
                                                                                                           (แบบ ๓) 
 
 
 
ชื่อผู้รับการประเมิน                                         ต าแหน่ง                                              . 
สังกัด                                                     กลุ่ม / ฝา่ย / งาน                                                 .  
ความสัมพันธ์กับผู้ประเมิน                        .  
 
ค ำชี้แจง กรณีส่วนราชการเห็นว่ามีข้าราชการในสังกัดรายใดสมควรได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการ 
พลเรือนดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของข้าราชการรายนั้น ประเมินประวัติและ 
ผลงานของข้าราชการ ในแบบประเมินฯ นี้ ซึ่งประกอบด้วย ๕ หัวข้อการประเมิน ได้แก่ การครองตน 
การครองคน การครองงาน การปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม และผลงานดีเด่น ซึ่ง แต่ละหัวข้อมีน้ าหนัก 
คะแนนเท่ากัน คือ ๒๐ คะแนน และมีคะแนนรวมสุทธิ ๑๐๐ คะแนน ทั้งนี้ ขอให้ผู้ประเมินท าเครื่องหมาย     
ลงในช่องใดช่องหนึ่ง (ดีเด่น หรือดีมาก หรือดี) ของผลการประเมินในแต่ละหัวข้อการประเมิน ดังนี้ 
ดีเด่น = ๒๐ คะแนน (ผู้รับการประเมินมีคุณสมบัติ หรือแสดงพฤติกรรมตามหัวข้อการประเมิน อย่างครบถ้วน 
และสม่ าเสมอ) 
ดีมาก = ๑๕ คะแนน (ผู้รับการประเมินมีคุณสมบัติ หรือแสดงพฤติกรรมตามหัวข้อการประเมิน อย่างครบถ้วน 
แต่ไม่สม่ าเสมอ) 
ดี      = ๑๐ คะแนน (ผู้รับการประเมินมีคุณสมบัติ หรือแสดงพฤติกรรมตามหัวข้อการประเมิน ไม่ครบถ้วน  
หรือไม่สม่ าเสมอ) 

หัวข้อการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ดีเด่น ดีมาก ดี 
ก. การครองตน (๒๐ คะแนน)    
ประเด็นพิจารณา 1 
๑. การปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา 
๒. การรักษาและปฏิบัตติามระเบียบวนิัยและกฎหมาย 
๓. การด าเนินชีวติตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ข. การครองคน (๒๐ คะแนน)    
ประเด็นพิจารณา  
๑. ความสามารถในการประสานสัมพันธ์ และสร้างความเข้า ใจอันดีกับผู ้บังคับบัญชา เพื ่อนร่วมงาน  
ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้รับบริการ 
๒. ความสามารถในการร่วมท างานเป็นกลุ่ม สามารถจูงใจให้เกิดการยอมรับ และให้ความช่วยเหลือ 
๓. ให้บริการแก่ผู้รับบริการด้วยความเสมอภาค แนะน าสิ่งที่เป็นประโยชน์ 
๔. การเป็นผู้มีความเป็นธรรมทั้งต่อตนเอง และต่อผู้อื่น 
๕. การเสริมสร้างความสามัคคี และร่วมกิจกรรมของหมู่คณะทั้งในและนอกหน่วยงาน 

                                              . 
1 รายละเอียดประเด็นพจิารณาส าหรบัแต่ละหัวข้อการประเมิน ปรากฏในค าชี้แจงการประเมินฯ ท้ายแบบประเมนินี้ 

 
/ค. การครองงาน ... 

แบบประเมินส าหรับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 



 ดีเด่น ดีมาก ดี 
ค. การครองงาน (๒๐ คะแนน)    
ประเด็นพิจารณา 
๑. ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
๒. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
๓. ความขยันและพากเพียรในการท างาน 
๔. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการพัฒนานวัตกรรมในการท างาน 
๕. การมีผลงานดีเด่นที่เปน็ประโยชนต์่อราชการและสังคม 
 ดีเด่น ดีมาก ดี 
ง. การปฏิบัตติามมาตรฐานจรยิธรรม (๒๐ คะแนน)    
ประเด็นพิจารณา 
๑. ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธปิไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๒. ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกที่ดแีละความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
๓. ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม 
๔. ยึดถือประโยชนส์่วนรวมเปน็ที่ตั้ง และมีจิตสาธารณะ 
๕. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
๖. ไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 
๗. ด ารงตนเป็นแบบอยา่งที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ 

 

จ. ผลงานดีเด่น (๒๐ คะแนน)    
ประเด็นพิจารณา 
๑.  ผลงานที่ปฏบิัติเก่ียวกับหนา้ที่ความรับผิดชอบ 
๒. ผลงานดังกลา่วเป็นประโยชน์ต่อราชการและสังคม 
๓. เป็นผลงานการบริการประชาชนที่สามารถใช้เป็นตัวอย่างแก่บุคคลอื่นได้ 
๔. เป็นผลงานที่เกิดจากความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ 
๕. เป็นผลงานทีต่้องปฏิบัตดิ้วยความเสียสละ วิริยะ อุตสาหะ 

รวมคะแนน ก - จ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)  
 

ความเห็นเพิ่มเติมของผู้ประเมิน 
             
             
             
              
 

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

 

/ค าชี้แจง ... 



 
ค าชี้แจงการประเมินส าหรับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

            ๑. การก าหนดว่าผู้ ใดเป็นผู้ บังคับบัญชาชั้นต้นที่ควรเป็นผู้ประเมินประวัติ  และผลงานของผู้สมควร 
ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ควรพิจารณาตามเกณฑด์ังต่อไปนี้ 

กลุ่ม
ที่ 

ประเภทและระดบัต าแหนง่ของผู้รับการประเมิน ผู้ประเมิน 

๑ ข้าราชการประเภทอ านวยการ ระดับสูง และระดบัต้น 
ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 
หรือเทียบเท่า 

รองอธิบดี หรือเทียบเท่า 
(หรือรองปลัดกระทรวง กรณีผู้รับการ

ประเมินสังกัด ส านักงานปลดักระทรวง) 
๒ ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ ระดับช านาญการ 

ข้าราชการประเภททั่วไป ระดบัทักษะพิเศษ และระดับอาวุโส 
หรือเทียบเท่า 

ผู้อ านวยการส านัก หรือเทียบเท่า 

๓ ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับปฏิบตัิการ 
ข้าราชการประเภททั่วไป ระดบัช านาญงาน และระดับปฏิบัตงิาน 
หรือเทียบเท่า 

ผู้อ านวยการส านัก หรือเทียบเท่า 

๔ ลูกจ้างประจ า ผู้อ านวยการส านัก หรือเทียบเท่า 

หมายเหตุ  ส าหรับข้าราชการทีไ่ปชว่ยราชการ ผู้ประเมนิ คือ หัวหน้าหน่วยงานระดับผู้อ านวยการส านัก หรือเทียบเท่า  
              หรือผู้บังคับบัญชาระดับรองอธิบดี รองปลัดกระทรวง ที่ผู้ไปช่วยราชการปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบัน  
              แล้วส่งกลบัไปประเมินที่ต้นสังกัด  

 ๒. การประเมินของผู้ประเมิน ให้ประเมินหัวข้อการประเมิน ๕ หัวข้อ โดยแต่ละหัวข้อมีประเด็น  
พิจารณาที่ก าหนดไว้เป็นแนวทาง ซึ่งหน่วยงานอาจพิจารณาปรับได้ตามความเหมาะสม ดังต่อไปนี้  

ก. การครองตน  หมายถึง ความประพฤติ  การปฏิบัติตนชอบด้วยคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม  
จรรยาบรรณข้าราชการ เป็นที่ยอมรับของบุคคลในส่วนราชการและสังคม ประกอบด้วยคุณธรรม ควรแก่ 
การยกย่อง โดยมีประเด็นพจิารณาดังนี ้
       ๑. การปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา 

        ๑.๑ ละเว้นต่อการประพฤติชั่วและไม่ลุ่มหลงอบายมุข 
        ๑.๒ เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละ 
        ๑.๓ ซื่อสัตย์ สุจริตต่อตนเองและผู้อื่น 
        ๑.๔ เมตตา กรุณา โอบอ้อมอารีต่อบุคคลอื่นโดยทั่วไป 

      ๒. การรักษาและปฏิบัตติามระเบียบวนิัยและกฎหมาย 
       ๒.๑ รักษาและปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่ก าหนดไว้ 
       ๒.๒ ประพฤติและปฏบิัตติน อันอาจเปน็ตัวอย่างแก่บุคคลโดยทั่วไป 
       ๒.๓ เชื่อฟัง และให้ความเคารพต่อผู้บังคับบัญชา 
       ๒.๔ ตรงต่อเวลา 

          ๓. การด าเนินชีวติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
       ๓.๑ ยึดความประหยัด ตดัทอนค่าใช้จา่ยในทุกดา้น ลดละความฟุ่มเฟือยในการใช้ชวีิต 
       ๓.๒ ยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้อง ซื่อสัตย์สจุริต 
 
 

/๓.๓ ละเลิก ... 



 
       ๓.๓ ละเลิกการแก่งแย่งผลประโยชน์ และแข่งขันกันในทางการค้าแบบต่อสู้กันอยา่งรุนแรง 
       ๓.๔ ไม่หยุดนิ่งที่จะหาทางให้ชีวิตหลุดพ้นจากความทุกข์ยาก ด้วยการขวนขวายใฝ่หาความรู้  

ให้มีรายได้ เพิ่มพนูขึ้น จนถึงขั้นพอเพียงเป็นเปา้หมายส าคัญ 
       ๓.๕ ปฏิบัติตนในแนวทางที่ดี ลดละสิ่งชั่ว ประพฤติตนตามหลักศาสนา 

 ข. การครองคน  หมายถึง เป็นบุคคลที่ ได้รับการยอมรับ ยกย่อง ในสังคม ผู้ ร่วมงานอย่างเปิดเผย  
ทั้ งต่อหน้าและลับหลัง มีความสามารถในการติดต่อสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน สามารถจูงใจให้เกิดการยอมรับและ  
ให้ความร่วมมือ โดยมีประเด็นพจิารณา ดังนี ้

    ๑. ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ป ร ะ ส า น สั ม พั น ธ์ แ ล ะ ส ร้ า ง ค ว า ม เ ข้ า ใ จ อั น ดี กั บ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ช า  
เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ รับบริการ 

        ๑.๑ มีมนุษย์สัมพันธด์ ี
        ๑.๒ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
        ๑.๓ กล้าและรับผิดชอบในสิ่งทีไ่ด้กระท า 
        ๑.๔ มีน้ าใจ ช่วยเหลือ และให้ความร่วมมือในการปฏิบัตงิาน 
    ๒. ความสามารถในการร่วมงานเป็นกลุ่ม สามารถจูงใจให้เกิดการยอมรับ และให้ความช่วยเหลือ 
        ๒.๑ ให้ความเห็น ปรึกษา และเสนอแนะในงานที่ตนรบัผิดชอบ 
        ๒.๒ มีส่วนร่วมในงานที่รบัผิดชอบ 
        ๒.๓ ยอมรับและฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน 
        ๒.๔ สามารถคิดและเสนอเหตุผล 
        ๒.๕ สามารถปฏิบัตงิานเต็มที่ตามความรู้ ความสามารถ 
        ๒.๖ เปิดโอกาสให้ทุกคนร่วมแสดงความคิดเห็น 
    ๓. ให้บริการแก่ผู้รับบริการด้วยความเสมอภาค แนะน าสิ่งที่เป็นประโยชน์ 
        ๓.๑ ส านึกและถือเป็นหน้าที่ทีจ่ะต้องให้บริการ 
        ๓.๒ ช่วยเหลือ แนะน าในสิ่งที่ดี ตลอดจนให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ 
        ๓.๓ ให้บริการด้วยความเต็มใจ และเสมอภาคกันทุกระดบั 
        ๓.๔ มีอัธยาศัยดี เป็นกันเอง และสุภาพต่อทุกคน 
    ๔. การเป็นผู้มีความเปน็ธรรมทั้งต่อตนเอง และต่อผู้อื่น 
        ๔.๑ ประพฤติและปฏบิัตติรงตามหลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ วิธีการที่ก าหนด 
        ๔.๒ ตัดสิน วินิจฉัย หรือแก้ปัญหา โดยใช้เหตุผล 
    ๕. การเสริมสร้างความสามคัคี และร่วมกิจกรรมของหมู่คณะทั้งในและนอกหน่วยงาน 
        ๕.๑ การให้ความร่วมมือ หรือเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้น 
        ๕.๒ เสนอแนะข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่องาน 
        ๕.๓ ให้ความส าคัญ ยกย่อง หรือให้เกียรติแก่ผู้ร่วมงาน 

           ค. การครองงาน  หมายถึง ประพฤติปฏิบัติ งานในหน้าที่ และนอกเหนือหน้าที่  สม่ า เสมอ เต็มใจ  
มีจิตมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานที่รับผิดชอบ จนมีผลงานปรากฏที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการ ประชาชน มากกว่า  
ผู้ อ่ืนอย่างเด่นชัด มีความสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายอย่างดี โดย มีประเด็นพิจารณา  
ดังนี ้

    ๑. มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัตงิาน 
        ๑.๑ มีความรู้และเข้าใจหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ กฎ ข้อบังคับ มติ กฎหมาย และนโยบาย 
        ๑.๒ สามารถน าความรู้ทีม่ีอยู่ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้เปน็อย่างดี 

/๑.๓ สามารถ... 



 
        ๑.๓ สามารถแก้ปัญหา และมีปฏิภาณ ไหวพริบ ในการปฏิบัติงาน 
        ๑.๔ รักและชอบที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ หรืองานที่ได้รับมอบหมาย 

ด้วยความเต็มใจ 
    ๒. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
        ๒.๑ ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ที่จ าเปน็ต้องใช้ในการปฏบิัติงานอยู่เสมอ 
        ๒.๒ ตั้งใจปฏิบัติงานให้ได้รับความส าเร็จ         
        ๒.๓ สนใจและเอาใจใส่งานที่รับผิดชอบ 
        ๒.๔ ปฏิบัติงานในหนา้ทีค่วามรับผิดชอบและที่ได้รบัมอบหมายอย่างมปีระสิทธิภาพ 
        ๒.๕ ร่วมมือและช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน 
    ๓. ความขยัน และพากเพียรในการท างาน  
        ๓.๑ กระตือรือร้น ต้องการที่จะปฏบิัติงานทีไ่ด้รับมอบหมายจนส าเร็จ 
        ๓.๒ ขยันหมั่นเพียร เสียสละ และอุทิศเวลาให้แก่ราชการหรืองานที่รับผิดชอบ 
        ๓.๓ ได้รับการยกย่องในความส าเร็จของงาน 
        ๓.๔ ปฏิบัติงานในภาวะที่มีข้อจ ากัดได้อย่างมปีระสิทธิภาพ เช่น ขาดแคลนวสัดุ อุปกรณ์  

หรือ อัตราก าลัง  
    ๔. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการพัฒนานวัตกรรมในการท างาน 
        ๔.๑ สามารถคิดริเริ่ม หาหลักการ แนวทาง วิธีการใหม่ๆ มาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
        ๔.๒ สามารถปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
        ๔.๓ สามารถท างานที่ยาก หรืองานใหม่ให้ส าเร็จเป็นผลดี 
    ๕. การมีผลงานดีเด่นเปน็ประโยชน์ต่อราชการและสงัคม 
        ๕.๑ เป็นผลงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ 
        ๕.๒ เป็นผลงานที่ต้องปฏิบัติด้วยความเสียสละ วิริยะ อตุสาหะ 
        ๕.๓ เป็นผลงานที่มสี่วนผลักดันการปฏิรูปประเทศ 
        ๕.๔ เป็นผลงานดีเด่นที่สามารถใช้เป็นตวัอย่างแก่ผูป้ฏิบตัิรายอื่นได้ 

           ง. การปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม   
   ๑. ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 
   ๒. ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกทีด่ีและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
   ๓. ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม 
   ๔. ยึดถือประโยชนส์่วนรวมเป็นที่ตัง้ และมีจิตสาธารณะ 
       ๔.๑ ปฏิบัติตนโดยค านึงถงึประโยชนส์่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
       ๔.๒ ตั้งใจและพยายามในการให้บริการต่อประชาชน ข้าราชการ หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
       ๔.๓ เข้าร่วมกิจกรรมช่วยเหลือสังคมทั้งในที่ท างาน และ/หรือชุมชน 
   ๕. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
   ๖. ไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 
   ๗. ด ารงตนเป็นแบบอยา่งที่ดแีละรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ 
 
 

/จ. ผลงานดีเด่น... 
 



 
 จ. ผลงานดีเด่น หมายถึ ง  มี ผ ล ง าน เชิ งประจั กษ์  ดี เ ด่ น  เป็ นที่ ย อมรั บ  สมควร ได้ รั บการยกย่ อ ง  
ให้หมายรวมถึงผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เป็นอันดับแรก  ผลงานจากการอุทิศทุ่มเท เสียสละ  เกิดประโยชน์ยิ่ง
กับส่วนราชการและประชาชน ทั้งนี ้อาจปรากฏเป็นผลงานด้านเอกสารที่สืบค้นได้เชิงประจักษ์  และ/หรือ     
ผลการปฏิบัติที่ไม่ปรากฏเป็นเอกสารแต่เป็นรูปธรรมที่ยอมรับอย่างกว้างขวางของผู้ที่ เกี่ยวข้องส าหรับการ
ปฏิบัติหน้าที่ของลูกจ้างประจ า เป็นผลงานดีเด่นที่ ได้รับความนิยมเป็นที่ยอมรับและปรากฏผลเด่นชัด เช่น  
โล่รางวัล เกียรติบัตร และอ่ืน ๆ โดยพิจารณาจากองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้  

    ๑. ผลงานที่ปฏบิัติเก่ียวกับหน้าที่ความรับผิดชอบ 
        ๑.๑ เอาใจใส่ ดูแล การบริการประชาชน 
        ๑.๒ งานที่ปฏบิัติส าเร็จด้วยความเรียบร้อย 
        ๑.๓ ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว ไม่ล่าชา้ ทนัตามก าหนด 
    ๒. ผลงานดังกลา่วเป็นประโยชน์ต่อราชการและสังคม 
        ๒.๑ เป็นผลงานทีท่างราชการได้รับประโยชน์ 
        ๒.๒ ประชาชนได้รับประโยชนจ์ากผลงานทีป่ฏิบัติงาน 
        ๒.๓ ใช้งบประมาณของทางราชการน้อยแต่ได้รับประโยชน์มาก 
    ๓. เป็นผลงานบริการประชาชนทีส่ามารถใช้เป็นตัวอย่างแก่บุคคลอื่นได้ 
        ๓.๑ ผลงานเป็นที่ยอมรบันับถือแก่บุคคลอื่น 
        ๓.๒ เป็นลักษณะผลงานที่ปรากฏให้เห็นชัดเจน 
        ๓.๓ บุคคลอื่นสามารถน าไปใช้เป็นตวัอย่างได ้
    ๔. เป็นผลงานที่เกิดจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
        ๔.๑ มีความคิด ริเริ่ม การพัฒนางาน 
        ๔.๒ น าเทคนิค วิธีการใหม่ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน 
        ๔.๓ ผลการปฏิบัติงานเกิดการพัฒนาที่ดีขึ้น 
    ๕. เป็นผลงานทีต่้องปฏิบัตดิว้ยความเสียสละ วิริยะ อุตสาหะ 
        ๕.๑ ปฏิบัติงานในเวลาราชการโดยไมบ่กพร่อง 
        ๕.๒ อุทิศตนปฏิบัติงานนอกเหนือเวลาราชการ 
        ๕.๓ มีความพากเพียรพยายามในการท างาน 
 

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


