
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หลักเกณฑก์ิจกรรมยกย่อง ชมเชย ผู้ปฏิบัติงานท่ีเป็นคนดี 

ท่ีท าคุณประโยชน์ ให้แก่องค์กร ประจ าปี 2563 (ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น) 
 

1. คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก 
 1.1 เป็นผู้ปฏิบัติงานท่ีปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี (นับถึงวันท่ี 1 มกราคม 2563) 
 1.2 เป็นผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งหัวหน้างานลงมาและได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานต้นสังกัด 
 1.3 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษทางวินัยหรืออยู่ในระหว่างถูกสอบสวนทางวินัย (เว้นแต่โทษทางวินัย              
ท่ีได้รับการล้างความผิดตามพระราชบัญญัติล้างมลทิน พ.ศ. 2550) 
 1.4 ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการด าเนินคดีอาญาในศาล ในฐานะจ าเลย 

 1.5 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก 
 1.6 เป็นผู้มีความประพฤติ การปฏิบัติตนชอบด้วยคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของ อ.อ.ป. 
 1.7 เป็นผู้ท่ีได้รับการยอมรับยกย่อง ในสังคมผู้ร่วมงานอย่างเปิดเผย 
 1.8 ไม่เป็นผู้ท่ีอยู่ในระหว่างการลาไปศึกษาฝึกอบรม หรือดูงาน 
 1.9 ไม่เป็นผู้ท่ีเคยได้รับการยกย่อง ชมเชย จาก อ.อ.ป. ตามกิจกรรมนี้มาก่อน 
 1.10 เป็นผู้ท่ีสร้างภาพลักษณ์และท าคุณประโยชน์แก่ อ.อ.ป. 
 

2. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้ปฏิบัติงานท่ีมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่นของ อ.อ.ป. ประจ าปี 2563  
แบ่งได้ 2 กลุ่ม ดังนี้ 
 กลุ่มที่ 1 กลุ่มส านักงาน หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานในลักษณะของงานประจ าในส านักงานทุกหน่วยงาน , 
ภาคทุกภาค , เขตทุกเขต 
 กลุ่มที่ 2 กลุ่มภาคสนาม หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานท่ีปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวเนื่องกับงานด้านปลูกสร้างสวนป่า , 
การท าไม้ , การท่องเท่ียว , อุตสาหกรรมไม้และธรุกิจอื่นๆ ในสังกัด อ.อ.ป. ทุกภาค , เขตทุกเขต , โครงการบ้าน- 
วัดจันทร์ , ส านักอุตสาหกรรมป่าไม้แม่เมาะ , กลุ่มอุตสาหกรรมป่าไม้ทุกกลุ่ม , กลุ่มงานพัฒนาการท่องเท่ียว ,  
กลุ่มอนุรักษ์และบริบาลช้าง , งานสวนป่าทุกสวน , โครงการท าไม้ต่าง ๆ  
 

3. เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนน 
 3.1 การครองตน การครองคน การครองงาน และการปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม หัวข้อละ 15 
คะแนน โดยแบ่งออกเป็นระดับ  ดังนี ้
  ดีเด่น  = 10.01 - 15 คะแนน (ผู้รับการประเมินมีคุณสมบัติ หรือแสดงพฤติกรรมตามหัวข้อ 
การประเมินอย่างครบถ้วน และสม่ าเสมอ) 
  ดีมาก = 5.01 - 10 คะแนน (ผู้รับการประเมินมีคุณสมบัติ หรือแสดงพฤติกรรมตามหัวข้อ 
การประเมินอย่างครบถ้วน แต่ไม่สม่ าเสมอ)  
  ดี = 1 - 5 คะแนน (ผู้รับการประเมินมีคุณสมบัติ หรือแสดงพฤติกรรมตามหัวข้อการประเมิน 
ไม่ครบถ้วน หรือไม่สม่ าเสมอ)  
  3.2 เกณฑ์การให้คะแนนผลงานดีเด่น เช่น รางวัล/ประกาศเกียรติคุณ หนังสือชมเชยท่ีได้รับจากภาย 
ในหน่วยงานหรือจากหน่วยงานอื่น หรือจากชุมชนท่ีปฏิบัติงานหรือท่ีพักอาศัยตามภูมิล าเนา (ผลงานละ 5 คะแนน) 
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หมายเหตุ  
  1. กรณีผลงานท่ีร่วมท ากับหน่วยงาน หรือชุมชนหากไม่มีเอกสารรับรองให้ใช้รูปถ่ายท่ีร่วมกิจกรรม 
กับชุมชนพร้อมบรรยาย และให้หัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้น าชุมชนรับรอง พร้อมระบุหมายเลขโทรศัพท์ของหัวหน้า
หน่วยงาน หรือผู้น าชุมชนเพื่อการตรวจสอบข้อมูล 
 2. คณะท างานกิจกรรมยกย่อง ชมเชย ผู้ปฏิบัติงานท่ีเป็นคนดีและท าคุณประโยชน์แก่ อ.อ.ป. พิจารณา
ผลงานและให้คะแนน (การพิจารณาของคณะท างานฯ ถือเป็นที่สุด)  
 3. กรณีครบก าหนดระยะเวลาในการส่งรายช่ือผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว  
ส.บก. จะประกาศรายช่ือผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในสังกัด อ.อ.ป. ได้รับทราบหากผู้ปฏิบัติงาน 
ท่านใดเห็นว่าผู้มีรายช่ือเป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ หรือเป็นผู้ท่ีมีความประพฤติเส่ือมเสียให้ผู้นั้นจัดท า  
บันทึกคัดค้าน ส่งให้ ส.บก. ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด (การจัดท าบันทึกคัดค้านให้ผู้คัดค้านระบุช่ือ , ต าแหน่ง 
เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบของคณะท างานฯ) กรณีคณะท างานฯ ตรวจสอบแล้วพบว่าผู้ปฏิบัติงานท่ีถูก 
คัดค้านมีมูลหรือมีเหตุให้เช่ือว่ามีพฤติกรรมตามท่ีถูกกล่าวอ้างจริง ให้ถอดรายช่ือผู้ปฏิบัติงานผู้นั้นออก  
จากกิจกรรมดังกล่าว ท้ังนี้ การพิจารณาของคณะท างานฯ ถือเป็นที่สุด 

 

4. วิธีการคิดคะแนน 
 4.1 วิธีการคิดคะแนนแบบประเมินการครองตน การครองคน การครองงาน และการปฏิบัติตาม 
มาตรฐานจริยธรรม  
 การครองตน  = คะแนนของผู้อ านวยการส านักทุกส านัก และรองผู้อ านวยการประธาน (สายบริหาร)  
÷ 14 = ผลคะแนนท่ีได้ 
 การครองคน  = คะแนนของผู้อ านวยการส านักทุกส านัก และรองผู้อ านวยการประธาน (สายบริหาร)  
÷ 14 = ผลคะแนนท่ีได้ 
 การครองงาน  = คะแนนของผู้อ านวยการส านักทุกส านัก และรองผู้อ านวยการประธาน (สายบริหาร)  
÷ 14 = ผลคะแนนท่ีได้ 
 การปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม = คะแนนของผู้อ านวยการส านักทุกส านัก และรองผู้อ านวยการ 
(สายบริหาร) ÷ 14 = ผลคะแนนท่ีได้ 
 4.2 วิธีการคิดคะแนนผลงานดีเด่น เช่น รางวัล/ประกาศเกียรติคุณ หนังสือชมเชยท่ีได้รับจากภายใน 
หน่วยงาน หรือจากหน่วยงานอื่น หรือจากชุมชนท่ีปฏิบัติงานหรือท่ีพักอาศัยตามภูมิล าเนา (ผลงานละ 40 คะแนน) 
 - ผลงานละ 5 คะแนน ส าหรับผลงานท่ีมีเอกสารยืนยัน เช่น รางวัล/ประกาศเกียรติคุณ หนังสือชมเชย 
ท่ีได้รับจากภายในหน่วยงาน หรือจากหน่วยงานอืน่ หรือจากชุมชนท่ีปฏิบัติงานหรือท่ีพักอาศัยตามภูมิล าเนา  
ท่ีเป็นประจักษ์ 
 - กรณีผลงานท่ีร่วมท ากับหน่วยงาน หรือชุมชนหากไม่มีเอกสารรับรองให้ใช้รูปถ่ายท่ีร่วมกิจกรรมกับ 
ชุมชนและให้หัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้น าชุมชนรับรอง และกรุณาระบุหมายเลขโทรศัพท์ของหัวหน้าหน่วยงานหรือ 
ผู้น าชุมชน เพื่อการตรวจสอบข้อมูล ผลงานละ 3 คะแนน  
 - ผลงานดีเด่น เช่น รางวัล/ประกาศเกียรติคุณ หนังสือชมเชยท่ีได้รับจากภายในหน่วยงานหรือ 
จากหน่วยงานอื่น หรือจากชุมชนท่ีปฏิบัติงานหรือท่ีพักอาศัยตามภูมิล าเนาเมื่อรวมกันแล้วให้ได้คะแนนไม่เกนิ  
40 คะแนน 
 
 
           5. ผู้ปฏิบัติงาน… 
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5. ผู้ปฏิบัติงานที่จะได้รับคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่น  
 เป็นผู้ได้รับคะแนนจากคณะท างานฯ ไม่น้อยกว่า 80  คะแนน 
 

6. ลักษณะของรางวัล 
  6.1  รางวัลท่ีมอบใหแ้ก่พนักงาน , พนักงานปฏิบัติการ ได้แก่ 
   - ได้รับการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง จ านวน 2 ขั้น กรณีพิเศษ ในปีถัดไป 
พร้อมประกาศนียบัตร 
  6.2 รางวัลท่ีมอบแก่พนักงานปฏิบัติการสัญญาจ้าง ได้แก่ 
   - ได้รับรางวัลเงินสด จ านวน 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร 

7. การด าเนินงานของหน่วยงาน  
 ให้หน่วยงานด าเนินการในรูปแบบคณะท างานฯ ให้มีคณะท างานฯ จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน  
ประกอบด้วยพนักงานท่ีมีต าแหน่งต้ังแต่หัวหน้าส่วน/ผู้จัดการขึ้นไป โดยมีผู้อ านวยการส านักเป็นประธาน  
พิจารณาคัดเลือก ผู้ปฏิบัติงานท่ีมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ และมีความเหมาะสมเป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่น 
ประจ าปี 2563 เพื่อเสนอรายช่ือผู้ปฏิบัติงานในสังกัดท่ีมีคุณสมบัติ ส่งให้ ส.บก. ภายในเวลาท่ีก าหนดพร้อม 
แบบกรอกประวัติและผลงานกิจกรรมยกย่อง ชมเชย ผู้ปฏิบัติงาน ท่ีเป็นคนดี ท่ีท าคุณประโยชน์ให้แก่องค์กร  
ประจ าปี 2563 (ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น) 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบกรอกประวัติและผลงาน 

กิจกรรมการยกย่อง ชมเชย ผู้ปฏิบัติงาน ท่ีเป็นคนดี ท่ีท าคุณประโยชน์ 
ให้แก่องค์กร ประจ าปี 2563 (ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น) กลุ่มท่ี.......................... 

 

 1. ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว)                     ม                           
 2. ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง            ระดับ                 ม                     
 งาน                                                          ม                                            
 ส่วน               ฝ่าย                                ม                       
 ส านัก                                                                                         ม                                                                                    
 โทรศัพท์                        โทรสาร                                      ม                                       
 โทรศัพท์มือถือ    E-mail                  
                                     3. เริ่มงานกับ อ.อ.ป. เมื่อวันท่ี       เดือน   พ.ศ.    
ระยะเวลาปฏิบัติงานรวม (นับถึงวันท่ี 1 มกราคม 2563)           ปี           เดือน                วัน 
4. ผลงานดีเด่น เช่น รางวัล/ประกาศเกียรติคุณ หนังสือชมเชยท่ีได้รับจากภายในหน่วยงานหรือจากหน่วยงานอื่น  
หรือจากชุมชนท่ีปฏิบัติงานหรือท่ีพักอาศัยตามภูมิล าเนา (ผลงานละ 5 คะแนน)   
 ผลงานท่ี 1           ม 
 ผลงานท่ี 2           ม 
 ผลงานท่ี 3           ม 
 ผลงานท่ี 4           ม 
 ผลงานท่ี 5           ม 
 ผลงานท่ี 6           ม 
 ผลงานท่ี 7           ม 

ผลงานท่ี 8           ม 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นความจริง 

 
(ลงช่ือ)        เจ้าของประวัติ             (ลงช่ือ)        ผู้รับรอง 
         (               )                                      (        ) 
ต าแหน่ง        .                           ต าแหน่ง        . 
หมายเหตุ 

 ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานให้ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการเสนอชื่อ กรอกหรือพิมพ์ข้อมูลในแบบกรอกประวัติให้ครบถ้วน  
 ผู้รับรอง คือ หัวหน้าหน่วยงานระดับผู้อ านวยการส านัก  
 การกรอกข้อมูลในข้อ ๔ ให้เขียนชื่อผลงาน , ประกาศเกียรติคุณ หรือหนังสือชมเชย และให้แนบส าเนาเอกสารดังกล่าวพร้อม 

ลงลายมือชื่อก ากับ “กรณผีลงานที่ร่วมท ากับหน่วยงาน หรือชุมชนหากไม่มีเอกสารรับรองให้ใชรู้ปถ่ายที่ร่วมกิจกรรมกับชุมชน 
พร้อมบรรยาย และให้หัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้น าชุมชนรบัรอง พร้อมระบุหมายเลขโทรศัพท์ของหัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้น า 
ชุมชนเพ่ือการตรวจสอบข้อมูล”  
 
  

 

 

รูปสี 

ชุดขาว/ชุดสุภาพ 

ขนาด 1.5 นิ้ว 



 
 

แบบประเมินส าหรับการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2563 กลุ่มท่ี.......................... 
(ส าหรับคณะท างานฯ ของแต่ละหน่วยงาน) 

 
ช่ือผู้ถูกประเมิน               ต าแหน่ง      
งาน     ส่วน                                           ฝ่าย    
ส านัก                                                                                    ม
      

ค าช้ีแจง  กรณีท่ีหน่วยงานเห็นว่าผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรายใดสมควรได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่นประจ าปี 
พ.ศ. 2562 ใหค้ณะท างานของหน่วยงานนัน้ ประเมินความประพฤติของผู้ปฏิบัติงานในแบบประเมินฯ ซึ่งประกอบ 
ด้วย 4 หัวข้อการประเมิน ได้แก่ การครองตน , การครองคน , การครองงาน , การปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม  
ซึ่งแต่ละหัวข้อมีน้ าหนักคะแนนเท่ากัน คือ 20 คะแนน และมีแบบรวมสุทธิ 80 คะแนน ท้ังนี้ ขอให้ผู้ประเมินท า
เครื่องหมาย √ ลงในช่องใดช่องหนึ่ง (ดีเด่น หรือดีมาก หรือดี) ของผลการประเมินในแต่ละหัวข้อการประเมิน ดังนี้    
 ดีเด่น  =   ผู้รับการประเมินมีคุณสมบัติ หรือแสดงพฤติกรรมตามหัวข้อการประเมินอย่างครบถ้วน  
และสม่ าเสมอ (10.01 - 15 คะแนน) 
 ดีมาก = ผู้รับการประเมินมีคุณสมบัติ หรือแสดงพฤติกรรมตามหัวข้อการประเมินอย่างครบถ้วน  
แต่ไม่สม่ าเสมอ (5.01 - 10 คะแนน) 
 ดี  =   ผู้รับการประเมินมีคุณสมบัติ หรือแสดงพฤติกรรมตามหัวข้อการประเมินไม่ครบถ้วน 
หรือไม่สม่ าเสมอ (1 - 5 คะแนน) 
 

                     หัวข้อการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ดีเด่น  
1.5 คะแนน 

ดีมาก 
1 คะแนน 

ดี 
0.5 คะแนน 

ก.การครองตน 
1. การปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา   
    1.1 ละเว้นการประพฤติชั่วและไม่ลุ่มหลงอบายมุข     
    1.2 เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละ     
    1.3 ซื่อสัตย์ สุจริตต่อตนเองและผู้อื่น     
    1.4 เมตตา กรุณา โอบอ้อมอารีต่อบุคคลอื่นโดยทั่วไป     
 

 

 

 

2. การรักษา...  
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                     หัวข้อการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ดีเด่น  
1.5 คะแนน 

ดีมาก 
1 คะแนน 

ดี 
0.5 คะแนน 

2. การรักษาและปฏิบัติตามระเบียบวินัยและกฎหมาย 
    2.1 รักษาและปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่ก าหนดไว้     
    2.2 ประพฤติและปฏิบัติตน อันอาจเป็นตัวอย่างแก่บุคคล
โดยทั่วไป 

   

    2.3 เชื่อฟัง และให้ความเคารพต่อผู้บังคับบัญชา     
3. การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   3 .1 ยึดความประห ยัด  ตัดทอนค่ า ใช้ จ่ า ยในทุก ด้าน                     
ลดละความฟุ่มเฟือยในการใช้ชีวิต  

   

   3.2 ยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้อง ซื่อสัตย์สุจริต     
   3.3 ไม่หยุดน่ิงที่จะหาทางให้ชีวิตหลุดพ้นจากความทุกข์ยาก                    
ด้วยการ ขวนขวายใฝ่ ห าค วามรู้ ใ ห้ มี ร าย ไ ด้ เ พ่ิ ม พูน ข้ึน                          
จนถึงข้ันพอเพียงเป็นเป้าหมายส าคัญ  

   

                                                           รวมคะแนน    
                                                  รวมคะแนนทั้งหมด  = ดีเด่น / ดีมาก / ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข.การครองคน... 
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รายการ 
ดีเด่น  

1.5 คะแนน 
ดีมาก 

1 คะแนน 
ดี 

0.5 คะแนน 
ข.การครองคน 
1. ความสามารถในการประสานสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจอันดีกับผู้บังคับบัญชาเพ่ือนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้รับบริการ 
   1.1 มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น    
   1.2 กล้าและรับผิดชอบในสิ่งที่ได้กระท า    
2. ความสามารถในการร่วมงานเป็นกลุ่ม สามารถจูงใจให้เกิดการยอมรับ และให้ความช่วยเหลือ 
   2.1 ให้ความเห็น ปรึกษา และเสนอแนะในงานที่ตน
รับผิดชอบ 

   

   2.2 เปิดโอกาสให้ทุกคนร่วมแสดงความคิดเห็นและยอมรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน พร้อมสามารถคิดเสนอเหตุผล 

   

3. ให้บริการแก่ผู้รับบริการด้วยความเสมอภาค แนะน าสิ่งที่เป็นประโยชน์ 
   3.1 ช่วยเหลือ แนะน าในสิ่งที่ดี ตลอดจนให้ข้อมูลข่าวสาร                   
ที่เป็นประโยชน์ 

   

   3.2 ให้บริการด้วยความเต็มใจ และเสมอภาคกันทุกระดับ    
4. การเป็นผู้มีความเป็นธรรมทั้งต่อตนเอง และต่อผู้อื่น 
   4.1 ประพฤติและปฏิบัติตรงตามหลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ 
วิธีการที่ก าหนด 

   

   4.2 ตัดสิน วินิจฉัย หรือแก้ปัญหา โดยใช้เหตุผล    
5. การเสริมสร้างความสามัคคี และร่วมกิจกรรมของหมู่คณะทั้งในและนอกหน่วยงาน 
   5.1 ให้ความร่วมมือ หรือเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดข้ึน      
   5.2 ให้ความส าคัญ ยกย่อง หรือให้เกียรติแก่ผู้ร่วมงาน      
                                                            รวมคะแนน    

                                                     รวมคะแนนทั้งหมด  = ดีเด่น / ดีมาก / ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค.การครองงาน 
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รายการ 
ดีเด่น  

1.5 คะแนน 
ดีมาก 

1 คะแนน 
ดี 

0.5 คะแนน 
ค.การครองงาน 
1. มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน   
   1.1 มีความรู้และเข้าใจหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ กฎ ข้อบังคับ มติ 
กฎหมายและนโยบาย 

   

   1.2 สามารถแก้ปัญหา และมีปฏิภาณ ไหวพริบ ในการปฏิบัติงาน 
และรักงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ หรืองานที่ได้รับมอบหมายด้วย
ความเต็มใจ 

   

2. ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 
   2.1 ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ที่จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน                 
อยู่เสมอ 

   

   2.2 ปฏิบัติงานในหน้าท่ีความรับผิดชอบและที่ได้รับมอบหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพอย่างต้ังใจ  

   

3. ความขยัน และพากเพียรในการท างาน 
   3.1 กระตือรือร้น ต้องการที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจนส าเร็จ    
   3.2 ขยันหมั่นเพียร เสียสละ และอุทิศเวลาให้แก่องค์กรหรืองานที่
รับผิดชอบ 

   

4. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการพัฒนานวัตกรรมในการท างาน  
   4 . 1  ส ามารถคิด ริ เ ริ่ ม  ห าหลั กก าร  แนวทาง  วิ ธี กา ร ใหม่ ๆ                    
มาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน                   

   

   4.2 สามารถปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน และสามารถท างาน
ที่ยาก หรืองานใหม่ให้ส าเร็จเป็นผลดี 

   

5. การมีผลงานดีเด่นที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและสังคม 
   5.1 เป็นผลงานที่ต้องปฏิบัติด้วยความเสียสละ วิริยะ อุตสาหะ    
   5.2 เป็นผลงานดีเด่นที่สามารถใช้เป็นตัวอย่างแก่ผู้ปฏิบัติรายอื่นได้    

                                                                    รวมคะแนน    
                                                       รวมคะแนนทั้งหมด  = ดีเด่น / ดีมาก / ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ง.การปฏิบัติตาม… 
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รายการ 
ดีเด่น  

3 คะแนน 
ดีมาก 

2 คะแนน 
ดี 

1 คะแนน 
ง.การปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม 
1 .  ยึดมั่ น ในสถาบันหลักของประ เทศอันไ ด้แก่  ชา ติ  ศาสนา 
พระมหากษัตริ ย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

   

2. ซื่ อสัตย์สุจริต  มีจิตส า นึกที่ ดีและความรับผิดชอบต่อหน้าที่                     
และมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 

   

3. ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม และด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี              
เพ่ือรักษาภาพลักษณ์ขององค์กร 

   

4. ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ต้ัง และมีจิตสาธารณะ  
    4.1 ปฏิบัติตนโดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์
ส่วนตัว 
    4.2 ต้ังใจและพยายามในการให้บริการต่อประชาชน หรือหน่วยงาน
อื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
      4.3  เข้าร่วมกิจกรรมช่วยเหลือสังคมทั้งในที่ท างาน และชุมชน 

   

5. ไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม    
รวมคะแนน    

                                                             รวมคะแนนทั้งหมด  = ดีเด่น / ดีมาก / ดี 
  
 
 (ลงช่ือ)                      ประธานคณะท างาน 
                           (                       ) 
      ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าช้ีแจง... 
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ค าช้ีแจงประกอบรายการประเมิน 
 

  ก. การครองตน หมายถึง ความประพฤติ การปฏิบัติตนชอบด้วยคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม  
จรรยาบรรณข้าราชการ เป็นท่ียอมรับของบุคคลในส่วนราชการและสังคม ประกอบด้วยคุณธรรม ควรแก่ 
การยกย่อง โดยมีประเด็นพิจารณาดังนี้ 
   1. การปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา   
    1.1 ละเว้นการประพฤติช่ัวและไม่ลุ่มหลงอบายมุข    
    1.2 เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ เสียสละ 
    1.3 ซื่อสัตย์ สุจริตต่อตนเองและผู้อื่น     
    1.4 เมตตา กรุณา โอบอ้อมอารีต่อบุคคลอื่นโดยท่ัวไป 
   2. การรักษาและปฏิบัติตามระเบียบวินัยและกฎหมาย 
    2.1 รักษาและปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายท่ีก าหนดไว้ 
    2.2 ประพฤติและปฏิบัติตน อันอาจเป็นตัวอย่างแก่บุคคลโดยท่ัวไป 
    2.3 เช่ือฟัง และให้ความเคารพต่อผู้บังคับบัญชา 
   3. การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   3.1 ยึดความประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่ายในทุกด้าน ลดละความฟุ่มเฟือยในการใช้ชีวิต 
   3.2 ยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้อง ซื่อสัตย์สุจริต 
   3.3 ไม่หยุดนิ่งท่ีจะหาทางให้ชีวิตหลุดพ้นจากความทุกข์ยาก ด้วยการขวนขวายใฝ่หาความรู้             
ให้มีรายได้เพิ่มพูนขึ้น จนถึงขั้นพอเพียงเป็นเป้าหมายส าคัญ 
   

 ข. การครองคน หมายถึง เป็นบุคคลท่ีได้รับการยอมรับ ยกย่อง ในสังคม ผู้ร่วมงานอย่างเปิดเผยท้ังต่อหน้า
และลับหลัง มีความสามารถในการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่น สามารถจูงใจให้เกิดการยอมรับและให้ความร่วมมือ  
โดยมีประเด็นพิจารณา ดังนี้ 
    1.ความสามารถในการประสานสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจอันดีกับผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงาน 
ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้รับบริการ 

 1.1 มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
 1.2 กล้าและรับผิดชอบในส่ิงท่ีได้กระท า 
2. ความสามารถในการร่วมงานเป็นกลุ่ม สามารถจูงใจให้เกิดการยอมรับ และให้ความช่วยเหลือ 

  2.1 ให้ความเห็น ปรึกษา และเสนอแนะในงานท่ีตนรับผิดชอบ 
 2.2 เปิดโอกาสให้ทุกคนร่วมแสดงความคิดเห็น และยอมรับและฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน  

พร้อมสามารถคิดเสนอเหตุผล 
  3. ให้บริการแก่ผู้รับบริการด้วยความเสมอภาค แนะน าส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ 

 3.1 ช่วยเหลือ แนะน าในส่ิงท่ีดี ตลอดจนให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ 
 3.2 ให้บริการด้วยความเต็มใจ และเสมอภาคกันทุกระดับ 
4. การเป็นผู้มีความเป็นธรรมท้ังต่อตนเอง และต่อผู้อื่น 
 4.1 ประพฤติและปฏิบัติตรงตามหลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ วิธีการท่ีก าหนด  
 4.2 ตัดสิน วินิจฉัย หรือแก้ปัญหา โดยใช้เหตุผล 
5. การเสริมสร้างความสามัคคี และร่วมกิจกรรมของหมู่คณะท้ังในและนอกหน่วยงาน   
 5.1 ให้ความร่วมมือ หรือเข้าร่วมกิจกรรมท่ีจัดขึ้น   
 5.2 ให้ความส าคัญ ยกย่อง หรือให้เกียรติแก่ผู้ร่วมงาน   

                                                                         ค. การครองงาน... 
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ค. การครองงาน หมายถึง ประพฤติปฏิบัติงานในหน้าท่ีและนอกเหนือหน้าท่ี สม่ าเสมอ เต็มใจ มีจิตมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงานท่ีรับผิดชอบ จนมีผลงานปรากฏท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการ ประชาชน  มากกว่าผู้อื่นอย่าง 
เด่นชัด มีความสามารถปฏิบัติงานในหน้าท่ีและงานท่ีได้รับมอบหมายอย่างดี โดยมีประเด็นพิจารณา ดังนี้    

1. มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน  
  1.1 มีความรู้และเข้าใจหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ กฎ ข้อบังคับ มติ กฎหมายและนโยบาย 
 1.2 สามารถแก้ปัญหา และมีปฏิภาณ ไหวพริบ ในการปฏิบัติงาน และรักงานในหน้าท่ีความ
รับผิดชอบ หรืองานท่ีได้รับมอบหมายด้วยความเต็มใจ 
 2. ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 
 2.1 ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ 
  2.2 ปฏิบัติงานในหน้าท่ีความรับผิดชอบและท่ีได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต้ังใจ 
  3. ความขยัน และพากเพียรในการท างาน 

 3.1 กระตือรือร้น ต้องการท่ีจะปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายจนส าเร็จ 
 3.2 ขยันหมั่นเพียร เสียสละ และอุทิศเวลาให้แก่องค์กรหรืองานท่ีรับผิดชอบ 
 4. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการพัฒนานวัตกรรมในการท างาน 
 4.1 สามารถคิดริเริ่ม หาหลักการ แนวทาง วิธีการใหม่ๆ มาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน                   
 4.2 สามารถปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสามารถท างานท่ียาก หรืองานใหม่ 

ให้ส าเร็จเป็นผลดี 
 5. การมีผลงานดีเด่นท่ีเป็นประโยชน์ต่อราชการและสังคม 
  5.1 เป็นผลงานท่ีต้องปฏิบัติด้วยความเสียสละ วิริยะ อุตสาหะ 
  5.2 เป็นผลงานดีเด่นท่ีสามารถใช้เป็นตัวอย่างแก่ผู้ปฏิบัติรายอื่นได้ 
   

 ง. การปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม 
 1. ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบ 

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ 
 2. ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกท่ีดีและความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี และมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 3. ยืนหยัดในส่ิงท่ีถูกต้องชอบธรรม และด ารงตนเป็นแบบอย่างท่ีดีเพื่อรักษาภาพลักษณ์ของทางองค์กร 

 4. ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีต้ัง และมีจิตสาธารณะ  
  4.1 ปฏิบัติตนโดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วนตัว 
  4.2 ต้ังใจและพยายามในการให้บริการต่อประชาชน ข้าราชการ หรือหน่วยงานอื่น ๆ   ท่ีเกี่ยวข้อง 
  4.3  เข้าร่วมกิจกรรมช่วยเหลือสังคมท้ังในท่ีท างาน และ/หรือชุมชน  
 5. ไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 
   

   
 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


