาธารณะ 

รางวัล/ประกาศเกียรติคุณ 
ท่ีไดรับในระดับหนวยงาน 
ชุมชนหรือระดับประเทศ  

หรือระดับนานาชาติ 
การครองตน 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………… 

……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

การครองคน 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

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

……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………… 

……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………… 

……………………………………………………………….. 

 
 
 
 
 
                                                                                                                    / ตาราง ... 

แบบ ๒ 

โปรดติดรูปสี 
ชุดปกติขาว 

ขนาด  
๑.๕ นิ้ว 



 
 

๑๑ 

พฤติกรรมท่ีแสดงออกใหเห็นถึง 
การครองตน ครองคน ครองงาน  

การปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมและการมีจิตสาธารณะ 

รางวัล/ประกาศเกียรติคุณ 
ท่ีไดรับในระดับหนวยงาน 
ชุมชนหรือระดับประเทศ  

หรือระดับนานาชาติ 
การครองงาน 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

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

……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………… 

……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………… 

……………………………………………………………….. 

การปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

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

……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………… 

……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………… 

……………………………………………………………….. 

การมีจิตสาธารณะ 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

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

……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………… 

……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………… 

……………………………………………………………….. 

๕. คติพจนท่ียึดถือในการปฏิบัติงาน
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
 
                                                                                                               / ๖. ปณิธาน ... 



 
 

๑๒ 

๖. ปณิธานความดีท่ีจะปฏิบัติตอไป
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................
๗. ผลงาน/นวัตกรรม หรือสิ่งท่ีทําใหทานภาคภูมิใจมากท่ีสุดในชีวิตการรับราชการ โปรดระบุไมเกิน ๒ ผลงาน
พรอมเขียนอธิบายรายละเอียดใหเห็นชัดเจนเรื่องละไมเกิน ๑ หนากระดาษเอ ๔ 
ผลงานชิ้น/เรื่องท่ี ๑ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ผลงานชิ้น/เรื่องท่ี ๒ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนนี้เปนความจริง 

(ลงชื่อ) ............................................เจาของประวัต ิ
                                                              (............................................) 

ตําแหนง................................................................ 
........................../....................../.......................... 

                                                                  (ลงชื่อ) ............................................ผูรับรอง* 
                                                              (............................................) 

ตําแหนง................................................................ 
........................../....................../.......................... 

 
 
 
 
 
                                                                                                        / หมายเหตุ ... 



 
 

๑๓ 

หมายเหตุ 

• ขอความอนุเคราะหสวนราชการใหขาราชการพลเรือนดีเดนท่ีไดรับการเสนอชื่อไปยัง

กระทรวงศึกษาธิการ กรอกหรือพิมพขอมูลในแบบกรอกประวัติ (แบบ ๒) ใหครบถวน  

• *ผูรับรอง คือ หัวหนาหนวยงานระดับผูอํานวยการสํานัก หรือเทียบเทา หรือผูบังคับบัญชาระดับ  

รองอธิบดี รองปลัดกระทรวงท่ีเจาของประวัติปฏิบัติงานอยูในปจจุบัน 

• ขอใหสวนราชการสงขอมูลในแบบกรอกประวัติ (แบบ ๒) กลับไปยังกระทรวงศึกษาธิการพรอมกับ

เอกสารแนบ ๑ เพ่ือท่ีสํานักงาน ก.พ. ซ่ึงเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําสื่อ รณรงคปลุกจิตสํานึกและ

สงเสริมใหขาราชการปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม และเปนขาราชการท่ีดี  จะไดดําเนินการคัดเลือก

ขาราชการพลเรือนดีเดน เปนตัวแทนถายทอดพฤติกรรมขาราชการพลเรือนดีเดนในรูปแบบ

ภาพยนตรสารคดี วีดีทัศนเพ่ือเผยแพรออกสื่อตางๆ เพ่ือสรางแรงจูงใจใหขาราชการไดมีแนวทาง

ประพฤติปฏิบัติตน พรอมกันนี้จะไดนําคติพจน และปณิธานความดีของขาราชการพลเรือนดีเดนทุก

ทานเผยแพรลงในเว็บไซต  jumkunjai.ocsc.go.th และเฟสบุค facebook.com/jumkunjai ของ

สํานักงาน ก.พ. ตอไป 

• การกรอกขอมูลในขอ ๔ และขอ ๗ สามารถเขียนหรือพิมพในกระดาษเอ ๔ เพ่ิมเติมได ท้ังนี้ขอใหสง

เฉพาะขอมูลตามท่ีกําหนดไว โดยไมตองแนบผลงานท่ีเปนรูปเลม 

• กรณีมีขอสงสัยหรือตองการสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมในสวนแบบกรอกประวัติ (แบบ ๒) กรุณา

ติดตอ  

 
 

 

 

นางสาวณัฐจริยา แสงสวาง 

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 

ศูนยสงเสริมจริยธรรม 

สํานักงาน ก.พ. 

โทรศัพท ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๒๒ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๒๑ 

Email. :  Natjariya@hotmail.com 

 

 

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

 
 

                                                                       / แบบประเมิน ... 



 
 

๑๔ 

                                                                                                            (แบบ ๓) 
 
 
ชื่อผูรับการประเมิน......................................................ตําแหนง................................................... 
สังกัด............................................กลุม...................................................................................... 
คําช้ีแจง ใหหัวหนาหนวยงานระดับผูอํานวยการสํานัก หรือเทียบเทา หรือผูบังคับบัญชาระดับรองอธิบดี 
            รองปลัดกระทรวง ของผูสมควรไดรับการคัดเลือกเปนขาราชการพลเรือนดีเดนเปนผูประเมิน 
            จากประวัติและผลงาน โดยใหคาคะแนนตามรายการประเมิน  ดังนี้ 
  ดีท่ีสุด  = ๕  คะแนน 
  ดีมาก  = ๔  คะแนน 
  ดี  = ๓  คะแนน 
  ปานกลาง = ๒  คะแนน 
  พอใช  = ๑  คะแนน 

รายการประเมิน ดีท่ีสุด ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช 
ก.การครองตน (๒๕ คะแนน) 
(๑) การพ่ึงตนเอง ขยันหม่ันเพียร  และความรับผิดชอบ...... 
(๒) การประหยัดและเก็บออม.......................................... 
(๓) การรักษาระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย................. 
(๔) การปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา............................ 
(๕) การมีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และ 
     พระมหากษัตริย........................................................ 

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

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

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

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

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

ข.การครองคน (๒๕ คะแนน) 
(๑) ความสามารถในการประสานสัมพันธ และสรางความ 
     เขาใจอันดีกับผูบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงาน ผูใตบังคับ 
     บัญชาและผูมาติดตองาน......................................... 
(๒) ความสามารถในการรวมทํางานเปนกลุม สามารถจูงใจ 
     ใหเกิดการยอมรับและใหความรวมมือ........................ 
(๓) ใหบริการแกผูมาติดตองานดวยความเสมอภาค แนะนํา 
     สิ่งท่ีเปนประโยชน.................................................... 
(๔) การเปนผูมีความเปนธรรมท้ังตนเองและผูอ่ืน.............. 
(๕) การเสริมสรางความสามัคคี  และรวมกิจกรรมของ 
     หมูคณะท้ังในและนอกหนวยงาน............................... 

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
                                                                                                                     / ตาราง ... 

แบบประเมินการคัดเลือกขาราชการ 



 
 

๑๕ 

รายการประเมิน ดีท่ีสุด ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช 
ค.การครองงาน (๒๕ คะแนน) 
(๑) ความรับผิดชอบตอหนาท่ี............................................ 
(๒) ความรูความสามารถ และความพึงพอใจ 
     ในการปฏิบัติงาน........................................................ 
(๓) ความคิดริเริ่มสรางสรรคและปรับปรุงงาน................... 
(๔) ความพากเพียรในการทํางานและผลงานเปนท่ีพอใจ... 
(๕) การคํานึงถึงประโยชนสวนรวมและประชาชน.............. 

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

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

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

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

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

ง.ผลงานดีเดน (๒๕ คะแนน) 
(๑) ผลงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับหนาท่ีความรับผิดชอบ............ 
(๒) ผลงานดังกลาวเปนประโยชนตอราชการและสังคม...... 
(๓) เปนผลงานการบริการประชาชนท่ีสามารถใชเปน 
     ตัวอยางแกบุคคลอ่ืนได............................................. 
(๔) เปนผลงานท่ีเกิดจากความริเริ่มสรางสรรค.................. 
(๕) เปนผลงานท่ีตองปฏิบัติดวยความเสียสละ  วิริยะ 
     อุตสาหะ.................................................................. 

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

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

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

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

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

 

รวมคะแนนทุกดาน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
 

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

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

........... 
 

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

............... 
 
ความเห็นอ่ืนของผูประเมิน 
 .................................................................................................................................... ............................ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………. 

(ลงชื่อ)..........................................  ผูประเมิน 
         (..........................................) 
ตําแหนง.................................................. 
       ............./.................../................... 

หมายเหตุ    ๑. ผูประเมิน คือ หัวหนาหนวยงานระดับผูอํานวยการสํานัก หรือเทียบเทา หรือ ผูบังคับบัญชา 
                    ระดับรองอธิบดี รองปลัดกระทรวง ท่ีผูรับการประเมินปฏิบัติงานอยูในปจจุบัน 
       ๒. สําหรับขาราชการท่ีไปชวยราชการ ผูประเมิน คือ หัวหนาหนวยงานระดับผูอํานวยการสํานัก   
                    หรือเทียบเทา หรือ ผูบังคับบัญชาระดับรองอธิบดี รองปลัดกระทรวง ท่ีผูไปชวยราชการ 
                    ปฏิบัติงานอยูในปจจุบัน แลวสงกลับไปประเมินท่ีตนสังกัด 

 

                                                                                                                  / คําชี้แจง ... 



 
 

๑๖ 

คําช้ีแจงประกอบรายการประเมิน แบบ ๓ 
 

 ใหผูประเมินพิจารณาองคประกอบตางๆ ในการใหคาคะแนนตามแบบรายงานการประเมิน คือ  
 ก. การครองตน หมายถึง ความประพฤติ การปฏิบัติตนชอบดวยคุณธรรม  ศีลธรรม  จริยธรรม 
จรรยาบรรณขาราชการ  เปนท่ียอมรับของบุคคลในสวนราชการและสังคม  ประกอบใหดวยคุณธรรม 
ควรแกการยกยอง โดยพิจารณาจากองคประกอบคานิยมพ้ืนฐาน ๕ ประการ ดังนี้  

๑. การพ่ึงตนเอง ขยันหม่ันเพียร และมีความรับผิดชอบ 
๑.๑ มีความวิริยะ อุตสาหะ ในงานหนาท่ีความรับผิดชอบ 
๑.๒ มีความตั้งใจท่ีจะทํางานในหนาท่ีใหไดรับความสําเร็จดวยตนเอง 
๑.๓ มีความอดทนไมยอทอตอปญหา อุปสรรค 
๑.๔ มีความรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว และผูอ่ืน 

๒. การประหยัดและเก็บออม 
๒.๑ รูจักใชจายตามควรแหงฐานะ 
๒.๒ รูจักใชทรัพยสินของทางราชการใหเปนประโยชนและประหยัด 
๒.๓ รูจักมัธยัสถและเก็บออม  เพ่ือสรางฐานะตนเองและครอบครัว  
๒.๔ รูจักดูแล บํารุง และรักษาทรัพยสินของตนเองและสวนรวม 

๓. การรักษาระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย 
๓.๑ เปนผูรักษาและปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายท่ีกําหนดไว 
๓.๒ ประพฤติและปฏิบัติตน อันอาจเปนตัวอยางแกบุคคลโดยท่ัวไป 
๓.๓ เชื่อฟง และใหความเคารพตอผูบังคับบัญชา 
๓.๔ เปนผูตรงตอเวลา 

๔. การปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา 
๔.๑ ละเวนตอการประพฤติชั่วและไมลุมหลงอบายมุข 
๔.๒ เอ้ือเฟอเผื่อแผ เสียสละ เห็นแกประโยชนสวนรวม 
๔.๓ มีความซ่ือสัตย สุจริตตอตนเองและผูอ่ืน 
๔.๔ มีความเมตตา กรุณา โอบออมอารีตอบุคคลอ่ืนโดยท่ัวไป 

๕. การมีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 
๕.๑ สงเสริม สนับสนุนระบอบประชาธิปไตย และปฏิบัติตามนโยบายของ 

ทางราชการและรัฐบาล 
๕.๒ เขารวมในศาสนกิจและทํานุบํารุงศาสนา 
๕.๓ ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี เชน ปองกันประเทศ เสียภาษี เคารพกฎหมาย เปนตน 
๕.๔ มีความจงรักภักดีและเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย เชน ปฏิบัติตนเปน 

พลเมืองดีตามพระบรมราโชวาท หรือเขารวมพิธีในโอกาสสําคัญอยางสมํ่าเสมอ เปนกิจวัตรปกติ เปนตน  
 
 
 
 
 

             / ข. การครองคน ... 



 
 

๑๗ 

 ข. การครองคน หมายถึง เปนบุคคลท่ีไดรับการยอมรับ ยกยอง ในสังคม ผูรวมงานอยางเปดเผย 
ท้ังตอหนาและลับหลัง มีความสามารถในการติดตอสัมพันธกับผูอ่ืน สามารถจูงใจใหเกิดการยอมรับและ  
ใหความรวมมือ โดยพิจารณาจากองคประกอบ ดังตอไปนี้ 

๑. ความสามารถในการประสานสัมพันธและสรางความเขาใจอันดีกับผูบังคับบัญชา  
เพ่ือนรวมงาน ผูใตบังคับบัญชา และผูมาติดตองาน 

๑.๑ เปนผูมีมนุษยสัมพันธดี 
๑.๒ ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
๑.๓ กลาและรับผิดชอบในสิ่งท่ีไดกระทํา 
๑.๔ มีน้ําใจ ชวยเหลือ และใหความรวมมือในการปฏิบัติงาน 

๒. ความสามารถในการรวมทํางานเปนกลุม สามารถจูงใจใหเกิดการยอมรับและใหความรวมมือ 
๒.๑ ใหความเห็น ปรึกษา และเสนอแนะในงานท่ีตนรับผิดชอบ 
๒.๒ การมีสวนรวมในงานท่ีรับผิดชอบ 
๒.๓ ยอมรับและฟงความคิดเห็นของผูรวมงาน 
๒.๔ มีความสามารถในการคิดและเสนอเหตุผล 
๒.๕ สามารถปฏิบัติงานเต็มท่ีตามความรู ความสามารถ 
๒.๖ เปดโอกาสใหทุกคนรวมแสดงความคิดเห็น 

๓. ใหบริการแกผูมาติดตองานดวยความเสมอภาค แนะนําสิ่งท่ีเปนประโยชน 
๓.๑ มีความสํานึกและถือเปนหนาท่ีท่ีจะตองใหบริการ 
๓.๒ ชวยเหลือ แนะนําในสิ่งท่ีดี ตลอดจนใหขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชน 
๓.๓ ใหบริการดวยความเต็มใจ และเสมอภาคกันทุกระดับ 
๓.๔ มีอัธยาศัยดี เปนกันเอง และสุภาพตอทุกคน 

๔. การเปนผูมีความเปนธรรมท้ังตอตนเองและตอผูอ่ืน 
๔.๑ ประพฤติและปฏิบัติตรงตามหลักเกณฑ กฎ ระเบียบ วิธีการท่ีกําหนด 
๔.๒ ถือประโยชนของทางราชการหรือสวนรวมเปนท่ีตั้ง 
๔.๓ ตัดสิน วินิจฉัย หรือแกปญหา โดยใชเหตุผล 

๕. การเสริมสรางความสามัคคี และรวมกิจกรรมของหมูคณะ ท้ังในและนอกหนวยงาน  
๕.๑ การใหความรวมมือ หรือเขารวมกิจกรรมท่ีจัดข้ึน 
๕.๒ เสนอแนะขอคิดเห็นท่ีเปนประโยชนตองาน 
๕.๓ ใหความสําคัญ ยกยอง หรือใหเกียรติแกผูรวมงาน 
 
 
 
 
 
 
 

           / ค. การครองงาน ... 



 
 

๑๘ 

           ค. การครองงาน หมายถึง ประพฤติปฏิบัติงานในหนาท่ีและนอกเหนือหนาท่ี สมํ่าเสมอ เต็มใจ  
มีจิตมุงผลสัมฤทธิ์ของงานท่ีรับผิดชอบ จนมีผลงานปรากฏท่ีเปนประโยชนตอสวนราชการ ประชาชน มากกวา 
ผูอ่ืนอยางเดนชัด มีความสามารถปฏิบัติงานในหนาท่ีและงานท่ีไดรับมอบหมายอยางดี โดยพิจารณาจาก  
องคประกอบ  ดังตอไปนี้ 

๑. ความรับผิดชอบตอหนาท่ี 
๑.๑ ศึกษา คนควา หาความรูท่ีจําเปนตองใชในการปฏิบัติงานอยูเสมอ 
๑.๒ มีความตั้งใจปฏิบัติงานใหไดรับความสําเร็จ         
๑.๓ สนใจและเอาใจใสงานท่ีรับผิดชอบ 
๑.๔ ปฏิบัติงานในหนาท่ีความรับผิดชอบและท่ีไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
๑.๕ ใหความรวมมือและชวยเหลือในการปฏิบัติงาน 

๒. มีความรู ความสามารถ และความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
๒.๑ มีความรูและเขาใจหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบ กฎ ขอบังคับ มติ กฎหมาย และนโยบาย 
๒.๒ มีความสามารถในการนําความรูท่ีมีอยูไปใชในการปฏิบัติงานไดเปนอยางดี 
๒.๓ มีความสามารถในการแกปญหา และมีปฏิภาณ ไหวพริบ ในการปฏิบัติงาน 
๒.๔ รักและชอบท่ีจะปฏิบัติงานในหนาท่ีความรับผิดชอบ หรืองานท่ีไดรับมอบหมาย 

ดวยความเต็มใจ 
๓. ความคิดริเริ่มสรางสรรคและปรับปรุงงาน 

๓.๑ มีความสามารถในการคิดริเริ่ม หาหลักการ แนวทาง วิธีการใหมๆ มาใชประโยชน 
ในการปฏิบัติงาน 

๓.๒ มีความสามารถในการปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
๓.๓ มีความสามารถในการทํางานท่ียาก หรืองานใหมใหสําเร็จเปนผลดี 

๔. ความพากเพียรในการทํางาน และมีผลงานท่ีเปนท่ีนาพอใจ 
๔.๑ มีความกระตือรือรน ตองการท่ีจะปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายจนสําเร็จ 
๔.๒ มีความขยันหม่ันเพียร เสียสละ และอุทิศเวลาใหแกราชการหรืองานท่ีรับผิดชอบ 
๔.๓ ไดรับการยกยองในความสําเร็จของงาน 
๔.๔ สามารถปฏิบัติงานในภาวะท่ีมีขอจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน ขาดแคลน 

วัสดุ อุปกรณ หรือ อัตรากําลัง เปนตน 
๕. การคํานึงถึงประโยชนของสวนรวมและประชาชน 

๕.๑ การปฏิบัติงานยึดหลักผลประโยชนของสวนรวมและประชาชน 
๕.๒ การดําเนินงานสอดคลองหรือเปนไปตามความตองการของสวนรวมและประชาชน 
๕.๓ ใชวัสดุ อุปกรณและสาธารณูปโภคไดอยางประหยัดและเหมาะสม 
๕.๔ รวมมือ ชวยเหลือ และประสานงานระหวางราชการกับประชาชน 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                           / ง. ผลงานดีเดน ... 



 
 

๑๙ 

 ง. ผลงานดีเดน หมายถึง มีผลงานเชิงประจักษ ดีเดน เปนท่ียอมรับ สมควรไดรับการยกยอง 
ใหหมายรวมถึงผลการปฏิบัติงานในหนาท่ีเปนอันดับแรก  ผลงานจากการอุทิศ ทุมเท เสียสละ 
เกิดประโยชนยิ่งกับสวนราชการและประชาชน ท้ังนี้อาจปรากฏเปนผลงานดานเอกสารท่ีสืบคนไดเชิงประจักษ 
และ/หรือ ผลการปฏิบัติท่ีไมปรากฏเปนเอกสารแตเปนรูปธรรมท่ียอมรับอยางกวางขวางของผูท่ีเก่ียวของ  
สําหรับการปฏิบัติหนาท่ีของลูกจางประจํา เปนผลงานดีเดนท่ีไดรับความนิยมเปนท่ียอมรับและปรากฏผล  
เดนชัด เชน โลรางวัล เกียรติบัตร และอ่ืนๆ โดยพิจารณาจากองคประกอบ ดังตอไปนี้ 

๑. ผลงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับหนาท่ีความรับผิดชอบ 
๑.๑ เอาใจใส ดูแล การบริการประชาชน 
๑.๒ งานท่ีปฏิบัติสําเร็จดวยความเรียบรอย 
๑.๓ ปฏิบัติงานดวยความรวดเร็ว ไมลาชา ทันตามกําหนด 

๒. ผลงานดังกลาวเปนประโยชนตอราชการและสังคม 
๒.๑ เปนผลงานท่ีทางราชการไดรับประโยชน 
๒.๒ ประชาชนไดรับประโยชนจากผลงานท่ีปฏิบัติงาน 
๒.๓ ใชงบประมาณของทางราชการนอยแตไดรับประโยชนมาก 

๓. เปนผลงานบริการประชาชนท่ีสามารถใชเปนตัวอยางแกบุคคลอ่ืนได 
๓.๑ ผลงานเปนท่ียอมรับนับถือแกบุคคลอ่ืน 
๓.๒ เปนลักษณะผลงานท่ีปรากฏใหเห็นชัดเจน 
๓.๓ บุคคลอ่ืนสามารถนําไปใชเปนตัวอยางได 

๔. เปนผลงานท่ีเกิดจากความคิดริเริ่มสรางสรรค 
๔.๑ มีความคิด ริเริ่ม การพัฒนางาน 
๔.๒ นําเทคนิค วิธีการใหมๆ มาใชในการปฏิบัติงาน 
๔.๓ ผลการปฏิบัติงานเกิดการพัฒนาท่ีดีข้ึน 

๕. เปนผลงานท่ีตองปฏิบัติดวยความเสียสละ วิริยะ อุตสาหะ 
๕.๑ ปฏิบัติงานในเวลาราชการโดยไมบกพรอง 
๕.๒ อุทิศตนปฏิบัติงานนอกเหนือเวลาราชการ 
๕.๓ มีความพากเพียรพยายามในการทํางาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                / แบบกรอก ...  
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