คูม่ ือการคัดเลือกพนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง ดีเด่น
ขององค์การบริหารส่วนตําบลสนามชัย

งานบริหารบุคคล สํานักปลัด
องคการบริหารสวนตําบลสนามชัย
อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

สารบัญ
เรื่อง
1. คําชี้แจงเกี่ยวกับการคัดเลือก
2. แนวทางการคัดเลือกพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ดีเดน
- คุณสมบัติของผูที่จะไดรับคัดเลือก
- การกําหนดกลุม และจํานวนผูที่ไดรับคัดเลือก
- วิธีการคัดเลือก
3. ขั้นตอนการดําเนินการ
4. การมอบรางวัล
5. แบบประเมินการคัดเลือกพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ดีเดน
6. คําชี้แจงประกอบแบบประเมิน

หนา
1
1

2
2
3
7
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1. คําชี้แจงเกี่ยวกับการคัดเลือก
ดวยสํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลสนามชัย เห็นวาเพื่อเปนการสงเสริมและ
ยกยอง พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ผูที่มีความประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีใน
ดานการครองตน การครองคน การครองงาน และมีผลการปฏิบัติงานดีเดน จึงขอความรวมมือ
คณะกรรมการ พิจารณาคัดเลือกพนักงานสวนตําบล และพนักงานจางขององคการบริหารสวน
ตําบลสนามชัยดีเดน ประจําปงบประมาณ 2562 พิจารณาคัดเลือก พนักงานสวนตําบล จํานวน
1 คน และคัดเลือกพนักงานจาง จํานวน 1 คน เปนพนักงานดีเดน ประจําปงบประมาณ 2562
2. แนวทางการคัดเลือกพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ดีเดน
2.1 คุณสมบัติของผูที่จะไดรับคัดเลือก
1) เปนพนักงานสวนตําบล และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล
สนามชัย อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี คําวา “พนักงานสวนตําบล” หมายถึง ผูไดรับ
การบรรจุและแตงตั้งใหปฏิบัติราชการโดยไดรับ เงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนของ
องคการบริหารสวนตําบล หรือจากเงินงบประมาณหมวดเงิน อุดหนุนของรัฐบาลที่ใหแกองคการ
บริหารสวนตําบล และองคการบริหารสวนตําบลนํามาจัดเปนเงินเดือนของ พนักงานสวนตําบล
คําวา “พนักงานจาง” หมายถึง ลูกจางขององคการบริหารสวนตําบล ตามระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 โดยเปนบุคคลซึ่งไดรับการจางตามสัญญาจางตามมาตรฐานทั่วไป
โดยไดรับ คาตอบแทนจากงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบล หรือจากเงินงบประมาณ
หมวดเงินอุดหนุนของ รัฐบาลที่ใหแกองคการบริหารสวนตําบล และองคการบริหารสวนตําบล
นํามาจัดเปนคาตอบแทนของพนักงาน จาง เพื่อปฏิบัติงานใหกับองคการบริหารสวนตําบลนั้น
2) มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานติดตอกันมาไมนอยกวา 1 ป นับถึง 30
กันยายน 2562
3) เปนผูไมเคยถูกลงโทษทางวินัยหรืออยูระหวางถูกสอบสวนทางวินัย
4) เปนผูที่ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีในการครองตน การครองคน และ
การครองงาน และมี ผลงานดีเดน สมควรไดรับการยกยอง
2.2 การกําหนดกลุม และจํานวนผูที่ไดรับคัดเลือก 1) กลุมพนักงานสวนตําบล
ดีเดน จํานวน 1 คน 2) กลุ่มพนักงานจางดีเดน จํานวน 1 คน
2.3 วิธีการคัดเลือก
1) ใหผูบังคับบัญชาชั้นตนของผูสมควรไดรับการคัดเลือก ประเมินการ
คัดเลือกพนักงานสวน ตําบลดีเดน ตามแบบประเมินแบบที่ 1 และประเมินการคัดเลือกพนักงาน
จางดีเดน ตาม แบบประเมินแบบที่ 2 ในสวนราชการของตน เสนอไปยังคณะกรรมการพิจารณา
คัดเลือกพนักงานสวนตําบล และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลสนามชัยดีเดน
ประจําปงบประมาณ 2562
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2) คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง
ของ องคการบริหารสวนตําบลสนามชัย ดีเดน ประจําปงบประมาณ 2562 พิจารณาคัดเลือก
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลสนามชัยดีเดน ตามจํานวนที่
กําหนด
3. ขั้นตอนการดําเนินการ
3.1 ดําเนินการจัดทําและเสนอโครงการเพื่อพิจารณาขออนุมัติจากผูบริหาร
ทองถิ่น
3.2 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง
ของ องคการบริหารสวนตําบลสนามชัยดีเดน ประจําปงบประมาณ 2562
3.3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก พนักงานสวนตําบล และพนักงาน
จางของ องคการบริหารสวนตําบลสนามชัยดีเดน ประจําปงบประมาณ 2562 เพื่อกําหนดหลัก
เกณฑคัดเลือก พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลสนามชัย
ผูมีความ ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี ในดานการครองตน ครองคน และครองงาน และมีผลการ
ปฏิบัติงานดีเดนไดรับ การยกยองเชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณเปนพนักงานดีเดน ประจําป
งบประมาณ 2562 การพิจารณาคัดเลือก ในเดือน สิงหาคม
3.4 ประชาสัมพันธโครงการใหพนักงานสวนตําบล และพนักงานจางทราบ
3.5 มอบเกียรติบัตรและประชาสัมพันธผลการ คัดเลือก พนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลสนามชัยดีเดน ประจําปงบประมาณ 2562
3.6 สรุปผลการจัดทําโครงการเสนอตอนายกองคการบริหารสวนตําบลสนามชัย
4. การมอบรางวัล
ผูไดรับคัดเลือกเปนพนักงานสวนตําบล ดีเดน และพนักงานจาง ดีเดน ไดรับ
ประกาศ เกียรติคุณยกยองเชิดชูเกียรติ พรอมทั้งติดประกาศประชาสัมพันธใหทราบโดยทั่วกัน
5. แบบประเมินการคัดเลือกพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ดีเดน
5.1 แบบประเมินการคัดเลือกพนักงานสวนตําบลดีเดน ตามแบบประเมิน แบบที่ 1
5.2 แบบประเมินการคัดเลือกพนักงานจางดีเดน ตามแบบประเมิน แบบที่ 2
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แบบที่ 1
แบบประเมินการคัดเลือกพนักงานสวนตําบล ดีเดน ประจําปงบประมาณ 2562
ชื่อผูรับการประเมิน............................................................. ตําแหน่ง..................................................................
ระดับ...............................................สังกัด...................................ผลงานดีเดน.....................................................
คําชี้แจง ใหผูบังคับบัญชาชั้นตนของผูสมควรไดรับการคัดเลือกเปนพนักงานสวนตําบลดีเดน เปนผูประเมิน
จากประวัติและผลงาน โดยใหคาคะแนนตามรายการการประเมิน ดังนี้
ดีเดน
=
5 คะแนน
ดีมาก
=
4 คะแนน
ดี
=
3 คะแนน
ปานกลาง
=
2 คะแนน
พอใช
=
1 คะแนน
รายการประเมิน
1. การครองตน (25 คะแนน)
1) การพึ่งตนเอง ขยันหมั่นเพียร และความรับผิดชอบ
2) การประหยัดและอดออม
3) การรักษาระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย
4) การปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา
5) การมีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์
2. การครองคน (25 คะแนน)
1) ความสามารถในการประชาสัมพันธและ สราง
ความเขาใจอันดีกับ ผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน ผูใต
บังคับบัญชา และผูมาติดตองาน
2) ความสามารถในการรวมทํางานเปนทีม
ความสามารถจูงใจใหเกิดการ ยอมรับและใหความ
รวมมือ
3) ใหบริการแกผูมาติดตองานดวยความเสมอภาค
แนะนําสิ่งที่เปน ประโยชน
4) การเปนผูมีความเปนธรรมทั้งตอตนเองและผูอื่น
5) การเสริมสรางความสามัคคี และรวมกิจกรรมของ
หมูคณะ ทั้งในและ นอกหนวยงาน

ดีเด่น
5

ดีมาก
4

ดี
3

ปานกลาง
2

พอใช้
1
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รายการประเมิน

ดีเด่น
5

ดีมาก
4

ดี
3

ปานกลาง
2

พอใช้
1

3. การครองงาน (25 คะแนน)
1) ความรับผิดชอบตอหนาที่
2) ความรู ความสามารถและความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน
3) ความคิดริเริ่มสรางสรรคและปรับปรุงงาน
4) ความพากเพียรในการทํางานและมีผลงานเปน
ที่นาพอใจ
5) การคํานึงถึงประโยชนของสวนรวมและประชาชน
4. ผลงานดีเดน (25 คะแนน)
1) ผลงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับหนาที่ความรับผิดชอบ
2) ผลงานดังกลาวเปนประโยชนตอราชการและสังคม
3) เปนผลงานการบริการประชาชนที่สามารถใช
เปนตัวอยางแกบุคคล อื่นได้
4) เปนผลงานที่เกิดจากความคิดริเริ่มสรางสรรค
5) เปนผลงานที่ตองปฏิบัติดวยความเสียสละ วิริยะ
อุตสาหะ
รวม
รวมคะแนนทุกดาน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ความเห็นอื่นของผูประเมิน
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................

(ลงชื่อ)...........................................................ผูประเมิน
(...........................................................)
ตําแหนง...........................................................................
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แบบที่ 2
แบบประเมินการคัดเลือกพนักงานจ้าง ดีเดน ประจําปงบประมาณ 2562
ชื่อผูรับการประเมิน............................................................. ตําแหน่ง..................................................................
ประเภท...............................................สังกัด...................................ผลงานดีเดน.................................................
คําชี้แจง ใหผูบังคับบัญชาชั้นตนของผูสมควรไดรับการคัดเลือกเปนพนักงานสวนตําบลดีเดน เปนผูประเมิน
จากประวัติและผลงาน โดยใหคาคะแนนตามรายการการประเมิน ดังนี้
ดีเดน
=
5 คะแนน
ดีมาก
=
4 คะแนน
ดี
=
3 คะแนน
ปานกลาง
=
2 คะแนน
พอใช
=
1 คะแนน
รายการประเมิน
1. การครองตน (25 คะแนน)
1) การพึ่งตนเอง ขยันหมั่นเพียร และความรับผิดชอบ
2) การประหยัดและอดออม
3) การรักษาระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย
4) การปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา
5) การมีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์
2. การครองคน (25 คะแนน)
1) ความสามารถในการประชาสัมพันธและ สราง
ความเขาใจอันดีกับ ผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน ผูใต
บังคับบัญชา และผูมาติดตองาน
2) ความสามารถในการรวมทํางานเปนทีม
ความสามารถจูงใจใหเกิดการ ยอมรับและใหความ
รวมมือ
3) ใหบริการแกผูมาติดตองานดวยความเสมอภาค
แนะนําสิ่งที่เปน ประโยชน
4) การเปนผูมีความเปนธรรมทั้งตอตนเองและผูอื่น
5) การเสริมสรางความสามัคคี และรวมกิจกรรมของ
หมูคณะ ทั้งในและ นอกหนวยงาน

ดีเด่น
5

ดีมาก
4

ดี
3

ปานกลาง
2

พอใช้
1
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รายการประเมิน

ดีเด่น
5

ดีมาก
4

ดี
3

ปานกลาง
2

พอใช้
1

3. การครองงาน (25 คะแนน)
1) ความรับผิดชอบตอหนาที่
2) ความรู ความสามารถและความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน
3) ความคิดริเริ่มสรางสรรคและปรับปรุงงาน
4) ความพากเพียรในการทํางานและมีผลงานเปน
ที่นาพอใจ
5) การคํานึงถึงประโยชนของสวนรวมและประชาชน
4. ผลงานดีเดน (25 คะแนน)
1) ผลงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับหนาที่ความรับผิดชอบ
2) ผลงานดังกลาวเปนประโยชนตอราชการและสังคม
3) เปนผลงานการบริการประชาชนที่สามารถใช
เปนตัวอยางแกบุคคล อื่นได้
4) เปนผลงานที่เกิดจากความคิดริเริ่มสรางสรรค
5) เปนผลงานที่ตองปฏิบัติดวยความเสียสละ วิริยะ
อุตสาหะ
รวม
รวมคะแนนทุกดาน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ความเห็นอื่นของผูประเมิน
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................

(ลงชื่อ)...........................................................ผูประเมิน
(...........................................................)
ตําแหนง...........................................................................
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6. คําชี้แจงประกอบแบบประเมิน
ใหผูประเมินพิจารณาองคประกอบตาง ๆ ในการใหคาคะแนนและนําคานิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการมาประเมินตามแบบรายงานการประเมิน ดังนี้
1. การครองตน หมายถึง การมีความประพฤติและการปฏิบัติสวนตน
ประกอบดวยคุณธรรมควรแก การยกยอง โดยพิจารณาจากองคประกอบ ดังตอไปนี้
1) การพึ่งตนเอง ขยันหมั่นเพียร และความรับผิดชอบ
- มีความวิริยะ อุตสาหะ ในงาน หนาที่ความรับผิดชอบ
- มีความตั้งใจที่จะทํางานในหนาที่ใหไดรับความสําเร็จดวยตนเอง
- มีความอดทนไมยอทอตอปญหา อุปสรรค
- มีความรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว และผูอน่ื
2) การประหยัดและอดออม
- รูจักใชจายตามควรแกฐานะ
- รูจักใชทรัพยสินของทางราชการใหเปนประโยชนและประหยัด
- รูจักมัธยัสถและเก็บออม เพื่อสรางฐานะตนเองและครอบครัว
- รูจักดูแล บํารุง และรักษาทรัพยสินของตนเองและสวนรวม
3) การรักษาระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย
- เปนผูรักและปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่กําหนด
- ประพฤติและปฏิบัติตน อันอาจเปนตัวอยางแกบุคคลโดยทั่วไป
- เชื่อฟง และใหความเคารพตอผูบังคับบัญชา
- เปนผูตรงตอเวลา
4) การปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา
- ละเวนตอการประพฤติชั่วและไมลุมหลงอบายมุข
- เอื้อเฟอเผื่อแผ เสียสละ เห็นแกประโยชนสวนรวม
- มีความซื่อสัตย สุจริตตอตนเองและผูอน่ื
- มีเมตรา กรุณา โอบออมอารีตอผูอื่นโดยทั่วไป
5) การมีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
- สงเสริม สนับสนุนระบบประชาธิปไตย และปฏิบัติตามนโยบายของทางราชการ
และรัฐบาล
- เขารวมในศาสนกิจและทํานุบํารุง
- ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี เชน ปองกันประเทศ เสียภาษี เคารพกฎหมาย เปนตน
- มีความจงรักภักดีและเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย เชน ปฏิบัติตนเปนพล
เมืองดีตาม พระบรมราโชวาท หรือเขารวมพิธีในโอกาสสําคัญสม่ําเสมอ เปนตน
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2. การครองคน หมายถึง การมีความสามารถในการติดตอสัมพันธกับผูอน่ื
สามารถจูงใจใหเกิดการ ยอมรับและใหความรวมมือ โดยพิจารณาจากองคประกอบ ดังตอไปนี้
1) ความสามารถในการประชาสัมพันธและสรางความเขาใจอันดีกับผูบังคับบัญชา
เพื่อนรวมงาน ผูใตบังคับบัญชา และผูมาติดตองาน
- เปนผูมีมนุษยสัมพันธดี
- ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอน่ื
- กลาและรับผิดชอบในสิ่งที่ไดกระทํา
- มีน้ําใจ ชวยเหลือ และใหความรวมมือในการปฏิบัติงาน
2) ความสามารถในการรวมทํางานเปนทีม ความสามารถจูงใจใหเกิดการยอมรับ
และใหความรวมมือ
- ใหความเห็น ปรึกษา และเสนอแนะในงานที่ตนรับผิดชอบ
- การมีสวนรวมในงานที่รับผิดชอบ
- ยอมรับ และรับฟงความคิดเห็นของผูรวมงาน
- มีความสามารถในการคิดและเสนอเหตุผล
- มอบหมายงานใหปฏิบัติตามความรู ความสามารถ
- เปดโอกาสใหทุกคนรวมแสดงความคิดเห็น
3) ใหบริการแกผูมาติดตองานดวยความเสมอภาค แนะนําสิ่งที่เปนประโยชน
- มีความสํานึกและถือเปนหนาที่ที่ตองใหบริการ
- ชวยเหลือ แนะนําสิ่งที่ดี ตลอดจนใหขอมูลขาวสารที่เปนประโยชน
- ใหบริการดวยความเต็มใจ และเสมอภาคกันทุกระดับ
- มีอัธยาศัยดี เปนกันเอง และสุภาพตอทุกคน
4) การเปนผูมีความเปนธรรมทั้งตอตนเองและผูอน่ื
- ประพฤติและปฏิบัติตามหลักเกณฑ กฎ ระเบียบ วิธีการที่กําหนด
- ถือประโยชนของทางราชการหรือสวนรวมเปนที่ตั้ง
- ตัดสิน วินิจฉัย หรือแกปญหาโดยใชเหตุผล
5) การเสริมสรางความสามัคคี และรวมกิจกรรมของหมูคณะ ทั้งในและนอกหนวยงาน
- การใหความรวมมือ หรือเขารวมกิจกรรมที่จัดขึ้น
- เสนอแนะขอคิดเห็นที่เปนประโยชนตองาน
- ใหความสําคัญ ยกยอง หรือใหเกียรติแกผูรวมงาน
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3. การครองงาน หมายถึงการมีความสามารถปฏิบัติงานในหนาที่และงานที่ไดรับ
มอบหมายอยางดี โดยพิจารณาจากองคประกอบดังตอไปนี้
1. ความรับผิดชอบตอหนาที่
- ศึกษา คนควา หาความรูที่จําเปนตองใชในการปฏิบัติงานอยูเสมอ
- มีความตั้งใจปฏิบัติงานใหไดรับความสําเร็จ
- สนใจและเอาใจใสงานที่รับผิดชอบ
- ปฏิบัติงานในหนาที่ความรับผิดชอบและที่ไดรับมอบหมาย อยางมีประสิทธิภาพ
2. ความรู ความสามารถ และความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
- รูและเขาใจหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบ กฎ ขอบังคับ มติ กฎหมาย และนโยบาย
- มีความสามารถในการนําความรูที่มีอยูไปใชในการปฏิบัติงาน ไดเปนอยางดี
- มีความสามารถในการแกปญหา และมีปฏิภาณ ไหวพริบ ในการปฏิบัติงาน
- รัก และชอบที่จะปฏิบัติงานในหนาที่ความรับผิดชอบ หรืองานที่ไดรับ
มอบหมายดวยความ เต็มใจ
3. ความคิดริเริ่มสรางสรรค และปรับปรุงงาน
- มีความสามารถในการคิดริเริ่ม หาหลักการ แนวทาง วิธีการใหม ๆ มาใชประโย
ชนในการ ปฏิบัติงาน
- มีความสามารถในการปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- มีความสามารถในการทํางานที่ยาก หรืองานใหมใหสําเร็จเปนผลดี
4. ความพากเพียรในการทํางาน และมีผลงานที่เปนที่นาพอใจ
- มีความกระตือรือรน ตองการที่จะปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายจนสําเร็จ
- ความขยันหมั่นเพียร เสียสละ และอุทิศเวลาใหแกราชการหรืองานที่รับผิดชอบ
- ไดรับการยกยองในความสําเร็จของงาน
- สามารถปฏิบัติงานในภาวะที่มีขอจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน ขาดแคลน
วัสดุ อุปกรณ หรืออัตรากําลัง เปนตน
5. การคํานึงถึงประโยชนของสวนรวม และประชาชน
- การปฏิบัติงานยึดหลักผลประโยชนของสวนรวม และประชาชน
- การดําเนินงานสอดคลอง หรือเปนไปตามความตองการของสวนรวม และ
ประชาชน
- ใชวัสดุอุปกรณ และสาธารณูปโภคไดอยางประหยัด และเหมาะสม
- รวมมือ ชวยเหลือ และประสานงานระหวางราชการกับประชาชน
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4. ผลงานดีเดน หมายถึง ผลงานดีเดนที่ไดรับความนิยมเปนที่ยอมรับและ
ปรากฏผลเดนชัด เชน โลรางวัล เกียรติบัตร และอื่น ๆ โดยพิจารณาจากองคประกอบ ดังตอไปนี้
1. ผลงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับหนาที่ความรับผิดชอบ
- เอาใจใส ดูแล การบริการประชาชน
- งานที่ปฏิบัติสําเร็จดวยความเรียบรอย - ปฏิบัติงานดวยความรวดเร็ว ไมลาชา
ทันตามเวลา
2. ผลงานดังกลาวเปนประโยชนตอราชการ และสังคม
- เปนผลงานที่ทางราชการไดรับประโยชน
- ประชาชนไดรับประโยชนจากผลงานที่ปฏิบัติงาน
- ใชงบประมาณของทางราชการนอยแตไดรับประโยชนมาก
3. เปนผลงานที่สามารถใชเปนตัวอยางแกบุคคลอื่นได
- ผลงานเปนที่ยอมรับนับถือแกบุคคลอื่น
- เปนลักษณะงานผลงานที่ปรากฏใหเห็นชัดเจน
- บุคคลอื่นสามารถนําไปใชเปนตัวอยางได
4. เปนผลงานที่เกิดจากความคิดริเริ่มสรางสรรค
- มีความคิด ริเริ่ม การพัฒนางาน
- นําเทคนิค วิธีการใหม ๆ มาใชในการปฏิบัติงาน
- ผลการปฏิบัติงานเกิดการพัฒนาที่ดีขึ้น
5. เปนผลงานที่ตองปฏิบัติดวยความเสียสละ วิริยะ อุตสาหะ
- ปฏิบัติงานในเวลาราชการโดยไมบกพรอง
- อุทิศตนปฏิบัติงานนอกเหนือเวลาราชการ
- มีความพากเพียรพยายามในการทํางาน

