
สรุปหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจ า 
เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น 

คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการคัดเลือก 
๑. เป็นข้าราชการพลเรือนหรือลูกจ้างประจ า ของ สค. 
๒. ด ารงต าแหน่งสูงสุดไม่เกินต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดับสูง และมีสถานะเป็นข้าราชการ 
    พลเรือนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๓. มีระยะเวลาในการปฏิบัติราชการต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒        
    (นับต่อเนื่องทุกส่วนราชการ) 
๔. ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษทางวินัยหรืออยู่ระหว่างสอบสวนทางวินัย 
๕. ไม่อยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวนในคดีอาญา หรืออยู่ระหว่างการด าเนิน

คดีอาญาในศาล  
๖.  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเว้นแต่โทษส าหรับความผิดที่ได้

กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  ๗.  ไม่เคยได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นมาก่อน ตลอดระยะเวลารับราชการ    

นับต่อเนื่องทุกสังกัดที่รับราชการเป็นข้าราชการฝ่ายพลเรือน 
  ๘.  เป็นผู้มีความประพฤติ ปฏิบัติตนชอบด้วยคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ

ข้าราชการ เป็นที่ยอมรับของบุคคลในส่วนราชการและสังคม 
  ๙.  เป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับ ยกย่อง ในเพ่ือน ในสังคมร่วมงานอย่างเปิดเผยทั้งต่อหน้าและลับหลัง 

 ๑๐. ประพฤติปฏิบัติงานในหน้าที่และนอกเหนือหน้าที่ สม่ าเสมอ เต็มใจ มีจิตมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
งานที่รับผิดชอบ จนมีผลงานปรากฏที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการ ประชาชน มากกว่าผู้อ่ืนอย่างเด่นชัด 

๑๑.  เป็นผู้มีผลงานเชิงประจักษ์ ดีเด่น เป็นที่ยอมรับ สมควรได้รับการยกย่อง ให้หมายรวมถึง     
ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เป็นอันดับแรก ผลงานจากการอุทิศทุ่มเท เสียสละ เกิดประโยชน์ยิ่งกับส่วน
ราชการและประชาชน ทั้งนี้อาจปรากฏเป็นผลงานด้านเอกสารที่สืบค้นได้เชิงประจักษ์ กรณีผลงานของ
ลูกจ้างประจ า ซึ่งมีข้อจ ากัดทางเอกสาร เพราะลักษณะงานจะเป็นภาคปฏิบัติ เห็นสมควรพิจารณาจาก
รูปธรรมของผลงานที่ยอมรับจากผู้เกี่ยวข้องเป็นส าคัญ 

๑๒. ข้าราชการช่วยราชการให้อยู่ในสัดส่วนการคัดเลือกฯ ของต้นสังกัด 
๑๓. ส่วนราชการต้องคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นไม่เกินจ านวนที่คณะอนุกรรมการคัดเลือก

ข้าราชการพลเรือนดีเด่นก าหนด โดยพิจารณาจากจ านวนข้าราชการและลูกจ้างประจ าที่มีอยู่  และรับ     
อัตราเงินเดือน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒  

จ านวนข้าราชการพลเรือนดีเด่นที่ส่วนราชการระดับกรมคัดเลือกได้ ขึ้นอยู่กับจ านวนข้าราชการ
และลกูจ้างประจ าในส่วนราชการรวมกัน ดังนี้ 

        รายละเอียด   จ านวน (คน)  คัดเลือกได้ (คน)       หมายเหตุ 
ข้าราชการ+ลูกจ้างประจ า  ๑ – ๓๐๐        ไม่เกิน ๑ ไม่จ ากัดกลุ่ม 
ข้าราชการ+ลูกจ้างประจ า ๓๐๑ – ๓,๐๐๐        ไม่เกิน ๒ ไม่จ ากัดกลุ่ม 
ข้าราชการ+ลูกจ้างประจ า ๓,๐๐๑ – ๑๐,๐๐๐        ไม่เกิน ๓ ไม่จ ากัดกลุ่ม 
ข้าราชการ+ลูกจ้างประจ า ๑๐,๐๐๑ ขึ้นไป        ไม่เกิน ๔ ไม่จ ากัดกลุ่ม 

/๑๔. การแบ่งกลุ่ม... 



-๒- 

๑๔. การแบ่งกลุ่ม 

กลุ่มที่ ต าแหน่งประเภทและระดับ 
๑ ต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดับต้น และระดับสูง 

ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 
๒ ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ 

ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส และทักษะพิเศษ 
๓ ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 

ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ระดับช านาญงาน 
๔ ลูกจ้างประจ า 

    หมายเหตุ ข้าราชการต าแหน่งอย่างอ่ืน ให้เทียบต าแหน่งประเภทและระดับเท่ากับข้าราชการพลเรือน  
                ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว๓๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๓  
                และ ที่ นร ๑๐๐๘/ว๔ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ 

 
๑๕. ผลการคัดเลือก ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการคัดเลือกของส่วนราชการนั้นๆ ไม่จ าเป็น

ว่าต้องมีทุกกลุ่ม แต่หากกลุ่มที่ ๓ และที่ ๔ มีคุณภาพงาน คน พฤติกรรม เท่าเทียมหรือใกล้เคียงกัน       
แต่เลือกได้เพียงคนเดียว ให้ส่วนราชการพิจารณาเลือกกลุ่มที่ ๔ เป็นอันดับแรก 

๑๖. กรณีที่ไม่มีผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนถึงระดับได้รับการพิจารณาส่วนราชการจะงดส่งผลการ
คัดเลือกได้ ทั้งนี้จะไม่ส่งผลถึงปีต่อไป แต่ประการใด  

 
สค. มีข้าราชการและลูกจ้างประจ าในสังกัด รวมทั้งสิ้น ๔๕๐ คน (ข้าราชการ ๓๒๕ คน ลูกจ้างประจ า 
๑๒๕ คน) ดังนั้น จึงอยู่ในเกณฑ์ จ านวน ๓๐๑ ถึง ๓,๐๐๐ คน คัดเลือกข้าราชการดีเด่นได้ไม่เกิน ๒ คน    
เมื่อคัดเลือกข้าราชการดีเด่นของ สค. ได้แล้วให้ด าเนินการดังนี้ 

๑.๑ จัดท าแบบรายงานการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (แบบ ๑)     
ที่กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน พร้อมส าเนา จ านวน ๑ ชุด (พร้อมติดรูปถ่าย ๑ นิ้ว) 

๑.๒ จัดท าแบบรายงานการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (แบบ ๔)     
โดยกรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ส านักงาน ก.พ.http://www.ccsc.go.th/ethics/jumkunjai และพิมพ์
แบบฟอร์มดังกล่าวเพ่ือลงนามอจ านวน ๑ ชุด  

๑.๔ จัดส่งเอกสารตามข้อ ๑.๑ - ๑.๒ พร้อมแนบส าเนาบัตรข้าราชการหรือลูกจ้างประจ า จ านวน 
๑ ฉบับ/คน ให้กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น 
ด าเนินการต่อ 

 
 

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


