
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจ าปี 2564 
 
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจ าปี 2564 มีประเด็น                   

ที่ก าชับในการด าเนินการ 4 เรื่อง คือ 
 1) การคัดเลือกข้าราชการฝ่ายพลเรือนที่สังกัดส่วนภูมิภาค ให้หมายรวมถึง

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการต ารวจ และหมายรวมถึงลูกจ้างประจ าในสังกัดส่วนราชการดังกล่าว     
หากปฏิบัติหน้าที่ในพื้นท่ีจังหวัดใดให้อยู่ในสัดส่วนการคัดเลือกฯ ของจังหวัดนั้น ๆ 

 2) ส่วนราชการต้องคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นไม่เกินจ านวนที่
คณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นก าหนด โดยพิจารณาจากจ านวนข้าราชการและลูกจ้างประจ าที่มีอยู่ 
และรับอัตราเงินเดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 (ไม่รวมคนมาช่วยราชการ) ดังนี้ 

จ านวน  
(คน) 

จ านวนที่คัดเลือกได้ 
(คน) 

หมายเหตุ 

1 - 300 ไม่เกิน 1 ไม่จ ากัดกลุ่ม 
301 - 3,000 ไม่เกิน 2 ไม่จ ากัดกลุ่ม 

3,001 - 10,000 ไม่เกิน 3 ไม่จ ากัดกลุ่ม 
10,001 ขึ้นไป ไม่เกิน 4 ไม่จ ากัดกลุ่ม 

 ส าหรับจังหวัดชลบุรีมีข้าราชการ + ลูกจ้างประจ า ประมาณ 21,192 คน              
(ข้อมูลจากส านักงาน ก.พ. ปี 2563) ซึ่งอยู่ช่วงระหว่างจ านวน 10,001 คนขึ้นไป จ านวนที่คัดเลือกได้ไม่เกิน 4 คน                        
และไม่จ ากัดกลุ่ม 
    3) การนับระยะเวลาปฏิบัติราชการในปีนี้ ให้นับระยะเวลาปฏิบัติราชการ
ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยให้นับต่อเนื่องทกุสังกัดที่รับราชการ 

 4) กลุ่มของผู้เข้ารับการคัดเลือกจ าแนกเป็น 4 กลุ่ม เพ่ือให้เหมาะสมส าหรับ    
การพิจารณาแต่การส่งผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น จะไม่จ ากัดกลุ่ม โดยจ าแนกกลุ่มตามประเภท     
และระดับต าแหน่ง ดังนี้ 

กลุ่มท่ี ต าแหน่งประเภทและระดับ 
1 ต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดับต้น และระดับสูง 

ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 
2 ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ 

ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส และระดับทักษะพิเศษ 
3 ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 

ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และระดับช านาญงาน 
4 ลูกจ้างประจ า 

หมายเหตุ   ข้าราชการต าแหน่งอย่างอ่ืน ให้เทียบต าแหน่งและระดับเท่าข้าราชการพลเรือน 
 ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 30 ลงวันที่ 15 กันยายน 2553 
     และหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 4 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2558 
 และหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 9 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 
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 ทั้งนี้ วิธีการที่ก าหนดตามคู่มือการคัดเลือกฯ โดยคัดเลือกผู้มีความประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี      
ในการครองตน ครองคน ครองงาน และมีผลการปฏิบัติงานดีเด่น เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ     
เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. ๒๕64 โดยผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นให้เป็นไป              
ตามมติของคณะกรรมการคัดเลือกของส่วนราชการนั้น ๆ โดยกระทรวงศึกษาธิการก าหนดให้ส่งข้อมูลภายในวันที่             
18 กุมภาพันธ์ 2565 

 
คุณสมบัติของข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี 2564 

 
         คณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ได้ก าหนดคุณสมบัติหลักเกณฑ์               
และวิธีการในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี ๒๕64 ดังนี้ 
         คุณสมบัติของผู้ได้รับการคัดเลือก 

      1) เป็นข้าราชการฝ่ายพลเรือนตามกฎหมาย ดังนี้ 
    ๑.1) เป็นข้าราชการพลเรือน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน                
ที่ได้รับเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือน ในกระทรวง ทบวง กรม ฝ่ายพลเรือน 
    ๑.๒) เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
    ๑.๓) เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วย
ข้าราชการคร ูและบุคลากรทางการศึกษา 
    ๑.๔) เป็นข้าราชการต ารวจ ตามกฎหมายว่าด้วยต ารวจแห่งชาติ 

ทั้งนี้ ให้หมายรวมถึงลูกจ้างประจ าในส่วนราชการ ตามข้อ ๑.๑ - ๑.๔ ยกเว้น             
ดาโต๊ะยุติธรรม ในสังกัดส านักงานศาลยุติธรรมและข้าราชการและลูกจ้างประจ าในสังกัดกระทรวงกลาโหม 
         2) ข้าราชการตามข้อ 1.1 - 1.4 ต้องมีต าแหน่งสูงสุดไม่เกินต าแหน่งประเภทอ านวยการ
ระดับสูง และมีสถานะเป็นข้าราชการพลเรือนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
         3) เป็นผู้มีระยะเวลาปฏิบัติราชการต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่     
30 กันยายน 2564 โดยให้นับต่อเนื่องทุกสังกัดที่รับราชการเป็นข้าราชการฝ่ายพลเรือนตามข้อ 1.1 - 1.4 
             3.1) กรณีลาออกจากราชการและกลับเข้ารับราชการใหม่ ให้เริ่มต้นนับ
ระยะเวลาปฏิบัติราชการตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้กลับเข้ารับราชการใหม่ 
             3.2) การนับระยะเวลาปฏิบัติราชการให้นับระยะเวลาทวีคูณรวมเข้ากับ
ระยะเวลาปฏิบัติราชการปกติ 
         4) ไมเ่ป็นผู้เคยถูกลงโทษทางวินัยหรืออยู่ระหว่างถูกสอบสวนทางวินัย 
         5) ไมเ่ป็นผู้อยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวนในคดีอาญา หรืออยู่ระหว่าง
การด าเนินคดีอาญาในศาล  
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         6) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเว้นแต่โทษส าหรับ
ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
         7) ไม่ เป็นผู้ เคยได้ รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดี เด่นมาก่อน                     
ตลอดระยะเวลารับราชการนับต่อเนื่องทุกสังกัดที่รับราชการเป็นข้าราชการฝ่ายพลเรือน ตามข้อ 1.1 – 1.4 
         8) เป็นผู้มีความประพฤติ การปฏิบัติตนชอบด้วยคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณข้าราชการ เป็นที่ยอมรับของบุคคลในส่วนราชการและสังคม 
         9) เป็นผู้ได้รับการยอมรับ ยกย่อง ในสังคม ผู้ร่วมงานอย่างเปิดเผยทั้งต่อหน้า       
และลับหลัง 
         10) เป็นผู้มีความประพฤติปฏิบัติงานในหน้าที่และนอกเหนือหน้าที่ สม่ าเสมอ  
เต็มใจ มีจิตมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานที่รับผิดชอบ จนมีผลงานปรากฏที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการ ประชาชน 
มากกว่าผู้อ่ืนอย่างเด่นชัด 
         11) เป็นผู้มีผลงานเชิงประจักษ์ ดีเด่น เป็นที่ยอมรับ สมควรได้รับการยกย่อง               
โดยค านึงถึงผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เป็นอันดับแรก ผลงานจากการอุทิศ ทุ่มเท เสียสละ เกิดประโยชน์ยิ่ง          
กับส่วนราชการและประชาชน ทั้งนี้ อาจปรากฏเป็นผลงานด้านเอกสารที่สืบค้นได้เชิงประจักษ์ 

            กรณีผลงานของลูกจ้างประจ า ซึ่งมีข้อจ ากัดทางเอกสารเพราะลักษณะงาน      
จะเป็นภาคปฏิบัติ ให้พิจารณาจากรูปธรรมของผลงานที่ยอมรับจากผู้เกี่ยวข้องเป็นส าคัญ 
         12) การคัดเลือกข้าราชการฝ่ายพลเรือนที่สังกัดส่วนกลาง  
     12.1) กรณีข้าราชการสังกัดส่วนกลาง และหน่วยงานตั้งอยู่ในภูมิภาค รวมทั้ง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต่างประเทศ ให้คัดเลือกกับต้นสังกัดส่วนกลาง 
     12.2) ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการต ารวจ      
และหมายรวมถึงลูกจ้างประจ าในสังกัดส่วนราชการที่กล่าว จะต้องครอบคลุมถึงส่วนราชการที่มีฐานะต่ ากว่ากรม     
ที่ตั้งอยู่ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครด้วย 
         13) การคัดเลือกข้าราชการฝ่ายพลเรือนที่สังกัดส่วนภูมิภาค ให้หมายรวมถึง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการต ารวจ และหมายรวมถึงลูกจ้างประจ าในสังกัดส่วนราชการ
ดังกล่าว หากปฏิบัติหน้าที่ในพืน้ที่จังหวัดใดให้อยู่ในสัดส่วนการคัดเลือกฯ ของจังหวัดนั้น ๆ 
         14) ข้าราชการช่วยราชการให้อยู่ในสัดส่วนการคดัเลือกฯ ของต้นสังกัด 
         15) ส่วนราชการต้องคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดี เด่นไม่ เกินจ านวนที่
คณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นก าหนด โดยพิจารณาจากจ านวนข้าราชการและลูกจ้างประจ าที่มีอยู่ 
และรับอัตราเงินเดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 (ไม่รวมคนมาช่วยราชการ) 
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เกณฑ์การการให้คะแนนข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี 2564 
 

        การพิจารณาเกณฑ์การให้คะแนน ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี 2564        
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นในปีนี้ จึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนน  
โดยพิจารณาจากข้อมูลด้านต่างๆ 50 คะแนน และการสัมภาษณ์ 50 คะแนน รวม 10๐ คะแนน ดังนี้ 
         ๑) พิจารณาจากผลงานการครองตน ครองคน ครองงาน ตามความเห็น           
ของผู้บังคับบัญชาที่เสนอ 2๐ คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
         ๑) คะแนน ๑๐๐ คะแนน   = 2๐ คะแนน 
         ๒) คะแนน ๙๐-๙๙ คะแนน   = 15 คะแนน 
           ๓) คะแนน ๘๐-๘๙ คะแนน   = 10 คะแนน 
         ๔) คะแนน 79 คะแนนลงไป   = 5   คะแนน 
        ๒) พิจารณาจากประวัติการรับราชการ 10 คะแนน โดยพิจารณาจาก 
         ๑) รับราชการ ๒๐ ปีขึ้นไป   = 10 คะแนน 
         ๒) รับราชการ ๑5-๑๙ ปี   = 9   คะแนน 
         ๓) รับราชการ ๑๐-๑4 ปี   = 8   คะแนน 
         ๔) รับราชการ ๑3 ปีลงไป   = 7   คะแนน 
       ๓) พิจารณาจากผลการเลื่อนเงินเดือนประจ าปี ใน ๓ ปีที่ผ่านมา 10 คะแนน 
พิจารณาจากผลรวมของอัตราร้อยละ ที่ได้รับใน ๓ ปี ดังนี้ 
         ๑) อัตรารวมร้อยละ 30-36   = 10 คะแนน 
         ๒) อัตรารวมร้อยละ 20-29   = 9   คะแนน 
         ๓) อัตรารวมร้อยละ 10-19   = 8   คะแนน 
         ๔) อัตรารวมร้อยละ 1-9   = 7   คะแนน 
        ๔) พิจารณาจากความมุ่งมั่นในการจัดท าเอกสารผลงาน ๑๐ คะแนน โดยแบ่งเป็น 
         ๑) การจัดท ารูปเล่ม    = ๒   คะแนน 
         ๒) ความครบถ้วน (หน้าปก,ค าน า,สารบรรณ,  = ๓   คะแนน 
                                               ผลงาน,ภาคผนวก)     
         ๓) เนื้อหาของเอกสาร    = ๕   คะแนน 
 


