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แบบกรอกประวัติ 
ผูเสนอเขารับการคัดเลือกเปนขาราชการพลเรือนและลูกจางประจําดีเดน ประจําป พ.ศ. 2558 

สํานัก / กอง        
 
  กลุมท่ี ๑ 
  กลุมท่ี ๒ 
  กลุมท่ี ๓ 
  กลุมท่ี 4 

ก.ประวัติสวนตัว 

 ๑. ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)          

 ๒. เลขประจําตัวประชาชน        (พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัว    
              ขาราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวลูกจางประจํา จํานวน ๑ ฉบับ ) 

 ๓. เกิดวันท่ี  เดือน    พ.ศ.     อาย ุ            ป 

 ๔. วุฒิการศึกษาสูงสุด    จากสถาบัน      

 5. ปจจุบันพักอยูบานเลขท่ี   หมู  ถนน     

     ตําบล/แขวง     อําเภอ/เขต      

     จังหวัด   รหัสไปรษณีย    โทร     

ข.ประวัติการทํางาน  

 1. เริ่มรับราชการ เม่ือวันท่ี  เดือน    พ.ศ.    

     ตําแหนง     สังกัด       

     นับถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 รวมระยะเวลาปฏิบัติราชการ     ป       เดือน 

 2. ปจจุบันดํารงตําแหนง       ระดับ                          ข้ัน        บาท 

 3. สถานท่ีทํางานในปจจุบัน กลุมงาน          

     สํานัก       กรม     

     ตําบล/แขวง        อําเภอ/เขต          จังหวัด    

     รหสัไปรษณีย                     โทร      E-mail    

 4. อุดมคติในการทํางาน (ไมเกิน ๓๕ ตัวอักษร)        

 5. ทานเคยไดรับการคัดเลือกเปนขาราชการพลเรือนหรือลูกจางประจําดีเดน หรือไม    

 6. ทานเคยถูกลงโทษทางวินัยหรืออยูระหวางการสอบสวนทางวินัย หรือไม     

 7. ทานอยูระหวางการสอบสวนของพนักงานสอบสวนในคดีอาญาหรือศาล หรือไม    

 

 

8. ผลงาน... 

 

 
ติดภาพถายสีเคร่ืองแบบ

ปกติขาว 
 

ขนาด 1 นิว้ 



 ๒ 

 

 8. ผลงานหรือการปฏิบัติราชการท่ีไดรับการยกยองวาดีเดนและเปนท่ียอมรับ นับยอนหลัง ๓ ป   
    (นับถึงวันสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8) สามารถเพ่ิมหัวขอหรือขยายตามกรอบท่ีกําหนดได  
     ปงบประมาณ ผลงานท่ีไดรับการยอมรับหรือเปนผลงานท่ีไดรางวัล 

พ.ศ. ๒๕๕6 
1. 
2. 

พ.ศ. ๒๕๕7 
1. 
2. 

พ.ศ. ๒๕๕8 
1. 
2. 

 

 9. ผลการเลื่อนเงินเดือนยอนหลัง 3 ป 

ป 

รอบ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

รอยละท่ีไดเล่ือน/ข้ัน รอยละท่ีไดเล่ือน/ข้ัน รอยละท่ีไดเล่ือน/ข้ัน 

รอบท่ี 1  

ต.ค. – มี.ค. 

   

รอบท่ี 2  

เม.ย. – ก.ย. 

   

 
ค.ประพฤติปฏิบัติตน  
 (ระบุหลักการประพฤติปฏิบัติตนในการครองตน ครองคน ครองงาน โดยเพ่ิมเติมไดตาม ความเหมาะสม) 

1. การครองตน (มีความประพฤติ การปฏิบัติตนชอบดวยคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
ขาราชการ เปนท่ียอมรับของบุคคลในสวนราชการและสังคม) (อธิบายโดยละเอียด) 

            
             
             
             
             
              

 
2. การครองคน (เปนบุคคลท่ีไดรับการยอมรับ ยกยอง ในสังคม ผูรวมงานอยางเปดเผยตอหนาและลับหลัง 

(อธิบายโดยละเอียด) 
            

             
             
             
             
              

3. การครองงาน...  



 ๓ 

 

3. การครองงาน (ประพฤติปฏิบัติงานในหนาท่ีและนอกเหนือหนาท่ี สมํ่าเสมอ เต็มใจ มีจิตมุงผลสัมฤทธิ์ 
ของงานท่ีรับผิดชอบ จนมีผลงานปรากฏท่ีเปนประโยชนตอสวนราชการ ประชาชน มากกวาผูอ่ืนอยางเดนชัด 
(อธิบายโดยละเอียด) 

            
             
             
             
             
              

 
4. มีผลงานเชิงประจักษ ดีเดน เปนท่ียอมรับ สมควรไดรับการยกยอง ใหหมายรวมถึงผลการปฏิบัติงานใน

หนาท่ีเปนอันดับแรก ผลงานจากการอุทิศทุมเท เสียสละ เกิดประโยชนกับสวนราชการและประชาชน ท้ังนี้อาจ
ปรากฏเปนผลงานดานเอกสารท่ีสืบคนไดเชิงประจักษ และ/หรือ ผลการปฏิบัติท่ีไมปรากฏเปนเอกสารแตเปนรูปธรรม
ท่ียอมรับอยางกวางขวางของผูท่ีเก่ียวของ สําหรับการปฏิบัติหนาท่ีของลูกจางประจํา (อธิบายผลงาน พรอมเอกสาร
ผลงานแนบ) 

             
             
             
             
             
             
   

 
 

(ลงชื่อ)         เจาของประวัต ิ
      (                  ) 

ตําแหนง      
        /     /             

ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนนี้เปนความจริง 
 
 

(ลงชื่อ)          ผูรับรอง 
        (                   ) 

ตําแหนง      
               (ผูอํานวยการสํานัก/กอง) 
            /     /             

 
 
หมายเหตุ  1. แบบกรอกประวัติน้ี สามารถปรับขยายขอความไดตามขอเท็จจริง โดย download แบบฟอรมไดท่ี เว็บไซต
www.rid.go.th สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล โครงสรางภายใน สบค. และเขาสวนสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิต 



แบบประเมินการคัดเลือกขาราชการพลเรือนและลูกจางประจําดีเดน ประจําป พ.ศ. 2558 
                                          
 

ชื่อผูรับการประเมิน...................................................................ตําแหนง................................................................... 

สังกัด.........................................................................................กลุม.......................................................................... 

คําช้ีแจง  ใหผูอํานวยการ ระดับ สํานัก/กอง ของผูเสนอช่ือเขารับการคัดเลือกฯ ประเมินผลในภาพรวม          
จากประวัติและผลงาน โดยใหคาคะแนนตามรายการประเมิน ดังนี ้
    ดีท่ีสุด  = ๕ คะแนน 
    ดีมาก  = ๔ คะแนน 
    ดี  = ๓ คะแนน 
    ปานกลาง = ๒ คะแนน 
    พอใช  = ๑ คะแนน 
 
                     รายการประเมนิ    ดีท่ีสุด    ดีมาก     ดี ปานกลาง  พอใช 

ก.การครองตน (๒๕ คะแนน) 

(๑) การพ่ึงตนเอง ขยันหม่ันเพียร และความรับผิดชอบ.... 

(๒) การประหยัดและเก็บออม...........................................  

(๓) การรักษาระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย................ 

(๔) การปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา............................. 

(๕) การมีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และ 
พระมหากษัตริย................................................................. 

 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

 
…………… 

 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

 
…………… 

 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

 
…………… 

 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

 
…………… 

 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

 
…………… 

ข.การครองคน (๒๕ คะแนน) 

(๑) ความสามารถในการประสานสัมพันธและสราง 
ความเขาใจอันดีกับผูบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงาน  
ผูใตบังคับบัญชาและผูมาติดตองาน...................................  

(๒) ความสามารถในการรวมทํางานเปนกลุม  
สามารถจูงใจใหเกิดการยอมรับและใหความรวมมือ..........  

(๓) ใหบริการแกผูมาติดตองานดวยความเสมอภาค 
แนะนําสิ่งท่ีเปนประโยชน..................................................  

(๔) การเปนผูมีความเปนธรรมท้ังตนเองและผูอ่ืน……….….  

(๕) การเสริมสรางความสามัคคี และรวมกิจกรรมของ 
หมูคณะท้ังในและนอกหนวยงาน....................................... 

 

 
 
…………… 
 

…………… 

 
…………… 

…………… 

 
…………… 
 

 

 
 
…………… 
 

…………… 

 
…………… 

…………… 

 
…………… 
 

 

 
 
…………… 
 

…………… 

 
…………… 

…………… 

 
…………… 

 

 
 
…………… 
 

…………… 

 
…………… 

…………… 

 
…………… 

 

 
 
…………… 

 
…………… 

 
…………… 

…………… 

 
…………… 



2 
 

                     รายการประเมนิ   ดีท่ีสุด   ดีมาก     ดี ปานกลาง  พอใช 

ค.การครองงาน (๒๕ คะแนน) 

(๑) ความรับผิดชอบตอหนาท่ี............................................ 

(๒) ความรูความสามารถ และความพึงพอใจ 
ในการปฏิบัติตน.................................................................  

(๓) ความคิดริเริ่มสรางสรรคและปรับปรุงงาน...................  

(๔) ความพากเพียรในการทํางาน และผลงาน 
เปนท่ีนาพอใจ....................................................................  

(๕) การคํานึงถึงประโยชนสวนรวมของประชาชน.............  

 

…………… 

 
…………… 

…………… 

 
…………… 

…………… 

 

…………… 

 
…………… 

…………… 

 
…………… 

…………… 

 

…………… 

 
…………… 

…………… 

 
…………… 

…………… 

 

…………… 

 
…………… 

…………… 

 
…………… 

…………… 

 

…………… 

 
…………… 

…………… 

 
…………… 

…………… 

ง.ผลงานดีเดน (๒๕ คะแนน) 

(๑) ผลงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับหนาท่ีความรับผิดชอบ............ 

(๒) ผลงานดังกลาวเปนประโยชนตอราชการและสังคม..... 

(๓) เปนผลงานการบริการประชาชนท่ีสามารถ 
ใชเปนตัวอยางแกบุคคลอ่ืนได............................................  

(๔) เปนผลงานท่ีเกิดจากความริเริ่มสรางสรรค..................  

(๕) เปนผลงานท่ีตองปฏิบัติดวยความเสียสละ วิริยะ 
อุตสาหะ.............................................................................  

 

…………… 

…………… 

 
…………… 

…………… 

 
…………… 

 

…………… 

…………… 

 
…………… 

…………… 

 
…………… 

 

…………… 

…………… 

 
…………… 

…………… 

 
…………… 

 

…………… 

…………… 

 
…………… 

…………… 

 
…………… 

 

…………… 

…………… 

 
…………… 

…………… 

 
…………… 

     
    รวมคะแนนทุกดาน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
 

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

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

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

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

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

 

ความเห็นอ่ืนของผูทําการประเมิน         
            
            
             

 

       (ลงชื่อ)          (ผูประเมิน) 

                   (                                ) 

                  ตําแหนง                              

             ผูอํานวยการสํานัก/กอง  
                      /   /          



แนวทางการคัดเลือกขาราชการพลเรือนและลูกจางประจําดีเดนกรมชลประทาน 

1. คุณสมบัติของผูท่ีจะไดรับการคัดเลือก 
 ๑.๑ จะตองเปนขาราชการพลเรือนหรือลูกจางประจํา สังกัด กรมชลประทาน 

 1.2 เปนผูมีระยะเวลาปฏิบัติราชการตอเนื่องไมนอยกวา ๕ ป นับถึงวันท่ี ๓๑ กันยายน ของปท่ีเขารับ
การคัดเลือก โดยใหนับตอเนื่องทุกสังกัดท่ีรับราชการเปนขาราชการฝายพลเรือน 
   1.2.1 กรณีลาออกจากราชการใหเริ่มตนนับระยะเวลาปฏิบัติราชการใหมตั้งแตวันท่ีไดรับอนุมัติ 

ใหกลับเขารับราชการ 
1.2.2 การนับระยะเวลาปฏิบัติราชการใหนับระยะเวลาทวีคูณรวมเขากับระยะเวลาปฏิบัติ
 ราชการปกติ 

 1.3 ไมเปนผูเคยถูกลงโทษทางวินัยหรืออยูระหวางสอบสวนทางวินัย 
 1.4 ไมเปนผูอยูระหวางการสอบสวนของพนักงานสอบสวนในคดีอาญา หรืออยูระหวางการดําเนิน

คดีอาญาในศาล 
 1.5 ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเวนแตโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทํา

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 1.6 ไมเปนผูเคยไดรับการคัดเลือกเปนขาราชการพลเรือนดีเดนมากอน ตลอดระยะเวลารับราชการ   

นับตอเนื่องทุกสังกัดท่ีรับราชการเปนขาราชการฝายพลเรือน 
 1.7 เปนผูมีความประพฤติ การปฏิบัติตนชอบดวยคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณขาราชการ 

เปนท่ียอมรับของบุคคลในสวนราชการและสังคม 
 1.8 เปนผูไดรับการยอมรับ ยกยอง ในสังคม ผูรวมงานอยางเปดเผยท้ังตอหนาและลับหลัง 
 1.9 เปนผูมีความประพฤติปฏิบัติงานในหนาท่ีและนอกเหนือหนาท่ี สมํ่าเสมอ เต็มใจ มีจิตมุงผลสัมฤทธิ์

ของงานท่ีรับผิดชอบ จนมีผลงานปรากฏท่ีเปนประโยชนตอสวนราชการ ประชาชน มากกวาผูอ่ืนอยางเดนชัด 
 1.10 เปนผูมีผลงานเชิงประจักษ ดีเดน เปนท่ียอมรับ สมควรไดรับการยกยอง โดยคํานึงถึงผลการ

ปฏิบัติงานในหนาท่ีเปนอันดับแรก ผลงานจากการอุทิศ ทุมเท เสียสละ เกิดประโยชนยิ่งกับสวนราชการและ
ประชาชน ท้ังนี้อาจปรากฏเปนผลงานดานเอกสารท่ีสืบคนไดเชิงประจักษ 

 กรณีผลงานของลูกจางประจําซ่ึงมีขอจํากัดทางเอกสารเพราะลักษณะงานจะเปนภาคปฏิบัติใหพิจารณา
จากรูปธรรมของผลงานท่ียอมรับจากผูเก่ียวของเปนสําคัญ 

๒. วิธีการการคัดเลือก 
    จําแนกกลุมของผูไดรับการคัดเลือกเปน ๔ กลุม เพ่ือใหเหมาะสม สําหรับการพิจารณา ดังนี้ 

กลุมท่ี ตําแหนงประเภทและระดับ ตําแหนงสูงสุดไมเกินระดับ 9 (เดิม) 
1 ตําแหนงประเภท อํานวยการ   ระดับสูง 

ตําแหนงประเภท วิชาการ       ระดับเชี่ยวชาญ 

2 ตําแหนงประเภท อํานวยการ   ระดับตน 
ตําแหนงประเภท วิชาการ       ระดับชํานาญการ  ระดับชํานาญการพิเศษ 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป          ระดับอาวุโส 

3 ตําแหนงประเภท วิชาการ       ระดับปฏิบัติการ 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป          ระดับปฏิบัติงาน ระดับชํานาญงาน 

4 ลูกจางประจํา 
2.1. ใหผูสมควร... 
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 2.๑. ใหผูสมควรไดรับการคัดเลือก กรอกประวัติและเสนอผลงานตามแบบฟอรมท่ีกําหนด 
 2.๒. ใหผูบังคับบัญชาระดับสํานัก/กอง ของผูสมควรไดรับการคัดเลือกเปนผูประเมินและรับรองผลงาน 
 2.3. ใหคณะทํางานคัดเลือกขาราชการและลูกจางประจําดีเดนประจําสายงาน 4 สายงาน คัดเลือก
ขาราชการพลเรือนและลูกจางประจําในแตละสายงาน ตามแนวทางการคัดเลือกขาราชการพลเรือนใหเหลือเพียง
กลุมละ 1 คน รวม 4 คน และจัดสงเอกสารผลงาน ดังนี้ 
   2.3.1. แบบประวัติ แบบประเมิน และผลงานของผูท่ีผานการคัดเลือก ตัวจริง 1 ชุด สําเนา 25 ชุด 
   2.3.2. ภาพถายสี (เครื่องแบบปกติขาว) ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 5 รูป 
   2.3.3. ภาพถายสี ขณะท่ีผูไดรับการคัดเลือกปฏิบัติหนาท่ี ขนาด 4x6 นิ้ว จํานวน 1 รูป 
 2.4. คณะทํางานกลั่นกรอง ตรวจสอบประวัติและผลงาน การครองตน ครองคน ครองงาน ของผูท่ีไดรับ
การเสนอชื่อ  
 2.5. คณะอนุกรรมการสวัสดิการเพ่ิมขวัญและกําลังใจกรมชลประทาน พิจารณาคัดเลือกขาราชการ    
พลเรือนและลูกจางประจําดีเดน ตามคูมือการคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
 

สํานัก/กอง กําหนดใหอยูในสายงาน ดังนี้ 
 

สายงาน ประธาน สํานัก/กอง 

บริหาร รธร. กองการเงินและบัญชี                     กองพัสดุ 
สํานักงานเลขานุการกรม                 กองแผนงาน 
สํานักกฎหมายและท่ีดิน                  กลุมตรวจสอบภายใน 
กลุมพัฒนาระบบบริหาร  
กองสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

วิชาการ รธว. สํานักบริหารโครงการ 
สํานักวิจัยและพัฒนา 
สํานักสํารวจดานวิศวกรรมและธรณีวิทยา 
สํานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปตยกรรม 
สํานักเครื่องจักรกล 
 

กอสราง รธส. สํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดใหญ   
กองพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง 
 

สงน้ําและบํารงุรักษา รธบ. สํานักงานชลประทานท่ี ๑ – ๑๗                
สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา 
สํานักงานจัดรูปท่ีดินกลาง 
 

 
3. ข้ันตอน... 
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3. ข้ันตอนการคัดเลือก 
 
          31 ม.ค. 2557 
 
 
     
                    
           
   6 ม.ค. 2557         
          - 
  30 ม.ค. 2557 
      (19 วันทําการ)  
             25 ก.ย. 2556    
   -         - 
             30 ต.ค. 2556 
          (20 วันทําการ) 
 
 
 
 
       2 ธ.ค. 2556    24 ต.ค. 2556 
     -     - 
       3 ม.ค. 2557    25 ต.ค. 2556 
      (21 วันทําการ)     (2 วันทําการ) 
         
       
   28 ต.ค. 2556 – 27 พ.ย. 2556 (23 วันทําการ)    
 
 
 
 
 
 
       
  

 

คําชี้แจง... 

คณะอนุกรรมการ
สวัสดิการเพ่ิมขวัญ

และกําลังใจ         
กรมชลประทาน 

(1) 

คณะทํางานแตละสายงาน
พิจารณาคัดเลือกผูท่ีมี

คุณสมบัติในแตละระดับ 
ใหเหลือกลุมละ 1 ราย 

(4) 

ประธานคณะทํางาน  
4 สายงาน  

พิจารณาผลการคัดเลือก 
(5) 

แจงสํานัก/กอง คัดเลือก
ขาราชการและ

ลูกจางประจําท่ีเหมาะสม 
สงใบสมัคร ประวัติ 

ผลงาน ใหฝายเลขานุการ 
คณะอนุกรรมการฯ 

(2) 

ฝายเลขานุการ คณะอนุฯ 
สงประวัติและผลงานท่ี
ไดรับให คณะทํางาน   

แตละสายงานพิจารณา 
(3) 

ฝายเลขานุการ คณะอนุฯ 
(สวนสวัสดิการฯ สบค.) 
รวบรวมผลการคัดเลือก 
เสนอคณะอนุกรรมการฯ 

(7) 

คณะทํางานกลั่นกรอง  
ตรวจสอบประวัติและ
ผลงาน การครองตน 
ครองคน ครองงาน 

(6)  

สงผลการพิจารณาให
กระทรวงศึกษาธิการ 
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คําช้ีแจงประกอบการประเมิน 

ก. การครองตน  หมายถึง  ความประพฤติ การปฏิบัติตนชอบดวยคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณขาราชการ  เปนท่ียอมรับของบุคคลในสวนราชการและสังคม  ประกอบดวยคุณธรรม    ควรแกการ
ยกยอง  โดยพิจารณาจากองคประกอบคานิยมพ้ืนฐาน ๕ ประการ  ดังตอไปนี้ 

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

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

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

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

  ๕. การมีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 
   ๕.๑ สงเสริม สนับสนุนระบอบประชาธิปไตย และปฏิบัติตามนโยบายของทางราชการ
และรัฐบาล 
   ๕.๒ เขารวมในศาสนกิจและทํานุบํารุงศาสนา 
   ๕.๓ ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี เชน ปองกันประเทศ เสียภาษี เคารพกฎหมาย เปนตน 
   ๕.๔ มีความจงรักภักดีและเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย เชน ปฏิบัติตนเปนพลเมือง
ดีตามพระบรมราโชวาท หรือเขารวมพิธีในโอกาสสําคัญอยางสมํ่าเสมอ เปนกิจวัตรปกติ เปนตน 
 
 
 

 
ข. การครองคน... 
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ข. การครองคน  หมายถึง  เปนบุคคลท่ีไดรับการยอมรับ ยกยอง ในเพ่ือน ในสังคมรวมงานอยางเปดเผย
ท้ังตอหนาและลับหลัง มีความสามารถในการติดตอสัมพันธกับผูอ่ืน สามารถจูงใจใหเกิดการยอมรับและให     
ความรวมมือ โดยพิจารณาจากองคประกอบ ดังตอไปนี้ 

  ๑. ความสามารถในการประสานสัมพันธและสรางความเขาใจอันดี กับผูบัง คับบัญชา           
เพ่ือนรวมงาน ผูใตบังคับบัญชา และผูมาติดตองาน 
   ๑.๑ เปนผูมีมนุษยสัมพันธดี 
   ๑.๒ ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน    
   ๑.๓ กลาและรับผิดชอบในสิ่งท่ีไดกระทํา 
   ๑.๔ มีน้ําใจ ชวยเหลือ และใหความรวมมือในการปฏิบัติงาน 

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

  ๓. ใหบริการแกผูมาติดตองานดวยความเสมอภาค แนะนําสิ่งท่ีเปนประโยชน 
   ๓.๑ มีความสํานึกและถือเปนหนาท่ีท่ีจะตองใหบริการ 
   ๓.๒ ชวยเหลือ แนะนําในสิ่งท่ีดี ตลอดจนใหขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชน 
   ๓.๓ ใหการบริการดวยความเต็มใจ และเสมอภาคกันทุกระดับ 
   ๓.๔ มีอัธยาศัยดี เปนกันเอง และสุภาพตอทุกคน 
  ๔. การเปนผูมีความเปนธรรมท้ังตอตนเองและตอผูอ่ืน 
   ๔.๑ ประพฤติและปฏิบัติตามหลักเกณฑ กฎ ระเบียบ วิธีการท่ีกําหนด 
   ๔.๒ ถือประโยชนของทางราชการหรือสวนรวมเปนท่ีตั้ง 
   ๔.๓ ตัดสิน วินิจฉัย หรือแกปญหาโดยใชเหตุผล 
  ๕. การเสริมสรางความสามัคคีและรวมกิจกรรมของหมูคณะ ท้ังในและนอกหนวยงาน 
   ๕.๑ การใหความรวมมือ หรือเขารวมกิจกรรมท่ีจัดข้ึน 
   ๕.๒ เสนอแนะขอคิดเห็นท่ีเปนประโยชนตองาน 
   ๕.๓ ใหความสําคัญ ยกยอง หรือใหเกียรติแกผูรวมงาน 
 
 
 
 
 
 

ค.การครองงาน... 



๖ 
 

 
ค. การครองงาน  หมายถึง  ประพฤติปฏิบัติงานในหนาท่ีและนอกเหนือหนาท่ี สมํ่าเสมอ เต็มใจ มีจิตมุง

ผลสัมฤทธิ์ของงานท่ีรับผิดชอบ จนมีผลงานปรากฏท่ีเปนประโยชนตอสวนราชการ ประชาชน มากกวาผูอ่ืน     
อยางเดนชัด มีความสามารถปฏิบัติงานในหนาท่ีและงานท่ีไดรับมอบหมายอยางดี โดยพิจารณาจากองคประกอบ  
ดังตอไปนี้ 

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

 ๑.๕ ใหความรวมมือและชวยเหลือในการปฏิบัติงาน 

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

  ๓. ความคิดริเริ่มสรางสรรคและปรับปรุงงาน 
   ๓.๑ มีความสามารถในการคิดริเริ่ม หาหลักการ แนวทาง วิธีการใหมๆ มาใชประโยชน 
ในการปฏิบัติงาน 
   ๓.๒ มีความสามารถในการปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
   ๓.๓ มีความสามารถในการทํางานท่ียาก หรืองานใหมใหสําเร็จเปนผลดี 

  ๔. ความพากเพียรในการทํางาน และมีผลงานท่ีเปนท่ีนาพอใจ 
   ๔.๑ มีความกระตือรือรน ตองการท่ีจะปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายจนสําเร็จ 
   ๔.๒ มีความขยันหม่ันเพียร เสียสละ และอุทิศเวลาใหแกราชการหรืองานท่ีรับผิดชอบ 
   ๔.๓ ไดรับการยกยองในความสําเร็จของงาน 
   ๔.๔ สามารถปฏิบัติงานในภาวะท่ีมีขอจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน ขาดแคลนวัสดุ
อุปกรณ หรือ อัตรากําลัง  เปนตน 

  ๕. การคํานึงถึงประโยชนของสวนรวมและประชาชน 
   ๕.๑ การปฏิบัติงานยึดหลกัผลประโยชนของสวนรวมและประชาชน 
   ๕.๒ การดําเนินงานสอดคลองหรือเปนไปตามความตองการของสวนรวมและประชาชน 
   ๕.๓ ใชวัสดุ อุปกรณและสาธารณูปโภคไดอยางประหยัดและเหมาะสม 
   ๕.๔ รวมมือ ชวยเหลือ และประสานงานระหวางราชการกับประชาชน 
 

ง. ผลงานดีเดน... 
  



๗ 
 
 
 ง. ผลงานดีเดน หมายถึง มีผลงานเชิงประจักษ ดีเดน เปนท่ียอมรับ สมควรไดรับการยกยอง ให      
หมายรวมถึงผลการปฏิบัติงานในหนาท่ีเปนอันดับแรก ผลงานจากการอุทิศทุมเท เสียสละ เกิดประโยชนยิ่งกับ   
สวนราชการและประชาชน ท้ังนี้อาจปรากฏเปนผลงานดานเอกสารท่ีสืบคนไดเชิงประจักษ และ/หรือ ผลการ
ปฏิบัติหนาท่ีของลูกจางประจํา เปนผลงานดีเดนท่ีไดรับความนิยมเปนท่ียอมรับและปรากฏผลเดนชัด เชน         
โลรางวัล เกียรติบัตร และอ่ืนๆ โดยพิจารณาจากองคประกอบ  ดังตอไปนี้ 

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

  ๒. ผลงานดังกลาวเปนประโยชนตอราชการและสังคม 
   ๒.๑ เปนผลงานท่ีทางราชการไดรับประโยชน 
   ๒.๒ ประชาชนไดรับประโยชนจากผลงานท่ีปฏิบัติงาน 
   ๒.๓ ใชงบประมาณของทางราชการนอยแตไดรับประโยชนมาก 

  ๓. เปนผลงานบริการประชาชนท่ีสามารถใชเปนตัวอยางแกบุคคลอ่ืนได 
   ๓.๑ ผลงานเปนท่ียอมรับนับถือแกบุคคลอ่ืน 
   ๓.๒ เปนลักษณะผลงานท่ีปรากฏใหเห็นชัดเจน 
   ๓.๓ บุคคลอ่ืนสามารถนําไปใชเปนตัวอยางได 

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

  ๕. เปนผลงานท่ีตองปฏิบัติดวยความเสียสละ วิริยะ อุตสาหะ 
   ๕.๑ ปฏิบัติงานในเวลาราชการโดยไมบกพรอง 
   ๕.๒ อุทิศตนปฏิบัติงานนอกเหนือเวลาราชการ 
   ๕.๓ มีความพากเพียรพยายามในการทํางาน 
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