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คู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

ด้วยคณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน  ซึ่งมีปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
เป็นประธานมีมติเห็นชอบให้มอบหมายปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพรับผิดชอบด าเนินงานในฐานะ
ประธานอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น มีหน้าที่รับผิดชอบในกระบวนการทั้งปวง 
อันเกี่ยวเนื่องกับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น นับแต่การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๒๖ ที่จัดพิธีเชิดชูเกียรติในวันข้าราชการพลเรือน ๑ เมษายน ๒๕๒๗ เป็นต้นมา  
กรอบความคิดของการท างานนี้ เพ่ือมุ่งส่งเสริม และยกย่อง ข้าราชการและลูกจ้างประจ าฝ่ายพลเรือน 
ที่ประพฤติ ปฏิบัติงาน เป็นแบบอย่างให้ข้าราชการอ่ืนได้ประพฤติปฏิบัติตามและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ทั้งใน
ด้านการด ารงตน การปฏิบัติตนให้เป็นที่ยอมรับกับบุคคลผู้เกี่ยวข้องทั้งในหน้าที่ราชการและสังคม กับการ
ปฏิบัติงานที่เพียบพร้อมด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ ปรากฏชัดเจนเป็นที่ยอมรับและมีผลงานโดดเด่น  
เป็นประโยชน์ยิ่งกับภารกิจราชการที่รับมอบหมาย รวมถึงผลการปฏิบัติตน ปฏิบัติงานส่งผลกับประชาชน 
ที่เป็นผู้รับบริการ เป็นส าคัญ 
  เนื่องจากการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นฯ เป็นกระบวนการที่ เกี่ยวข้องกับ 
ส่วนราชการระดับกรม  ทั้งในระดับส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาค ควรมีการก าหนดกรอบ 
การด าเนินการในทางเดียวกัน นับแต่การก าหนดคุณสมบัติ การจ าแนกส่วนราชการและวิธีการคัดเลือก  
เพ่ือให้ได้ข้าราชการพลเรือนดีเด่นจริงตามวัตถุประสงค์ของการคัดเลือกอย่างแท้จริง ทั้งนี้ตลอดระยะเวลา 
๓๔ ปีที่ผ่านมา  มีวิวัฒนาการเรื่องคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือน ให้สอดคล้อง
กับความเป็นจริงมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะกรรมการจัดงาน 
วันข้าราชการพลเรือน 
  ส าหรับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้มีการปรับปรุง
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นโดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจัดงาน 
วันข้าราชการพลเรือนแล้ว ดังมีแนวทางประกอบการพิจารณา ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๒ 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือก 

                    ๑. เป็นข้าราชการฝ่ายพลเรือนตามกฎหมาย  ดังต่อไปนี้ 
 ๑.๑  เป็นข้าราชการพลเรือน  ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน    

ที่ได้รับเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือน  ในกระทรวง  ทบวง  กรม  ฝ่ายพลเรือน 
 ๑.๒  เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
 ๑.๓  เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วย

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 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. ๒๕๖๑  

๓. เป็นข้าราชการฝ่ายพลเรือนตามข้อ ๑.๑ – ๑.๔ และมีระยะเวลาปฏิบัติราชการ
ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๕ ปีนับถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ โดยให้นับต่อเนื่องทุกสังกัดที่รับราชการ  

  ๓.๑ กรณีลาออกจากราชการและกลับเข้ารับราชการใหม่ ให้ เริ่มต้นนับ
ระยะเวลาปฏิบัติราชการตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้กลับเข้ารับราชการใหม่ 

  ๓.๒ การนับระยะเวลาปฏิบัติราชการให้นับระยะเวลาทวีคูณรวมเข้ากับ
ระยะเวลาปฏิบัติราชการปกติ 

๔. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษทางวินัยหรืออยู่ระหว่างสอบสวนทางวินัย 
๕. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวนในคดีอาญา 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. เป็นผู้มีความประพฤติปฏิบัติงานในหน้าที่และนอกเหนือหน้าที่  สม่ าเสมอ เต็มใจ  

มีจิตมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานที่รับผิดชอบ จนมีผลงานปรากฏที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการ ประชาชน  
มากกว่าผู้อ่ืนอย่างเด่นชัด     

๑๑. เป็นผู้มีผลงานเชิงประจักษ์ ดีเด่น เป็นที่ยอมรับ สมควรได้รับการยกย่อง โดยค านึงถึง
ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เป็นอันดับแรก ผลงานจากการอุทิศ ทุ่ มเท เสียสละ เกิดประโยชน์ยิ่งกับ 
ส่วนราชการและประชาชน ทั้งนี้อาจปรากฏเป็นผลงานด้านเอกสารที่สืบค้นได้เชิงประจักษ์   

กรณีผลงานของลูกจ้างประจ าซึ่งมีข้อจ ากัดทางเอกสาร เพราะลักษณะงานจะเป็น
ภาคปฏิบัติ ให้พิจารณาจากรูปธรรมของผลงานที่ยอมรับจากผู้เกี่ยวข้องเป็นส าคัญ   

 



 
 

๓ 

๑๒. การคัดเลือกข้าราชการฝ่ายพลเรือนที่สังกัดส่วนกลาง 
๑๒.๑  กรณีข้าราชการสังกัดส่วนกลาง  และหน่วยงานตั้งอยู่ในภูมิภาค รวมทั้ง

ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต่างประเทศ  ให้คัดเลือกกับต้นสังกัดส่วนกลาง 
๑๒.๒  ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ข้าราชการต ารวจ  และ

หมายรวมถึงลูกจ้างประจ าในสังกัดส่วนราชการที่กล่าว  จะต้องครอบคลุมถึงส่วนราชการที่มีฐานะต่ ากว่า
กรมท่ีตั้งอยู่ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครด้วย 
  ๑๓. การคัดเลือกข้าราชการฝ่ายพลเรือนที่สังกัดส่วนภูมิภาค  ให้หมายรวมถึงข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการต ารวจ และหมายรวมถึงลูกจ้างประจ าในสังกัดส่วนราชการ
ดังกล่าว  หากปฏิบัติหน้าที่ในพื้นท่ีจังหวัดใดให้อยู่ในสัดส่วนการคัดเลือกฯ ของจังหวัดนั้น ๆ   
  ๑๔. ข้าราชการช่วยราชการให้อยู่ในสัดส่วนการคัดเลือกฯ ของต้นสังกัด 

๑๕. ส่วนราชการต้องคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นไม่เกินจ านวนที่คณะอนุกรรมการ 
คัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นก าหนด  โดยพิจารณาจากจ านวนข้าราชการและลูกจ้างประจ าที่มีอยู่  
และรับอัตราเงินเดือน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 
  จ านวนข้าราชการพลเรือนดีเด่นที่ส่วนราชการระดับกรมคัดเลือกได้  ขึ้นอยู่กับจ านวน
ข้าราชการและลูกจ้างประจ าในส่วนราชการรวมกัน ดังนี้ 

จ านวน  (คน) 
จ านวนที่คัดเลือกได้  

(คน) 
หมายเหตุ 

๑ – ๓๐๐ ไม่เกิน  ๑ ไม่จ ากัดกลุ่ม 
๓๐๑ – ๓,๐๐๐ ไม่เกิน  ๒ ไม่จ ากัดกลุ่ม 

๓,๐๐๑ – ๑๐,๐๐๐ ไม่เกิน  ๓ ไม่จ ากัดกลุ่ม 
๑๐,๐๐๑  ขึ้นไป ไม่เกิน  ๔ ไม่จ ากัดกลุ่ม 

 

                   ๑๖. กลุ่มของผู้ เข้ารับการคัดเลือกจ าแนกเป็น ๔ กลุ่ม  เพ่ือให้ เหมาะสมส าหรับ 
การพิจารณาแต่การส่งผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น จะไม่จ ากัดกลุ่ม                                      

 
จ าแนกกลุ่มตามประเภทและระดับต าแหน่ง ดังนี้ 

 
 กลุ่มที ่                               ต าแหน่งประเภทและระดับ                                       
    ๑ ต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดับต้น และระดับสูง 

ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 
    ๒ ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ 

ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส และระดับทักษะพิเศษ 
    ๓ ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 

ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และระดับช านาญงาน 
    ๔ ลูกจ้างประจ า 
 หมายเหต ุข้าราชการต าแหน่งอย่างอ่ืน ให้เทียบต าแหน่งประเภทและระดับเท่ากับข้าราชการพลเรือน 
              ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว๓๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๓  

 



 
 

๔ 

๑๗. ผลการคัดเลือก ตามข้อ ๑๕ ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการคัดเลือกของ 
ส่วนราชการนั้น ๆ ไม่จ าเป็นว่าต้องมีทุกกลุ่ม แต่หากกลุ่มที่ ๓ และที่ ๔ มีคุณภาพงาน คน พฤติกรรม  
เท่าเทียมหรือใกล้เคยีงกัน แต่เลือกได้เพียงคนเดียว ให้ส่วนราชการพิจารณาเลือกกลุ่มท่ี ๔ เป็นอันดับแรก 

๑๘. กรณีที่ไม่มีผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนถึงระดับได้รับการพิจารณา ส่วนราชการจะงดส่ง                
ผลการคัดเลือกได้ โดยไม่ส่งผลถึงปีต่อไปแต่ประการใด 

๑๙. ให้ ส่ วนราชการตรวจสอบผลการคัด เลือกฯ ให้ ถูกต้องชัด เจนก่อนจัด ส่ ง
กระทรวงศึกษาธิการ เพราะเป็นสาระส าคัญในการจัดท าประกาศฯ และหนังสือที่ระลึกข้าราชการ 
พลเรือนดีเด่น 

๒๐. คณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นขอสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบ 
ความถูกต้องของคุณสมบัติผู้ผ่านการคัดเลือกของแต่ละส่วนราชการตามคู่มือที่ก าหนด และประกาศของ
คณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น เรื่องประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น  ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ถือเป็นที่สิ้นสุดและผูกพันกับทุกส่วนราชการ 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

๕ 

วิธีด าเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของส่วนราชการ 

  การด าเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของส่วนราชการให้เป็นดุลยพินิจของ
คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของแต่ละส่วนราชการที่จะด าเนินการให้ทั่วถึงและ  
เป็นธรรม เป้าหมายและผลการคัดเลือกของแต่ละส่วนราชการเป็นที่ยอมรับ สร้างคุณค่า คุณภาพของแต่ละ
ส่วนราชการเป็นส าคัญ โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้จัดท าแบบประเมินส าหรับการคัดเลือกข้าราชการ 
พลเรือนดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (แบบ ๓) พร้อมทั้งได้อธิบายวิธีวัดและประเมินตามแบบที่ก าหนด 
เพ่ือให้เป็นทางเลือกส าหรับคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของแต่ละส่วนราชการ  
อาจน าไปเป็นองค์ประกอบการวัดและประเมินค่าคุณภาพคน และคุณภาพงานให้เป็นแนวทางการวัดและ
ประเมินรูปแบบเดียวกัน แต่ส่วนราชการสามารถก าหนดวิธีวัดและประเมินให้สอดคล้องกับวิธีการปฏิบัติ
ของแต่ละส่วนราชการเฉพาะตามลักษณะงานได้ และอาจเพ่ิมตัวชี้วัดและเกณฑ์พิจารณาภายใน 
ส่วนราชการ โดยอาจจะพิจารณาการน าเสนอผลงาน หรือผลงานที่ได้รับการเผยแพร่เป็นที่ประจักษ์แก่
บุคลากรในหน่วยงานและสาธารณชน ทั้งนี้ตามข้อก าหนดในคู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๖ 

แจ้งส านัก 
ภายในกรม/เทียบเท่า 
ด าเนินการคัดเลือก 

- พิจารณาคัดเลือก 
- รายงานผลการคัดเลือก 

ต่อคณะกรรมการ 
ระดับกรม 

- พิจารณาคัดเลือก 
- รายงานผลการคัดเลือก 

ต่ออธิบดีกรม 

ขั้นตอนการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น 
ก าหนดขั้นตอนการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของส่วนราชการในส่วนกลางและส่วนภูมภิาคไว้ ดังนี้ 

 

๑) ราชการส่วนกลาง 
    

      
      
        
                   
                                                                                                                    
                                                                                                                 
 
 
 

          
                  
                                                                            
        
 
 
 
 

               
         
                       
               
                                                                                                                   
                                                                                                                   
          

หมายเหตุ คณะกรรมการระดับกรม เพิ่มผู้แทนคณะกรรมการจริยธรรมประจ าส่วนราชการร่วมเป็น
คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของส่วนราชการ กรณีส่วนราชการใดที่ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
จริยธรรม ให้หัวหน้าส่วนราชการ มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ซึ่งเป็นกรรมการและ เลขานุการของ
คณะกรรมการจริยธรรมประจ าส่วนราชการ ร่วมเป็นกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของส่วนราชการ 
 
 
 
 
 

 

๖. 
อธิบดีกรม 

๒.  
กรม 

๕. 
คณะกรรมการ 

ระดับกรม 
๓. 

ส านักภายในกรม/ 
เทียบเท่า 

๔. 
คณะกรรมการระดับส านัก 

ภายในกรม/เทียบเท่า 

แจ้งกรม 
ด าเนินการ 
คัดเลือก 

- แจ้งข้าราชการ 
ในสังกัดจัดท า 
ประวัติและผลงาน 

- แต่งตั้งกรรมการ
คัดเลือกระดับส านัก 

- จัดท าแบบรายงานผล แบบ ๑ และ แบบ ๔ 

- รายงานคณะอนุกรรมการ 
คัดเลือกข้าราชการ 
พลเรือนดีเด่น 

๑. คณะอนุกรรมการคัดเลือก 
    ข้าราชการพลเรือนดีเด่น 



 
 

๗ 

๒) ราชการส่วนภูมิภาค 
    
      
      
        
           
                                                                   
                                                                    

 
 
 
           
                          
                            
 
 
 

     ขอให้สอบถาม        
        อมูลพฤติกรรมบุคคล         
     ด้วย                             
                                                                               
                                                                                                                      
               
                                                                                                                      
 
 
 
 
 หมายเหตุ คณะกรรมการจังหวัด เพิ่มผู้แทนคณะกรรมการจริยธรรมประจ าจังหวัดร่วมเป็นคณะกรรมการ
คัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัดด้วย กรณีจังหวัดใดที่ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม ให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัด มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ซึ่งเป็ นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการ
จริยธรรมประจ าจังหวัด ร่วมเป็นกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัด  
 
 
 
 
 
 

๑. คณะอนุกรรมการคัดเลือก 
    ข้าราชการพลเรือนดีเด่น 

๖. 
ผู้ว่าราชการจังหวัด 

๒.  
จังหวัด 

๕. 
คณะกรรมการจังหวัด 

๓. 
ส่วนราชการภายในจังหวัด 
ที่เป็นราชการส่วนภูมิภาค 

๔. 
คณะกรรมการระดับส่วนราชการ 

ภายในจังหวัด 

แจ้งจังหวัด 
ด าเนินการ 
คัดเลือก 

แจ้งส่วนราชการ 
ภายในกรม/เทียบเท่า 
ด าเนินการคัดเลือก 

- แจ้งข้าราชการ 
ในสังกัดจัดท า 
ประวัติและผลงาน 

- แต่งตั้งกรรมการ
คัดเลือกระดับ 
ส่วนราชการ 
ภายในจังหวัด 

- พิจารณาคัดเลือก 
- รายงานผลการคัดเลือก 

ต่อคณะกรรมการ 
ระดับจังหวัด 

- พิจารณาคัดเลือก 
- รายงานผลการคัดเลือก 

ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 

- รายงานคณะอนุกรรมการ 
คัดเลือกข้าราชการ 
พลเรือนดีเด่น 

- จัดท าแบบรายงานผล แบบ ๑ และ แบบ ๔ 



 
 

๑๐ 

 
 

แบบประวัติ 
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ กลุ่มที่ ... 

๑. ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว/ อื่น ๆ โปรดระบุ)………................................................................. 
๒. ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง................................................................................ระดับ..................... ......................... 
หน่วยงาน...............................................กรม...................... ...................................กระทรวง................................ 
อ าเภอ..............................................................จังหวัด.................................................รหั สไปรษณีย์.................... 
โทรศัพท์ที่ท างาน.......................................โทรสาร....................................โทรศัพท์มือถือ.................................... 
E-mail …………….......................................LINE ID................................facebook............................................... 
๓. เริ่มรับราชการ เมื่อวันที่.......................เดือน................................................พ.ศ.................... .......................... 
รวมระยะเวลาปฏิบัติราชการ (นับถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) .....................ปี....................เดือน…………....วัน 
๔. พฤติกรรมที่แสดงให้เห็นชัดเจนในการครองตน การครองคน การครองงาน การปฏิบัติตามมาตรฐาน
จริยธรรมและผลงานดีเด่น (โปรดระบุ) 

พฤติกรรมที่แสดงออกให้เห็นถึง 
การครองตน การครองคน การครองงาน  

การปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมและผลงานดีเด่น 

รางวัล/ประกาศเกียรติคุณ 
ที่ได้รับในระดับหน่วยงาน  

ชุมชนหรือระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ 
การครองตน 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

การครองคน 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

       
 
 
 

(แบบ ๒)   

โปรดติดรปูสี 
ชุดปกตขิาว 

ขนาด  
๑.๕ นิ้ว 



 
 

๑๑ 

พฤติกรรมที่แสดงออกให้เห็นถึง 
การครองตน การครองคน การครองงาน  

การปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมและผลงานดีเด่น 

รางวัล/ประกาศเกียรติคุณ 
ที่ได้รับในระดับหน่วยงาน  

ชุมชนหรือระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ 
การครองงาน 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

การปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

ผลงานดีเด่น 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 
๕. คติพจน์ที่ยึดถือในการปฏิบัติงาน
................................................................................................................... ......................................................
................................................................................................................................ ......................................... 
............................................................................................................................. ............................................
...................................................................................... ...................................................................................
.................................................................................................................................... ..................................... 
๖. ปณิธานความดีที่จะปฏิบัติต่อไป
............................................................................................................................. ............................................
.................................................................................................................................... ..................................... 
............................................................................................................................. ............................................
................................................................................................................................. ........................................
................................................................................................................................................ ......................... 



 
 

๑๒ 

๗. ผลงาน/นวัตกรรม หรือสิ่งที่ท าให้ท่านภาคภูมิใจมากที่สุดในชีวิตการรับราชการ โปรดระบุไม่เกิน ๒ ผลงาน 
พร้อมเขียนอธิบายรายละเอียดให้เห็นชัดเจนเรื่องละไม่เกิน ๑ หน้ากระดาษเอ ๔ 
ผลงานชิ้น/เรื่องที่ ๑ 
............................................................................................................................. ............................................
............................................................................................................................................ .............................
............................................................................................................................. ............................................
................................................................................................................................. ........................................
................................................................................................................................................ ......................... 
ผลงานชิ้น/เรื่องที่ ๒ 
.............................................................................................................. ...........................................................
................................................................................................................................. ........................................
..................................................................................................................................... ....................................
............................................................................................... ..........................................................................
............................................................................................................................................. ............................ 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นความจริง 
 

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

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

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

ต าแหน่ง................................................................ 

........................../....................../......................... . 
                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๓ 

หมายเหตุ 
 ขอความอนุ เคราะห์ส่วนราชการให้ข้าราชการพลเรือนดี เด่นที่ ได้รับการเสนอชื่อไปยัง

กระทรวงศึกษาธิการ กรอกหรือพิมพ์ข้อมูลในแบบกรอกประวัติ (แบบ ๒) ให้ครบถ้วน  
 *ผู้รับรอง คือ หัวหน้าหน่วยงานระดับผู้อ านวยการส านัก หรือเทียบเท่า หรือผู้บังคับบัญชาระดับ 

รองอธิบดี รองปลัดกระทรวงที่เจ้าของประวัติปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบัน 
 ขอให้ส่วนราชการส่งข้อมูลในแบบกรอกประวัติ (แบบ ๒) กลับไปยังกระทรวงศึกษาธิการ 

เพ่ือที่ส านักงาน ก.พ. ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท าสื่อรณรงค์ปลุกจิตส านึกและส่งเสริมให้
ข้าราชการปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม และเป็นข้าราชการที่ดี  จะได้ด าเนินการคัดเลือก
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น เป็นตัวแทนถ่ายทอดพฤติกรรมข้าราชการพลเรือนดีเด่นในรูปแบบ
ภาพยนตร์สารคดี วีดีทัศน์เพ่ือเผยแพร่ออกสื่อต่าง ๆ เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ข้าราชการได้มีแนวทาง
ประพฤติปฏิบัติตน พร้อมกันนี้จะได้น าคติพจน์ และปณิธานความดีของข้าราชการพลเรือนดีเด่น
ทุกท่าน เผยแพร่ลงในเว็บไซต์ jumkunjai.ocsc.go.th และเฟสบุ๊ค facebook.com/jumkunjai 
ของส านักงาน ก.พ. ต่อไป 

 การกรอกข้อมูลในข้อ ๔ และข้อ ๗ สามารถเขียนหรือพิมพ์ในกระดาษเอ ๔ เพ่ิมเติมได้ ทั้งนี้ขอให้
ส่งเฉพาะข้อมูลตามที่ก าหนดไว้ โดยไม่ต้องแนบผลงานที่เป็นรูปเล่ม 

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

 

                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๔ 

(แบบ ๓) 
 

 
ชื่อผู้รับการประเมิน.......................................................... ต าแหน่ง ……......................................................... 
สังกัด...........................................................................กลุ่ม/ฝ่าย/งาน.............................. ............................... 
ความสัมพันธ์กับผู้ประเมิน ................................................................... ................................................ 
 

ค ำชี้แจง  กรณีส่วนราชการเห็นว่ามีข้าราชการในสังกัดรายใดสมควรได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการ  
พลเรือนดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของข้าราชการรายนั้น ประเมินประวัติและ
ผลงานของข้าราชการ ในแบบประเมินฯ นี้ ซึ่งประกอบด้วย ๕ หัวข้อการประเมิน ได้แก่ การครองตน  
การครองคน การครองงาน การปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม และผลงานดีเด่น ซึ่งแต่ละหัวข้อมีน้ าหนัก
คะแนนเท่ากัน คือ ๒๐ คะแนน และมีคะแนนรวมสุทธิ ๑๐๐ คะแนน ทั้งนี้ ขอให้ผู้ประเมินท าเครื่องหมาย  
 ลงในช่องใดช่องหนึ่ง (ดีเด่น หรือดีมาก หรือดี) ของผลการประเมินในแต่ละหัวข้อการประเมิน ดังนี้ 
 
ดีเด่น = ๒๐ คะแนน (ผู้รับการประเมินมีคุณสมบัติ หรือแสดงพฤติกรรมตามหัวข้อการประเมิน อย่างครบถ้วน 
และสม่ าเสมอ) 
ดีมาก = ๑๕ คะแนน (ผู้รับการประเมินมีคุณสมบัติ หรือแสดงพฤติกรรมตามหัวข้อการประเมิน อย่างครบถ้วน 
แต่ไม่สม่ าเสมอ) 
ดี      = ๑๐ คะแนน (ผู้รับการประเมินมีคุณสมบัติ หรือแสดงพฤติกรรมตามหัวข้อการประเมิน ไม่ครบถ้วน 
หรือไม่สม่ าเสมอ) 
 

หัวข้อการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ดีเด่น ดีมาก ดี 
ก. การครองตน (๒๐ คะแนน)    
ประเด็นพิจารณา1 
๑. การปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา 
๒. การรักษาและปฏิบัติตามระเบียบวินัยและกฎหมาย 
๓. การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

 

 

                                                 
1 รายละเอียดประเด็นพิจารณาส าหรับแตล่ะหัวข้อการประเมิน ปรากฏในค าช้ีแจงการประเมินฯ ท้ายแบบประเมินนี ้

แบบประเมินส าหรับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 



 
 

๑๕ 

หัวข้อการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ดีเด่น ดีมาก ดี 
ข. การครองคน (๒๐ คะแนน)    
ประเด็นพิจารณา 
๑. ความสามารถในการประสานสัมพันธ์ และสร้างความเข้าใจอันดีกับผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน   
ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้รับบริการ 
๒. ความสามารถในการร่วมท างานเป็นกลุ่ม สามารถจูงใจให้เกิดการยอมรับ และให้ความช่วยเหลือ 
๓. ให้บริการแก่ผู้รับบริการด้วยความเสมอภาค แนะน าสิ่งที่เป็นประโยชน์ 
๔. การเป็นผู้มีความเป็นธรรมทั้งต่อตนเอง และต่อผู้อื่น 
๕. การเสริมสร้างความสามัคคี และร่วมกิจกรรมของหมู่คณะทั้งในและนอกหน่วยงาน 
 ดีเด่น ดีมาก ด ี
ค. การครองงาน (๒๐ คะแนน)    
ประเด็นพิจารณา 
๑. ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
๒. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
๓. ความขยันและพากเพียรในการท างาน  
๔. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการพัฒนานวัตกรรมในการท างาน  
๕. การมีผลงานดีเด่นที่เป็นประโยชน์ต่อราชการและสังคม 
 ดีเด่น ดีมาก ด ี
ง. การปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม (๒๐ คะแนน)    
ประเด็นพิจารณา 
๑. ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
๒. ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกท่ีดีและความรับผิดชอบต่อหน้าที่  
๓. ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม  
๔. ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และมีจิตสาธารณะ  
๕. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  
๖. ไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม  
๗. ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 



 
 

๑๖ 

หัวข้อการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ดีเด่น ดีมาก ดี 
จ. ผลงานดีเด่น (๒๐ คะแนน)    
ประเด็นพิจารณา 
๑. ผลงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบ 
๒. ผลงานดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อราชการและสังคม 
๓. เป็นผลงานการบริการประชาชนที่สามารถใช้เป็นตัวอย่างแก่บุคคลอื่นได้ 
๔. เป็นผลงานที่เกิดจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
๕. เป็นผลงานที่ต้องปฏิบัติด้วยความเสียสละ วิริยะ อุตสาหะ 

รวมคะแนน ก – จ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)  
 
ความเห็นเพิ่มเติมของผู้ประเมิน 

                             
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๗ 

ค าชี้แจงการประเมินส าหรับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ๑. การก าหนดว่าผู้ใดเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้นที่ควรเป็นผู้ประเมินประวัติ และผลงานของผู้สมควร
ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ควรพิจารณาตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
กลุ่ม 
ที ่

ประเภทและระดบัต าแหน่งของผู้รบัการประเมิน ผู้ประเมิน 

๑ ข้าราชการประเภทอ านวยการ ระดับสูง และระดับต้น  
ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดบัเชี่ยวชาญ  
หรือเทียบเท่า  

รองอธิบดี หรือเทียบเท่า 
(หรือรองปลัดกระทรวง กรณีผูร้ับการ

ประเมินสังกัด ส านักงานปลัดกระทรวง)  
๒ ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดบัช านาญการพิเศษ และระดับช านาญการ 

ข้าราชการประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ และระดับอาวโุส 
หรือเทียบเท่า 

ผู้อ านวยการส านัก หรือเทยีบเท่า 

๓ ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดบัปฏิบัติการ  
ข้าราชการประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน และระดับปฏิบัติงาน 
หรือเทียบเท่า 

ผู้อ านวยการส านัก หรือเทยีบเท่า 

๔ ลูกจ้างประจ า ผู้อ านวยการส านัก หรือเทยีบเท่า 
หมายเหตุ   ส าหรับข้าราชการที่ไปช่วยราชการ ผู้ประเมิน คือ หัวหน้าหน่วยงานระดับผู้อ านวยการส านัก หรือเทียบเท่า 

หรือผู้บังคับบัญชาระดับรองอธิบดี รองปลัดกระทรวง ที่ผู้ไปช่วยราชการปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบัน  
แล้วส่งกลับไปประเมินท่ีต้นสังกัด 
 

๒. การประเมินของผู้ประเมิน ให้ประเมินหัวข้อการประเมิน ๕ หัวข้อ โดยแต่ละหัวข้อมีประเด็น
พิจารณาที่ก าหนดไว้เป็นแนวทาง ซึ่งหน่วยงานอาจพิจารณาปรับได้ตามความเหมาะสม ดังต่อไปนี้ 
 ก. การครองตน หมายถึง ความประพฤติ การปฏิบัติตนชอบด้วยคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณข้าราชการ  เป็นที่ยอมรับของบุคคลในส่วนราชการและสังคม  ประกอบด้วยคุณธรรม ควรแก่          
การยกย่อง โดยมีประเด็นพิจารณาดังนี้ 

๑. การปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา 
๑.๑ ละเว้นต่อการประพฤติชั่วและไม่ลุ่มหลงอบายมุข 
๑.๒ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละ  
๑.๓ ซื่อสัตย์ สุจริตต่อตนเองและผู้อ่ืน 
๑.๔ เมตตา กรุณา โอบอ้อมอารีต่อบุคคลอ่ืนโดยทั่วไป 

๒. การรักษาและปฏิบัติตามระเบียบวินัยและกฎหมาย 
๒.๑ รกัษาและปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่ก าหนดไว้ 
๒.๒ ประพฤติและปฏิบัติตน อันอาจเป็นตัวอย่างแก่บุคคลโดยทั่วไป 
๒.๓ เชื่อฟัง และให้ความเคารพต่อผู้บังคับบัญชา 
๒.๔ ตรงต่อเวลา 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๘ 

๓. การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.๑ ยึดความประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่ายในทุกด้าน ลดละความฟุ่มเฟือยในการใช้ชีวิต 
๓.๒ ยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้อง ซื่อสัตย์สุจริต  
๓.๓ ละเลิกการแก่งแย่งผลประโยชน์ และแข่งขันกันในทางการค้าแบบต่อสู้กันอย่างรุนแรง  
๓.๔ ไม่หยุดนิ่งที่จะหาทางให้ชีวิตหลุดพ้นจากความทุกข์ยาก ด้วยการขวนขวายใฝ่หา

ความรู้ให้มีรายได้เพ่ิมพูนขึ้น จนถึงขั้นพอเพียงเป็นเป้าหมายส าคัญ  
๓.๕. ปฏิบัติตนในแนวทางท่ีดี ลดละสิ่งชั่ว ประพฤติตนตามหลักศาสนา 

 ข. การครองคน หมายถึง เป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับ ยกย่อง ในสังคม ผู้ร่วมงานอย่างเปิดเผย         
ทั้งต่อหน้าและลับหลัง มีความสามารถในการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อ่ืน สามารถจูงใจให้เกิดการยอมรับและ  
ให้ความร่วมมือ โดยมีประเด็นพิจารณา ดังนี้ 

๑. ความสามารถในการประสานสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจอันดีกับผู้บังคับบัญชา  
เพ่ือนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้รับบริการ  

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

๒. ความสามารถในการร่วมงานเป็นกลุ่ม สามารถจูงใจให้เกิดการยอมรับ และให้ความช่วยเหลือ 
๒.๑ ให้ความเห็น ปรึกษา และเสนอแนะในงานที่ตนรับผิดชอบ 
๒.๒ มีส่วนร่วมในงานท่ีรับผิดชอบ 
๒.๓ ยอมรับและฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน 
๒.๔ สามารถคิดและเสนอเหตุผล 
๒.๕ สามารถปฏิบัติงานเต็มที่ตามความรู้ ความสามารถ 
๒.๖ เปิดโอกาสให้ทุกคนร่วมแสดงความคิดเห็น 

๓. ให้บริการแก่ผู้รับบริการด้วยความเสมอภาค แนะน าสิ่งที่เป็นประโยชน์ 
๓.๑ ส านึกและถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องให้บริการ 
๓.๒ ชว่ยเหลือ แนะน าในสิ่งที่ดี ตลอดจนให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ 
๓.๓ ให้บริการด้วยความเต็มใจ และเสมอภาคกันทุกระดับ 
๓.๔ มีอัธยาศัยดี เป็นกันเอง และสุภาพต่อทุกคน 

๔. การเป็นผู้มีความเป็นธรรมทั้งต่อตนเอง และต่อผู้อื่น 
๔.๑ ประพฤติและปฏิบัติตรงหลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ วิธีการที่ก าหนด 
๔.๒ ตัดสิน วินิจฉัย หรือแก้ปัญหา โดยใช้เหตุผล 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๙ 

๕. การเสริมสร้างความสามัคคี และร่วมกิจกรรมของหมู่คณะทั้งในและนอกหน่วยงาน 
๕.๑ ให้ความร่วมมือ หรือเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้น 
๕.๒ เสนอแนะข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่องาน 
๕.๓ ให้ความส าคัญ ยกย่อง หรือให้เกียรติแก่ผู้ร่วมงาน 

ค. การครองงาน หมายถึง ประพฤติปฏิบัติงานในหน้าที่และนอกเหนือหน้าที่ สม่ าเสมอ เต็มใจ              
มีจิตมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานที่รับผิดชอบ จนมีผลงานปรากฏที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการ ประชาชน 
มากกว่าผู้ อ่ืนอย่างเด่นชัด มีความสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายอย่างดี โดยมี
ประเด็นพิจารณา ดังนี้ 

๑. มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
๑.๑ มีความรู้และเข้าใจหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ กฎ ข้อบังคับ มติ กฎหมาย และนโยบาย 
๑.๒ สามารถน าความรู้ที่มีอยู่ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
๑.๓ สามารถแก้ปัญหา และมีปฏิภาณ ไหวพริบ ในการปฏิบัติงาน 
๑.๔ รักและชอบที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ หรืองานที่ได้รับมอบหมาย 

ด้วยความเต็มใจ 
๒. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

๒.๑ ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ที่จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ 
๒.๒ ตั้งใจปฏิบัติงานให้ได้รับความส าเร็จ 
๒.๓ สนใจและเอาใจใส่งานที่รับผิดชอบ 
๒.๔ ปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบและที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
๒.๕ ร่วมมือและช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน 

๓. ความขยัน และพากเพียรในการท างาน  
๓.๑ กระตือรือร้น ต้องการที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจนส าเร็จ 
๓.๒ ขยันหมั่นเพยีร เสียสละ และอุทิศเวลาให้แก่ราชการหรืองานที่รับผิดชอบ 
๓.๓ ได้รับการยกย่องในความส าเร็จของงาน 
๓.๔ ปฏิบัติงานในภาวะที่มีข้อจ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ขาดแคลนวัสดุ อุปกรณ์ 

หรือ อัตราก าลัง  
๔. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการพัฒนานวัตกรรมในการท างาน 

๔.๑ สามารถคิดริเริ่ม หาหลักการ แนวทาง วิธีการใหม่ ๆ มาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
๔.๒ สามารถปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
๔.๓ สามารถท างานท่ียาก หรืองานใหม่ให้ส าเร็จเป็นผลดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๒๐ 

๕. การมีผลงานดีเด่นที่เป็นประโยชน์ต่อราชการและสังคม 
๕.๑ เป็นผลงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ 
๕.๒ เป็นผลงานที่ต้องปฏิบัติด้วยความเสียสละ วิริยะ อุตสาหะ 
๕.๓ เปน็ผลงานที่มีสว่นผลักดันงานด้านการปฏิรูปประเทศ 
๕.๔ เป็นผลงานดีเด่นที่สามารถใช้เป็นตัวอย่างแก่ผู้ปฏิบัติรายอ่ืนได้ 

ง. การปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม 
๑. ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
๒. ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกท่ีดีและความรับผิดชอบต่อหน้าที่  
๓. ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม  
๔. ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และมีจิตสาธารณะ  
 ๔.๑ ปฏิบัติตนโดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
 ๔.๒ ตั้งใจและพยายามในการให้บริการต่อประชาชน ข้าราชการ หรือหน่วยงานอ่ืน  ๆ  

ที่เกี่ยวข้อง 
 ๔.๓ เข้าร่วมกิจกรรมช่วยเหลือสังคมท้ังในที่ท างาน และ/หรือชุมชน 
๕. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  
๖. ไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม  
๗. ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ 

จ. ผลงานดีเด่น หมายถึง มีผลงานเชิงประจักษ์ ดีเด่น เป็นที่ยอมรับ สมควรได้รับการยกย่อง  
ให้หมายรวมถึงผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เป็นอันดับแรก  ผลงานจากการอุทิศทุ่มเท เสียสละ เกิดประโยชน์
ยิ่งกับส่วนราชการและประชาชน ทั้งนี้อาจปรากฏเป็นผลงานด้านเอกสารที่สืบค้นได้เชิงประจักษ์และ/หรือ 
ผลการปฏิบัติที่ไม่ปรากฏเป็นเอกสารแต่เป็นรูปธรรมที่ยอมรับอย่างกว้างขวางของผู้ที่เกี่ยวข้องส าหรับการ
ปฏิบัติหน้าที่ของลูกจ้างประจ า เป็นผลงานดีเด่นที่ได้รับความนิยมเป็นที่ยอมรับและปรากฏผลเด่นชัด เช่น  
โล่รางวัล เกียรติบัตร และอ่ืน ๆ โดยพิจารณาจากองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 

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

๒. ผลงานดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อราชการและสังคม 
๒.๑ เป็นผลงานที่ทางราชการได้รับประโยชน์ 
๒.๒ ประชาชนได้รับประโยชน์จากผลงานที่ปฏิบัติงาน 
๒.๓ ใช้งบประมาณของทางราชการน้อยแต่ได้รับประโยชน์มาก 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๒๑ 

๓. เป็นผลงานบริการประชาชนที่สามารถใช้เป็นตัวอย่างแก่บุคคลอ่ืนได้ 
๓.๑ ผลงานเป็นที่ยอมรับนับถือแก่บุคคลอ่ืน 
๓.๒ เป็นลักษณะผลงานที่ปรากฏให้เห็นชัดเจน 
๓.๓ บุคคลอื่นสามารถน าไปใช้เป็นตัวอย่างได้ 

๔. เป็นผลงานที่เกิดจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
๔.๑ มีความคิด ริเริ่ม การพัฒนางาน 
๔.๒ น าเทคนิค วิธีการใหม่ ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน 
๔.๓ ผลการปฏิบัติงานเกิดการพัฒนาที่ดีขึ้น 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๒๒ 

 
แบบกรอกประวัติ  

ของข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 กลุ่มที่ .............      
๑. ชื่อ (นาย / นาง / นางสาว )  ................................................................................................................... 
๒. เลขประจ าตัวประชาชน  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___        

(พร้อมแนบส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาบัตรประจ าตัวลูกจ้างประจ า จ านวน ๑ ฉบับ) 
๓. เกิดวันที่......................เดือน........................................................พ.ศ. ..................................อายุ.......................ปี 
๔. เร่ิมรับราชการ เมื่อวันที่...................................เดือน................................................พ.ศ. .................................... 

ต าแหน่ง............................................................................สังกัด........................................................................... 
นับถึงวนัที่  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑  มีระยะเวลาปฏิบัติราชการ..............................ปี............................เดือน 

๕. ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง.............................................................................รับเงินเดอืน......................................บาท 
ระดับ  ปฏิบัติงาน  ช านาญงาน  ปฏิบัติการ  
  อาวุโส  ทักษะพิเศษ  ช านาญการ  ช านาญการพิเศษ 
  เชี่ยวชาญ  อ านวยการ ระดับตน้  อ านวยการ ระดับสูง  
  อ่ืน ๆ ...................................................    

    กลุ่มงาน........................................................................... ส านัก/กอง................................................................... 
    กรม.............................................................. ต าบล/แขวง..................................อ าเภอ/เขต.................................  
    จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย์ ...................................... 
๖. วุฒิการศึกษาสูงสุด.........................................................จากสถาบนัการศึกษา .................................................... 
๗. โทรศัพท์ที่ท างาน ......................................................... โทรศัพท์มือถือ ............................................................... 
๘. ผลงานดีเด่น (................................................ ไม่เกิน ๓ บรรทัด ..........................................................................) 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
๙. ที่อยู่ติดต่อสะดวกที่สุด (ในชว่งวันที่ ๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) โปรดระบุให้ชัดเจน 
    บ้านเลขที่.................หมู่ที่..........ต าบล..................................อ าเภอ.................................จังหวัด.......................... 
    หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้...................................................E-mail...................................................... 

LINE ID……………………………………………….……..…..…. Facebook ………………………………………..…………………… 
๑๐. ข้าพเจ้าไม่เคยได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับประเทศมาก่อน นับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ 

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

                                                               ต าแหน่ง.............................................................. 
                ขอรับรองว่าข้อความข้างตน้นี้เปน็ความจริงทุกประการ 

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

                                                               ต าแหน่ง.............................................................. 
 
 
 
 
 

 

รูปสี  
ชุดปกติขาว 

ขนาด ๑.๕ นิ้ว 

(แบบ ๔) 
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