คูมอื การคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๖
ดวยคณะกรรมการจัดงานวันขาราชการพลเรือน ที่มีปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเปนประธาน
คณะกรรมการจัดงานวั นข าราชการพลเรือน เห็น ชอบมอบหมายปลัดกระทรวงศึกษาธิการเปนเจาภาพ
รับผิดชอบดําเนินงานในฐานะประธานอนุกรรมการคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน มีหนาที่รับผิดชอบใน
กระบวนการทั้งปวงอันเกี่ยวเนื่องกับการคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน มีผลการทํางานเริ่มนับแตการ
คัดเลื อกขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป พ.ศ. ๒๕๒๖ ที่จัดพิธีเชิดชูเกีย รติในวัน ขาราชการพลเรือน
๑ เมษายน ๒๕๒๗ เปนตนมา กรอบความคิดของการทํางานนี้ มุงสงเสริม และยกยอง ขาราชการและ
ลูกจางประจํา ฝายพลเรือน ที่ประพฤติ ปฏิบัติงาน เปนแบบอยางใหขาราชการอื่นไดประพฤติปฏิบัติตาม
และพัฒนาใหดียิ่งขึ้น ทั้งในดานการดํารงตน การปฏิบัติตนใหเปนที่ยอมรับกับบุคคลผูเกี่ยวของทั้งในหนาที่
ราชการและสังคม กับการปฏิบัติงานที่เพียบพรอมดวยจรรยาบรรณขาราชการ ปรากฏชัดเจนเปนที่ยอมรับ
และมี ผ ลงานโดดเด น เป น ประโยชน ยิ่ ง กั บ ภารกิ จ ราชการที่ รั บ มอบหมาย รวมถึ ง ผลการปฏิ บั ติ ต น
ปฏิบัติงานสงผลกับประชาชนที่เปนผูรับบริการ เปนสําคัญ
เนื่องจากการคัดเลือกฯ เปนขั้นตอนที่เกี่ยวของกับสวนราชการเทียบเทากรม ทั้งในสังกัด
สวนกลางและสังกัดสวนภูมิภาค จึงมีความจําเปนตองกําหนดฐานความคิดการทํางานใหมีการขับเคลื่อนไป
ในทางเดียวกันนับแตการกําหนดคุณสมบัติ การจําแนกสวนราชการและวิธีการคัดเลือก เพื่อใหไดขาราชการ
พลเรือนดีเดนจริงตามวัตถุประสงคของการจัดกิจกรรม ตลอดระยะเวลา ๓๐ ปที่ผานมา มีวิวัฒนาการเรื่อง
คุ ณ สมบั ติ หลั ก เกณฑ วิ ธี ก าร ให ส อดคล อ งกั บ ความเป น จริ ง อย า งต อ เนื่ อ ง ทั้ ง นี้ ได รั บ การสนั บ สนุ น
งบประมาณจากคณะกรรมการจัดงานวันขาราชการพลเรือน
สําหรับการคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดนประจําป พ.ศ. ๒๕๕
๖ เพื่อจัดพิธีเชิดชูเกียรติในวันอังคารที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ ไดนําผลการศึกษาของปที่ผานมาประกอบการ
ยกรางคูมือการคัดเลือกฯ ผานการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดนฯ ประจําป
พ.ศ. ๒๕๕๖ แลว ดังมีแนวทางประกอบการพิจารณา ดังนี้

/ คุณสมบัติ ...

๒

คุณสมบัติของผูเขารับการคัดเลือก
๑. เปนขาราชการฝายพลเรือนตามกฎหมาย ดังตอไปนี้
๑.๑ เปนขาราชการพลเรือน ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
ที่ไดรับเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือน ในกระทรวง ทบวง กรม ฝายพลเรือน
๑.๒ เปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
๑.๓ เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามกฎหมายวาดวยขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑.๔ เปนขาราชการตํารวจ ตามกฎหมายวาดวยตํารวจแหงชาติ
ทั้งนี้ใหหมายรวมถึงลูกจางประจําในสวนราชการ ตามขอ ๑.๑ – ขอ ๑.๔ ยกเวน
ดาโตะยุติธรรม ในสังกัดสํานักงานศาลยุติธรรมและขาราชการและลูกจางประจําในสังกัดกระทรวงกลาโหม
๒. ขาราชการตามขอ ๑.๑ – ๑.๔ ตองมีตําแหนงสูงสุดไมเกินระดับ ๙ (เดิม)
๓. เปนผูมีระยะเวลาปฏิบัติราชการตอเนื่องไมนอยกวา ๕ ปนับถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖
โดยใหนับตอเนื่องทุกสังกัดที่รับราชการเปนขาราชการฝายพลเรือน ตามขอ ๑.๑ – ขอ ๑.๔
๓.๑ กรณีลาออกจากราชการและกลับเขารับราชการใหม ใหเริ่มตนนับระยะเวลา
ปฏิบัติราชการตั้งแตวันที่ไดรับอนุมัติใหกลับเขารับราชการใหม
๓.๒ การนับระยะเวลาปฏิบัติราชการใหนับระยะเวลาทวีคูณรวมเขากับระยะเวลา
ปฏิบัติราชการปกติ
๔. ไมเปนผูเคยถูกลงโทษทางวินัยหรืออยูระหวางสอบสวนทางวินัย
๕. ไม เ ป น ผูอยู ร ะหว า งการสอบสวนของพนักงานสอบสวนในคดีอาญา หรืออยูร ะหวาง
การดําเนินคดีอาญาในศาล
๖. ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเวนแตโทษสําหรับความผิด
ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๗. ไมเปนผูเคยไดรับการคัดเลือกเปนขาราชการพลเรือนดีเดนมากอน ตลอดระยะเวลา
รับราชการนับตอเนื่องทุกสังกัดที่รับราชการเปนขาราชการฝายพลเรือน ตามขอ ๑.๑ – ขอ ๑.๔
๘. เปนผูมีความประพฤติ ปฏิบัติตนชอบดวยคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
ขาราชการ เปนที่ยอมรับของบุคคลในสวนราชการและสังคม
๙. เปนผูไดรับการยอมรับ ยกยอง ในสังคม ผูรวมงานอยางเปดเผยทั้งตอหนาและลับหลัง
๑๐. เปนผูมีความประพฤติปฏิบัติงานในหนาที่และนอกเหนือหนาที่ สม่ําเสมอ เต็มใจ มีจิต
มุงผลสัมฤทธิ์ของงานที่รับผิดชอบ จนมีผลงานปรากฏที่เปนประโยชนตอสวนราชการ ประชาชน มากกวาผูอื่น
อยางเดนชัด
/ ๑๑. เปนผูมีผลงาน ...

๓

๑๑. เปนผูมีผลงานเชิงประจักษ ดีเดน เปนที่ยอมรับ สมควรไดรับการยกยอง โดยคํานึงถึง
ผลการปฏิ บั ติ ง านในหน า ที่ เ ป น อั น ดั บ แรก ผลงานจากการอุ ทิ ศ ทุ ม เท เสี ย สละ เกิ ด ประโยชน ยิ่ ง กั บ
สวนราชการและประชาชน ทั้งนี้อาจปรากฏเปนผลงานดานเอกสารที่สืบคนไดเชิงประจักษ
กรณีผลงานของลูกจางประจําซึ่งมีขอจํากัดทางเอกสารเพราะลักษณะงานจะเปนภาคปฏิบัติ
ใหพิจารณาจากรูปธรรมของผลงานที่ยอมรับจากผูเกี่ยวของเปนสําคัญ
๑๒. การคัดเลือกขาราชการฝายพลเรือนที่สังกัดสวนกลาง
๑๒.๑ กรณีขาราชการสังกัดสวนกลาง และหนวยงานตั้งอยูในภูมิภาค รวมทั้ง
ปฏิบัติหนาที่ราชการในตางประเทศ ใหคัดเลือกกับตนสังกัดสวนกลาง
๑๒.๒ สําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขาราชการตํารวจ และ
หมายรวมถึงลูกจางประจําในสังกัดสวนราชการที่กลาว จะตองครอบคลุมถึงสวนราชการที่มีฐานะต่ํากวากรม
ที่ตั้งอยูในพื้นที่กรุงเทพมหานครดวย
๑๓. การคัดเลือกขาราชการฝายพลเรือนที่สังกัดสวนภูมิภาค ใหหมายรวมถึงขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ขาราชการตํารวจ และหมายรวมถึงลูกจางประจําในสังกัดสวนราชการที่กลาว
หากปฏิบัติหนาที่ในพื้นที่จังหวัดใดใหอยูในสัดสวนการคัดเลือกฯ ของจังหวัด นั้น ๆ
๑๔. ขาราชการชวยราชการใหอยูในสัดสวนการคัดเลือกฯ ของตนสังกัด
๑๕. สวนราชการตองคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดนไมเกินจํานวนที่คณะอนุกรรมการ
คัด เลื อกข าราชการพลเรื อนดี เด น กํ า หนด โดยพิจ ารณาจากจํานวนขาราชการและลูกจางประจําที่มีอยู
และรับอัตราเงินเดือน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ (ไมรวมคนมาชวยราชการ)
จํานวนขาราชการพลเรือนดีเดนที่สวนราชการระดับกรมคัดเลือกได เปนดังนี้
รายละเอียด

จํานวน (คน)

ขาราชการ+ลูกจางประจํา
ขาราชการ+ลูกจางประจํา
ขาราชการ+ลูกจางประจํา
ขาราชการ+ลูกจางประจํา

๑ – ๓๐๐
๓๐๑ – ๓,๐๐๐
๓,๐๐๑ – ๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๑ ขึ้นไป

จํานวนที่คัดเลือกได
(คน)
ไมเกิน ๑
ไมเกิน ๒
ไมเกิน ๓
ไมเกิน ๔

หมายเหตุ
ไมจํากัดกลุม
ไมจํากัดกลุม
ไมจํากัดกลุม
ไมจํากัดกลุม

/ ๑๖. กลุมของ ...

๔

๑๖. กลุมของผูเขารับการคัดเลือกจําแนกเปน ๔ กลุม เพื่อใหเหมาะสมสําหรับการพิจารณา
แตการสงผลการคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน จะไมจํากัดกลุม
จําแนกกลุมตําแหนงประเภทและระดับ ดังนี้

กลุมที่
๑
๒

๓

ตําแหนงประเภทและระดับ
ตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับสูง
ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
ตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับตน
ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ
ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับอาวุโส
ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ระดับชํานาญงาน
ลูกจางประจํา

๔
หมายเหตุ ขาราชการตําแหนงอยางอื่น ใหเทียบตําแหนงและระดับ ตาม พรบ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
๑๗. ผลการคั ด เลื อ ก ตามข อ ๑๕ ให เ ป น ไปตามมติ ข องคณะกรรมการคั ด เลื อ กของ
ส ว นราชการนั้ น ๆ ไม จํ า เป น ว า ต องมี ทุก กลุม แต ห ากกลุ มที่ ๓ และที่ ๔ มี คุ ณภาพงาน คน พฤติ ก รรม
เทาเทียมหรือใกลเคียงกัน แตเลือกไดเพียงคนเดียวขอใหสวนราชการพิจารณา กลุมที่ ๔ เปนอันดับแรก
๑๘. กรณีที่ไมมีผูมีคุณสมบัติครบถวนถึงระดับไดรับการพิจารณา สวนราชการจะงดสงผล
การคัดเลือกได ทั้งนี้ไมสงผลถึงปตอไปแตประการใด
๑๙. ผลการคัดเลือกเมื่อสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทากรมแจงไปยังคณะอนุกรรมการ
คัด เลือกฯ แลว จะเปลี่ ยนแปลงด วยประการอื่น ใดอีกมิได ดังนั้น กอนที่ สว นราชการจะรายงานผลการ
คัดเลือกฯ กรุณาตรวจสอบใหถูกตองชัดเจน เพราะเปนสาระสําคัญในการจัดทําประกาศฯ และหนังสือที่ระลึก
ขาราชการพลเรือนดีเดน
๒๐. คณะอนุ ก รรมการคั ด เลื อ กข า ราชการพลเรื อ นดี เ ด น ขอสงวนสิ ท ธิ์ ที่ จ ะตรวจสอบ
ความถูกตองของคุณสมบัติผูผานการคัดเลือกของแตละสวนราชการตามคูมือที่กําหนด และประกาศของ
คณะอนุกรรมการคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน เรื่องประกาศรายชื่อขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป
พ.ศ. ๒๕๕๖ ใหถือเปนที่สิ้นสุดและผูกพันกับทุกสวนราชการ

/ วิธีดําเนินการ ...

๕

วิธีดําเนินการคัดเลือกของสวนราชการ
การดําเนินการคัดเลือกใหเปนดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน
ของแตละสวนราชการที่จะดําเนินการใหทั่วถึงและเปนธรรม เปาหมายผลการคัดเลือกของแตละสวนราชการ
เปนที่ยอมรับ สรางคุณคา คุณภาพแตละสวนราชการเปนสําคัญ ทั้งนี้ กระบวนการใหเกิดผลลัพธผูผานการ
คัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดนจะเปนตัวชี้วัดดานคุณธรรม จริยธรรมของสวนราชการเปนสําคัญ นับแตป
พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะอนุกรรมการฯ ไดจัดทําแบบประเมินการคัดเลือกขาราชการ (แบบ ๓) พรอมทั้งไดอธิบาย
วิธี วัด และประเมิน ตามแบบที่ กํา หนด เพื่อใหเปน ทางเลือกสําหรับ คณะกรรมการคัดเลือกของแตล ะสว น
ราชการอาจจะนํามาเปนองคประกอบการวัดและประเมินคาคุณภาพคน และคุณภาพงานใหเปนแนวทาง
การวัดและประเมินรูปแบบเดียวกัน แตสวนราชการสามารถกําหนดวิธีวัดและประเมินใหสอดคลองกับวิธีการ
ปฏิบัติของแตละสวนราชการเฉพาะตามลักษณะงานได โดยอาจเพิ่มตัวชี้วัดและเกณฑพิจารณาภายในสวน
ราชการ โดยอาจจะพิจารณาการนําเสนอผลงาน หรือผลงานที่ไดรับการเผยแพรเปนที่ประจักษแกบุคลากร
ในหนวยงานและสาธารณชน ทั้งนี้จะตองอยูภายใตขอกําหนดตามคูมือการคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๖

/ ขั้นตอนการ ...

๖

ขั้นตอนการคัดเลือก
ไดกําหนดแนวทางดําเนินการตามขั้นตอนจําแนกตามสังกัดสวนราชการตางๆ คือ
๑) ขั้นตอนการดําเนินงานในราชการสวนกลาง

- จัดทําแบบรายงานผล แบบ ๑ และ แบบ ๔
- รายงานคณะอนุกรรมการ
๑. คณะอนุกรรมการคัดเลือก
คัดเลือกขาราชการ
ขาราชการพลเรือนดีเดน
พลเรือนดีเดน

๖.
กรม

แจงกรม
ดําเนินการ
คัดเลือก
๒.
กรมทุกกรม/เทียบเทา

- พิจารณาคัดเลือก
- รายงานผลการคัดเลือก
ตอผูบังคับบัญชาระดับกรม/เทียบเทา
๕.
คณะกรรมการระดับกรม/
เทียบเทา
- พิจารณาคัดเลือก
- รายงานผลการคัดเลือก
ตอผูบังคับบัญชาระดับกรม

แจงสวนราชการ
ภายในกรม/เทียบเทา
๓.
สวนราชการภายในกรม/
เทียบเทา

๔.
คณะกรรมการระดับสวนราชการ/
หนวยงานภายในกรม/เทียบเทา

- แจงขาราชการ
ในสังกัดจัดทํา
ประวัติและผลงาน
- แตงตั้งคณะกรรมการ
คัดเลือกภายใน
สวนราชการ

/ ๒) ขั้นตอนการ ....

๗
๒) ขั้นตอนการดําเนินงานในราชการสวนภูมิภาค

- จัดทําแบบรายงานผล แบบ ๑ และ แบบ ๔
- รายงานคณะอนุกรรมการ
๑. คณะอนุกรรมการคัดเลือก
คัดเลือกขาราชการ
ขาราชการพลเรือนดีเดน
พลเรือนดีเดน

- แจงจังหวัด
ดําเนินการ
คัดเลือก

๖.
ผูวาราชการจังหวัด

๒.
จังหวัดทุกจังหวัด

- พิจารณาคัดเลือก
- รายงานผลการคัดเลือก
ตอผูวาราชการจังหวัด
๕.
คณะกรรมการจังหวัด
- พิจารณาคัดเลือก
- รายงานผลการคัดเลือก
ตอคณะกรรมการระดับจังหวัด

- แจงสวนราชการ
หนวยงานดําเนิน
การคัดเลือก
๓.
สวนราชการภายในกรม/
เทียบเทา

๔.
คณะกรรมการระดับสวนราชการ/
หนวยงานภายในจังหวัด

- แจงขาราชการ
ในสังกัดจัดทํา
ประวัติและผลงาน
- ตั้งคณะกรรมการ
คัดเลือกภายใน
สวนราชการ

/ การสงผล ...

๘

การสงผลการคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน
๑. ส ว นราชการจั ด ส ง ผลการคั ด เลื อ กไปยั ง สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
สํานักอํานวยการ กลุมบริหารงานบุคคล ถนนราชดําเนินนอก เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐ ประกอบดวย
๑.๑ จัดทําขอมูลผูไดรับการคัดเลือกไมเกินจํานวนตามที่กําหนดในคูมือฯ หนา ๗ ลงใน
แบบ ๑ (รวมทุกคน) พรอมสําเนา ๑ ชุด และแบบ ๔ พรอมสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการและลูกจางประจํา
๑ ฉบับ/คน สําหรับแบบ ๒ และ แบบ ๓ ไมตองจัดสงไปที่กระทรวงศึกษาธิการ
๑.๒ รู ป ถ า ยที่ ติดแบบ ๑ และแบบ ๔ ตองถา ยภาพในชุดเครื่องแบบปกติ ขาว กรณี
ตนสังกัดไมมีเครื่องแบบปกติขาว ใหถายภาพในชุดสีกากี ขนาด ๑” จะเปนภาพสีหรือขาวดําก็ได
๒. การสะกดคํา นํ าหนานาม ชื่อ นามสกุล ตําแหนง วุฒิการศึกษา สถานที่ทํางาน ฯลฯ
ตามแบบ ๑ ตองถูกตองครบถวน โดยเฉพาะวุฒิการศึกษาและยศสูงสุดกรุณาใชคําเต็ม
๓. ผลงานหรือเอกสารประกอบการคัดเลือกของผูเสนอใหคณะกรรมการพิจารณา ใหคืน
เจาของเรื่องไมตองนําสงกระทรวงศึกษาธิการ
การมอบรางวัล
ผูไดรับการคัดเลือกเปนขาราชการพลเรือนดีเดนจะไดรับรางวัลเพื่อยกยองเชิดชูเกียรติ ดังนี้
๑. ไดรับเข็มเชิดชูเกียรติ
๒. ไดรับเกียรติบัตรยกยองเชิดชูเกียรติ
๓. บันทึกประวัติในหนังสือที่ระลึกขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๖
กําหนดวัน เวลา และสถานที่การมอบรางวัล
วันอังคารที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา สถานที่ และกําหนดการที่ชัดเจน จะแจงใหทราบ
พรอมประกาศรายชื่อขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๖ ชวงเดือนมีนาคม ๒๕๕๗

/ แบบรายงาน ...

แบบรายงานการคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๖ (แบบ ๑)
สังกัด (กรม / จังหวัด) ..............................................................................................
กลุมที่ .......

นาย/นาง/นางสาว ....................................................................................
เริ่มรับราชการครั้งแรก เมื่อวันที่.........เดือน..................พ.ศ. ...............
ปจจุบันดํารงตําแหนง/ระดับ .................................................................
สํานัก/กอง....................................... กรม .............................................
วุฒิการศึกษาสูงสุด.................................................................................
จากสถาบันการศึกษา............................................................................
โทรศัพทที่ทํางาน .................................................................................
ผลงานดีเดน (.......................... ไมเกิน ๓ บรรทัด ..........................................)

กลุมที่ .......

นาย/นาง/นางสาว ....................................................................................
เริ่มรับราชการครั้งแรก เมื่อวันที่.........เดือน..................พ.ศ. ...............
ปจจุบันดํารงตําแหนง/ระดับ .................................................................
สํานัก/กอง....................................... กรม .............................................
วุฒิการศึกษาสูงสุด.................................................................................
จากสถาบันการศึกษา............................................................................
โทรศัพทที่ทํางาน .................................................................................
ผลงานดีเดน (.......................... ไมเกิน ๓ บรรทัด ..........................................)

กลุมที่ .......

นาย/นาง/นางสาว ....................................................................................
เริ่มรับราชการครั้งแรก เมื่อวันที่.........เดือน..................พ.ศ. ...............
ปจจุบันดํารงตําแหนง/ระดับ .................................................................
สํานัก/กอง....................................... กรม .............................................
วุฒิการศึกษาสูงสุด.................................................................................
จากสถาบันการศึกษา............................................................................
โทรศัพทที่ทํางาน .................................................................................
ผลงานดีเดน (.......................... ไมเกิน ๓ บรรทัด ..........................................)
(ลงชื่อ)............................................. ผูรับรองเอกสาร
( .................................................................. )
ตําแหนง ....................................................................

หมายเหตุ

๑. ผูรับรองเอกสาร คือ เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
๒. เรียงลําดับภาพ โดยเริ่มตนจากตําแหนง/ระดับ สูงขึ้นกอน
๓. จํานวนเพิ่มหรือลด ตามเกณฑที่กําหนด
/ แบบกรอกประวัติ ...

๙

๑๐

แบบกรอกประวัติ

(แบบ ๒)

ผูเสนอเขารับการคัดเลือกเปนขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๖
 กลุมที่ ๑
 กลุมที่ ๒
 กลุมที่ ๓
 กลุมที่ ๔
ก. ประวัติสวนตัว
๑. ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ........................................................................................................
๒. เริ่มรับราชการ เมื่อวันที่............................เดือน......................................พ.ศ. .....................
ตําแหนง............................................................สังกัด..........................................................
นับถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ มีระยะเวลาปฏิบัติราชการ..................ป..............เดือน
๓. ปจจุบันดํารงตําแหนง.....................................ระดับ.......................ขั้น...........................บาท
กลุมงาน........................................................................................
สํานัก/กอง....................................................กรม..................................................................
ตําบล/แขวง.............................อําเภอ/เขต..............................จังหวัด.................................
รหัสไปรษณีย ..................................................................................
๔. วุฒิการศึกษาสูงสุด...........................................................................
จากสถาบัน.......................................................................................
๕. โทรศัพทที่ทํางาน .............................................................................
โทรศัพทมือถือ .................................................................................
ข. ผลงานที่ผานมา
ผลงานหรือการปฏิบัติราชการที่ไดรับการยกยองวาดีเดนและเปนที่ยอมรับ นับยอนหลัง ๓ ป
(นับถึงวันสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖) โดยจัดพิมพขยายตามกรอบที่กําหนดได
ปงบประมาณ

ผลงานที่ไดรับการยอมรับหรือเปนผลงานที่ไดรับรางวัล
(อาจแยกตามประเภท ตามกิจกรรม ฯลฯ และเขียนในรูปแบบตาราง หรือ
รอยแกว ตามแตผูเสนอผลงานจะเห็นเหมาะสม)

พ.ศ. ๒๕๕๓
พ.ศ. ๒๕๕๔
พ.ศ. ๒๕๕๖
/ ค. ประพฤติปฏิบัติ ...

๑๑

ค.ประพฤติปฏิบัติตน (ระบุหลักการประพฤติปฏิบัติตนในการครองตน ครองคน และ
ครองงานโดยเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม)
๑. มีความประพฤติ การปฏิบัติตนชอบดวยคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณขาราชการ
เปนที่ยอมรับของบุคคลในสวนราชการและสังคม. ................(เขียนขอมูลเพิ่ม) ..........................................
.........................................................................................................................
๒. เปนบุคคลที่ไดรับการยอมรับ ยกยอง ในสังคม ผูรวมงานอยางเปดเผยทั้งตอหนาและลับหลัง
................(เขียนขอมูลเพิ่ม) .........................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………
๓. ประพฤติปฏิบัติงานในหนาที่และนอกเหนือหนาที่ สม่ําเสมอ เต็มใจ มีจิตมุงผลสัมฤทธิ์
ของงานที่รับผิดชอบ จนมีผลงานปรากฏที่เปนประโยชนตอสวนราชการ ประชาชน มากกวาผูอื่นอยางเดนชัด
................(เขียนขอมูลเพิ่ม) ..........................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………
๔. มีผลงานเชิงประจักษ ดีเดน เปนที่ยอมรับ สมควรไดรับการยกยอง ใหหมายรวมถึงผลการ
ปฏิบัติงานในหนาที่เปนอันดับแรก ผลงานจากการอุทิศทุมเท เสียสละ เกิดประโยชนกับสวนราชการและ
ประชาชน ทั้งนี้อาจปรากฏเปนผลงานดานเอกสารที่สืบคนไดเชิงประจักษ และ/หรือ ผลการปฏิบัติ
ที่ไมปรากฏเปนเอกสารแตเปนรูปธรรมที่ยอมรับอยางกวางขวางของผูเกี่ยวของ สําหรับการปฏิบัติ
หนาที่ของลูกจางประจํา ................(เขียนขอมูลเพิ่ม) ..................................................……………………………
..........................................................................................................................
ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนนี้เปนความจริง
(ลงชื่อ)............................................. เจาของประวัติ
(.........................................)
ตําแหนง....................................................
............../..................../................
(ลงชื่อ).......................................... ผูรับรอง
(.........................................)
ตําแหนง .....................................................
............../ ................./ .................
หมายเหตุ ผูรับรอง คือ หัวหนาสวนราชการระดับผูอํานวยการสํานัก หรือเทียบเทา ที่เจาของประวัติ
ปฏิบัติงานอยูในปจจุบัน
/ แบบประเมิน ...

๑๒

(แบบ ๓)

แบบประเมินการคัดเลือกข้ าราชการ

ชื่อผูรับการประเมิน......................................................ตําแหนง...................................................
สังกัด............................................กลุม......................................................................................
คําชี้แจง ใหผูบังคับบัญชาขั้นตนของผูสมควรไดรับการคัดเลือกเปนขาราชการพลเรือนดีเดนเปน
ผูประเมิน จากประวัติและผลงาน โดยใหคาคะแนนตามรายการประเมิน ดังนี้
ดีที่สุด
=
๕
คะแนน
ดีมาก
=
๔
คะแนน
ดี
=
๓
คะแนน
ปานกลาง
=
๒
คะแนน
พอใช
=
๑
คะแนน
รายการประเมิน
ก.การครองตน (๒๕ คะแนน)
(๑) การพึ่งตนเอง ขยันหมั่นเพียร และความรับผิดชอบ......
(๒) การประหยัดและเก็บออม..........................................
(๓) การรักษาระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย.................
(๔) การปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา............................
(๕) การมีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย........................................................
ข.การครองคน (๒๕ คะแนน)
(๑) ความสามารถในการประสานสัมพันธ และสรางความ
เขาใจอันดีกับผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน ผูใตบังคับ
บัญชาและผูมาติดตองาน.........................................
(๒) ความสามารถในการรวมทํางานเปนกลุม สามารถจูงใจ
ใหเกิดการยอมรับและใหความรวมมือ........................
(๓) ใหบริการแกผูมาติดตองานดวยความเสมอภาค แนะนํา
สิ่งที่เปนประโยชน....................................................
(๔) การเปนผูมีความเปนธรรมทั้งตนเองและผูอื่น..............
(๕) การเสริมสรางความสามัคคี และรวมกิจกรรมของ
หมูคณะทั้งในและนอกหนวยงาน...............................

ดีที่สุด

ดีมาก

ดี

ปานกลาง

พอใช

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

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

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

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

...........

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

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

/ ตาราง ...

๑๓

รายการประเมิน
ค.การครองงาน (๒๕ คะแนน)
(๑) ความรับผิดชอบตอหนาที่............................................
(๒) ความรูความสามารถ และความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงาน........................................................
(๓) ความคิดริเริ่มสรางสรรคและปรับปรุงงาน...................
(๔) ความพากเพียรในการทํางานและผลงานเปนที่พอใจ...
(๕) การคํานึงถึงประโยชนสวนรวมของประชาชน..............
ง.ผลงานดีเดน (๒๕ คะแนน)
(๑) ผลงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับหนาที่ความรับผิดชอบ............
(๒) ผลงานดังกลาวเปนประโยชนตอราชการและสังคม......
(๓) เปนผลงานการบริการประชาชนที่สามารถใชเปน
ตัวอยางแกบุคคลอื่นได.............................................
(๔) เปนผลงานที่เกิดจากความริเริ่มสรางสรรค..................
(๕) เปนผลงานที่ตองปฏิบัติดวยความเสียสละ วิริยะ
อุตสาหะ..................................................................
รวมคะแนนทุกดาน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

ดีที่สุด

ดีมาก

ดี

ปานกลาง

พอใช
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..............

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

...........

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

ความเห็นอื่นของผูประเมิน
................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………….
(ลงชื่อ).......................................... ผูประเมิน
(..........................................)
ตําแหนง..................................................
............./.................../...................
หมายเหตุ ผูประเมิน คือ หัวหนาสวนราชการระดับผูอํานวยการสํานัก หรือเทียบเทา ที่เจาของประวัติ
ปฏิบัติงานอยูในปจจุบัน
/ คําชี้แจง ...

๑๔

คําชี้แจงประกอบรายการประเมิน แบบ ๓
ใหผูประเมินพิจารณาองคประกอบตางๆ ในการใหคาคะแนนตามแบบรายงานการประเมิน คือ
ก. การครองตน หมายถึง ความประพฤติ การปฏิบัติตนชอบดวยคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณขาราชการ เปนที่ยอมรับของบุคคลในสวนราชการและสังคม ประกอบใหดวยคุณธรรม
ควรแกการยกยอง โดยพิจารณาจากองคประกอบคานิยมพื้นฐาน ๕ ประการ ดังนี้
๑. การพึ่งตนเอง ขยันหมั่นเพียร และมีความรับผิดชอบ
๑.๑ มีความวิริยะ อุตสาหะ ในงานหนาที่ความรับผิดชอบ
๑.๒ มีความตั้งใจที่จะทํางานในหนาที่ใหไดรับความสําเร็จดวยตนเอง
๑.๓ มีความอดทนไมยอทอตอปญหา อุปสรรค
๑.๔ มีความรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว และผูอื่น
๒. การประหยัดและเก็บออม
๒.๑ รูจักใชจายตามควรแหงฐานะ
๒.๒ รูจักใชทรัพยสินของทางราชการใหเปนประโยชนและประหยัด
๒.๓ รูจักมัธยัสถและเก็บออม เพื่อสรางฐานะตนเองและครอบครัว
๒.๔ รูจักดูแล บํารุง และรักษาทรัพยสินของตนเองและสวนรวม
๓. การรักษาระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย
๓.๑ เปนผูรักและปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่กําหนดไว
๓.๒ ประพฤติและปฏิบัติตน อันอาจเปนตัวอยางแกบุคคลโดยทั่วไป
๓.๓ เชื่อฟง และใหความเคารพตอผูบังคับบัญชา
๓.๔ เปนผูตรงตอเวลา
๔. การปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา
๔.๑ ละเวนตอการประพฤติชั่วและไมลุมหลงอบายมุข
๔.๒ เอื้อเฟอเผื่อแผ เสียสละ เห็นแกประโยชนสวนรวม
๔.๓ มีความซื่อสัตย สุจริตตอตนเองและผูอื่น
๔.๔ มีความเมตตา กรุณา โอบออมอารีตอบุคคลอื่นโดยทั่วไป
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 หรือเขารวมพิธีในโอกาสสําคัญอยางสม่ําเสมอ เปนกิจวัตรปกติ เปนตน
/ ข. การครองคน ...

๑๕

ข. การครองคน หมายถึง เปนบุคคลที่ไดรับการยอมรับ ยกยอง ในเพื่อน ในสังคมรวมงานอยาง
เปดเผยทั้งตอหนาและลับหลัง มีความสามารถในการติดตอสัมพันธกับผูอื่น สามารถจูงใจใหเกิดการยอมรับ
และใหความรวมมือ โดยพิจารณาจากองคประกอบ ดังตอไปนี้
๑. ความสามารถในการประสานสัมพันธและสรางความเขาใจอันดีกับผูบังคับบัญชา
เพื่อนรวมงาน ผูใตบังคับบัญชา และผูมาติดตองาน
๑.๑ เปนผูมีมนุษยสัมพันธดี
๑.๒ ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
๑.๓ กลาและรับผิดชอบในสิ่งที่ไดกระทํา
๑.๔ มีน้ําใจ ชวยเหลือ และใหความรวมมือในการปฏิบัติงาน
๒. ความสามารถในการรวมงานเปนกลุม สามารถจูงใจใหเกิดการยอมรับและใหความรวมมือ
๒.๑ ใหความเห็น ปรึกษา และเสนอแนะในงานที่ตนรับผิดชอบ
๒.๒ การมีสวนรวมในงานที่รับผิดชอบ
๒.๓ ยอมรับและฟงความคิดเห็นของผูรวมงาน
๒.๔ มีความสามารถในการคิดและเสนอเหตุผล
๒.๕ สามารถปฏิบัติงานเต็มที่ตามความรู ความสามารถ
๒.๖ เปดโอกาสใหทุกคนรวมแสดงความคิดเห็น
๓. ใหบริการแกผูมาติดตองานดวยความเสมอภาค แนะนําสิ่งที่เปนประโยชน
๓.๑ มีความสํานึกและถือเปนหนาที่ที่จะตองใหบริการ
๓.๒ ชวยเหลือ แนะนําในสิ่งที่ดี ตลอดจนใหขอมูลขาวสารที่เปนประโยชน
๓.๓ ใหบริการดวยความเต็มใจ และเสมอภาคกันทุกระดับ
๓.๔ มีอัธยาศัยดี เปนกันเอง และสุภาพตอทุกคน
๔. การเปนผูมีความเปนธรรมทั้งตอตนเองและตอผูอื่น
๔.๑ ประพฤติและปฏิบัติตรงหลักเกณฑ กฎ ระเบียบ วิธีการที่กําหนด
๔.๒ ถือประโยชนของทางราชการหรือสวนรวมเปนที่ตั้ง
๔.๓ ตัดสิน วินิจฉัย หรือแกปญหา โดยใชเหตุผล
๕. การเสริมสรางความสามัคคีและรวมกิจกรรมของหมูคณะ ทั้งในและนอกหนวยงาน
๕.๑ การใหความรวมมือ หรือเขารวมกิจกรรมที่จัดขึ้น
๕.๒ เสนอแนะขอคิดเห็นที่เปนประโยชนตองาน
๕.๓ ใหความสําคัญ ยกยอง หรือใหเกียรติแกผูรวมงาน

/ ค. การครองงาน ...

๑๖

ค. การครองงาน หมายถึง ประพฤติปฏิบัติงานในหนาที่และนอกเหนือหนาที่ สม่ําเสมอ เต็มใจ
มีจิตมุงผลสัมฤทธิ์ของงานที่รับผิดชอบ จนมีผลงานปรากฏที่เปนประโยชนตอสวนราชการ ประชาชน มากกวา
ผูอื่นอยางเดนชัด มีความสามารถปฏิบัติงานในหนาที่และงานที่ไดรับมอบหมายอยางดี โดยพิจารณาจาก
องคประกอบ ดังตอไปนี้
๑. ความรับผิดชอบตอหนาที่
๑.๑ ศึกษา คนควา หาความรูที่จําเปนตองใชในการปฏิบัติงานอยูเสมอ
๑.๒ มีความตั้งใจปฏิบัติงานใหไดรับความสําเร็จ
๑.๓ สนใจและเอาใจใสงานที่รับผิดชอบ
๑.๔ ปฏิบัติงานในหนาที่ความรับผิดชอบและที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ
๑.๕ ใหความรวมมือและชวยเหลือในการปฏิบัติงาน
๒. มีความรู ความสามารถ และความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
๒.๑ มีความรูและเขาใจหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบ กฎ ขอบังคับ มติ กฎหมาย และนโยบาย
๒.๒ มีความสามารถในการนําความรูที่มีอยูไปใชในการปฏิบัติงานไดเปนอยางดี
๒.๓ มีความสามารถในการแกปญหา และมีปฏิภาณ ไหวพริบ ในการปฏิบัติงาน
๒.๔ รักและชอบที่จะปฏิบัติงานในหนาที่ความรับผิดชอบ หรืองานที่ไดรับมอบหมาย
ดวยความเต็มใจ
๓. ความคิดริเริ่มสรางสรรคและปรับปรุงงาน
๓.๑ มีความสามารถในการคิดริเริ่ม หาหลักการ แนวทาง วิธีการใหมๆ มาใชประโยชน
ในการปฏิบัติงาน
๓.๒ มีความสามารถในการปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๓.๓ มีความสามารถในการทํางานที่ยาก หรืองานใหมใหสําเร็จเปนผลดี
๔. ความพากเพียรในการทํางาน และมีผลงานที่เปนที่นาพอใจ
๔.๑ มีความกระตือรือรน ตองการที่จะปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายจนสําเร็จ
๔.๒ มีความขยันหมั่นเพียร เสียสละ และอุทิศเวลาใหแกราชการหรืองานที่รับผิดชอบ
๔.๓ ไดรับการยกยองในความสําเร็จของงาน
๔.๔ สามารถปฏิบัติงานในภาวะที่มีขอจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ 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 ...

๑๗

ง. ผลงานดีเดน หมายถึง มีผลงานเชิงประจักษ ดีเดน เปนที่ยอมรับ สมควรไดรับการยกยอง
ใหหมายรวมถึงผลการปฏิบัติงานในหนาที่เปนอันดับแรก ผลงานจากการอุทิศทุมเท เสียสละ
เกิดประโยชนยิ่งกับสวนราชการและประชาชน ทั้งนี้อาจปรากฏเปนผลงานดานเอกสารที่สืบคนไดเชิงประจักษ
และ/หรือ ผลการปฏิบัติที่ไมปรากฏเปนเอกสารแตเปนรูปธรรมที่ยอมรับอยางกวางขวางของผูที่เกี่ยวของ
สําหรับการปฏิบัติหนาที่ของลูกจางประจํา เปนผลงานดีเดนที่ไดรับความนิยมเปนที่ยอมรับและปรากฏผล
เดนชัด เชน โลรางวัล เกียรติบัตร และอื่นๆ โดยพิจารณาจากองคประกอบ ดังตอไปนี้
๑. ผลงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับหนาที่ความรับผิดชอบ
๑.๑ เอาใจใส ดูแล การบริการประชาชน
๑.๒ งานที่ปฏิบัติสําเร็จดวยความเรียบรอย
๑.๓ ปฏิบัติงานดวยความรวดเร็ว ไมลาชา ทันตามกําหนด
๒. ผลงานดังกลาวเปนประโยชนตอราชการและสังคม
๒.๑ เปนผลงานที่ทางราชการไดรับประโยชน
๒.๒ ประชาชนไดรับประโยชนจากผลงานที่ปฏิบัติงาน
๒.๓ ใชงบประมาณของทางราชการนอยแตไดรับประโยชนมาก
๓. เปนผลงานบริการประชาชนที่สามารถใชเปนตัวอยางแกบุคคลอื่นได
๓.๑ ผลงานเปนที่ยอมรับนับถือแกบุคคลอื่น
๓.๒ เปนลักษณะผลงานที่ปรากฏใหเห็นชัดเจน
๓.๓ บุคคลอื่นสามารถนําไปใชเปนตัวอยางได
๔. เปนผลงานที่เกิดจากความคิดริเริ่มสรางสรรค
๔.๑ มีความคิด ริเริ่ม การพัฒนางาน
๔.๒ นําเทคนิค วิธีการใหมๆ มาใชในการปฏิบัติงาน
๔.๓ ผลการปฏิบัติงานเกิดการพัฒนาที่ดีขึ้น
๕. เปนผลงานที่ตองปฏิบัติดวยความเสียสละ วิริยะ อุตสาหะ
๕.๑ ปฏิบัติงานในเวลาราชการโดยไมบกพรอง
๕.๒ อุทิศตนปฏิบัติงานนอกเหนือเวลาราชการ
๕.๓ มีความพากเพียรพยายามในการทํางาน

/ แบบกรอก ...

๑๘

แบบกรอกประวัติ (แบบ ๔)
ของขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๖
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