
 
 

                                                                                                            (แบบ ๓) 
 
 
ช่ือผู้รับการประเมิน......................................................ตําแหน่ง................................................... 
สังกัด............................................กลุ่ม...................................................................................... 
คําชี้แจง ให้หวัหน้าหน่วยงานระดับผู้อํานวยการสํานัก หรือเทียบเท่า หรือผู้บังคับบัญชาระดับรองอธิบดี 
            รองปลัดกระทรวง ของผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นเป็นผู้ประเมิน 
            จากประวัติและผลงาน โดยให้ค่าคะแนนตามรายการประเมิน  ดังนี้ 
  ดีที่สุด  = ๕ คะแนน 
  ดีมาก  = ๔ คะแนน 
  ดี  = ๓ คะแนน 
  ปานกลาง = ๒ คะแนน 
  พอใช้  = ๑ คะแนน 

รายการประเมิน ดีที่สุด ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช ้
ก.การครองตน (๒๕ คะแนน) 
(๑) การพึ่งตนเอง ขยันหมั่นเพียร  และความรับผิดชอบ...... 
(๒) การประหยัดและเก็บออม.......................................... 
(๓) การรกัษาระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย................. 
(๔) การปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา............................ 
(๕) การมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และ 
     พระมหากษัตริย์........................................................ 
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ข.การครองคน (๒๕ คะแนน) 
(๑) ความสามารถในการประสานสัมพันธ์ และสร้างความ 
     เข้าใจอันดีกับผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับ 
     บัญชาและผู้มาติดต่องาน......................................... 
(๒) ความสามารถในการร่วมทํางานเป็นกลุ่ม สามารถจูงใจ 
     ให้เกิดการยอมรับและใหค้วามร่วมมือ........................ 
(๓) ให้บริการแก่ผู้มาติดต่องานด้วยความเสมอภาค แนะนํา 
     สิ่งที่เป็นประโยชน์.................................................... 
(๔) การเป็นผูม้ีความเป็นธรรมทั้งตนเองและผู้อ่ืน.............. 
(๕) การเสริมสร้างความสามัคคี  และร่วมกิจกรรมของ 
     หมู่คณะทัง้ในและนอกหน่วยงาน............................... 
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แบบประเมนิการคัดเลือกข้าราชการ
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รายการประเมิน ดีที่สุด ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช ้
ค.การครองงาน (๒๕ คะแนน) 
(๑) ความรับผดิชอบต่อหน้าที่............................................ 
(๒) ความรู้ความสามารถ และความพึงพอใจ 
     ในการปฏิบัติงาน........................................................ 
(๓) ความคิดริเริ่มสร้างสรรคแ์ละปรับปรุงงาน................... 
(๔) ความพากเพียรในการทํางานและผลงานเป็นที่พอใจ... 
(๕) การคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและประชาชน.............. 
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ง.ผลงานดีเด่น (๒๕ คะแนน) 
(๑) ผลงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบ............ 
(๒) ผลงานดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อราชการและสังคม...... 
(๓) เป็นผลงานการบริการประชาชนที่สามารถใช้เป็น 
     ตัวอย่างแก่บุคคลอ่ืนได้............................................. 
(๔) เป็นผลงานที่เกิดจากความริเริ่มสร้างสรรค์.................. 
(๕) เป็นผลงานที่ต้องปฏิบัติด้วยความเสียสละ  วิริยะ 
     อุตสาหะ.................................................................. 
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รวมคะแนนทกุด้าน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
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ความเหน็อื่นของผู้ประเมิน 
 ................................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………. 

(ลงชื่อ)..........................................  ผู้ประเมิน 
         (..........................................) 
ตําแหน่ง.................................................. 
       ............./.................../................... 

หมายเหต ุ   ๑. ผู้ประเมิน คือ หัวหน้าหน่วยงานระดับผู้อํานวยการสํานัก หรือเทียบเท่า หรือ ผู้บังคบับัญชา 
                    ระดับรองอธิบดี รองปลัดกระทรวง ที่ผู้รบัการประเมินปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบัน 
       ๒. สําหรบัข้าราชการที่ไปช่วยราชการ ผู้ประเมิน คือ หัวหน้าหน่วยงานระดับผู้อํานวยการสํานัก   
                    หรือเทียบเท่า หรือ ผู้บังคบับัญชาระดับรองอธิบดี รองปลัดกระทรวง ที่ผู้ไปช่วยราชการ 
                    ปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบัน แล้วส่งกลับไปประเมินที่ต้นสังกัด 

 



 
 

คําชี้แจงประกอบรายการประเมิน แบบ ๓ 
 

 ให้ผู้ประเมินพจิารณาองค์ประกอบต่างๆ ในการให้ค่าคะแนนตามแบบรายงานการประเมิน คือ 
 ก. การครองตน หมายถึง ความประพฤติ การปฏิบัติตนชอบด้วยคุณธรรม  ศลีธรรม  จริยธรรม 
จรรยาบรรณขา้ราชการ  เป็นที่ยอมรับของบุคคลในส่วนราชการและสังคม  ประกอบให้ด้วยคุณธรรม 
ควรแก่การยกย่อง โดยพิจารณาจากองค์ประกอบค่านิยมพ้ืนฐาน ๕ ประการ ดังนี้ 

๑. การพึ่งตนเอง ขยันหมั่นเพียร และมคีวามรบัผิดชอบ 
๑.๑ มีความวิรยิะ อุตสาหะ ในงานหน้าที่ความรับผิดชอบ 
๑.๒ มีความต้ังใจที่จะทํางานในหน้าที่ให้ได้รบัความสําเร็จด้วยตนเอง 
๑.๓ มีความอดทนไม่ย่อท้อต่อปัญหา อุปสรรค 
๑.๔ มีความรบัผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และผู้อ่ืน 

๒. การประหยัดและเก็บออม 
๒.๑ รู้จักใช้จ่ายตามควรแห่งฐานะ 
๒.๒ รู้จักใช้ทรพัย์สินของทางราชการให้เป็นประโยชน์และประหยัด 
๒.๓ รู้จักมัธยัสถ์และเก็บออม  เพื่อสร้างฐานะตนเองและครอบครัว 
๒.๔ รู้จักดูแล บํารุง และรักษาทรัพย์สินของตนเองและส่วนรวม 

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

๔. การปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา 
๔.๑ ละเว้นต่อการประพฤติช่ัวและไม่ลุ่มหลงอบายมุข 
๔.๒ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 
๔.๓ มีความซือ่สัตย์ สุจริตต่อตนเองและผู้อ่ืน 
๔.๔ มีความเมตตา กรุณา โอบอ้อมอารีต่อบุคคลอ่ืนโดยทั่วไป 

๕. การมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
๕.๑ ส่งเสรมิ สนับสนุนระบอบประชาธิปไตย และปฏิบัติตามนโยบายของ 

ทางราชการและรัฐบาล 
๕.๒ เข้าร่วมในศาสนกิจและทํานุบํารุงศาสนา 
๕.๓ ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี เช่น ป้องกันประเทศ เสียภาษี เคารพกฎหมาย เป็นต้น 
๕.๔ มีความจงรักภักดีและเทดิทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น ปฏิบัติตนเป็น 

พลเมืองดีตามพระบรมราโชวาท หรือเข้าร่วมพิธีในโอกาสสําคัญอย่างสม่ําเสมอ เป็นกจิวัตรปกติ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 ข. การครองคน หมายถึง เปน็บุคคลที่ได้รับการยอมรับ ยกย่อง ในสังคม ผู้ร่วมงานอย่างเปิดเผย 
ทั้งต่อหน้าและลับหลัง มีความสามารถในการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อ่ืน สามารถจูงใจให้เกิดการยอมรับและ 
ให้ความร่วมมอื โดยพิจารณาจากองค์ประกอบ ดังต่อไปน้ี 

๑. ความสามารถในการประสานสัมพันธ์และสรา้งความเข้าใจอันดีกับผู้บังคับบัญชา 
เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้มาติดต่องาน 

๑.๑ เป็นผู้มมีนุษย์สัมพันธ์ดี 
๑.๒ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
๑.๓ กล้าและรบัผิดชอบในสิ่งที่ได้กระทํา 
๑.๔ มีน้ําใจ ช่วยเหลือ และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน 

๒. ความสามารถในการร่วมทํางานเป็นกลุ่ม สามารถจูงใจใหเ้กิดการยอมรับและให้ความร่วมมือ 
๒.๑ ใหค้วามเห็น ปรึกษา และเสนอแนะในงานที่ตนรับผิดชอบ 
๒.๒ การมีส่วนร่วมในงานที่รับผิดชอบ 
๒.๓ ยอมรับและฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน 
๒.๔ มีความสามารถในการคดิและเสนอเหตุผล 
๒.๕ สามารถปฏิบัติงานเต็มที่ตามความรู้ ความสามารถ 
๒.๖ เปิดโอกาสให้ทุกคนร่วมแสดงความคิดเห็น 

๓. ให้บริการแกผู่ม้าติดต่องานด้วยความเสมอภาค แนะนําสิ่งที่เป็นประโยชน์ 
๓.๑ มีความสํานึกและถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องให้บริการ 
๓.๒ ช่วยเหลือ แนะนําในสิ่งที่ดี ตลอดจนให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ 
๓.๓ ให้บริการด้วยความเต็มใจ และเสมอภาคกันทุกระดับ 
๓.๔ มีอัธยาศยัดี เป็นกันเอง และสุภาพต่อทุกคน 

๔. การเป็นผู้มีความเป็นธรรมทั้งต่อตนเองและต่อผู้อ่ืน 
๔.๑ ประพฤติและปฏิบัติตรงตามหลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ วิธีการที่กําหนด 
๔.๒ ถือประโยชน์ของทางราชการหรือส่วนรวมเป็นที่ต้ัง 
๔.๓ ตัดสิน วินจิฉัย หรือแก้ปัญหา โดยใช้เหตุผล 

๕. การเสริมสร้างความสามัคคี และร่วมกิจกรรมของหมู่คณะ ทั้งในและนอกหน่วยงาน 
๕.๑ การใหค้วามร่วมมือ หรอืเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้น 
๕.๒ เสนอแนะข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่องาน 
๕.๓ ใหค้วามสาํคัญ ยกย่อง หรือให้เกียรติแก่ผู้ร่วมงาน 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

           ค. การครองงาน หมายถึง ประพฤติปฏิบัติงานในหน้าที่และนอกเหนือหน้าที่ สม่ําเสมอ เต็มใจ 
มีจิตมุ่งผลสมัฤทธ์ิของงานที่รับผิดชอบ จนมีผลงานปรากฏที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการ ประชาชน มากกว่า 
ผู้อ่ืนอย่างเด่นชัด มีความสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายอย่างดี โดยพิจารณาจาก 
องค์ประกอบ  ดังต่อไปนี้ 

๑. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
๑.๑ ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ที่จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ 
๑.๒ มีความต้ังใจปฏิบัติงานให้ได้รับความสําเร็จ         
๑.๓ สนใจและเอาใจใส่งานทีร่ับผิดชอบ 
๑.๔ ปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบและที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
๑.๕ ใหค้วามร่วมมือและช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน 

๒. มีความรู้ ความสามารถ และความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
๒.๑ มีความรูแ้ละเข้าใจหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ กฎ ข้อบังคับ มติ กฎหมาย และนโยบาย 
๒.๒ มีความสามารถในการนําความรู้ที่มีอยู่ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
๒.๓ มีความสามารถในการแก้ปัญหา และมปีฏิภาณ ไหวพริบ ในการปฏิบัติงาน 
๒.๔ รักและชอบที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ หรืองานที่ได้รับมอบหมาย 

ด้วยความเต็มใจ 
๓. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และปรับปรุงงาน 

๓.๑ มีความสามารถในการคดิริเริ่ม หาหลักการ แนวทาง วิธีการใหม่ๆ มาใช้ประโยชน์ 
ในการปฏิบัติงาน 

๓.๒ มีความสามารถในการปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
๓.๓ มีความสามารถในการทาํงานที่ยาก หรืองานใหม่ให้สาํเร็จเป็นผลดี 

๔. ความพากเพียรในการทํางาน และมผีลงานที่เป็นที่น่าพอใจ 
๔.๑ มีความกระตือรือร้น ต้องการที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจนสําเร็จ 
๔.๒ มีความขยันหมั่นเพียร เสียสละ และอทุิศเวลาให้แก่ราชการหรืองานที่รับผิดชอบ 
๔.๓ ได้รับการยกย่องในความสําเร็จของงาน 
๔.๔ สามารถปฏิบัติงานในภาวะที่มีข้อจํากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ขาดแคลน 

วัสดุ อุปกรณ์ หรือ อัตรากําลัง เป็นต้น 
๕. การคํานึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมและประชาชน 

๕.๑ การปฏิบัติงานยึดหลักผลประโยชน์ของส่วนรวมและประชาชน 
๕.๒ การดําเนินงานสอดคล้องหรือเป็นไปตามความต้องการของส่วนรวมและประชาชน 
๕.๓ ใช้วัสดุ อุปกรณ์และสาธารณูปโภคได้อย่างประหยัดและเหมาะสม 
๕.๔ ร่วมมือ ช่วยเหลือ และประสานงานระหว่างราชการกับประชาชน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 ง. ผลงานดเีด่น หมายถึง มผีลงานเชิงประจักษ์ ดีเด่น เป็นที่ยอมรับ สมควรได้รับการยกย่อง 
ให้หมายรวมถงึผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เป็นอันดับแรก  ผลงานจากการอุทิศ ทุม่เท เสียสละ 
เกิดประโยชน์ย่ิงกับส่วนราชการและประชาชน ทั้งนี้อาจปรากฏเป็นผลงานด้านเอกสารที่สืบค้นได้เชิงประจักษ์ 
และ/หรือ ผลการปฏิบัติที่ไม่ปรากฏเป็นเอกสารแต่เป็นรูปธรรมที่ยอมรบัอย่างกว้างขวางของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
สําหรับการปฏิบัติหน้าที่ของลูกจ้างประจํา เป็นผลงานดีเด่นที่ได้รับความนิยมเป็นที่ยอมรับและปรากฏผล 
เด่นชัด เช่น โล่รางวัล เกียรติบัตร และอื่นๆ โดยพิจารณาจากองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 

๑. ผลงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบ 
๑.๑ เอาใจใส่ ดูแล การบริการประชาชน 
๑.๒ งานที่ปฏิบัติสําเร็จด้วยความเรียบร้อย 
๑.๓ ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว ไม่ล่าช้า ทันตามกําหนด 

๒. ผลงานดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อราชการและสังคม 
๒.๑ เป็นผลงานที่ทางราชการได้รับประโยชน์ 
๒.๒ ประชาชนได้รับประโยชน์จากผลงานที่ปฏิบัติงาน 
๒.๓ ใช้งบประมาณของทางราชการน้อยแต่ได้รับประโยชน์มาก 

๓. เป็นผลงานบริการประชาชนที่สามารถใช้เป็นตัวอย่างแก่บุคคลอ่ืนได้ 
๓.๑ ผลงานเป็นที่ยอมรับนับถือแก่บุคคลอ่ืน 
๓.๒ เป็นลักษณะผลงานที่ปรากฏให้เห็นชัดเจน 
๓.๓ บุคคลอ่ืนสามารถนําไปใช้เป็นตัวอย่างได้ 

๔. เป็นผลงานที่เกิดจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
๔.๑ มีความคดิ ริเริ่ม การพฒันางาน 
๔.๒ นําเทคนคิ วิธีการใหม่ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน 
๔.๓ ผลการปฏิบัติงานเกิดการพัฒนาที่ดีขึ้น 

๕. เป็นผลงานที่ต้องปฏิบัติด้วยความเสียสละ วิริยะ อุตสาหะ 
๕.๑ ปฏิบัติงานในเวลาราชการโดยไม่บกพร่อง 
๕.๒ อุทิศตนปฏิบัติงานนอกเหนือเวลาราชการ 
๕.๓ มีความพากเพียรพยายามในการทํางาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


