
  

 
             -   5 -             แบบ ๑ 

แบบรายงานการคดัเลือกข้าราชการส่วนต าบลดีเด่น 
สังกัด……………………………………จงัหวดั……………………… 

ประจ าปีพุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
************************* 

กลุ่มท่ี ๑   นาย/นาง/นางสาว 
    เลขประจ าตวัประชาชน……………………………………………….. 
    เกิดวนัท่ี…………เดือน……………………………….พ.ศ. …………. 
    วุฒิการศึกษาสูงสุด…………………………………………………….. 
    จากสถาบนัการศึกษา………………………………………………….. 
    เร่ิมรับราชการคร้ังแรก  เม่ือวนัท่ี…...เดือน……………….พ.ศ. ……… 
    ปัจจุบนัด ารงต าแหน่ง…………………………………………………. 
    สถานท่ีท างาน…………………………………………………………. 
    โทร…………………………E-mail………………………………….. 

กลุ่มท่ี ๒   นาย/นาง/นางสาว 
    เลขประจ าตวัประชาชน……………………………………………….. 
    เกิดวนัท่ี…………เดือน……………………………….พ.ศ. …………. 
    วุฒิการศึกษาสูงสุด…………………………………………………….. 
    จากสถาบนัการศึกษา………………………………………………….. 
    เร่ิมรับราชการคร้ังแรก  เม่ือวนัท่ี…...เดือน……………….พ.ศ. ……… 
    ปัจจุบนัด ารงต าแหน่ง…………………………………………………. 
    สถานท่ีท างาน…………………………………………………………. 
    โทร…………………………E-mail………………………………….. 

กลุ่มท่ี ๓   นาย/นาง/นางสาว 
    เลขประจ าตวัประชาชน……………………………………………….. 
    เกิดวนัท่ี…………เดือน……………………………….พ.ศ. …………. 
    วุฒิการศึกษาสูงสุด…………………………………………………….. 
    จากสถาบนัการศึกษา………………………………………………….. 
    เร่ิมรับราชการคร้ังแรก  เมื่อวนัท่ี…...เดือน……………….พ.ศ. ……… 
    ปัจจุบนัด ารงต าแหน่ง…………………………………………………. 
    สถานท่ีท างาน…………………………………………………………. 
    โทร…………………………E-mail………………………………….. 
หมายเหตุ    ขอความอนุเคราะห์จดัพิมพข์อ้มลูประวติั  ทั้ง  ๓  กลุ่ม  ใหอ้ยูภ่ายในหนา้เดียวกนั    



  

- 6 -                        
        แบบ  ๒ 

แบบกรอกประวตั ิ
การคดัเลือกข้าราชการส่วนต าบลดีเด่น  ประจ าปีพุทธศักราช  ๒๕๕๒ 

กลุ่ม           ๑.  ขา้ราชการส่วนต าบล  ระดบั  ๖–๘   
                  ๒.  ขา้ราชการส่วนต าบล  ระดบั  ๑–๕ 
                  ๓.  พนกังานจา้งหรือลกูจา้งประจ า 

………………………………….. 
ตอนที่  ๑ 
 ก.  ประวตัส่ิวนตวั 
 ๑.   ช่ือ………………………………………………………………………………………………. 
 ๒.  เลขประจ าตวัประชาชน (๑๓ หลกั)…………………………………………………………….. 
 ๓.  เกิดวนัท่ี…………..เดือน……………………………..พ.ศ. …………..อาย…ุ……………….ปี 
 ๔.  วุฒิการศึกษาสูงสุด……………………………………………………………………………… 
        จากสถาบนัการศึกษา…………………………………………………………………………... 
 ๕.  สถานท่ีท างานในปัจจุบนั……………………………………………………………………….. 
        กอง………………………………………..หน่วยงาน………………………………………… 
        ต าบล/แขวง……………………………………อ าเภอ/เขต…………………….……………… 
        จงัหวดั……………………………….รหสัไปรษณีย…์………………โทร…………………… 
        E-mail…………………………………….. 
 ๖.  สถานภาพทางครอบครัว      โสด      สมรส      หมา้ย 
 ๗.  ช่ือคู่สมรส………………………………………………….……มีบุตร…………………….คน 
        ชาย…………………………คน หญิง………………………..คน 
 ๘.  ปัจจุบนัพกัอยูบ่า้นเลขท่ี……………….หมู่ท่ี………………..ถนน……………………………. 
        ต าบล/แขวง……………………………………อ าเภอ/เขต……………………………………. 
        จงัหวดั…………………………………..ไปรษณีย…์…………………โทร………………….. 
 ๙.  ท่ีอยูติ่ดต่อสะดวกท่ีสุด   
       ………………………………………………………………………………………………….. 
       ………………………………………………………………………………………………….. 
      ………………………………………………………………………………………………….. 
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ตอนที่  ๒ 
 ข.  ประวตักิารท างาน 
 ๑.  เร่ิมรับราชการ  เม่ือวนัท่ี……………….เดือน……………………………..พ.ศ. ………………. 
       ต าแหน่ง……………………………………สงักดั……………………………………………... 
 ๒.  ปัจจุบนัด ารงต าแหน่ง……………………………….ระดบั……..ขั้น…….บาท………………. 
       สงักดั………………………………………………..โทร……………………………………… 
       รวมเวลาราชการ (นบัถึง ๓๑ ธนัวาคม ๒๕๕๑)………………………ปี……………….เดือน 
 ๓.  ตารางวนัเวลาการปฏิบติัราชการยอ้นหลงั  ๓  ปี  นบัถึงวนัส้ินปีงบประมาณ  ๒๕๕๑ 
                   ปีงบประมาณ จ านวน (คร้ัง/วนั)         หมายเหตุ 

  ลาป่วย     ลากิจ   มาสาย 
๒๕๔๙ (๑ ต.ค.๔๘ – ๓๐ ก.ย.๔๙)     
๒๕๕๐ (๑ ต.ค.๔๙ – ๓๐ ก.ย.๕๐)     
๒๕๕๑ (๑ ต.ค.๕๐ – ๓๐ ก.ย.๕๑)     

 ๔.  ตารางการเล่ือนขั้นเงินเดือน  ยอ้นหลงั  ๓  ปี  (นบัถึงวนัท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑) 
                  ปี พ.ศ.                      จ านวนขั้น            หมายเหตุ 

๑.๕ ขั้น ๑ ขั้น 0.๕ ขั้น ๐ ขั้น 
ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ 
-  คร้ังท่ี ๑  (๑ เม.ย. ๔๙) 
-  คร้ังท่ี ๒ (๑ ต.ค. ๔๙) 

    รวมเล่ือนขั้นทั้งปี…………ขั้น 

ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ 
-  คร้ังท่ี ๑  (๑ เม.ย. ๕๐) 
-  คร้ังท่ี ๒ (๑ ต.ค. ๕๐) 

    รวมเล่ือนขั้นทั้งปี…………ขั้น 

ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ 
-  คร้ังท่ี ๑  (๑ เม.ย. ๕๑) 
-  คร้ังท่ี ๒ (๑ ต.ค. ๕๑) 

    รวมเล่ือนขั้นทั้งปี…………ขั้น 

 ๕.  ผลงานหรือการปฏิบติัราชการท่ีไดรั้บการยกยอ่งว่าดีเด่นและเป็นท่ียอมรับ  นบัยอ้นหลงั 
(นบัถึงส้ินปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑) 
ปีงบประมาณ            ชนิด/ประเภท ผลงาน/กิจกรรมหรือการปฏิบติัท่ีไดรั้บการยกยอ่ง 
    ๒๕๔๙   
    ๒๕๕๐   
    ๒๕๕๑   

 
 



  

- 8 - 
 
ตอนที่ ๓ 

ค. การประพฤตปิฏิบัตติน (ระบุหลกัการประพฤติปฏิบติัตนในการครองตน ครองคน และครองงาน) 
 ๑. การครองตน 
 ..............................................................................................................................................................................

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

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

 ๒. การครองคน 
 ..............................................................................................................................................................................

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

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

 ๓. การครองงาน 
 ..............................................................................................................................................................................

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

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

ง. ผลงานดีเด่นและภาคภูมใจ (ระบุงานดีเด่นท่ีไดรั้บความนิยม เป็นท่ียอมรับและปรากฏผลเด่นชดั) 
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................. 

 
(ลงช่ือ).......................................................เจา้ของประวติั 

                                                                                 (........................................................) 
                                                                                          ต าแหน่ง.......................................................................... 

   ขา้พเจา้ขอรับรองว่าขอ้ความขา้งตน้น้ีเป็นความจริง 
 

(ลงช่ือ)...........................................................ผูรั้บรอง 
                                                                                             (............................................................) 

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

 
หมายเหตุ  ผูรั้บรอง คือ ผูบ้งัคบับญัชาชั้นตน้ หรือหวัหนา้ส่วนราชการท่ีเจา้ของประวติัปฏิบติังานอยูใ่นปัจจุบนั  
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แบบประเมินการคดัเลือกข้าราชการส่วนต าบลดีเด่น 
ช่ือผูรั้บการประเมิน..........................................................ต าแหน่ง.................................................................... 
สงักดั..................................................................................กลุ่ม......................................................................... 
ระดบั.................................................................................................................................................................. 

ค าช้ีแจง ใหผู้บ้งัคบับญัชาชั้นตน้ของผูส้มควรไดรั้บการคดัเลือกเป็นขา้ราชการส่วนต าบลดีเด่น เป็น
ผูป้ระเมินจากประวติัและผลงาน โดยใหค่้าคะแนนตามรายการการประเมิน  ดงัน้ี 
    ดีท่ีสุด  = ๕  คะแนน 
    ดีมาก  = ๔  คะแนน 
    ดี  = ๓  คะแนน 
    ปานกลาง = ๒  คะแนน 
    พอใช ้ = ๑  คะแนน 

รายการประเมนิ ดีที่สุด ดีมาก ด ี ปานกลาง พอใช้ 

ก. การครองตน (๒๕  คะแนน) 
    (๑) การพ่ึงตนเอง ขยนัหมัน่เพียร และความรับผดิชอบ....................... 
    (๒) การประหยดัและออม…………………………………………... 
    (๓) การรักษาระเบียบวินยั และเคารพกฎหมาย……………………... 
    (๔) การปฏิบติัตามคุณธรรมของศาสนา…………………………….. 
    (๕) การมีความจงรักภกัดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย.์.......... 
ข. การครองคน (๒๕  คะแนน) 
    (๑) ความสามารถในการประชาสมัพนัธแ์ละสร้างความเขา้ใจอนัดีกบั 
          ผูบ้งัคบับญัชาเพื่อนร่วมงาน ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและผูม้าติดต่องาน 
    (๒) ความสามารถในการร่วมท างานเป็นกลุ่ม ความสามารถจูงใจให ้
           เกิดการยอมรับและใหค้วามร่วมมือ.............................................. 
    (๓) ใหบ้ริการแก่ผูม้าติดต่องานดว้ยความเสมอภาค แนะน าส่ิงท่ีเป็น 
           ประโยชน…์…………………………………………………….. 
    (๔) การเป็นผูมี้ความเป็นธรรมทั้งต่อตนเองและผูอ่ื้น.......................... 
    (๕) การเสริมสร้างความสามคัคี และร่วมกิจกรรมของหมู่คณะทั้งใน 
          และนอกหน่วยงาน……………………………………………… 
ค. การครองงาน (๒๕  คะแนน) 
    (๑) ความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี.............................................................. 
    (๒) ความรู้ ความสามารถและความพึงพอใจในการปฏิบติังาน........... 
    (๓) ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละปรับปรุงงาน.................................... 
    (๔) ความพากเพียรในการท างานและมีผลงานเป็นท่ีน่าพอใจ………. 
    (๕) การค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมและประชาชน......................  

 
............ 
……… 
……… 
……… 
……… 
 
 
……… 
 
……… 
 
……… 
……… 
 
……… 
 
……… 
……… 
……… 
……… 
……… 

 
......... 
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......... 
......... 
......... 
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......... 
......... 
......... 
......... 
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… 
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… 

 
................ 
…………. 
…………. 
…………. 
…………. 
 
 
…………. 
 
…………. 
 
…………. 
…………. 
 
…………. 
 
…………. 
…………. 
…………. 
…………. 
…………. 

 
......... 
……. 
……. 
……. 
……. 
 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
……. 
 
……. 
 
……. 
……. 
……. 
……. 
……. 



  

รายการประเมนิ ดีที่สุด ดีมาก ด ี ปานกลาง พอใช้ 

ง. ผลงานดีเด่น (๒๕ คะแนน) 
     (๑) ผลงานท่ีปฏิบติัเก่ียวกบัหนา้ท่ีความรับผดิชอบ............................. 
    (๒) ผลงานดงักล่าวเป็นประโยชน์ต่อราชการและสงัคม……………. 
    (๓) เป็นผลงานการบริการประชาชนท่ีสามารถใชเ้ป็นตวัอยา่ง 
          แก่บุคคลอ่ืนได…้………………………………………………... 
    (๔) เป็นผลงานท่ีเกิดจากความคิดริเร่ิมสร้างสรรค.์.............................. 
    (๕) เป็นผลงานท่ีตอ้งปฏิบติัดว้ยความเสียสละ วิริยะ อุตสาหะ...........  

 
……… 
……… 
 
……… 
……… 
……… 

 
……. 
……. 
 
……. 
……. 
……. 

 
… 
… 
 
… 
… 
… 

 
…………. 
…………. 
 
…………. 
…………. 
…………. 

 
……. 
……. 
 
……. 
……. 
……. 

รวม      
รวมคะแนนทุกด้าน (คะแนนเตม็ ๑๐๐ คะแนน)      

 

ความเห็นอื่นของผู้ประเมิน 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
 
 

(ลงช่ือ)...................................................................ผูป้ระเมิน 
                      (....................................................................) 

         ต าแหน่ง................................................................... 
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 ใหผู้ป้ระเมินพิจารณาองคป์ระกอบต่างๆ  ในการใหค่้าคะแนนตามแบบรายงานการประเมิน  คือ 

 ก.  การครองตน  หมายถึง  การมีความประพฤติและการปฏิบติัส่วนตน  ประกอบดว้ยคุณธรรมควรแก่การ
ยกยอ่ง  โดยพิจารณาจากองคป์ระกอบค่านิยมพ้ืนฐาน  ๕  ประการ  ดงัต่อไปน้ี 
 ๑.  การพ่ึงตนเอง  ขยนัหมัน่เพียร  และมีความรับผดิชอบ 
  ๑.๑ มีความวิริยะ อุตสาหะ ในงานหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 
  ๑.๒ มีความตั้งใจท่ีจะท างานในหนา้ท่ีใหไ้ดรั้บความส าเร็จดว้ยตนเอง 
  ๑.๓ มีความอดทนไม่ยอ่ทอ้ต่อปัญหา อุปสรรค 
  ๑.๔ มีความรับผดิชอบต่อตนเอง ครอบครัว และผูอ่ื้น 
 ๒.  การประหยดัและออม 
  ๒.๑ รู้จกัใชจ่้ายตามควรแก่ฐานะ 
  ๒.๒ รู้จกัใชท้รัพยสิ์นของทางราชการใหเ้ป็นประโยชน์และประหยดั 
  ๒.๓ รู้จกัมธัยสัถแ์ละเก็บออม เพื่อสร้างฐานะตนเองและครอบครัว 
  ๒.๔ รู้จกัดูแล บ ารุง และรักษาทรัพยสิ์นของตนเองและส่วนรวม 
 ๓.  การรักษาระเบียบวินยัและเคารพกฎ 
  ๓.๑ เป็นผูรั้กและปฏิบติัตามระเบียบและกฎหมายท่ีก  าหนด 
  ๓.๒ ประพฤติและปฏิบติัตน อนัอาจเป็นตวัอยา่งแก่บุคคลโดยทัว่ไป 
  ๓.๓ เช่ือฟัง และใหค้วามเคารพต่อผูบ้งัคบับญัชา 
  ๓.๔ เป็นผูต้รงต่อเวลา 
 ๔.  การปฏิบติัตามคุณธรรมศาสนา 
  ๔.๑ ละเวน้ต่อการประพฤติชัว่และไม่ลุ่มหลงอบายมุข 
  ๔.๒ เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่เสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 
  ๔.๓ มีความซ่ือสตัย ์สุจริตต่อตนเองและผูอ่ื้น 
  ๔.๔ มีเมตตา กรุณา โอบออ้มอารีต่อบุคคลอ่ืนโดยทัว่ไป 
 ๕.  การมีความจงรักภกัดีต่อชาติ  ศาสนา  และพระมหากษตัริย ์
  ๕.๑ ส่งเสริม สนบัสนุนระบบประชาธิปไตย และปฏิบติัตามมนโยบายของทางราชการและรัฐบาล 
  ๕.๒ เขา้ร่วมในศาสนกิจและท านุบ ารุง 
  ๕.๓  ปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดี  เช่น  ป้องกนัประเทศ  เสียภาษี  เคารพกฎหมาย  เป็นตน้ 
  ๕.๔  มีความจงรักภกัดีและเทิดทูนในสถาบนัพระมหากษตัริย ์ เช่น  ปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีตาม
พระบรมราโชวาท  หรือเขา้ร่วมพิธีในโอกาสส าคญัอยา่งสม ่าเสมอ  เป็นตน้ 

 
 

ค าช้ีแจงประกอบรายงานการประเมนิ แบบ ๓ 
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ข.  การครองตน  หมายถึง  การมีความสามารถในการติดต่อสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น  สามารถจูงใจใหเ้กิดการ

ยอมรับและใหค้วามร่วมมือ  โดยพิจารณาจากองคป์ระกอบ  ดงัต่อไปน้ี 
 ๑.  ความสามารถในการประสานสมัพนัธแ์ละสร้างความเขา้ใจอนัดีกบัผูบ้งัคบับญัชา  เพื่อนร่วมงาน  
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  และผูท่ี้มาติดต่องาน 
  ๑.๑ เป็นผูม้ีมนุษยสมัพนัธดี์ 
  ๑.๒ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
  ๑.๓ กลา้และรับผดิชอบในส่ิงท่ีไดก้ระท า 
  ๑.๔ มีน ้ าใจ ช่วยเหลือ และใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติังาน 
 ๒.  ความสามารถในการร่วมท างานเป็นกลุ่ม  สามารถจูงใจใหเ้กิดการยอมรับและใหค้วามช่วยเหลือ 
  ๒.๑ ใหค้วามเห็น ปรึกษา และเสนอแนะในงานท่ีตนรับผดิชอบ 
  ๒.๒ การมีส่วนร่วมในงานท่ีรับผดิชอบ 
  ๒.๓ ยอมรับ และรับฟังความคิดเห็นของผูร่้วมงาน 
  ๒.๔ มีความสามารถในการคิดและเสนอเหตุผล 
  ๒.๕ มอบหมายงานใหป้ฏิบติัตามความรู้ ความสามารถ 
  ๒.๖ เปิดโอกาสใหทุ้กคนร่วมแสดงความคิดเห็น 
 ๓.  ใหบ้ริการแก่ผูท่ี้มาติดต่องานดว้ยความเสมอภาค  แนะน าส่ิงท่ีเป็นประโยชน ์
  ๓.๑ มีความส านึกและถือเป็นหนา้ท่ีท่ีตอ้งใหบ้ริการ 
  ๓.๒ ช่วยเหลือ แนะน าส่ิงท่ีดี ตลอดจนใหข้อ้มลูข่าวสารท่ีเป็นประโยชน ์
  ๓.๓ ใหก้ารบริการดว้ยความเต็มใจ และเสมอภาคกนัทุกระดบั 
  ๓.๔ มีอธัยาศยัดี เป็นกนัเอง และสุภาพต่อทุกคน 
 ๔.  การเป็นผูมี้คุณธรรมทั้งต่อตนเองและต่อผูอ่ื้น 
  ๔.๑ ประพฤติและปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์กฎ ระเบียบ วิธีการท่ีก  าหนด 
  ๔.๒ ถือประโยชน์ของทางราชการหรือส่วนร่วมเป็นท่ีตั้ง 
  ๔.๓ ตดัสิน วินิจฉยั หรือแกปั้ญหา โดยใชเ้หตุผล 
 ๕.  การเสริมสร้างความสามคัคีและร่วมกิจกรรมของหมู่คณะ  ทั้งในและนอกหน่วยงาน 
  ๕.๑ การใหค้วามร่วมมือ หรือเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีจดัข้ึน 
  ๕.๒ เสนอแนะขอ้คิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่องาน 
  ๕.๓ ใหค้วามส าคญั ยกยอ่ง หรือใหเ้กียรติแก่ผูร่้วมงาน 
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 ค.  การครองงาน  หมายถึง  การมีความสามารถปฏิบติังานในหนา้ท่ีและงานท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งดี  โดย
พิจารณาจากองคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี 
 ๑.  ความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี 
  ๑.๑ ศึกษา คน้ควา้ หาความรู้ท่ีจ  าเป็นตอ้งใชใ้นการปฏิบติังานอยูเ่สมอ 
  ๑.๒ มีความตั้งใจปฏิบติังานใหไ้ดรั้บความส าเร็จ 
  ๑.๓ สนใจและเอาใจใส่งานท่ีรับผดิชอบ 
  ๑.๔ ปฏิบติังานในหนา้ท่ีความรับผดิชอบและท่ีไดรั้บมอบหมาย อยา่งมีประสิทธิภาพ  

๒.  ความรู้  ความสามารถ  และความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 
  ๒.๑ รู้และเขา้ใจหลกัเกณฑ ์วิธีการ ระเบียบ กฎ ขอ้บงัคบั มติ กฎหมาย และนโยบาย 
  ๒.๒ มีความสามารถในการน าความรู้ท่ีมีอยูไ่ปใชใ้นการปฏิบติังานไดเ้ป็นอยา่งดี 
  ๒.๓ มีความสามารถในการแกปั้ญหา และมีปฏิภาณ ไหวพริบ ในการปฏิบติังาน 
  ๒.๔ รัก และชอบท่ีจะปฏิบติังานในหนา้ท่ีความรับผดิชอบ หรืองานท่ีไดรั้บมอบหมายดว้ยความ
เต็มใจ 
 ๓.  ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์และปรับปรุงงาน 
  ๓.๑ มีความสามารถในการคิดริเร่ิม หาหลกัการ แนวทาง วิธีการใหม่ ๆ มาใชป้ระโยชน์ในการ
ปฏิบติังาน 
  ๓.๒ มีความสามารถในการปรับปรุงงานใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
  ๓.๓ มีความสามารถในการท างานท่ียาก หรืองานใหม่ใหส้ าเร็จเป็นผลดี 
 ๔.  ความพากเพียรในการท างาน และมีผลงานท่ีเป็นท่ีน่าพอใจ 
  ๔.๑ มีความกระตือรือร้น ตอ้งการท่ีจะปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายจนส าเร็จ 
  ๔.๒ ความขยนัหมัน่เพียร เสียสละ และอุทิศเวลาใหแ้ก่ราชการหรืองานท่ีรับผดิชอบ 
  ๔.๓ ไดรั้บการยกยอ่งในความส าเร็จของงาน 
  ๔.๔ สามารถปฏิบติังานในภาวะท่ีมีขอ้จ  ากดัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น ขาดแคลนวสัดุ อุปกรณ์ 
หรืออตัราก าลงั เป็นตน้ 
 ๕.  การค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม และประชาชน 
  ๕.๑ การปฏิบติังานยดึหลกัผลประโยชน์ของส่วนรวม และประชาชน 
  ๕.๒ การด าเนินงานสอดคลอ้ง หรือเป็นไปตามความตอ้งการของส่วนรวม และประชาชน 
  ๕.๓ ใชว้สัดุอุปกรณ์ และสาธารณูปโภคไดอ้ยา่งประหยดั และเหมาะสม 
  ๕.๔ ร่วมมือ ช่วยเหลือ และประสานงานระหว่างราชการกบัประชาชน 
 ง.  ผลงานดีเด่น  หมายถึง ผลงานดีเด่นท่ีไดรั้บความนิยมเป็นท่ียอมรับและปรากฏผลเด่นชดั เช่น โล่ รางวลั 
เกียรติบตัร และอ่ืน ๆ โดยพิจารณาจากองคป์ระกอบ ดงัต่อไปน้ี 
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๑.  ผลงานท่ีปฏิบติัเก่ียวกบัหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 
  ๑.๑ เอาใจใส่ ดูแล การบริการประชาชน 
  ๑.๒ งานท่ีปฏิบติัส าเร็จดว้ยความเรียบร้อย 
  ๑.๓ ปฏิบติังานดว้ยความรวดเร็ว ไม่ล่าชา้ ทนัตามก าหนด 
 ๒.  ผลงานดงักล่าวเป็นประโยชน์ต่อราชการ และสงัคม 
  ๒.๑ เป็นผลงานท่ีทางราชการไดรั้บประโยชน ์
  ๒.๒ ประชาชนไดรั้บประโยชน์จากผลงานท่ีปฏิบติังาน 
  ๒.๓ ใชง้บประมาณของทางราชการนอ้ยแต่ไดรั้บประโยชน์มาก 
 ๓.  เป็นผลงานท่ีสามารถใชเ้ป็นตวัอยา่งแก่บุคคลอ่ืนได ้
  ๓.๑ ผลงานเป็นท่ียอมรับนบัถือแก่บุคคลอ่ืน 
  ๓.๒ เป็นลกัษณะงานผลงานท่ีปรากฎใหเ้ห็นชดัเจน 
  ๓.๓ บุคคลอ่ืนสามารถน าไปใชเ้ป็นตวัอยา่งได ้
 ๔.  เป็นผลงานท่ีเกิดจากความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
  ๔.๑ มีความคิด ริเร่ิม การพฒันางาน 
  ๔.๒ น าเทคนิค วิธีการใหม ่ๆ มาใชใ้นการปฏิบติังาน 
  ๔.๓ ผลการปฏิบติังานเกิดการพฒันาท่ีดีข้ึน 
 ๕.  เป็นผลงานท่ีตอ้งปฏิบติัดว้ยความเสียสละ วิริยะ อุตสาหะ 
  ๕.๑ ปฏิบติังานในเวลาราชการโดยไม่บกพร่อง 
  ๕.๒ อุทิศตนปฏิบติังานนอกเหนือเวลาราชการ 
  ๕.๓ มีความพากเพียรพยายามในการท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


