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แนวทางการคัดเลือกขาราชการพลเรือนและลูกจางประจําดีเดน
1. คุณสมบัติของผูที่จะไดรับการคัดเลือก
๑.๑. จะตองเปนขาราชการพลเรือนหรือลูกจางประจําสังกัดกรมชลประทาน
1.2. เปนผูมีระยะเวลาปฏิบัติราชการตอเนื่องไมนอยกวา ๕ ป นับถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕6 โดยให
นับตอเนื่องทุกสังกัดที่รับราชการเปนขาราชการฝายพลเรือน
1.2.1. กรณีลาออกจากราชการใหเริ่มตนนับระยะเวลาปฏิบัติราชการใหมตั้งแตวันที่ไดรับอนุมัติ
ใหกลับเขารับราชการ
1.2.2. การนับ ระยะเวลาปฏิบัติร าชการให นับ ระยะเวลาทวีคูณรวมเขากับ ระยะเวลาปฏิบัติ
ราชการปกติ
1.3. ไมเปนผูเคยถูกลงโทษทางวินัยหรืออยูระหวางสอบสวนทางวินัย
1.4. ไมเปนผูอยูระหวางการสอบสวนของพนักงานสอบสวนในคดีอาญา หรืออยูระหวางการดําเนิน
คดีอาญาในศาล
1.5. ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเวนแตโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
1.6. ไมเปนผูเคยไดรับการคัดเลือกเปนขาราชการพลเรือนดีเดนมากอน ตลอดระยะเวลารับราชการ
นับตอเนื่องทุกสังกัดที่รับราชการเปนขาราชการฝายพลเรือน
1.7. เปนผูมีความประพฤติ การปฏิบัติตนชอบดวยคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณขาราชการ
เปนที่ยอมรับของบุคคลในสวนราชการและสังคม
1.8. เปนผูไดรับการยอมรับ ยกยอง ในสังคม ผูรวมงานอยางเปดเผยทั้งตอหนาและลับหลัง
1.9. เปนผูมีความประพฤติปฏิบัติงานในหนาที่และนอกเหนือหนาที่ สม่ําเสมอ เต็มใจ มีจิตมุงผลสัมฤทธิ์
ของงานที่รับผิดชอบ จนมีผลงานปรากฏที่เปนประโยชนตอสวนราชการ ประชาชน มากกวาผูอื่นอยางเดนชัด
1.10. เปนผูมีผลงานเชิงประจักษ ดีเดน เปนที่ยอมรับ สมควรไดรับการยกยอง โดยคํานึงถึงผลการ
ปฏิบัติงานในหนาที่เปนอันดับแรก ผลงานจากการอุทิศ ทุมเท เสียสละ เกิดประโยชนยิ่งกับสวนราชการและ
ประชาชน ทั้งนี้อาจปรากฏเปนผลงานดานเอกสารที่สืบคนไดเชิงประจักษ
กรณีผลงานของลูกจางประจําซึ่งมีขอจํากัดทางเอกสารเพราะลักษณะงานจะเปนภาคปฏิบัติใหพิจารณา
จากรูปธรรมของผลงานที่ยอมรับจากผูเกี่ยวของเปนสําคัญ
๒. วิธีการการคัดเลือก
จําแนกกลุมของผูไดรับการคัดเลือกเปน ๔ กลุม เพื่อใหเหมาะสม สําหรับการพิจารณา ดังนี้
กลุมที่
ตําแหนงประเภทและระดับ ตําแหนงสูงสุดไมเกินระดับ 9 (เดิม)
1 ตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับสูง
ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
2 ตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับตน
ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ
ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับอาวุโส
3 ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ระดับชํานาญงาน
4 ลูกจางประจํา
2.1. ใหผูสมควร...

๒
2.๑. ใหผูสมควรไดรับการคัดเลือก กรอกประวัติและเสนอผลงานตามแบบฟอรมที่กําหนด
2.๒. ใหผูบังคับบัญชาระดับสํานัก/กอง ของผูสมควรไดรับการคัดเลือกเปนผูประเมินและรับรองผลงาน
2.3. ใหคณะทํางานคัดเลือกขาราชการและลูกจางประจําดีเดนประจําสายงาน 4 สายงาน คัดเลือก
ขาราชการพลเรือนและลูกจางประจําในแตละสายงาน ตามแนวทางการคัดเลือกขาราชการพลเรือนใหเหลือเพียง
กลุมละ 1 คน รวม 4 คน และจัดสงเอกสารผลงาน ดังนี้
2.3.1. แบบฟอรมประวัติและผลงานที่ไดผานการคัดเลือก ตัวจริง 1 ชุด สําเนา 26 ชุด
2.3.2. ภาพถายสี (เครื่องแบบปกติขาว) ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 5 รูป
2.3.3. ภาพถายสี ขณะที่ผูไดรับการคัดเลือกปฏิบัติหนาที่ ขนาด 4x6 นิ้ว จํานวน 1 รูป
2.4. คณะทํางานกลั่นกรอง ตรวจสอบประวัติและผลงาน การครองตน ครองคน ครองงาน ของผูที่ไดรับ
การเสนอชื่อ
2.5. คณะอนุกรรมการสวัสดิการเพิ่มขวัญและกําลังใจกรมชลประทาน พิจารณาคัดเลือกขาราชการพล
เรือนและลูกจางประจําดีเดน ตามคูมือการคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด

สายงาน

สํานัก/กอง กําหนดใหอยูในสายงาน ดังนี้
ประธาน
สํานัก/กอง

บริหาร

รธร.

กองการเงินและบัญชี
กองพัสดุ
สํานักงานเลขานุการกรม
กองแผนงาน
สํานักกฎหมายและที่ดิน
กลุมตรวจสอบภายใน
กลุมพัฒนาระบบบริหาร
สํานักสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักบริหารโครงการ
สํานักวิจัยและพัฒนา
สํานักสํารวจดานวิศวกรรมและธรณีวิทยา
สํานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปตยกรรม
สํานักเครื่องจักรกล

วิชาการ

รธว.

กอสราง

รธส.

สํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดใหญ
สํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง

สงน้ําและบํารุงรักษา

รธบ.

สํานักชลประทานที่ ๑-๑๗
สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา
สํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง

3. ขั้นตอน...

๓
3. ขั้นตอนการคัดเลือก
31 ม.ค. 2557

6 ม.ค. 2557
30 ม.ค. 2557
(19 วันทําการ)
ฝายเลขานุการ คณะอนุฯ
(ฝายสวัสดิการ สบค.) รวบรวมผลการคัดเลือก
เสนอคณะอนุกรรมการฯ
(7)

คณะทํางานกลั่นกรอง
ตรวจสอบประวัติและ
ผลงาน การครองตน
ครองคน ครองงาน
(6)

2 ธ.ค. 2556
3 ม.ค. 2557
(21 วันทําการ)

สงผลการพิจารณาให
กระทรวงศึกษาธิการ

คณะอนุกรรมการ
สวัสดิการเพิ่มขวัญ
และกําลังใจกรม
ชลประทาน
(1)
25 ก.ย. 2556
22 ต.ค. 2556
(20 วันทําการ)

แจงสํานัก/กอง
คัดเลือกขาราชการและ
ลูกจางประจําที่
เหมาะสม สงใบสมัคร
ประวัติ ผลงาน ใหฝาย
เลขานุการ คณะอนุฯ
(2)

24 ต.ค. 2556
25 ต.ค. 2556
(2 วันทําการ)

ฝายเลขานุการ คณะอนุฯ
สงประวัติและผลงานที่
ไดรับให คณะทํางานแต
ละสายงานพิจารณา
(3)

28 ต.ค. 2556 – 27 พ.ย. 2556 (23 วันทําการ)
ประธานคณะทํางาน
4 สายงาน
พิจารณาผลการคัดเลือก
(5)

คณะทํางานแตละสายงาน
พิจารณาคัดเลือกผูที่มี
คุณสมบัติในแตละระดับ
ใหเหลือกลุมละ 1 ราย
(4)

คําชี้แจง...

๔
คําชี้แจงประกอบการประเมิน
ก. การครองตน หมายถึ ง การมี ความประพฤติ และการปฏิ บั ติ ส ว นตน ประกอบไปด ว ยคุ ณ ธรรม
ควรแกการยกยอง โดยพิจารณาจากองคประกอบคานิยมพื้นฐาน ๕ ประการ ดังตอไปนี้
๑. การพึ่งตนเอง ขยันหมั่นเพียร และมีความรับผิดชอบ
๑.๑ มีความวิริยะ อุตสาหะ ในงานหนาที่ความรับผิดชอบ
๑.๒ มีความตั้งใจที่จะทํางานในหนาที่ใหไดรับความสําเร็จดวยตนเอง
๑.๓ มีความอดทนไมยอทอตอปญหา อุปสรรค
๑.๔ มีความรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัวและผูอื่น
๒. การประหยัดอดออม
๒.๑ รูจักใชจายตามควรแหงฐานะ
๒.๒ รูจักใชทรัพยสินของทางราชการใหเปนประโยชนและประหยัด
๒.๓ รูจักมัธยัสถและเก็บออมเพื่อสรางฐานะตนเองและครอบครัว
๒.๔ รูจักดูแล บํารุงและรักษาทรัพยสินของตนเองและสวนรวม
๓. การรักษาระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย
๓.๑ เปนผูรักและปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่กําหนดไว
๓.๒ ประพฤติและปฏิบัติตน อันอาจเปนตัวอยางแกบุคคลโดยทั่วไป
๓.๓ เชื่อฟง และใหความเคารพตอผูบังคับบัญชา
๓.๔ เปนผูตรงตอเวลา
๔. การปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา
๔.๑ ละเวนตอการประพฤติชั่วและไมลุมหลงอบายมุข
๔.๒ เอื้อเฟอเผื่อแผ เสียสละ เห็นแกประโยชนสวนรวม
๔.๓ มีความซื่อสัตย สุจริตตอตนเองและผูอื่น
๔.๔ มีความเมตตา กรุณา โอบออมอารีตอบุคคลอื่นโดยทั่วไป
๕. การมีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
๕.๑ สงเสริม สนับสนุนระบอบประชาธิปไตย และปฏิบัติตามนโยบายของทางราชการ
และรัฐบาล
๕.๒ เขารวมในศาสนกิจและทํานุบํารุงศาสนา
๕.๓ ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี เชน ปองกันประเทศ เสียภาษี เคารพกฎหมาย เปนตน
๕.๔ มีความจงรักภักดีและเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย เชน ปฏิบัติตนเปนพลเมือง
ดีตามพระบรมราโชวาท หรือเขารวมพิธีในโอกาสสําคัญอยางสม่ําเสมอ เปนตน
ข. การครองคน หมายถึง การมีความสามารถในการติดตอสัมพันธกับผูอื่น สามารถจูงใจใหเกิดการ
ยอมรับและใหความรวมมือ โดยพิจารณาจากองคประกอบ ดังตอไปนี้
๑. ความสามารถในการประสานสั ม พั น ธ แ ละสร า งความเข า ใจอั น ดี กั บ ผู บั ง คั บ บั ญ ชา
เพื่อนรวมงาน ผูใตบังคับบัญชา และผูมาติดตองาน
๑.๑ เปนผูมีมนุษยสัมพันธดี
๑.๒ ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
๑.๓ กลาและรับผิดชอบในสิ่งที่ไดกระทํา
๑.๔ มีน้ําใจ ชวยเหลือ และใหความรวมมือในการปฏิบัติงาน
2. ความสามารถ...

๕
๒. ความสามารถในการรวมทํางานเปนกลุม สามารถจูงใจใหเกิดการยอมรับและใหความรวมมือ
๒.๑ ใหความเห็น ปรึกษา และเสนอแนะในงานที่ตนรับผิดชอบ
๒.๒ การมีสวนรวมในงานที่รับผิดชอบ
๒.๓ ยอมรับ และฟงความคิดเห็นของผูรวมงาน
๒.๔ มีความสามารถในการคิดและเสนอเหตุผล
๒.๕ มอบหมายงานใหปฏิบัติตามความรู ความสามารถ
๒.๖ เปดโอกาสใหทุกคนรวมแสดงความคิดเห็น
๓. ใหบริการแกผูมาติดตองานดวยความเสมอภาค แนะนําสิ่งที่เปนประโยชน
๓.๑ มีความสํานึกและถือเปนหนาที่ที่จะตองใหบริการ
๓.๒ ชวยเหลือ แนะนําในสิ่งที่ดี ตลอดจนใหขอมูลขาวสารที่เปนประโยชน
๓.๓ ใหการบริการดวยความเต็มใจ และเสมอภาคกันทุกระดับ
๓.๔ มีอัธยาศัยดี เปนกันเอง และสุภาพตอทุกคน
๔. การเปนผูมีความเปนธรรมทั้งตอตนเองและตอผูอื่น
๔.๑ ประพฤติและปฏิบัติตามหลักเกณฑ กฎ ระเบียบ วิธีการที่กําหนด
๔.๒ ถือประโยชนของทางราชการหรือสวนรวมเปนที่ตั้ง
๔.๓ ตัดสิน วินิจฉัย หรือแกปญหาโดยใชเหตุผล
๕. การเสริมสรางความสามัคคีและรวมกิจกรรมของหมูคณะ ทั้งในและนอกหนวยงาน
๕.๑ การใหความรวมมือ หรือเขารวมกิจกรรมที่จัดขึ้น
๕.๒ เสนอแนะขอคิดเห็นที่เปนประโยชนตองาน
๕.๓ ใหความสําคัญ ยกยอง หรือใหเกียรติแกผูรวมงาน
ค. การครองงาน หมายถึง การมีความสามารถปฏิบัติงานในหนาที่และงานที่ไดรับมอบหมายอยางดี
โดยพิจารณาจากองคประกอบ ดังตอไปนี้
๑. ความรับผิดชอบตอหนาที่
๑.๑ ศึกษา คนควา หาความรูที่จําเปนตองใชในการปฏิบัติงานอยูเสมอ
๑.๒ มีความตั้งใจปฏิบัติงานใหไดรับความสําเร็จ
๑.๓ สนใจและเอาใจใสงานที่รับผิดชอบ
๑.๔ ปฏิบัติงานในหนาที่ความรับผิดชอบและที่ไดรับมอบหมาย อยางมีประสิทธิภาพ
๑.๕ ใหความรวมมือและชวยเหลือในการปฏิบัติงาน
๒. ความรู ความสามารถ และความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
๒.๑ รูและเขาใจหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบ กฎ ขอบังคับ มติ กฎหมาย และนโยบาย
๒.๒ มีความสามารถในการนําความรูที่มีอยูไปใชในการปฏิบัติงานไดเปนอยางดี
๒.๓ มีความสามารถในการแกปญหา และมีปฏิภาณ ไหวพริบ ในการปฏิบัติ/งาน
๒.๔ รักและชอบที่จะปฏิบัติงานในหนาที่ความรับผิดชอบ หรืองานที่ไดรับมอบหมายดวย
ความเต็มใจ
๓. ความคิดริเริ่มสรางสรรคและปรับปรุงงาน
๓.๑ มีความสามารถในการคิดริเริ่ม หาหลักการ แนวทาง วิธีการใหมๆ มาใชประโยชน
ในการปฏิบัติงาน
๓.๒ มีความสามารถในการปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3.3 มีความ...

๖
๓.๓ มีความสามารถในการทํางานที่ยาก หรืองานใหมใหสําเร็จเปนผลดี
๔. ความพากเพียรในการทํางาน และมีผลงานที่เปนที่นาพอใจ
๔.๑ มีความกระตือรือรน ตองการที่จะปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายจนสําเร็จ
๔.๒ ความขยันหมั่นเพียร เสียสละ และอุทิศเวลาใหแกราชการหรืองานที่รับผิดชอบ
๔.๓ ไดรับการยกยองในความสําเร็จของงาน
๔.๔ สามารถปฏิบัติงานในภาวะที่มีขอจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน ขาดแคลนวัสดุ
อุปกรณหรืออัตรากําลัง เปนตน
๕. การคํานึงถึงประโยชนของสวนรวมและประชาชน
๕.๑ การปฏิบัติงานยึดหลักผลประโยชนของสวนรวมและประชาชน
๕.๒ การดําเนินงานสอดคลองหรือเปนไปตามความตองการของสวนรวมและประชาชน
๕.๓ ใชวัสดุอุปกรณและสาธารณูปโภคไดอยางประหยัดและเหมาะสม
๕.๔ รวมมือ ชวยเหลือ และประสานงานระหวางราชการกับประชาชน
ง. ผลงานดีเดน หมายถึง ผลงานดีเดนที่ไดรับความนิยมเปนที่ยอมรับและปรากฏผลเดนชัด เชน โลรางวัล
เกียรติบัตร และอื่นๆ โดยพิจารณาจากองคประกอบ ดังตอไปนี้
๑. ผลงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับหนาที่ความรับผิดชอบ
๑.๑ เอาใจใส ดูแล การบริการประชาชน
๑.๒ งานที่ปฏิบัติสําเร็จดวยความเรียบรอย
๑.๓ ปฏิบัติงานดวยความรวดเร็ว ไมลาชา ทันตามกําหนด
๒. ผลงานดังกลาวเปนประโยชนตอราชการและสังคม
๒.๑ เปนผลงานที่ทางราชการไดรับประโยชน
๒.๒ ประชาชนไดรับประโยชนจากผลงานที่ปฏิบัติงาน
๒.๓ ใชงบประมาณของทางราชการนอยแตไดรับประโยชนมาก
๓. เปนผลงานการบริการประชาชนที่สามารถใชเปนตัวอยางแกบุคคลอื่นได
๓.๑ ผลงานเปนที่ยอมรับนับถือแกบุคคลอื่น
๓.๒ เปนลักษณะงาน ผลงานที่ปรากฏใหเห็นชัดเจน
๓.๓ บุคคลอื่นสามารถนําไปใชเปนตัวอยางได
๔. เปนผลงานที่เกิดจากความคิดริเริ่มสรางสรรค
๔.๑ มีความคิดริเริ่ม การพัฒนางาน
๔.๒ นําเทคนิค วิธีการใหมๆ มาใชในการปฏิบัติงาน
๔.๓ ผลการปฏิบัติงานเกิดการพัฒนาที่ดีขึ้น
๕. เปนผลงานที่ตองปฏิบัติดวยความเสียสละ วิริยะ อุตสาหะ
๕.๑ ปฏิบัติงานในเวลาราชการโดยไมบกพรอง
๕.๒ อุทิศตนปฏิบัติงานนอกเหนือเวลาราชการ
๕.๓ มีความพากเพียร
หมายเหตุ

1. ใชหลักเกณฑเดียวกับ คูมือการคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป พ.ศ.2555
2. กรณีกระทรวงศึกษาธิการ มีการปรับปรุงคูมือการคัดเลือกฯ ประจําป พ.ศ.2556
ใหพิจารณาหลักเกณฑตามคูมือการคัดเลือกฯตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด

แบบกรอกประวัติ
ผูเขารับการคัดเลือกเปนขาราชการพลเรือนและลูกจางประจําดีเดน ประจําป ๒๕๕6
สํานัก / กอง
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ติดรูปถายขาราชการ
ขนาด ๒ นิว้

ก.ประวัติสวนตัว
๑. ชื่อ
๒. เลขประจําตัวประชาชน
(พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัว
ขาราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวลูกจางประจํา จํานวน ๑ ฉบับ )
๓. เกิดวันที่
เดือน
พ.ศ.
อายุ
ป
๔. วุฒิการศึกษาสูงสุด
จากสถาบัน
๕. สถานที่ทํางานในปจจุบัน กลุมงาน
สํานัก
กรม
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
โทร
E-mail
ข.ประวัติการทํางาน
1. เริ่มรับราชการ เมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ.
ตําแหนง
สังกัด
นับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 รวมระยะเวลาปฏิบัติราชการ
ป
เดือน
2. ปจจุบันดํารงตําแหนง
ระดับ
ขั้น
บาท
3. อุดมคติในการทํางาน (ไมเกิน ๓๕ ตัวอักษร)
4. ปจจุบันพักอยูบานเลขที่
หมู
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
โทร
5. ทานเคยถูกตั้งกรรมการสอบสวนหรือไม
6. ผลงานหรือการปฏิบัติราชการที่ไดรับการยกยองวาดีเดนและเปนที่ยอมรับ นับยอนหลัง ๓ ป
(นับถึงวันสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕6) โดยจัดพิมพขยายตามกรอบที่กําหนดได
ปงบประมาณ
ผลงานที่ไดรับการยอมรับหรือเปนผลงานที่ไดรางวัล
๒๕๕4
๒๕๕5
๒๕๕6
ค.ประพฤติ...

๒

ค.ประพฤติ ปฏิ บัติ ตน (ระบุ ห ลักการประพฤติป ฏิบัติตนในการครองตน ครองคน ครองงาน โดยเพิ่มเติมไดตาม
ความเหมาะสม
1. การครองตน (มีความประพฤติ การปฏิบัติตนชอบดวยคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
ขาราชการ เปนที่ยอมรับของบุคคลในสวนราชการและสังคม) (อธิบายโดยละเอียด)

2. การครองคน (เปนบุคคลที่ไดรับการยอมรับ ยกยอง ในสังคม ผูรวมงานอยางเปดเผยตอหนาและลับหลัง
(อธิบายโดยละเอียด)

3. การครองงาน (ประพฤติปฏิบัติงานในหนาที่และนอกเหนือหนาที่ สม่ําเสมอ เต็มใจ มีจิตมุงผลสัมฤทธิ์
ของงานที่ รั บ ผิ ดชอบ จนมี ผ ลงานปรากฏที่เ ปน ประโยชนตอ สว นราชการ ประชาชน มากกวา ผูอื่น อยา งเดน ชั ด
(อธิบายโดยละเอียด)

๓

4. มีผลงานเชิงประจักษ ดีเดน เปนที่ยอมรับ สมควรไดรับการยกยอง ใหหมายรวมถึงผลการปฏิบัติงานใน
หนาที่เ ปนอัน ดับแรก ผลงานจากการอุทิศทุมเท เสีย สละ เกิดประโยชนกับส วนราชการและประชาชน ทั้งนี้อาจ
ปรากฏเปนผลงานดานเอกสารที่สืบคนไดเชิงประจักษ และ/หรือ ผลการที่มี่ปรากฏเปนเอกสารแตเปนรูปธรรมที่
ยอมรับอยางกวางขวางของผูที่เกี่ยวของ สําหรับการปฏิบัติหนาที่ของลูกจางประจํา (อธิบายผลงาน พรอมเอกสาร
ผลงานแนบ)

(ลงชื่อ)

(
ตําแหนง
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/

/

ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนนี้เปนความจริง
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(
ตําแหนง

ผูรับรอง
)
(ผูอํานวยการสํานัก/กอง)
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/

หมายเหตุ 1. แบบกรอกประวัตินี้ สามารถปรับขยายขอความไดตามขอเท็จจริง โดย download แบบฟอรมไดที่
เว็บไซต http://kromchol.rid.go.th/person/sawad/index.html

