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คูมือการคัดลือกขຌาราชการพลรือนดีดน  ประจ าปี พ.ศ. ๎๑๒ํ 
 

ดຌวยคณะกรรมการจัดงานวันขຌาราชการพลรือน  ซึไงมีปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
ป็นประธานมีมติหในชอบ฿หຌมอบหมายปลัดกระทรวงศึกษาธิการป็นจຌาภาพรับผิดชอบด านินงาน฿นฐานะ
ประธานอนุกรรมการคัดลือกขຌาราชการพลรือนดีดน มีหนຌาทีไรับผิดชอบ฿นกระบวนการทัๅงปวง 
อันกีไยวนืไองกับการคัดลือกขຌาราชการพลรือนดีดน นับตการคัดลือกขຌาราชการพลรือนดีดน 
ประจ าป พ.ศ. ๎๑๎๒ ทีไจัดพิธีชิดชูกียรติ฿นวันขຌาราชการพลรือน ํ มษายน ๎๑๎๓ ป็นตຌนมา  
กรอบความคิดของการท างานนีๅ พืไอมุงสงสริม ละยกยอง ขຌาราชการละลูกจຌางประจ าฝຆายพลรือน 

ทีไประพฤติ ปฏิบัติงาน ป็นบบอยาง฿หຌขຌาราชการอืไนเดຌประพฤติปฏิบัติตามละพัฒนา฿หຌดียิไงขึๅน ทัๅง฿น
ดຌานการด ารงตน การปฏิบัติตน฿หຌป็นทีไยอมรับกับบุคคลผูຌกีไยวขຌองทัๅง฿นหนຌาทีไราชการละสังคม กับการ
ปฏิบัติงานทีไพียบพรຌอมดຌวยจรรยาบรรณขຌาราชการ ปรากฏชัดจนป็นทีไยอมรับละมีผลงานดดดน  
ป็นประยชน์ยิไงกับภารกิจราชการทีไรับมอบหมาย รวมถึงผลการปฏิบัติตน ปฏิบัติงานสงผลกับประชาชน 

ทีไป็นผูຌรับบริการ ป็นส าคัญ 
  นืไองจากการคัดลือกขຌาราชการพลรือนดีดนฯ ป็นกระบวนการทีไ กีไยวขຌองกับ 

สวนราชการระดับกรม  ทัๅง฿นระดับสวนกลางละราชการบริหารสวนภูมิภาค ควรมีการก าหนดกรอบ 

การด านินการ฿นทางดียวกัน นับตการก าหนดคุณสมบัติ การจ านกสวนราชการละวิธีการคัดลือก  
พืไอ฿หຌเดຌขຌาราชการพลรือนดีดนจริงตามวัตถุประสงค์ของการคัดลือกอยางทຌจริง ทัๅงนีๅตลอดระยะวลา 
๏๐ ปทีไผานมา  มีวิวัฒนาการรืไองคุณสมบัติ หลักกณฑ์ วิธีการคัดลือกขຌาราชการพลรือน ฿หຌสอดคลຌอง
กับความป็นจริงมาอยางตอนืไอง ทัๅงนีๅ  เดຌรับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะกรรมการจัดงาน 

วันขຌาราชการพลรือน 
  ส าหรับการคัดลือกขຌาราชการพลรือนดีดนประจ าป พ.ศ. ๎๑๒ํ เดຌมีการปรับปรุง
หลักกณฑ์ละวิธีการคัดลือกขຌาราชการพลรือนดีดนดยผานการพิจารณาจากคณะกรรมการจัดงาน 

วันขຌาราชการพลรือนลຌว ดังมีนวทางประกอบการพิจารณา ดังนีๅ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๎ 

คุณสมบัติของผูຌขຌารับการคัดลือก 

                    ํ. ป็นขຌาราชการฝຆายพลรือนตามกฎหมาย  ดังตอเปนีๅ 
 ํ.ํ  ป็นขຌาราชการพลรือน  ตามกฎหมายวาดຌวยระบียบขຌาราชการพลรือน    

ทีไเดຌรับงินดือนจากงบประมาณหมวดงินดือน  ฿นกระทรวง  ทบวง  กรม  ฝຆายพลรือน 
 ํ.๎  ป็นขຌาราชการพลรือน฿นสถาบันอุดมศึกษา ตามกฎหมายวาดຌวยระบียบ

ขຌาราชการพลรือน฿นสถาบันอุดมศึกษา 
 ํ.๏  ป็นขຌาราชการครูละบุคลากรทางการศึกษา ตามกฎหมายวาดຌวย

ขຌาราชการครูละบุคลากรทางการศึกษา 
 ํ.๐  ป็นขຌาราชการต ารวจ ตามกฎหมายวาดຌวยต ารวจหงชาติ 
         ทัๅงนีๅ฿หຌหมายรวมถึงลูกจຌางประจ า฿นสวนราชการ ตามขຌอ  ํ.ํ – ขຌอ ํ.๐ ยกวຌน 

ดาตຍะยุติธรรม ฿นสังกัดส านักงานศาลยุติธรรมละขຌาราชการละลูกจຌางประจ า฿นสังกัดกระทรวงกลาหม 
๎. ขຌาราชการตามขຌอ ํ.ํ – ํ.๐ ตຌองมีต าหนงสูงสุดเมกินต าหนงประภทอ านวยการ 

ระดับสูง ละมีสถานะป็นขຌาราชการพลรือน฿นปงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒ํ  
๏. ป็นขຌาราชการฝຆายพลรือนตามขຌอ ํ.ํ – ํ.๐ ละมีระยะวลาปฏิบัติราชการ

ตอนืไองเมนຌอยกวา ๑ ปนับถึงวันทีไ ๏์ กันยายน ๎๑๒ํ ดย฿หຌนับตอนืไองทุกสังกัดทีไรับราชการ  
  ๏.ํ กรณีลาออกจากราชการละกลับขຌารับราชการ฿หม ฿หຌ ริไมตຌนนับ

ระยะวลาปฏิบัติราชการตัๅงตวันทีไเดຌรับอนุมัติ฿หຌกลับขຌารับราชการ฿หม 
  ๏.๎ การนับระยะวลาปฏิบัติราชการ฿หຌนับระยะวลาทวีคูณรวมขຌากับ

ระยะวลาปฏิบัติราชการปกติ 
๐. เมป็นผูຌคยถูกลงทษทางวินัยหรืออยูระหวางสอบสวนทางวินัย 
๑. เมป็นผูຌอยูระหวางการสอบสวนของพนักงานสอบสวน฿นคดีอาญา หรืออยูระหวาง      

การด านินคดีอาญา฿นศาล   
๒.  เมป็นผูຌคยตຌองทษจ าคุกดยค าพิพากษาถึงทีไสุด฿หຌจ าคุกวຌนตทษส าหรับความผิด   

ทีไเดຌกระท าดยประมาทหรือความผิดลหุทษ 

๓. เมป็นผูຌคยเดຌรับการคัดลือกป็นขຌาราชการพลรือนดีดนมากอน  ตลอดระยะวลา    
รับราชการนับตอนืไองทุกสังกัดทีไรับราชการป็นขຌาราชการฝຆายพลรือน ตามขຌอ ํ.ํ – ขຌอ ํ.๐   

๔. ป็นผูຌมีความประพฤติ ปฏิบัติตนชอบดຌวยคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
ขຌาราชการ ป็นทีไยอมรับของบุคคล฿นสวนราชการละสังคม   

๕. ป็นผูຌเดຌรับการยอมรับ ยกยอง ฿นสังคม ผูຌรวมงานอยางปຂดผยทัๅงตอหนຌาละลับหลัง 
ํ์. ป็นผูຌมีความประพฤติปฏิบัติงาน฿นหนຌาทีไละนอกหนือหนຌาทีไ  สมไ าสมอ ตใม฿จ  

มีจิตมุงผลสัมฤทธิ์ของงานทีไรับผิดชอบ จนมีผลงานปรากฏทีไป็นประยชน์ตอสวนราชการ ประชาชน  
มากกวาผูຌอืไนอยางดนชัด     

ํํ. ป็นผูຌมีผลงานชิงประจักษ์ ดีดน ป็นทีไยอมรับ สมควรเดຌรับการยกยอง ดยค านึงถึง
ผลการปฏิบัติงาน฿นหนຌาทีไป็นอันดับรก ผลงานจากการอุทิศ ทุ มท สียสละ กิดประยชน์ยิไงกับ 

สวนราชการละประชาชน ทัๅงนีๅอาจปรากฏป็นผลงานดຌานอกสารทีไสืบคຌนเดຌชิงประจักษ์   
กรณีผลงานของลูกจຌางประจ าซึไงมีขຌอจ ากัดทางอกสาร พราะลักษณะงานจะป็น

ภาคปฏิบัติ ฿หຌพิจารณาจากรูปธรรมของผลงานทีไยอมรับจากผูຌกีไยวขຌองป็นส าคัญ   
 



 
 

๏ 

ํ๎. การคัดลือกขຌาราชการฝຆายพลรือนทีไสังกัดสวนกลาง 
ํ๎.ํ  กรณีขຌาราชการสังกัดสวนกลาง  ละหนวยงานตัๅงอยู฿นภูมิภาค รวมทัๅง

ปฏิบัติหนຌาทีไราชการ฿นตางประทศ  ฿หຌคัดลือกกับตຌนสังกัดสวนกลาง 
ํ๎.๎  ส าหรับขຌาราชการครูละบุคลากรทางการศึกษา  ขຌาราชการต ารวจ  ละ

หมายรวมถึงลูกจຌางประจ า฿นสังกัดสวนราชการทีไกลาว  จะตຌองครอบคลุมถึงสวนราชการทีไมีฐานะตไ ากวา
กรมทีไตัๅงอยู฿นพืๅนทีไกรุงทพมหานครดຌวย 

  ํ๏. การคัดลือกขຌาราชการฝຆายพลรือนทีไสังกัดสวนภูมิภาค  ฿หຌหมายรวมถึงขຌาราชการ
ครูละบุคลากรทางการศึกษา ขຌาราชการต ารวจ ละหมายรวมถึงลูกจຌางประจ า฿นสังกัดสวนราชการ
ดังกลาว  หากปฏิบัติหนຌาทีไ฿นพืๅนทีไจังหวัด฿ด฿หຌอยู฿นสัดสวนการคัดลือกฯ ของจังหวัดนัๅน โ   
  ํ๐. ขຌาราชการชวยราชการ฿หຌอยู฿นสัดสวนการคัดลือกฯ ของตຌนสังกัด 

ํ๑. สวนราชการตຌองคัดลือกขຌาราชการพลรือนดีดนเมกินจ านวนทีไคณะอนุกรรมการ 
คัดลือกขຌาราชการพลรือนดีดนก าหนด  ดยพิจารณาจากจ านวนขຌาราชการละลูกจຌางประจ าทีไมีอยู  
ละรับอัตรางินดือน ณ วันทีไ ๏์ กันยายน ๎๑๒ํ 
  จ านวนขຌาราชการพลรือนดีดนทีไสวนราชการระดับกรมคัดลือกเดຌ  ขึๅนอยูกับจ านวน
ขຌาราชการละลูกจຌางประจ า฿นสวนราชการรวมกัน ดังนีๅ 

จ านวน  (คน) จ านวนทีไคัดลือกเดຌ  
(คน) หมายหตุ 

ํ – ๏์์ เมกิน  ํ เมจ ากัดกลุม 

๏์ํ – ๏,์์์ เมกิน  ๎ เมจ ากัดกลุม 

๏,์์ํ – ํ์,์์์ เมกิน  ๏ เมจ ากัดกลุม 

ํ์,์์ํ  ขึๅนเป เมกิน  ๐ เมจ ากัดกลุม 
 

                   ํ๒. กลุมของผูຌ ขຌารับการคัดลือกจ านกป็น ๐ กลุม  พืไอ฿หຌ หมาะสมส าหรับ 

การพิจารณาตการสงผลการคัดลือกขຌาราชการพลรือนดีดน จะเมจ ากัดกลุม                                      
 

จ านกกลุมตามประภทละระดับต าหนง ดังนีๅ 
 

 กลุมทีไ                               ต าหนงประภทละระดับ                                       
    ํ ต าหนงประภทอ านวยการ ระดับตຌน ละระดับสูง 

ต าหนงประภทวิชาการ ระดับชีไยวชาญ 

    ๎ ต าหนงประภทวิชาการ ระดับช านาญการ ละระดับช านาญการพิศษ 
ต าหนงประภททัไวเป ระดับอาวุส ละระดับทักษะพิศษ 

    ๏ ต าหนงประภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 
ต าหนงประภททัไวเป ระดับปฏิบัติงาน ละระดับช านาญงาน 

    ๐ ลูกจຌางประจ า 
 หมายหต ุขຌาราชการต าหนงอยางอืไน ฿หຌทียบต าหนงประภทละระดับทากับขຌาราชการพลรือน 
              ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ทีไ นร ํ์์๘/ว๏์ ลงวันทีไ ํ๑ กันยายน ๎๑๑๏  

 



 
 

๐ 

ํ๓. ผลการคัดลือก ตามขຌอ ํ๑ ฿หຌป็นเปตามมติของคณะกรรมการคัดลือกของ 

สวนราชการนัๅน โ เมจ าป็นวาตຌองมีทุกกลุม ตหากกลุมทีไ ๏ ละทีไ ๐ มีคุณภาพงาน คน พฤติกรรม  
ทาทียมหรือ฿กลຌคียงกัน ตลือกเดຌพียงคนดียว ฿หຌสวนราชการพิจารณาลือกกลุมทีไ ๐ ป็นอันดับรก 

ํ๔. กรณีทีไเมมีผูຌมีคุณสมบัติครบถຌวนถึงระดับเดຌรับการพิจารณา สวนราชการจะงดสง                
ผลการคัดลือกเดຌ ดยเมสงผลถึงปตอเปตประการ฿ด 

ํ๕. ฿หຌ ส วนราชการตรวจสอบผลการคัด ลือกฯ ฿หຌ ถูกตຌองชัด จนกอนจัด ส ง
กระทรวงศึกษาธิการ พราะป็นสาระส าคัญ฿นการจัดท าประกาศฯ ละหนังสือทีไระลึกขຌาราชการ 

พลรือนดีดน 
๎์. คณะอนุกรรมการคัดลือกขຌาราชการพลรือนดีดนขอสงวนสิทธิ์ทีไจะตรวจสอบ 

ความถูกตຌองของคุณสมบัติผูຌผานการคัดลือกของตละสวนราชการตามคูมือทีไก าหนด ละประกาศของ
คณะอนุกรรมการคัดลือกขຌาราชการพลรือนดีดน รืไองประกาศรายชืไอขຌาราชการพลรือนดีดน  ประจ าป 
พ.ศ. ๎๑๒ํ ฿หຌถือป็นทีไสิๅนสุดละผูกพันกับทุกสวนราชการ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๑ 

วิธีด านินการคัดลือกขຌาราชการพลรือนดีดนของสวนราชการ 
  การด านินการคัดลือกขຌาราชการพลรือนดีดนของสวนราชการ฿หຌป็นดุลยพินิจของ
คณะกรรมการคัดลือกขຌาราชการพลรือนดีดนของตละสวนราชการทีไจะด านินการ฿หຌทัไวถึงละ  

ป็นธรรม ปງาหมายละผลการคัดลือกของตละสวนราชการป็นทีไยอมรับ สรຌางคุณคา คุณภาพของตละ
สวนราชการป็นส าคัญ ดยคณะอนุกรรมการฯ เดຌจัดท าบบประมินส าหรับการคัดลือกขຌาราชการ 

พลรือนดีดน ประจ าป พ.ศ. ๎๑๒ํ (บบ ๏) พรຌอมทัๅงเดຌอธิบายวิธีวัดละประมินตามบบทีไก าหนด 
พืไอ฿หຌป็นทางลือกส าหรับคณะกรรมการคัดลือกขຌาราชการพลรือนดีดนของตละสวนราชการ  
อาจน าเปป็นองค์ประกอบการวัดละประมินคาคุณภาพคน ละคุณภาพงาน฿หຌป็นนวทางการวัดละ
ประมินรูปบบดียวกัน ตสวนราชการสามารถก าหนดวิธีวัดละประมิน฿หຌสอดคลຌองกับวิธีการปฏิบัติ
ของตละสวนราชการฉพาะตามลักษณะงานเดຌ ละอาจพิไมตัวชีๅวัดละกณฑ์พิจารณาภาย฿น 

สวนราชการ ดยอาจจะพิจารณาการน าสนอผลงาน หรือผลงานทีไเดຌรับการผยพรป็นทีไประจักษ์ก
บุคลากร฿นหนวยงานละสาธารณชน ทัๅงนีๅตามขຌอก าหนด฿นคูมือการคัดลือกขຌาราชการพลรือนดีดน 
ประจ าป พ.ศ. ๎๑๒ํ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๒ 

จຌงส านัก 

ภาย฿นกรม/ทียบทา 

ด านินการคัดลือก 

- พิจารณาคัดลือก 

- รายงานผลการคัดลือก 

ตอคณะกรรมการ 

ระดับกรม 

- พิจารณาคัดลือก 

- รายงานผลการคัดลือก 

ตออธิบดีกรม 

ขัๅนตอนการคัดลือกขຌาราชการพลรือนดีดน 
ก าหนดขัๅนตอนการคัดลือกขຌาราชการพลรือนดีดนของสวนราชการ฿นสวนกลางละสวนภูมภิาคเวຌ ดังนีๅ 

 

ํ) ราชการสวนกลาง 
    

      
      
        
                   
                                                                                                                    
                                                                                                                 
 
 
 

          

                  
                                                                            

        
 
 
 

 

               
         

                       

               
                                                                                                                   
                                                                                                                   
          

หมายหตุ คณะกรรมการระดับกรม พิไมผูຌทนคณะกรรมการจริยธรรมประจ าสวนราชการรวมป็น
คณะกรรมการคัดลือกขຌาราชการพลรือนดีดนของสวนราชการ กรณีสวนราชการ฿ดทีไยังเมมีการตงตัๅงคณะกรรมการ
จริยธรรม ฿หຌหัวหนຌาสวนราชการ มอบหมาย฿หຌหัวหนຌากลุมงานคุຌมครองจริยธรรม ซึไงป็นกรรมการละ ลขานุการของ
คณะกรรมการจริยธรรมประจ าสวนราชการ รวมป็นกรรมการคัดลือกขຌาราชการพลรือนดีดนของสวนราชการ 

 
 
 
 
 

 

๒. 
อธิบดีกรม 

๎.  
กรม 

๑. 
คณะกรรมการ 

ระดับกรม 

๏. 
ส านักภาย฿นกรม/ 

ทียบทา 

๐. 
คณะกรรมการระดับส านัก 

ภาย฿นกรม/ทียบทา 

จຌงกรม 

ด านินการ 

คัดลือก 

- จຌงขຌาราชการ 

฿นสังกัดจัดท า 
ประวัติละผลงาน 

- ตงตัๅงกรรมการ
คัดลือกระดับส านัก 

- จัดท าบบรายงานผล บบ ํ ละ บบ ๐ 

- รายงานคณะอนุกรรมการ 

คัดลือกขຌาราชการ 

พลรือนดีดน 

ํ. คณะอนุกรรมการคัดลือก 
    ขຌาราชการพลรือนดีดน 



 
 

๓ 

๎) ราชการสวนภูมิภาค 
    
      
      
        
           
                                                                   
                                                                    

 
 
 
           
                          
                            
 
 
 

     ขอ฿หຌสอบถาม        

        อมูลพฤติกรรมบุคคล         

     ดຌวย                             
                                                                               
                                                                                                                      
               
                                                                                                                      
 
 
 
 

 หมายหตุ คณะกรรมการจังหวัด พิไมผูຌทนคณะกรรมการจริยธรรมประจ าจังหวัดรวมป็นคณะกรรมการ
คัดลือกขຌาราชการพลรือนดีดนของจังหวัดดຌวย กรณีจังหวัด฿ดทีไยังเมมีการตงตัๅงคณะกรรมการจริยธรรม ฿หຌผูຌวา
ราชการจังหวัด มอบหมาย฿หຌหัวหนຌากลุมงานคุຌมครองจริยธรรม ซึไงป็ นกรรมการละลขานุการของคณะกรรมการ
จริยธรรมประจ าจังหวัด รวมป็นกรรมการคัดลือกขຌาราชการพลรือนดีดนของจังหวัด  
 
 
 
 
 
 

ํ. คณะอนุกรรมการคัดลือก 
    ขຌาราชการพลรือนดีดน 

๒. 
ผูຌวาราชการจังหวัด 

๎.  
จังหวัด 

๑. 
คณะกรรมการจังหวัด 

๏. 
สวนราชการภาย฿นจังหวัด 
ทีไป็นราชการสวนภูมิภาค 

๐. 
คณะกรรมการระดับสวนราชการ 

ภาย฿นจังหวัด 

จຌงจังหวัด 

ด านินการ 

คัดลือก 

จຌงสวนราชการ 

ภาย฿นกรม/ทียบทา 

ด านินการคัดลือก 

- จຌงขຌาราชการ 

฿นสังกัดจัดท า 

ประวัติละผลงาน 

- ตงตัๅงกรรมการ
คัดลือกระดับ 

สวนราชการ 
ภาย฿นจังหวัด 

- พิจารณาคัดลือก 

- รายงานผลการคัดลือก 

ตอคณะกรรมการ 

ระดับจังหวัด 

- พิจารณาคัดลือก 

- รายงานผลการคัดลือก 

ตอผูຌวาราชการจังหวัด 

- รายงานคณะอนุกรรมการ 

คัดลือกขຌาราชการ 

พลรือนดีดน 

- จัดท าบบรายงานผล บบ ํ ละ บบ ๐ 



 
 

๔ 

การจัดสงอกสารกีไยวกับการคัดลือกขຌาราชการพลรือนดีดน 

ํ. ฿หຌสวนราชการจัดสงอกสารการคัดลือกเปทีไ  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ           
ส านักอ านวยการ  กลุมบริหารงานบุคคล  ถนนราชด านินนอก  ขตดุสิต  กทม.  ํ์๏์์  ภาย฿น
วันทีไ ํ๑ กุมภาพันธ์ ๎๑๒๎ ดยถือวันประทับตราเปรษณีย์ป็นส าคัญ ดังนีๅ 

ํ.ํ บบรายงานการคัดลือกขຌาราชการพลรือนดีดน ประจ าป พ.ศ. ๎๑๒ํ (บบ ํ)  
ทีไกรอกขຌอความถูกตຌองละครบถຌวน พรຌอมส านา ํ ชุด  

ํ.๎ บบกรอกประวัติของขຌาราชการพลรือนดีดน ประจ าป พ.ศ. ๎๑๒ํ (บบ ๐)  
ดยกรอกขຌอมูลผานวใบเซต์ส านักงาน ก.พ. https://www.ocsc.go.th/ethics/jumkunjai 
ละพิมพ์บบฟอร์มดังกลาวพืไอลงนาม พรຌอมนบส านาบัตรประจ าตัวขຌาราชการ 

ละลูกจຌางประจ า ํ ฉบับ/คน  
๎. ตรวจสอบการสะกดค าน าหนຌานาม ชืไอ นามสกุล ต าหนง วุฒิการศึกษา สถานทีไ

ท างาน ฯลฯ ฿หຌครบถຌวน ถูกตຌองชัดจน ดยฉพาะวุฒิการศึกษาละยศสูงสุด กรุณา฿ชຌค าตใม ละติด 

รูปถายภาพสี ฿นชุดครืไองบบปกติขาว กรณีตຌนสังกัดเมมีครืไองบบปกติขาว ฿หຌถายภาพ฿นชุดสีกากี 
ขนาด ํ.๑ นิๅว ฿นอกสาร บบ ํ ละ บบ ๐ 

๏. ผลงานหรืออกสารประกอบการคัดลือก฿หຌคณะกรรมการพิจารณา มืไอลຌวสรใจ 

฿หຌคืนจຌาของรืไองเมตຌองน าสงกระทรวงศึกษาธิการ   
 
การมอบรางวัลขຌาราชการพลรือนดีดน 

ผูຌเดຌรับการคัดลือกป็นขຌาราชการพลรือนดีดนจะเดຌรับรางวัลพืไอยกยองชิดชูกียรติ  ดังนีๅ  
ํ. ขใมชิดชูกียรติ (ครุฑทองค า) 
๎. กียรติบัตรยกยองชิดชูกียรติ 
๏. เดຌรับการบันทึกประวัติ฿นหนังสือทีไระลึกขຌาราชการพลรือนดีดน ประจ าป พ.ศ. ๎๑๒ํ 
 

ก าหนดวัน  วลา  ละสถานทีไการมอบรางวัลขຌาราชการพลรือนดีดน 
          วันจันทร์ทีไ ํ มษายน ๎๑๒๎ ณ ตึกสันติเมตรี ท านียบรัฐบาล วลา ์๔.๏์ – ํ๎.์์ น. 

ดยจะจຌง฿หຌทราบอีกครัๅงหนึไงพรຌอมประกาศรายชืไอขຌาราชการพลรือนดีดน ประจ าป พ.ศ. ๎๑๒ํ     
฿นชวงดือน มีนาคม พ.ศ. ๎๑๒๎ 

 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                

https://www.ocsc.go.th/ethics/jumkunjai


 
 

๕ 

บบรายงานการคัดลือกขຌาราชการพลรือนดีดน ประจ าปี พ.ศ. ๎๑๒ํ    (บบ ํ) 
สังกัด (กรม / จังหวัด) .............................................................................................. 

 
      กลุมทีไ .......           นาย/นาง/นางสาว ..................................................................................... 
              ริไมรับราชการ วันทีไ.............ดือน..........................พ.ศ. ....................... 
                                ปัจจุบันด ารงต าหนง/ระดับ ................................................................. 
   ส านัก/กอง....................................... กรม ............................................. 
   วุฒิการศึกษาสูงสดุ................................................................................. 
   จากสถาบันการศึกษา............................................................................ 
   ทรศัพท์ทีไท างาน ................................................................................. 
   ผลงานดีดน (.......................... เมกิน ๏ บรรทดั ..........................................) 
 
       
 กลุมทีไ .......          นาย/นาง/นางสาว ..................................................................................... 
              ริไมรับราชการ วันทีไ.............ดือน..........................พ.ศ. ....................... 
                                ปัจจุบันด ารงต าหนง/ระดับ ................................................................. 
   ส านัก/กอง....................................... กรม ............................................. 
   วุฒิการศึกษาสูงสดุ................................................................................. 
   จากสถาบันการศึกษา............................................................................ 
   ทรศัพท์ทีไท างาน ................................................................................. 
   ผลงานดีดน (.......................... เมกิน ๏ บรรทดั ..........................................) 
 
       
 กลุมทีไ .......          นาย/นาง/นางสาว ..................................................................................... 
             ริไมรับราชการ วันทีไ.............ดือน..........................พ.ศ. ....................... 
                                ปัจจุบันด ารงต าหนง/ระดับ ................................................................. 
   ส านัก/กอง....................................... กรม ............................................. 
   วุฒิการศึกษาสูงสดุ................................................................................. 
   จากสถาบันการศึกษา............................................................................ 
   ทรศัพท์ทีไท างาน ................................................................................. 
   ผลงานดีดน (.......................... เมกิน ๏ บรรทดั ..........................................) 
 

 
(ลงชืไอ)............................................. ผูຌรับรองอกสาร 

                                                                  ( .................................................................. ) 
                                                                       ต าหนง .......................................................... 
 
 
หมายหตุ        ํ. ผูຌรับรองอกสาร คือ จຌาหนຌาทีไผูຌปฏิบัติงาน 

                    ๎. รียงล าดับภาพ ดยริไมตຌนจากต าหนง/ระดับ สูงขึๅนกอน 

                  ๏. จ านวนพิไมหรือลด ตามกณฑ์ทีไก าหนด 
 
 
 
 

 

         รูปสี  
       ชุดขาว 
    ขนาด ํ.๑ นิๅว 

 

 

         รูปสี  
       ชุดขาว 
    ขนาด ํ.๑ นิๅว 

 

 

         รูปสี  
       ชุดขาว 
    ขนาด ํ.๑ นิๅว 



 
 

ํ์ 

 

 
บบประวัติ 

ขຌาราชการพลรือนดีดน ประจ าปี พ.ศ. ๎๑๒ํ กลุมทีไ ... 

ํ. ชืไอ (นาย/นาง/นางสาว/ อืไน โ ปรดระบุ)………................................................................. 
๎. ปัจจุบันด ารงต าหนง................................................................................ระดับ..................... ......................... 
หนวยงาน...............................................กรม...................... ...................................กระทรวง................................ 
อ าภอ..............................................................จังหวัด.................................................รหั สเปรษณีย์.................... 
ทรศัพท์ทีไท างาน.......................................ทรสาร....................................ทรศัพท์มือถือ.................................... 
E-mail …………….......................................LINE ID................................facebook............................................... 
๏. ริไมรับราชการ มืไอวันทีไ.......................ดือน................................................พ.ศ.................... .......................... 
รวมระยะวลาปฏิบัติราชการ (นับถึงวันทีไ ๏์ กันยายน ๎๑๒ํ) .....................ป....................ดือน…………....วัน 

๐. พฤติกรรมทีไสดง฿หຌหในชัดจน฿นการครองตน การครองคน การครองงาน การปฏิบัติตามมาตรฐาน
จริยธรรมละผลงานดีดน (ปรดระบุ) 

พฤติกรรมทีไสดงออก฿หຌหในถึง 
การครองตน การครองคน การครองงาน  

การปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมละผลงานดีดน 

รางวัล/ประกาศกียรติคุณ 

ทีไเดຌรับ฿นระดับหนวยงาน  
ชุมชนหรือระดับประทศ หรือระดับนานาชาติ 

การครองตน 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

การครองคน 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

(บบ ๎)   

ปรดติดรปูสี 
ชุดปกตขิาว 

ขนาด  
ํ.๑ นิๅว 



 
 

ํํ 

พฤติกรรมทีไสดงออก฿หຌหในถึง 
การครองตน การครองคน การครองงาน  

การปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมละผลงานดีดน 

รางวัล/ประกาศกียรติคุณ 

ทีไเดຌรับ฿นระดับหนวยงาน  
ชุมชนหรือระดับประทศ หรือระดับนานาชาติ 

การครองงาน 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

การปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

........................................................................ 
ผลงานดีดน 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

........................................................................ 
 
๑. คติพจน์ทีไยึดถือ฿นการปฏิบัติงาน
................................................................................................................... ......................................................
................................................................................................................................ ......................................... 
............................................................................................................................. ............................................
...................................................................................... ...................................................................................
.................................................................................................................................... ..................................... 
๒. ปณิธานความดีทีไจะปฏิบัติตอเป
............................................................................................................................. ............................................
.................................................................................................................................... ..................................... 
............................................................................................................................. ............................................
................................................................................................................................. ........................................
................................................................................................................................................ ......................... 



 
 

ํ๎ 

๓. ผลงาน/นวัตกรรม หรือสิไงทีไท า฿หຌทานภาคภูมิ฿จมากทีไสุด฿นชีวิตการรับราชการ ปรดระบุเมกิน ๎ ผลงาน 
พรຌอมขียนอธิบายรายละอียด฿หຌหในชัดจนรืไองละเมกิน ํ หนຌากระดาษอ ๐ 
ผลงานชิๅน/รืไองทีไ ํ 
............................................................................................................................. ............................................
............................................................................................................................................ .............................
............................................................................................................................. ............................................
................................................................................................................................. ........................................
................................................................................................................................................ ......................... 
ผลงานชิๅน/รืไองทีไ ๎ 
.............................................................................................................. ...........................................................
................................................................................................................................. ........................................
..................................................................................................................................... ....................................
............................................................................................... ..........................................................................
............................................................................................................................................. ............................ 
 
ขຌาพจຌาขอรับรองวาขຌอความขຌางตຌนนีๅป็นความจริง 
 

(ลงชืไอ) ............................................จຌาของประวัติ 
                                                              (............................................) 

ต าหนง................................................................ 
........................../....................../.......................... 

                                                                  (ลงชืไอ) ............................................ผูຌรับรอง* 
                                                              (............................................) 

ต าหนง................................................................ 
........................../....................../......................... . 

                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ํ๏ 

หมายหตุ 
 ขอความอนุ คราะห์สวนราชการ฿หຌขຌาราชการพลรือนดี ดนทีไ เดຌรับการสนอชืไอเปยัง

กระทรวงศึกษาธิการ กรอกหรือพิมพ์ขຌอมูล฿นบบกรอกประวัติ (บบ ๎) ฿หຌครบถຌวน  
 *ผูຌรับรอง คือ หัวหนຌาหนวยงานระดับผูຌอ านวยการส านัก หรือทียบทา หรือผูຌบังคับบัญชาระดับ 

รองอธิบดี รองปลัดกระทรวงทีไจຌาของประวัติปฏิบัติงานอยู฿นปัจจุบัน 

 ขอ฿หຌสวนราชการสงขຌอมูล฿นบบกรอกประวัติ (บบ ๎) กลับเปยังกระทรวงศึกษาธิการ 
พืไอทีไส านักงาน ก.พ. ซึไงป็นผูຌรับผิดชอบ฿นการจัดท าสืไอรณรงค์ปลุกจิตส านึกละสงสริม฿หຌ
ขຌาราชการปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม ละป็นขຌาราชการทีไดี  จะเดຌด านินการคัดลือก
ขຌาราชการพลรือนดีดน ป็นตัวทนถายทอดพฤติกรรมขຌาราชการพลรือนดีดน฿นรูปบบ
ภาพยนตร์สารคดี วีดีทัศน์พืไอผยพรออกสืไอตาง โ พืไอสรຌางรงจูง฿จ฿หຌขຌาราชการเดຌมีนวทาง
ประพฤติปฏิบัติตน พรຌอมกันนีๅจะเดຌน าคติพจน์ ละปณิธานความดีของขຌาราชการพลรือนดีดน
ทุกทาน ผยพรลง฿นวใบเซต์ jumkunjai.ocsc.go.th ละฟสบุຍค facebook.com/jumkunjai 
ของส านักงาน ก.พ. ตอเป 

 การกรอกขຌอมูล฿นขຌอ ๐ ละขຌอ ๓ สามารถขียนหรือพิมพ์฿นกระดาษอ ๐ พิไมติมเดຌ ทัๅงนีๅขอ฿หຌ
สงฉพาะขຌอมูลตามทีไก าหนดเวຌ ดยเมตຌองนบผลงานทีไป็นรูปลม 

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

 

                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



 
 

ํ๐ 

(บบ ๏) 
 

 
ชืไอผูຌประมิน............................................................... ต าหนง ……............................................................... 
สังกัด...........................................................................กลุม/ฝຆาย/งาน.............................. ............................... 
ความสัมพันธ์กับผูຌรับการประมิน ................................................................... ................................................ 
 

ค ำชี้แจง  กรณีสวนราชการหในวามีขຌาราชการ฿นสังกัดราย฿ดสมควรเดຌรับการคัดลือกป็นขຌาราชการ  

พลรือนดีดน ประจ าป พ.ศ. ๎๑๒ํ ฿หຌผูຌบังคับบัญชาชัๅนตຌนของขຌาราชการรายนัๅน ประมินประวัติละ
ผลงานของขຌาราชการ ฿นบบประมินฯ นีๅ ซึไงประกอบดຌวย ๑ หัวขຌอการประมิน เดຌก การครองตน  
การครองคน การครองงาน การปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม ละผลงานดีดน ซึไงตละหัวขຌอมีนๅ าหนัก
คะนนทากัน คือ ๎์ คะนน ละมีคะนนรวมสุทธิ ํ์์ คะนน ทัๅงนีๅ ขอ฿หຌผูຌประมินท าครืไองหมาย  
 ลง฿นชอง฿ดชองหนึไง (ดีดน หรือดีมาก หรือดี) ของผลการประมิน฿นตละหัวขຌอการประมิน ดังนีๅ 
 
ดีดน = ๎์ คะนน (ผูຌรับการประมินมีคุณสมบัติ หรือสดงพฤติกรรมตามหัวขຌอการประมิน อยางครบถຌวน 
ละสมไ าสมอ) 
ดีมาก = ํ๑ คะนน (ผูຌรับการประมินมีคุณสมบัติ หรือสดงพฤติกรรมตามหัวขຌอการประมิน อยางครบถຌวน 
ตเมสมไ าสมอ) 
ดี      = ํ์ คะนน (ผูຌรับการประมินมีคุณสมบัติ หรือสดงพฤติกรรมตามหัวขຌอการประมิน เมครบถຌวน 
หรือเมสมไ าสมอ) 
 

หัวขຌอการประมิน 
ผลการประมิน 

ดีดน ดีมาก ด ี
ก. การครองตน (๎์ คะนน)    
ประดในพิจารณา1 
ํ. การปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา 
๎. การรักษาละปฏิบัติตามระบียบวินัยละกฎหมาย 
๏. การด านินชีวิตตามหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

 

 

                                                 
1
 รายละอียดประดในพิจารณาส าหรับตละหัวขຌอการประมิน ปรากฏ฿นค าชีๅจงการประมินฯ ทຌายบบประมินนีๅ 

บบประมินส าหรับการคัดลือกขຌาราชการพลรือนดีดน ประจ าปี พ.ศ. ๎๑๒ํ 



 
 

ํ๑ 

หัวขຌอการประมิน 
ผลการประมิน 

ดีดน ดีมาก ด ี
ข. การครองคน (๎์ คะนน)    
ประดในพิจารณา 
ํ. ความสามารถ฿นการประสานสัมพันธ์ ละสรຌางความขຌา฿จอันดีกับผูຌบังคับบัญชา พืไอนรวมงาน   
ผูຌ฿ตຌบังคับบัญชา ละผูຌรับบริการ 
๎. ความสามารถ฿นการรวมท างานป็นกลุม สามารถจูง฿จ฿หຌกิดการยอมรับ ละ฿หຌความชวยหลือ 
๏. ฿หຌบริการกผูຌรับบริการดຌวยความสมอภาค นะน าสิไงทีไป็นประยชน์ 
๐. การป็นผูຌมีความป็นธรรมทัๅงตอตนอง ละตอผูຌอืไน 
๑. การสริมสรຌางความสามัคคี ละรวมกิจกรรมของหมูคณะทัๅง฿นละนอกหนวยงาน 
 ดีดน ดีมาก ดี 
ค. การครองงาน (๎์ คะนน)    
ประดในพิจารณา 
ํ. ความรูຌ ความสามารถ฿นการปฏิบัติงาน 
๎. ความรับผิดชอบตอหนຌาทีไ 
๏. ความขยันละพากพียร฿นการท างาน  
๐. ความคิดริริไมสรຌางสรรค์ ละการพัฒนานวัตกรรม฿นการท างาน  
๑. การมีผลงานดีดนทีไป็นประยชน์ตอราชการละสังคม 
 ดีดน ดีมาก ดี 
ง. การปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม (๎์ คะนน)    
ประดในพิจารณา 
ํ. ยึดมัไน฿นสถาบันหลักของประทศอันเดຌก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ละการปกครองระบอบ
ประชาธิปเตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงป็นประมุข  
๎. ซืไอสัตย์สุจริต มีจิตส านึกทีไดีละความรับผิดชอบตอหนຌาทีไ  
๏. ยืนหยัด฿นสิไงทีไถูกตຌองชอบธรรม  
๐. ยึดถือประยชน์สวนรวมป็นทีไตัๅง ละมีจิตสาธารณะ  
๑. มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน  
๒. เมลือกปฏิบัติดยเมป็นธรรม  
๓. ด ารงตนป็นบบอยางทีไดีละรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 



 
 

ํ๒ 

หัวขຌอการประมิน 
ผลการประมิน 

ดีดน ดีมาก ด ี
จ. ผลงานดีดน (๎์ คะนน)    
ประดในพิจารณา 
ํ. ผลงานทีไปฏิบัติกีไยวกับหนຌาทีไความรับผิดชอบ 
๎. ผลงานดังกลาวป็นประยชน์ตอราชการละสังคม 
๏. ป็นผลงานการบริการประชาชนทีไสามารถ฿ชຌป็นตัวอยางกบุคคลอืไนเดຌ 
๐. ป็นผลงานทีไกิดจากความคิดริริไมสรຌางสรรค์ 
๑. ป็นผลงานทีไตຌองปฏิบัติดຌวยความสียสละ วิริยะ อุตสาหะ 

รวมคะนน ก – จ (คะนนตใม ํ์์ คะนน)  
 
ความหในพิไมติมของผูຌประมิน 

                             
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
 
 

(ลงชืไอ) ..........................................  ผูຌประมิน 

        (...........................................) 
ต าหนง.................................................. 
       ............./.................../................... 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ํ๓ 

ค าชีๅจงการประมินส าหรับการคัดลือกขຌาราชการพลรือนดีดน ประจ าปี พ.ศ. ๎๑๒ํ 
 ํ. การก าหนดวาผูຌ฿ดป็นผูຌบังคับบัญชาชัๅนตຌนทีไควรป็นผูຌประมินประวัติ ละผลงานของผูຌสมควร
เดຌรับการคัดลือกป็นขຌาราชการพลรือนดีดน ประจ าป พ.ศ. ๎๑๒ํ ควรพิจารณาตามกณฑ์ดังตอเปนีๅ 
กลุม 
ทีไ ประภทละระดบัต าหนงของผูຌรบัการประมิน ผูຌประมิน 

ํ ขຌาราชการประภทอ านวยการ ระดับสูง ละระดับตຌน  
ขຌาราชการประภทวิชาการ ระดบัชีไยวชาญ  
หรือทียบทา  

รองอธิบดี หรือทียบทา 
(หรือรองปลัดกระทรวง กรณีผูຌรับการ

ประมินสังกัด ส านักงานปลัดกระทรวง)  
๎ ขຌาราชการประภทวิชาการ ระดบัช านาญการพิศษ ละระดับช านาญการ 

ขຌาราชการประภททัไวเป ระดับทักษะพิศษ ละระดับอาวุส 
หรือทียบทา 

ผูຌอ านวยการส านัก หรือทยีบทา 

๏ ขຌาราชการประภทวิชาการ ระดบัปฏิบัติการ  
ขຌาราชการประภททัไวเป ระดับช านาญงาน ละระดับปฏิบัติงาน 
หรือทียบทา 

ผูຌอ านวยการส านัก หรือทยีบทา 

๐ ลูกจຌางประจ า ผูຌอ านวยการส านัก หรือทยีบทา 
หมายหตุ   ส าหรับขຌาราชการทีไเปชวยราชการ ผูຌประมิน คือ หัวหนຌาหนวยงานระดับผูຌอ านวยการส านัก หรือทียบทา 

หรือผูຌบังคับบัญชาระดับรองอธิบดี รองปลัดกระทรวง ทีไผูຌเปชวยราชการปฏิบัติงานอยู฿นปัจจุบัน  
ลຌวสงกลับเปประมินทีไตຌนสังกัด 
 

๎. การประมินของผูຌประมิน ฿หຌประมินหัวขຌอการประมิน ๑ หัวขຌอ ดยตละหัวขຌอมีประดใน
พิจารณาทีไก าหนดเวຌป็นนวทาง ซึไงหนวยงานอาจพิจารณาปรับเดຌตามความหมาะสม ดังตอเปนีๅ 
 ก. การครองตน หมายถึง ความประพฤติ การปฏิบัติตนชอบดຌวยคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณขຌาราชการ  ป็นทีไยอมรับของบุคคล฿นสวนราชการละสังคม  ประกอบดຌวยคุณธรรม ควรก          
การยกยอง ดยมีประดในพิจารณาดังนีๅ 

ํ. การปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา 
ํ.ํ ละวຌนตอการประพฤติชัไวละเมลุมหลงอบายมุข 
ํ.๎ อืๅอฟ้ือผืไอผ สียสละ  
ํ.๏ ซืไอสัตย์ สุจริตตอตนองละผูຌอืไน 
ํ.๐ มตตา กรุณา อบอຌอมอารีตอบุคคลอืไนดยทัไวเป 

๎. การรักษาละปฏิบัติตามระบียบวินัยละกฎหมาย 
๎.ํ รักษาละปฏิบัติตามระบียบละกฎหมายทีไก าหนดเวຌ 
๎.๎ ประพฤติละปฏิบัติตน อันอาจป็นตัวอยางกบุคคลดยทัไวเป 
๎.๏ ชืไอฟัง ละ฿หຌความคารพตอผูຌบังคับบัญชา 
๎.๐ ตรงตอวลา 
 

 

 

 

 

 



 
 

ํ๔ 

๏. การด านินชีวิตตามหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง 
๏.ํ ยึดความประหยัด ตัดทอนคา฿ชຌจาย฿นทุกดຌาน ลดละความฟุຆมฟือย฿นการ฿ชຌชีวิต 
๏.๎ ยึดถือการประกอบอาชีพดຌวยความถูกตຌอง ซืไอสัตย์สุจริต  
๏.๏ ละลิกการกงยงผลประยชน์ ละขงขันกัน฿นทางการคຌาบบตอสูຌกันอยางรุนรง  
๏.๐ เมหยุดนิไงทีไจะหาทาง฿หຌชีวิตหลุดพຌนจากความทุกข์ยาก ดຌวยการขวนขวาย฿ฝຆหา

ความรูຌ฿หຌมีรายเดຌพิไมพูนขึๅน จนถึงขัๅนพอพียงป็นปງาหมายส าคัญ  
๏.๑. ปฏิบัติตน฿นนวทางทีไดี ลดละสิไงชัไว ประพฤติตนตามหลักศาสนา 

 ข. การครองคน หมายถึง ป็นบุคคลทีไเดຌรับการยอมรับ ยกยอง ฿นสังคม ผูຌรวมงานอยางปຂดผย         
ทัๅงตอหนຌาละลับหลัง มีความสามารถ฿นการติดตอสัมพันธ์กับผูຌอืไน สามารถจูง฿จ฿หຌกิดการยอมรับละ  
฿หຌความรวมมือ ดยมีประดในพิจารณา ดังนีๅ 

ํ. ความสามารถ฿นการประสานสัมพันธ์ละสรຌางความขຌา฿จอันดีกับผูຌบังคับบัญชา  
พืไอนรวมงาน ผูຌ฿ตຌบังคับบัญชา ละผูຌรับบริการ  

ํ.ํ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 
ํ.๎ ยอมรับฟังความคิดหในของผูຌอืไน 
ํ.๏ กลຌาละรับผิดชอบ฿นสิไงทีไเดຌกระท า  
ํ.๐ มีนๅ า฿จ ชวยหลือ ละ฿หຌความรวมมือ฿นการปฏิบัติงาน 

๎. ความสามารถ฿นการรวมงานป็นกลุม สามารถจูง฿จ฿หຌกิดการยอมรับ ละ฿หຌความชวยหลือ 

๎.ํ ฿หຌความหใน ปรึกษา ละสนอนะ฿นงานทีไตนรับผิดชอบ 
๎.๎ มีสวนรวม฿นงานทีไรับผิดชอบ 
๎.๏ ยอมรับละฟังความคิดหในของผูຌรวมงาน 
๎.๐ สามารถคิดละสนอหตุผล 
๎.๑ สามารถปฏิบัติงานตใมทีไตามความรูຌ ความสามารถ 
๎.๒ ปຂดอกาส฿หຌทุกคนรวมสดงความคิดหใน 

๏. ฿หຌบริการกผูຌรับบริการดຌวยความสมอภาค นะน าสิไงทีไป็นประยชน์ 
๏.ํ ส านึกละถือป็นหนຌาทีไทีไจะตຌอง฿หຌบริการ 
๏.๎ ชวยหลือ นะน า฿นสิไงทีไดี ตลอดจน฿หຌขຌอมูลขาวสารทีไป็นประยชน์ 
๏.๏ ฿หຌบริการดຌวยความตใม฿จ ละสมอภาคกันทุกระดับ 
๏.๐ มีอัธยาศัยดี ป็นกันอง ละสุภาพตอทุกคน 

๐. การป็นผูຌมีความป็นธรรมทัๅงตอตนอง ละตอผูຌอืไน 
๐.ํ ประพฤติละปฏิบัติตรงหลักกณฑ์ กฎ ระบียบ วิธีการทีไก าหนด 
๐.๎ ตัดสิน วินิจฉัย หรือกຌปัญหา ดย฿ชຌหตุผล 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ํ๕ 

๑. การสริมสรຌางความสามัคคี ละรวมกิจกรรมของหมูคณะทัๅง฿นละนอกหนวยงาน 
๑.ํ ฿หຌความรวมมือ หรือขຌารวมกิจกรรมทีไจัดขึๅน 
๑.๎ สนอนะขຌอคิดหในทีไป็นประยชน์ตองาน 
๑.๏ ฿หຌความส าคัญ ยกยอง หรือ฿หຌกียรติกผูຌรวมงาน 

ค. การครองงาน หมายถึง ประพฤติปฏิบัติงาน฿นหนຌาทีไละนอกหนือหนຌาทีไ สมไ าสมอ ตใม฿จ              
มีจิตมุงผลสัมฤทธิ์ของงานทีไรับผิดชอบ จนมีผลงานปรากฏทีไป็นประยชน์ตอสวนราชการ ประชาชน 
มากกวาผูຌอืไนอยางดนชัด มีความสามารถปฏิบัติงาน฿นหนຌาทีไละงานทีไเดຌรับมอบหมายอยางดี ดยมี
ประดในพิจารณา ดังนีๅ 

ํ. มีความรูຌ ความสามารถ฿นการปฏิบัติงาน 
ํ.ํ มีความรูຌละขຌา฿จหลักกณฑ์ วิธีการ ระบียบ กฎ ขຌอบังคับ มติ กฎหมาย ละนยบาย 
ํ.๎ สามารถน าความรูຌทีไมีอยูเป฿ชຌ฿นการปฏิบัติงานเดຌป็นอยางดี 
ํ.๏ สามารถกຌปัญหา ละมีปฏิภาณ เหวพริบ ฿นการปฏิบัติงาน 
ํ.๐ รักละชอบทีไจะปฏิบัติงาน฿นหนຌาทีไความรับผิดชอบ หรืองานทีไเดຌรับมอบหมาย 

ดຌวยความตใม฿จ 

๎. ความรับผิดชอบตอหนຌาทีไ 
๎.ํ ศึกษา คຌนควຌา หาความรูຌทีไจ าป็นตຌอง฿ชຌ฿นการปฏิบัติงานอยูสมอ 
๎.๎ ตัๅง฿จปฏิบัติงาน฿หຌเดຌรับความส ารใจ 
๎.๏ สน฿จละอา฿จ฿สงานทีไรับผิดชอบ 
๎.๐ ปฏิบัติงาน฿นหนຌาทีไความรับผิดชอบละทีไเดຌรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
๎.๑ รวมมือละชวยหลือ฿นการปฏิบัติงาน 

๏. ความขยัน ละพากพียร฿นการท างาน  
๏.ํ กระตือรือรຌน ตຌองการทีไจะปฏิบัติงานทีไเดຌรับมอบหมายจนส ารใจ 
๏.๎ ขยันหมัไนพยีร สียสละ ละอุทิศวลา฿หຌกราชการหรืองานทีไรับผิดชอบ 
๏.๏ เดຌรับการยกยอง฿นความส ารใจของงาน 
๏.๐ ปฏิบัติงาน฿นภาวะทีไมีขຌอจ ากัดเดຌอยางมีประสิทธิภาพ ชน ขาดคลนวัสดุ อุปกรณ์ 

หรือ อัตราก าลัง  
๐. ความคิดริริไมสรຌางสรรค์ ละการพัฒนานวัตกรรม฿นการท างาน 

๐.ํ สามารถคิดริริไม หาหลักการ นวทาง วิธีการ฿หม โ มา฿ชຌประยชน์฿นการปฏิบัติงาน 
๐.๎ สามารถปรับปรุงงาน฿หຌมีประสิทธิภาพยิไงขึๅน 
๐.๏ สามารถท างานทีไยาก หรืองาน฿หม฿หຌส ารใจป็นผลดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๎์ 

๑. การมีผลงานดีดนทีไป็นประยชน์ตอราชการละสังคม 
๑.ํ ป็นผลงานตามหนຌาทีไความรับผิดชอบ 
๑.๎ ป็นผลงานทีไตຌองปฏิบัติดຌวยความสียสละ วิริยะ อุตสาหะ 
๑.๏ ปน็ผลงานทีไมีสวนผลักดันงานดຌานการปฏิรูปประทศ 
๑.๐ ป็นผลงานดีดนทีไสามารถ฿ชຌป็นตัวอยางกผูຌปฏิบัติรายอืไนเดຌ 

ง. การปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม 
ํ. ยึดมัไน฿นสถาบันหลักของประทศอันเดຌก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ละการปกครอง

ระบอบประชาธิปเตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงป็นประมุข  
๎. ซืไอสัตย์สุจริต มีจิตส านึกทีไดีละความรับผิดชอบตอหนຌาทีไ  
๏. ยืนหยัด฿นสิไงทีไถูกตຌองชอบธรรม  
๐. ยึดถือประยชน์สวนรวมป็นทีไตัๅง ละมีจิตสาธารณะ  
 ๐.ํ ปฏิบัติตนดยค านึงถึงประยชน์สวนรวม มากกวาประยชน์สวนตน 
 ๐.๎ ตัๅง฿จละพยายาม฿นการ฿หຌบริการตอประชาชน ขຌาราชการ หรือหนวยงานอืไน  โ  

ทีไกีไยวขຌอง 
 ๐.๏ ขຌารวมกิจกรรมชวยหลือสังคมทัๅง฿นทีไท างาน ละ/หรือชุมชน 
๑. มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน  
๒. เมลือกปฏิบัติดยเมป็นธรรม  
๓. ด ารงตนป็นบบอยางทีไดีละรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ 

จ. ผลงานดีดน หมายถึง มีผลงานชิงประจักษ์ ดีดน ป็นทีไยอมรับ สมควรเดຌรับการยกยอง  
฿หຌหมายรวมถึงผลการปฏิบัติงาน฿นหนຌาทีไป็นอันดับรก  ผลงานจากการอุทิศทุมท สียสละ กิดประยชน์
ยิไงกับสวนราชการละประชาชน ทัๅงนีๅอาจปรากฏป็นผลงานดຌานอกสารทีไสืบคຌนเดຌชิงประจักษ์ละ/หรือ 

ผลการปฏิบัติทีไเมปรากฏป็นอกสารตป็นรูปธรรมทีไยอมรับอยางกวຌางขวางของผูຌทีไกีไยวขຌองส าหรับการ
ปฏิบัติหนຌาทีไของลูกจຌางประจ า ป็นผลงานดีดนทีไเดຌรับความนิยมป็นทีไยอมรับละปรากฏผลดนชัด ชน  
ลรางวัล กียรติบัตร ละอืไน โ ดยพิจารณาจากองค์ประกอบ ดังตอเปนีๅ 

ํ. ผลงานทีไปฏิบัติกีไยวกับหนຌาทีไความรับผิดชอบ 
ํ.ํ อา฿จ฿ส ดูล การบริการประชาชน 
ํ.๎ งานทีไปฏิบัติส ารใจดຌวยความรียบรຌอย 
ํ.๏ ปฏิบัติงานดຌวยความรวดรใว เมลาชຌา ทันตามก าหนด 

๎. ผลงานดังกลาวป็นประยชน์ตอราชการละสังคม 
๎.ํ ป็นผลงานทีไทางราชการเดຌรับประยชน์ 
๎.๎ ประชาชนเดຌรับประยชน์จากผลงานทีไปฏิบัติงาน 
๎.๏ ฿ชຌงบประมาณของทางราชการนຌอยตเดຌรับประยชน์มาก 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๎ํ 

๏. ป็นผลงานบริการประชาชนทีไสามารถ฿ชຌป็นตัวอยางกบุคคลอืไนเดຌ 
๏.ํ ผลงานป็นทีไยอมรับนับถือกบุคคลอืไน 
๏.๎ ป็นลักษณะผลงานทีไปรากฏ฿หຌหในชัดจน 
๏.๏ บุคคลอืไนสามารถน าเป฿ชຌป็นตัวอยางเดຌ 

๐. ป็นผลงานทีไกิดจากความคิดริริไมสรຌางสรรค์ 
๐.ํ มีความคิด ริริไม การพัฒนางาน 
๐.๎ น าทคนิค วิธีการ฿หม โ มา฿ชຌ฿นการปฏิบัติงาน 
๐.๏ ผลการปฏิบัติงานกิดการพัฒนาทีไดีขึๅน 

๑. ป็นผลงานทีไตຌองปฏิบัติดຌวยความสียสละ วิริยะ อุตสาหะ 
๑.ํ ปฏิบัติงาน฿นวลาราชการดยเมบกพรอง 
๑.๎ อุทิศตนปฏิบัติงานนอกหนือวลาราชการ 
๑.๏ มีความพากพียรพยายาม฿นการท างาน 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๎๎ 

 
บบกรอกประวัติ  

ของขຌาราชการพลรือนดีดน ประจ าปี พ.ศ. ๎๑๒ํ 
 กลุมทีไ .............      
ํ. ชืไอ (นาย / นาง / นางสาว )  ................................................................................................................... 
๎. ลขประจ าตัวประชาชน  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___        

(พรຌอมนบส านาบัตรประจ าตัวขຌาราชการ หรือส านาบัตรประจ าตัวลูกจຌางประจ า จ านวน ํ ฉบับ) 
๏. กิดวันทีไ......................ดือน........................................................พ.ศ. ..................................อายุ.......................ป 
๐. ริไมรับราชการ มืไอวันทีไ...................................ดือน................................................พ.ศ. .................................... 

ต าหนง............................................................................สังกัด........................................................................... 
นับถึงวนัทีไ  ๏์ กันยายน ๎๑๒ํ  มีระยะวลาปฏิบัติราชการ..............................ป............................ดือน 

๑. ปัจจุบันด ารงต าหนง.............................................................................รับงินดอืน......................................บาท 
ระดับ  ปฏิบัติงาน  ช านาญงาน  ปฏิบัติการ  
  อาวุส  ทักษะพิศษ  ช านาญการ  ช านาญการพิศษ 
  ชีไยวชาญ  อ านวยการ ระดับตຌน  อ านวยการ ระดับสูง  
  อืไน โ ...................................................    

    กลุมงาน........................................................................... ส านัก/กอง................................................................... 
    กรม.............................................................. ต าบล/ขวง..................................อ าภอ/ขต.................................  
    จังหวัด..................................................รหัสเปรษณีย์ ...................................... 
๒. วุฒิการศึกษาสูงสุด.........................................................จากสถาบนัการศึกษา .................................................... 
๓. ทรศัพท์ทีไท างาน ......................................................... ทรศัพท์มือถือ ............................................................... 
๔. ผลงานดีดน (................................................ เมกิน ๏ บรรทัด ..........................................................................) 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
๕. ทีไอยูติดตอสะดวกทีไสุด (฿นชวงวันทีไ ํ - ๏ํ มีนาคม ๎๑๒๎) ปรดระบุ฿หຌชัดจน 
    บຌานลขทีไ.................หมูทีไ..........ต าบล..................................อ าภอ.................................จังหวัด.......................... 
    หมายลขทรศัพท์ทีไสามารถติดตอเดຌ...................................................E-mail...................................................... 

LINE ID……………………………………………….……..…..…. Facebook ………………………………………..…………………… 
ํ์. ขຌาพจຌาเมคยเดຌรับการคัดลือกป็นขຌาราชการพลรือนดีดนระดับประทศมากอน นับตัๅงตป พ.ศ. ๎๑๎๎ 

   ลงชืไอ.......................................................จຌาของประวัติ 
         (......................................................) 

                                                               ต าหนง.............................................................. 
                ขอรับรองวาขຌอความขຌางตຌนนีๅปน็ความจริงทุกประการ 

   ลงชืไอ.....................................................ผูຌรับรอง 
         (....................................................) 

                                                               ต าหนง.............................................................. 
 
 
 
 
 

 

รูปสี  
ชุดปกติขาว 

ขนาด ํ.๑ นิๅว 

(บบ ๐) 
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