
 
แบบประเมินการคัดเลือกพนักงานเทศบาลดีเดน ประจําป ๒๕62 

กลุมตําแหนง ขาราชการประเภทบริหารทองถ่ิน/อํานวยการทองถ่ิน/  ขาราชการประเภทวิชาการ/ท่ัวไป/สาย
งานบริหารสถานศึกษา       สายงานนิเทศการศึกษา 
 ขาราชการสายงานการสอน  ลูกจางประจําหรือพนักงานจาง 

ชื่อ-สกุลผูเขารับการประเมิน  
ตําแหนง  สังกัด  

ไดรับการเสนอชื่อโดยวิธี  บุคคลเสนอชื่อบุคคล    สวนราชการ/โรงเรียนเสนอชื่อบุคคล 

คําช้ีแจง ใหคณะกรรมการคัดเลือกฯ ประเมินจากประวัติและผลงาน โดยใหคาคะแนนตาม
รายการประเมิน ดังนี ้

ดีท่ีสุด=๕คะแนน, ดีมาก=๔คะแนน, ด=ี๓คะแนน, ปานกลาง=๒คะแนน,  
พอใช=๑คะแนน 

รายการประเมิน ดี
ท่ีสุด 

ดีมาก ดี ปาน
กลาง 

พอใช 

ก. การครองตนเอง (๒๕ คะแนน) 
(๑) การพ่ึงตนเอง ขยันหม่ันเพียร และความรับผิดชอบ      
(๒)การประหยัดและเก็บออม      
(๓)การรักษาระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย      
(๔)การปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา      
(๕)การมีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย      

รวม ก. การครองตนเอง  คะแนน 

ข.การครองคน (๒๕ คะแนน) 
๑)ความสามารถในการสานสัมพันธ และสรางความเขาใจอันดีกับ

ผูบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงาน ผูใตบังคับบัญชาและผูมาติดตองาน 
     

๒)ความสามารถในการรวมทํางานเปนกลุม สามารถจูงใจใหเกิดการ
ยอมรับและใหความรวมมือ 

     

๓)ใหบริการแกผูมาติดตองานดวยความเสมอภาคแนะนําสิ่งท่ีเปน
ประโยชน 

     

๔)การเปนผูมีความเปนธรรมท้ังตนเองและผูอ่ืน      
๕)การเสริมสรางความสามัคคี และรวมกิจกรรมของหมูคณะท้ังใน

และนอกหนวยงาน 
     

รวม ข.การครองคน  คะแนน 

แบบ 3 

(สําหรับกรรมการผูประเมิน) 

รูปถายขนาด 

3 X 4 ซม. 

(1.5 นิ้ว) 



รายการประเมิน ดี
ท่ีสุด 

ดีมาก ดี ปาน
กลาง 

พอใช 

ค.การครองงาน (๒๕ คะแนน) 
๑) ความรับผิดชอบตอหนาท่ี      
๒) ความรูความสามารถ และความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน      
๓)ความคิดริเริ่มสรางสรรคและปรับปรุงงาน      
๔)ความพากเพียรในการทํางานและผลงานเปนท่ีพอใจ      
๕)การคํานึงถึงประโยชนสวนรวมและประชาชน      

รวม ค.การครองงาน  คะแนน 

ง.ผลงานดีเดน(๒๕ คะแนน) 
๑)ผลงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับหนาท่ีความรับผิดชอบ      
๒)ผลงานดังกลาวเปนประโยชนตอราชการและสังคม      
๓)เปนผลงานการบริการประชาชนท่ีสามารถใชเปนตัวอยางแก

บุคคลอ่ืนได 
     

๔)เปนผลงานท่ีเกิดจากความริเริ่มสรางสรรค      
๕)เปนผลงานท่ีตองปฏิบัติดวยความเสียสละ วิริยะ อุตสาหะ      

รวม ง.ผลงานดีเดน  คะแนน 
รวมคะแนนทุกดาน (100 คะแนน)  คะแนน 

 

 

ความเห็นของคณะกรรมการผูประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ  ผูประเมิน 
(  ) 

          /                   /  



คําช้ีแจงเกณฑการประเมิน 

ใหผูประเมินพิจารณาองคประกอบตางๆ ในการใหคะแนนตามแบบรายงานการประเมิน คือ 

ก.การครองตน หมายถึง ความประพฤติ การปฏิบัติตนชอบดวยคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณขาราชการ เปนท่ียอมรับของบุคคลในสวนราชการและสังคม ประกอบไปดวยคุณธรรมควรแก 
การยกยอง โดยพิจารณาจากองคประกอบคานิยมพ้ืนฐาน ๕ ประการ ดังนี ้

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

๒. การประหยัดและเก็บออม 
๒.๑ รูจักใชจายแหงฐานะ 
๒.๒ รูจักใชทรัพยสินของทางราชการใหเปนประโยชนและประหยัด 
๒.๓ รูจักมัธยัสถและเก็บออม เพ่ือสรางฐานะตนเองและครอบครัว 
๒.๔ รูจักดูแล บํารุงและรักษาทรัพยสินของตนเองและสวนรวม 

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

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

๕. การมีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 
๕.๑ สงเสริม สนับสนุนระบอบประชาธิปไตยและปฏิบัติตามนโยบายของราชการและทางรัฐบาล 
๕.๒ เขารวมในศาสนกิจและทํานุบํารุงศาสนา 
๕.๓ ปฏิบัติตนเปนคนดี เชน ปองกันประเทศ เสียภาษี เคารพกฎหมาย เปนตน  
๕.๔ มีความจงรักภักดีและเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย เชน ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตาม 

พระบรมราชาโอวาท หรือเขารวมพิธีในโอกาสสําคัญอยางสมํ่าเสมอ เปนกิจวัติปกติ เปนตน 

ข.การครองคน หมายถึง เปนบุคคลท่ีไดรับการยอมรับ ยกยอง ในเพ่ือน ในสังคมรวมงานอยางเปดเผยท้ัง
ตอหนาและลับหลัง มีความสามารถในการติดตอสัมพันธกับผูอ่ืน สามารถจูงใจใหเกิดการยอมรับและใหความรวมมือ 
โดยพิจารณาจากองคประกอบ ดังตอไปนี ้

๑. ความสามารถในการประสานงานและสรางความเขาใจอันดีกับผูบังคับบัญชาเพ่ือนรวมงาน
ผูใตบังคับบัญชาและผูมาติดตองาน 

๑.๑ มีมนุษยสัมพันธดี 
๑.๒ ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 



๑.๓ กลาและรับผิดชอบในสิ่งท่ีไดกระทํา 
๑.๔ มีน้ําใจ ชวยเหลือ และใหความรวมมือในการปฏิบัติงาน 

๒. ความสามารถในการรวมทํางานเปนกลุม สามารถจูงใจใหเกิดการยอมรับและใหความชวยเหลือ 
๒.๑ ใหความเห็น ปรึกษา และเสนอแนะในงานท่ีตนรับผิดชอบ 
๒.๒ การมีสวนรวมในงานท่ีรับผิดชอบ 
๒.๓ ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูรวมงาน 
๒.๔ มีความสามารถในการคิดและเสนอเหตุผล 
๒.๕ สามารถปฏิบัติงานเต็มความรู ความสามารถ 
๒.๖ เปดโอกาสใหทุกคนรวมแสดงความคิดเห็น 

๓.ใหบริการแกผูมาติดตองานดวยความเสมอภาค แนะนําสิ่งท่ีเปนประโยชน 
๓.๑ มีความสํานึกและถือเปนหนาท่ีท่ีจะตองใหบริการ 
๓.๒ ชวยเหลือ แนะนําในสิ่งท่ีดี ตลอดจนใหขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชน 
๓.๓ ใหบริการดวยความเต็มใจ และเสมอภาคกันทุกระดับ 
๓.๔ มีอัธยาศัยดี เปนกันเอง และสุภาพตอทุกคน 

๔. การเปนผูมีความเปนธรรมท้ังตอตนเองและผูอ่ืน 
๔.๑ ประพฤติและปฏิบัติตรงหลักเกณฑ กฎ ระเบียบ วิธีการท่ีกําหนด 
๔.๒ ถือประโยชนของทางราชการหรือสวนรวมเปนท่ีตั้ง 
๔.๓ ตัดสิน วินิจฉัย หรือแกปญหา โดยใชเหตุผล 

๕. การเสริมสรางความสามัคคีและรวมกิจกรรมของหมูคณะ ท้ังในและนอกหนวยงาน 
๕.๑ การใหความรวมมือ หรือเขารวมกิจกรรมท่ีจัดข้ึน 
๕.๒ เสนอแนะขอคิดเห็นท่ีเปนประโยชนตองาน 
๕.3 ใหความสําคัญ ยกยอง หรือใหเกียรติแกผูรวมงาน 

ค. การครองงาน หมายถึง ประพฤติปฏิบัติงานในหนาท่ีและนอกเหนือหนาท่ี สมํ่าเสมอ เต็มใจ มีจิตมุง
ผลสัมฤทธิ์ของงานท่ีรับผิดชอบ จนมีผลงานปรากฏท่ีเปนประโยชนตอสวนราชการ ประชาชน มากกวาผูอ่ืนอยาง
เดนชัด มีความสามารถปฏิบัติในหนาท่ีและงานท่ีไดรับมอบหมายอยางดี โดยพิจารณาจากองคประกอบ ดังตอไปนี ้

๑. ความรับผิดชอบตอหนาท่ี 
๑.๑ การศึกษา คนควา หาความรูท่ีจําเปนตองใชในงานปฏิบัติงานอยูเสมอ 
๑.๒ มีความตั้งใจปฏิบัติงานใหไดรับความสําเร็จ 
๑.๓ สนใจและเอาใจใสงานท่ีรับผิดชอบ 
๑.๔ ปฏิบัติงานในหนาท่ีความรับผดิชอบและไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
๑.๕ ใหความรวมมือและชวยเหลือในการปฏิบัติงาน 

๒. มีความรูความสามารถ และความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
๒.๑ มีความรูและเขาใจหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบ กฎ ขอบังคับ มติ กฎหมาย และนโยบาย 
๒.๒ มีความสามารถในการนําความรูท่ีมีอยูไปใชในการปฏิบัติงานไดเปนอยางด ี
๒.๓ มีความสามารถในการแกปญหา และมีปฏิภาณ ไหวพริบ ในการปฏิบัติงาน 
๒.๔ รักและชอบท่ีจะปฏิบัติงานในหนาท่ีความรับผิดชอบ หรืองานท่ีไดรับมอบหมาย ดวยความเต็มใจ 
 
 
 



 

๓. ความคิดริเริ่มสรางสรรคและปรับปรุงงาน 
๓.๑ มีความสามารถในการคิดริเริ่ม หาหลักการ แนวทาง วิธีการใหมๆ มาใชประโยชนในการ

ปฏิบัติงาน 
๓.๒ มีความสามารถในการปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
๓.๓ มีความสามารถในการทํางานท่ียาก หรืองานใหมใหสําเร็จเปนผลด ี

๔. ความพากเพียรในการทํางาน และมีผลงานท่ีเปนท่ีนาพอใจ 
๔.๑ มีความกระตือรือรน ตองการท่ีจะปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายจนสําเร็จ 
๔.๒ มีความขยันหม่ันเพียร เสียสละ และอุทิศเวลาใหแกราชการหรืองานท่ีรับผิดชอบ 
๔.๓ ไดรับการยกยองในความสําเร็จของงาน 
๔.๔ สามารถปฏิบัติงานในภาวะท่ีมีขอจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน ขาดแคลน วัสดุ อุปกรณ 

หรือ อัตรากําลัง เปนตน 

๕. การคํานึงประโยชนของสวนรวมและประชาชน 
๕.๑ การปฏิบัติงานยดึหลักผลประโยชนของสวนรวมและประชาชน  
๕.๒ การดําเนินงานสอดคลองหรือเปนไปตามความตองการของสวนรวมและประชาชน 
๕.๓ ใชวัสดุ อุปกรณและสาธารณูปโภคไดอยางประหยัดและเหมาะสม 
๕.๔ รวมมือ ชวยเหลือ และประสานงานระหวางราชการกับประชาชน 

ง.ผลงานดีเดน หมายถึง มีผลงานเชิงประจักษ ดีเดน เปนท่ียอมรับ สมควรไดรับยกยอง โดยใหหมาย
รวมถึงผลการปฏิบัติงานในหนาท่ีเปนอันดับแรก ผลงานจากการอุทิศทุมเท เสียสละเกิดประโยชนยิ่งกับสวนราชการ
และประชาชน ท้ังนี้อาจปรากฏเปนผลงานดานเอกสารท่ีสืบคนไดเชิงประจักษและ/หรือ ผลการปฏิบัติท่ีไมปรากฏเปน
เอกสารแตเปนรูปธรรมท่ียอมรับอยางกวางขวางของผูท่ีเก่ียวของ โดยพิจารณาจากองคประกอบ ดงัตอไปนี้ 

๑. ผลงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับหนาท่ีความรับผิดชอบ 
  ๑.๑ เอาใจใส ดูแล การบริการประชาชน 
  ๑.๒ งานท่ีปฏิบัติสําเร็จดวยความเรียบรอย 
  ๑.๓ ปฏิบัติงานดวยความรวดเร็ว ทันตามกําหนดไมลาชา  

๒. ผลงานดังกลาวเปนประโยชนตอราชการและสังคม 
๒.๑ เปนผลงานท่ีทางราชการไดรับประโยชน 
๒.๒ ประชาชนไดรับประโยชนจากผลงานท่ีปฏิบัติงาน 
๒.๓ ใชงบประมาณของทางราชการนอยแตไดรับประโยชนมาก 

๓. เปนผลงานบริการประชาชนท่ีสามารถใชเปนตัวอยางแกบุคคลอ่ืนได 
๓.๑ ผลงานเปนท่ียอมรับนับถือแกบุคคลอ่ืน 
๓.๒ เปนลักษณะผลงานท่ีปรากฏใหชัดเจน 
๓.๓ บุคคลอ่ืนสามารถนําใชเปนตัวอยางได 

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

๕. เปนผลงานท่ีตองปฏิบัติดวยความเสียสละ วิริยะ อุตสาหะ 



๕.๑ ปฏิบัติในเวลาราชการโดยไมบกพรอง 
๕.๒ อุทิศตนปฏิบัติงานนอกเหนือเวลาราชการ 
๕.๓ มีความพากเพียรพยายามในการทํางาน 

การประเมินใหเปนดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเดน ประจําป 2560 ท่ีจะดําเนินการ
ใหท่ัวถึงและเปนธรรม เปาหมายผลการคัดเลือกเปนท่ียอมรับ สรางคุณคา คุณภาพขององคการบริหารสวนจังหวัด
นครศรีธรรมราชเปนสําคัญ ท้ังนี้ พิจารณาจากแบบประวัติ หลักฐานประกอบการพิจารณา หรือสัมภาษณ โดยให
คะแนนประเมินตามเกณฑการคัดเลือกท่ีกําหนด  

ผูท่ีไดรับการคัดเลือกเปนบุคลากรดีเดน ตองมีผลคะแนนการประเมินไมนอยกวา รอยละ ๘๕ กรณี
คะแนนการคัดเลือกเทากัน ใหพิจารณาผูไดคะแนนการครองตนมากกวา ถาคะแนนการครองตนเทากันใหพิจารณาผู
ไดคะแนนการครองคนมากกวา ถาคะแนนการครองคนเทากัน ใหพิจารณาผูไดคะแนนการครองงานมากกวา ถาได
คะแนนการครองงานเทากันใหพิจารณาผูไดคะแนนผลงานมากกวา ถายังไดคะแนนเทากันอีกใหพิจารณาผูท่ีมีอาวุโส
ตามระเบียบราชการมากกวา 
 


