








































แบบประวัติ 
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ กลุ่มที่ ...  

๑. ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว/ อื่น ๆ โปรดระบุ)………................................................................. 

๒. ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง................................................................................ระดับ........................................ ...... 
หน่วยงาน...............................................กรม.........................................................กระทรวง............. ................... 
อ าเภอ..............................................................จังหวัด.................................................รหั สไปรษณีย์.................... 
โทรศัพท์ที่ท างาน.......................................โทรสาร....................................โทรศัพท์มือถือ.............. ...................... 
E-mail …………….......................................LINE ID................................Facebook............................................... 

๓. เริ่มรับราชการ เมื่อวันที่.......................เดือน................................................พ.ศ............................ .................. 
รวมระยะเวลาปฏิบัติราชการ (นับถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) .....................ปี....................เดือน…………....วัน 

๔. พฤติกรรมที่แสดงให้เห็นชัดเจนในการครองตน การครองคน การครองงาน การปฏิบัติตามมาตรฐาน
จริยธรรม (ข้อ ๔.๑ - ๔.๔ รวมความยาวไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษ A4) 
  ๔.๑ การครองตน : ท่านได้ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา ระเบียบวินัยและกฎหมาย และด าเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรือไม่ อย่างไรบ้าง  
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... ..................... 
 ๔.๒ การครองคน : ท่านมีความสามารถในการประสานสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจอันดี ให้บริการ 
ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และสร้างความสามัคคีในที่ท างาน / ชุมชน หรือไม่ อย่างไรบ้าง  
..............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... ..........................
..............................................................................................................................................................................  
 ๔.๓ การครองงาน : ท่านปฏิบัติงานทั้งในและนอกหน้าที่ด้วยความสม่ าเสมอ เต็มใจ ขยันหมั่นเพียร  
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จนมีผลงานปรากฏดีเด่นเป็นประโยชน์ต่อราชการและสังคม หรือไม่ อย่างไรบ้าง  
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
 ๔.๔ การปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม : ท่านได้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือน ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อใดบ้าง โปรดอธิบายพร้อมยกตัวอย่าง  
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

(แบบ ๒)   
โปรดติดรปูสี 
ชุดปกตขิาว 

ขนาด  
๑.๕ นิ้ว 



- ๒ - 
 

๕. ผลงานดีเด่น / ผลงานที่ได้รับรางวัล/ ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อราชการและสังคม  (จ านวน ๑ - ๒ ผลงานพร้อม
เขียนอธิบายรายละเอียดให้ชัดเจน ความยาวไม่เกินเรื่องละ ๑ หน้ากระดาษ A4 โดยไม่ต้องแนบผลงานที่เป็นรูปเล่ม) 
ผลงานที่ ๑ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
ผลงานที่ ๒ 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

๖. รางวัล/ประกาศเกียรติคุณที่ได้รับในระดับหน่วยงาน ชุมชน ประเทศ หรือนานาชาติ  (พร้อมแนบส าเนา
ประกาศเกียรติคุณ หรือส าเนาภาพถ่ายที่เกี่ยวข้อง) 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

๗. ปณิธานความดีที่ยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติงาน (ความยาวไม่เกิน ๑ บรรทัด) 
................................................................................................................................... .......................................... 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นความจริง 
 

   (ลงชื่อ) ..............................................เจ้าของประวัติ 
                                                              (............................................) 

                                                                 ต าแหน่ง................................................................ 
........................../....................../.......................... 

                                                           (ลงชื่อ) ............................................ผู้รบัรอง 
                                                              (............................................) 

                                                                  ต าแหน่ง................................................................ 

........................../....................../.......................... 
                                                                                                       

 
หมายเหตุ      

๑. ขอความอนุ เคราะห์ส่วนราชการ ให้ข้าราชการพลเรือนดี เด่นที่ ได้รับการเสนอชื่ อไปยั ง
กระทรวงศึกษาธิการ กรอกหรือพิมพ์ข้อมูลในแบบกรอกประวัติ (แบบ ๒) ให้ครบถ้วน  
โดยสามารถ Download ไฟล์แบบกรอกประวัติ (แบบ ๒) ในรูปแบบ word ได้ที ่
https://www.ocsc.go.th/ethics/jumkunjai 

๒. ผู้รับรอง คือ หัวหน้าหน่วยงานระดับผู้อ านวยการส านัก หรือเทียบเท่า หรือผู้บังคับบัญชาระดับ 
รองอธิบดี รองปลัดกระทรวง ที่เจ้าของประวัติปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบัน   

๓. เมื่อด าเนินการตาม ข้อ ๑. และได้น าเสนอต่อผู้ รับรอง ในข้อ ๒. เพ่ือลงนามเรียบร้อยแล้ว  
ขอให้สแกนแบบกรอกประวัติ  (แบบ ๒) ดังกล่าว ในรูปแบบ pdf. และ upload ไฟล์ในฐานข้อมูล 
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ภายในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 

(แบบ ๓) 
 

 
ชื่อผู้รับการประเมิน............................................................ ต าแหน่ง ……....................................................... 
สังกัด...........................................................................กลุ่ม/ฝ่าย/งาน.............................. ............................... 
ความสัมพันธ์กับผู้รับการประเมิน ................................................................................................................. .. 
 

ค ำชี้แจง  กรณีส่วนราชการเห็นว่ามีข้าราชการในสังกัดรายใดสมควรได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการ  
พลเรือนดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของข้าราชการรายนั้น ประเมินประวัติและผลงาน
ของข้าราชการ ในแบบประเมินฯ นี้ ซึ่งประกอบด้วย ๕ หัวข้อการประเมิน ได้แก่ การครองตน  
การครองคน การครองงาน การปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม และผลงานดีเด่น ซึ่งแต่ละหัวข้อมีน้ 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 แต่ไม่
สม่ าเสมอ) 
ดี      = ๑๐ คะแนน (ผู้รับการประเมินมีคุณสมบัติ หรือแสดงพฤติกรรมตามหัวข้อการประเมิน ไม่ครบถ้วน 
หรือไม่สม่ าเสมอ) 
 

หัวข้อการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ดีเด่น ดีมาก ดี 
ก. การครองตน (๒๐ คะแนน)    
ประเด็นพิจารณา 
๑. การปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา 
๒. การรักษาและปฏิบัติตามระเบียบวินัยและกฎหมาย 
๓. การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ดีเด่น ดีมาก ดี 
ข. การครองคน (๒๐ คะแนน)    
ประเด็นพิจารณา 
๑. ความสามารถในการประสานสัมพันธ์ และสร้างความเข้าใจอันดีกับผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน   
ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้รับบริการ 
๒. ความสามารถในการร่วมท างานเป็นกลุ่ม สามารถจูงใจให้เกิดการยอมรับ และให้ความช่วยเหลือ 
๓. ให้บริการแก่ผู้รับบริการด้วยความเสมอภาค แนะน าสิ่งที่เป็นประโยชน์ 
๔. การเป็นผู้มีความเป็นธรรมทั้งต่อตนเอง และต่อผู้อื่น 
๕. การเสริมสร้างความสามัคคี และร่วมกิจกรรมของหมู่คณะทั้งในและนอกหน่วยงาน 

 

 

 

 

 

 

แบบประเมินส าหรับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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หัวข้อการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ดีเด่น ดีมาก ดี 
ค. การครองงาน (๒๐ คะแนน)    
ประเด็นพิจารณา 
๑. ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
๒. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
๓. ความขยันและพากเพียรในการท างาน  
๔. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการพัฒนานวัตกรรมในการท างาน  
๕. การมีผลงานดีเด่นที่เป็นประโยชน์ต่อราชการและสังคม 
 ดีเด่น ดีมาก ดี 
ง. การปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม (๒๐ คะแนน)    
ประเด็นพิจารณา 
๑. ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
๒. ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกท่ีดีและความรับผิดชอบต่อหน้าที่  
๓. ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม  
๔. ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และมีจิตสาธารณะ  
๕. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  
๖. ไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม  
๗. ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ 
 ดีเด่น ดีมาก ดี 
จ. ผลงานดีเด่น (๒๐ คะแนน)    
ประเด็นพิจารณา 
๑. ผลงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบ 
๒. ผลงานดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อราชการและสังคม 
๓. เป็นผลงานการบริการประชาชนที่สามารถใช้เป็นตัวอย่างแก่บุคคลอื่นได้ 
๔. เป็นผลงานที่เกิดจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
๕. เป็นผลงานที่ต้องปฏิบัติด้วยความเสียสละ วิริยะ อุตสาหะ 

รวมคะแนน ก – จ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)  

ความเห็นเพิ่มเติมของผู้ประเมิน 
                             

                   
                   
                   
 
 

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



 
 

แบบกรอกประวัติ  
ของข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 กลุ่มที่ .............      
๑. ชื่อ (นาย / นาง / นางสาว )  ................................................................................................................... 
๒. เลขประจ ำตัวประชำชน  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___        

(พร้อมแนบส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาบัตรประจ าตัวลูกจ้างประจ า จ านวน ๑ ฉบับ) 
๓. เกิดวันที่......................เดือน........................................................พ.ศ. ..................................อำยุ.......................ปี 
๔. เร่ิมรับรำชกำร เมื่อวันที่...................................เดือน................................................พ.ศ. .................................... 

ต ำแหน่ง............................................................................สังกัด........................................................................... 
นับถึงวนัที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๒  มีระยะเวลำปฏิบัติรำชกำร..............................ปี............................เดือน 

๕. ปัจจุบันด ำรงต ำแหน่ง.............................................................................รับเงินเดือน......................................บำท 
ระดับ  ปฏิบัติงำน  ช ำนำญงำน  ปฏิบัติกำร  
  อำวุโส  ทักษะพิเศษ  ช ำนำญกำร  ช ำนำญกำรพิเศษ 
  เชี่ยวชำญ  อ ำนวยกำร ระดับตน้  อ ำนวยกำร ระดับสูง  
  อ่ืน ๆ ...................................................    

    กลุ่มงำน........................................................................... ส ำนัก/กอง................................................................... 
    กรม.............................................................. ต ำบล/แขวง..................................อ ำเภอ/เขต.................................  
    จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย์ ...................................... 
๖. วุฒิกำรศึกษำสูงสุด.........................................................จำกสถำบนักำรศึกษำ .................................................... 
๗. โทรศัพท์ที่ท ำงำน ......................................................... โทรศัพท์มือถือ ............................................................... 
๘. ผลงำนดีเด่น (................................................ ไม่เกิน ๓ บรรทัด ..........................................................................) 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
๙. ที่อยู่ติดต่อสะดวกที่สุด (ในชว่งวันที่ ๑ - ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๓) โปรดระบุให้ชัดเจน 
    บ้ำนเลขที่.................หมู่ที่..........ต ำบล..................................อ ำเภอ.................................จังหวัด.......................... 
    หมำยเลขโทรศัพท์ที่สำมำรถติดต่อได้...................................................E-mail...................................................... 

LINE ID……………………………………………….……..…..…. Facebook ………………………………………..…………………… 
๑๐. ข้ำพเจ้ำไม่เคยได้รับกำรคัดเลือกเป็นข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่นระดับประเทศมำก่อน นับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 

   ลงชื่อ.......................................................เจ้ำของประวัติ 
         (......................................................) 

                                                               ต ำแหน่ง........................................................ 
                ขอรับรองว่ำข้อควำมข้ำงตน้นี้เปน็ควำมจริงทุกประกำร 

   ลงชื่อ.....................................................ผู้รับรอง 
         (....................................................) 

                                                               ต ำแหน่ง...................................................... 
 
 
 

ผู้รับรอง คือ หัวหน้ำหน่วยงำนระดับผู้อ ำนวยกำรส ำนัก หรือเทียบเท่ำ หรือผู้บังคับบัญชำระดับรองอธิบดี รองปลัดกระทรวง ที่เจ้ำของประวัติ
ปฏิบัติงำนอยู่ในปัจจุบนั   

 

รูปสี  
ชุดปกตขิาว 

ขนาด ๑.๕ นิ้ว 

(แบบ ๔) 


