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คูมือ

การคัดเลือกขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
และลูกจางกรุงเทพมหานครดีเดน ประจำป พ.ศ.๒๕๖2

สำนักงานการเจาหนาที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

2

คำชี้แจง
การคัดเลือกขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจางกรุงเทพมหานครดีเดน ประจำป พ.ศ. ๒๕62
ดวยกรุงเทพมหานครโดยสำนักงานการเจาหนาที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ไดจัดทำโครงการคัดเลือก
ขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจางกรุงเทพมหานครดีเดนขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางขวัญ
และกำลังใจในการปฏิบัติงานใหแกขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจางกรุงเทพมหานครที่มีผลการปฏิบัติงาน
และประพฤติตนดีเดน ทั้งในดานการครองตน การครองคน และการครองงาน ยกยองเชิดชูเกียรติและประกาศ
เกียรติคุณเปนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจางกรุงเทพมหานครดีเดน ประจำป พ.ศ. ๒๕62
กรุงเทพมหานครไดกำหนดหลักเกณฑและแนวทางการดำเนินการคัดเลือกขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
และลูกจางกรุงเทพมหานครดีเดน ประจำป พ.ศ. ๒๕62 แลว จึงใหทุกหนวยงานดำเนินการตามคำชี้แจงตอไปนี้
1) ศึกษาแนวทางการพิจารณาคัดเลือกขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจางกรุงเทพมหานคร
ดีเดน ประจำป พ.ศ. 2562 อยางละเอียด
2) การดำเนินการคัดเลือกเมื่อสิ้นสุดลง และแจงผลไปยังสำนักงานการเจาหนาที่แลว จะเปลี่ยนแปลง
ดวยประการอื่นใดอีกมิได ดังนั้น กอนที่หนวยงานจะสรุปรายงานผลการคัดเลือกโปรดตรวจสอบใหถูกตอ ง
กอนดำเนินการสง ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเอกสารและผลงานของผูไดรับการคัดเลือก
3) การสะกดชื่อ สกุล ตำแหนง วุฒิการศึกษา และสถานที่ปฏิบัติราชการ ตองใหถูกตองเปนปจจุบัน
ตรงกับทะเบียนประวัตขิ าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ (ก.ก.1) และทะเบียนประวัติลูกจางประจำของกรุงเทพมหานคร
4) หนวยงานสามารถดาวนโหลดคูมือและแบบฟอรมตาง ๆ ได ทางเว็บไซตของสำนักงานการเจาหนาที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร (www.bangkok.go.th/pdd หัวขอ “การใหบริการ” เลือก Download เอกสาร)
5) ดำเนินการคัดเลือกและจัดสงขอมูลใหครบถวน พรอมสำเนาไฟลขอมูลแบบรายงานการคัดเลือก
ขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจางกรุงเทพมหานครดีเดน ประจำป พ.ศ. ๒๕62 (แบบ 1) และผลงานใส
แผน CD จำนวน 1 แผน (ในรูปแบบ Microsoft word หรือ Microsoft Excel เทานั้น) ไปยังสำนักงานการเจาหนาที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ภายในวันจันทรที่ 18 พฤษภาคม 2563 หากพนกำหนดถือวาหนวยงานไม
ประสงคเสนอชื่อขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจางกรุงเทพมหานครดีเดน ประจำป พ.ศ. 2562
********************************
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แนวทางการพิจารณาคัดเลือกขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจางกรุงเทพมหานครดีเดน
ประจำป พ.ศ. ๒๕62
คุณสมบัติของผูที่จะไดรบั การคัดเลือก
๑. เปนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ หรือเปนลูกจางกรุงเทพมหานคร (ลูกจางประจำ หรือลูกจางชั่วคราว)
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 และขอบังคับ
กรุงเทพมหานคร วาดวยการบริหารทรัพยากรบุคคลของลูกจางกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562
๒. มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในสังกัดกรุงเทพมหานครติดตอกันมาไมนอยกวา 5 ป นับถึงวันที่ 30
กันยายน 2562 (การนับเวลาใหนับตอเนื่องทุกสังกัดที่รับราชการกับกรุงเทพมหานคร)
๓. ไมเคยถูกลงโทษทางวินัย (ยกเวนผูไดรับการลางมลทิน) หรืออยูระหวางถูกสอบสวนทางวินัยทั้งรายแรง
และไมรายแรง
4. ไมเปนผูเคยตองโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุก ไมถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทำ
ความผิดอาญา เวนแตโทษสำหรับความผิดที่ไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
5. ไมเคยไดรับการคัดเลือกเปนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจางกรุงเทพมหานครดีเดน
หรื อ หากเคยได รั บ การคั ด เลื อ กเป น ข า ราชการกรุ ง เทพมหานครสามั ญ และลู ก จ า งกรุ ง เทพมหานครดี เ ด น
ตองผานมาแลวไมนอยกวา 5 ปการคัดเลือกฯ (ขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจางกรุงเทพมหานครดีเดน
ในป พ.ศ. 2561, 2560, 2559, 2558 และ 2557 ไมมีสิทธิไดรับการคัดเลือก) ยกเวน การเปลี่ยนประเภท
จากลูกจางกรุงเทพมหานคร เปน ขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ทั้งนี้สามารถตรวจสอบรายชื่อขาราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญและลูกจางกรุงเทพมหานครดีเดน ประจำป ไดทางเว็บไซตของสำนักงานการเจาหนาที่
(www.bangkok.go.th/pdd หัวขอ “การใหบริการ”)
๖. มีความประพฤติ การปฏิบัติตนชอบดวยคุณธรรม ศีลธรรม จรรยาบรรณขาราชการ เปนที่ยอมรับ
ของบุคคลในหนวยงานและสังคม
๗. เปนบุคคลที่ไดรับการยอมรับ ยกยอง จากเพื่อนรวมงาน ในสังคมรวมงานอยางเปดเผยทั้งตอหนา
และลับหลัง
๘. เปนผูมีความประพฤติปฏิบัติงานในหนาที่และนอกเหนือหนาที่ สม่ำเสมอ เต็มใจ มีจิตอาสา มุงผลสัมฤทธิ์
ของงานที่รับผิดชอบ จนมีผลงานปรากฏที่เปนประโยชนตอหนวยงาน ประชาชน มากกวาผูอื่นอยางเดนชัด
๙. เปนผูมีผลงานเชิงประจักษ ดีเดน เปนที่ยอมรับ สมควรไดรับการยกยอง (ยอนหลังติดตอกันไดไมเกิน 5 ป
นับถึงวันที่ 30 กันยายน 2562) เชน การไดรับโล เกียรติบัตร หรือรางวัลจากหนวยงานตาง ๆ โดยคำนึงถึง
ผลการปฏิบัติงานในหนาที่เปนอันดับแรก ผลงานจากการอุทิศทุมเท เสียสละ เกิดประโยชนอยางยิ่งกับหนวยงาน
และประชาชน ทั ้ งนี้ อาจปรากฏเป นผลงานด านเอกสารที ่ ส ื บค นได เ ชิ งประจั กษ กรณี ผ ลงานของลู ก จ า ง
กรุงเทพมหานครซึ่งมีขอจำกัดทางเอกสารใหพิจารณาจากผลงานที่เปนรูปธรรม เปนที่ยอมรับจากผูเกี่ยวของ
เปนสำคัญ
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วิธีดำเนินการคัดเลือกของหนวยงาน
การดำเนินการคัดเลือกใหเปนดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
และลูกจางกรุงเทพมหานครของหนวยงานที่จะดำเนินการใหทั่วถึงและเปนธรรม เปาหมายของผลการคัดเลือก
คือ เปนที่ยอมรับ สรางคุณคา และมีคุณภาพ ทั้งนี้ กระบวนการใหเกิดผลลัพธ และผูที่ไดรับการคัดเลือกเปน
ขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจางกรุงเทพมหานครดีเดน จะเปนตัวชี้วัดดานคุณธรรม จริยธรรมของ
หนวยงานเปนสำคัญ
อนึ่ง กรุงเทพมหานครไดจัดทำแบบประวัติผูสมัครเพื่อคัดเลือกฯ (แบบ 2) และแบบประเมินการคัดเลือก
ขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจางกรุงเทพมหานครดีเดน (แบบ ๓) พรอมทั้งไดอธิบายวิธีวัดและ
ประเมินผลตามแบบที่กำหนดเพื่อใหคณะกรรมการคัดเลือกฯ ของหนวยงาน นำมาเปนองคประกอบการวัด
และประเมินคาคุณภาพคนและคุณภาพงานใหเกิดเปนแนวทางการวัดและประเมินรูปแบบเดียวกัน ดังรายละเอียด
ตามเอกสารแนบทายนี้ ทั้งนี้ แตละหนวยงานสามารถกำหนดวิธีวัดและประเมินใหสอดคลองกับวิธีการปฏิบัติเฉพาะ
ตามลักษณะงานไดโดยอาจเพิ่มตัวชี้วัดและเกณฑพิจารณาภายใน เชน คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่มสรางสรรค
โดยอาจจะพิจารณาการนำเสนอผลงาน หรือผลงานที่ไดรับการเผยแพรเปนที่ประจักษแกบุคลากรในหนวยงาน
และสาธารณชน ทั้งนี้ จะตองอยูภายใตขอกำหนดตามคูมือการคัดเลือกขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญและ
ลูกจางกรุงเทพมหานครดีเดน ประจำป พ.ศ. 2562
การดำเนินการของหนวยงาน
1. หนวยงานแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจางกรุงเทพมหานคร
ดีเดน ประจำป พ.ศ. 2562 ตามองคประกอบที่คูมือฯ กำหนด (ตัวอยางที่ 1 สำนัก และตัวอยางที่ 2 สำนักงานเขต)
2. คณะกรรมการคัดเลือกฯ เปดรับสมัครขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจางกรุงเทพมหานคร
เพื่อคัดเลือกเปนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจางกรุงเทพมหานครดีเดน ประจำป พ.ศ. 2562
3. ขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจางกรุงเทพมหานครที่สมัครเขารับการคัดเลือกฯ กรอกประวัติ
ผูสมัครฯ พรอมแนบผลงาน เสนอหัวหนาสวนราชการตนสังกัด
4. หัวหนาสวนราชการตนสังกัดเสนอรายชื่อผูสมัครฯ ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ พรอมประวัติ และผลงาน
ใหคณะกรรมการคัดเลือกฯ ของหนวยงาน
5. คณะกรรมการคัดเลือกฯ ของหนวยงาน ประกาศรายชื่อผูสมัครเพื่อคัดเลือกเปนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจางกรุงเทพมหานครดีเดน ประจำป พ.ศ. 2562 ใหทราบโดยทั่วกัน (ตัวอยางที่ 4)
ณ หนวยงาน และเวียนผานเว็บไซตของกรุงเทพมหานคร
6. คณะกรรมการคัดเลือกฯ ของหนวยงาน คัดเลือกและประกาศรายชื่อขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
และลูกจางกรุงเทพมหานครดีเดน ประจำป พ.ศ. 2562 (ตัวอยางที่ 5) ตามจำนวนที่กำหนด
7. หนวยงานรายงานผลการคัดเลือกใหสำนักงานการเจาหนาที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ภายในวันจันทรที่
18 พฤษภาคม 2563
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การจำแนกกลุม ของผูไดรับการคัดเลือก
กลุมที่
1
2
3

ตำแหนงประเภทและระดับ
ตำแหนงประเภทอำนวยการ ระดับตน
ตำแหนงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ตำแหนงประเภททั่วไป ระดับอาวุโส
ตำแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ
ตำแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ระดับชำนาญงาน
ลูกจางกรุงเทพมหานคร

จำนวนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจางกรุงเทพมหานครดีเดน ประจำป พ.ศ. 2562
หน ว ยงานคั ด เลื อ กได ไ ม เ กิ น จำนวนตามที่ ห ลั ก เกณฑ ก ำหนด โดยพิ จ ารณาจากจำนวนข า ราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญและลูกจางกรุงเทพมหานครที่มีอยูและรับอัตราเงินเดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
ทั้งนี้ ใหแยกการพิจารณาระหวางขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจางกรุงเทพมหานครดีเดน ดังนี้
- จำนวนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญดีเดน
จำนวนขาราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญ (คน)
ไมเกิน 400
401-800
801-1,200
1,201-2,000
มากกวา 2,000

คัดเลือกได (คน)
ไมเกิน 1
ไมเกิน2
ไมเกิน 3
ไมเกิน 4
ไมเกิน 5

- จำนวนลูกจางกรุงเทพมหานครดีเดน
จำนวนลูกจางกรุงเทพมหานคร (คน)
ไมเกิน 400
401-800
801-1,200
1,201-2,000
มากกวา 2,000

คัดเลือกได (คน)
ไมเกิน 1
ไมเกิน 2
ไมเกิน 3
ไมเกิน 4
ไมเกิน 5

** กรณี ที่ ไ ม มี ผู มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ ว นถึง ระดั บ ได รั บ การพิจ ารณา หน ว ยงานอาจเสนอชื่ อ ขาราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญหรือลูกจางกรุงเทพมหานครดีเดนนอยกวาจำนวนโควตาที่ไดรับก็ได ทั้งนี้ไมสงผลถึงปตอไป
แตประการใด
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การประกาศรายชื่อ การคัดคาน และการคัดเลือก
1. การประกาศรายชื่อผูสมัครเพื่อคัดเลือกเปนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจาง
กรุงเทพมหานครดีเดน ประจำป พ.ศ. 2562
คณะกรรมการคัดเลือกฯ ของหนวยงาน ประกาศรายชื่อผูสมั ครเพื่อคัดเลือกเป นข าราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญและลูกจางกรุงเทพมหานครดีเดน ประจำป พ.ศ. 2562 ณ หนวยงาน และทางเว็บไซต
ของสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
๒. การคัดคาน
ผูที่ประสงคจะคัดคานการเสนอชื่อบุคคลใดตามรายชื่อในประกาศ ใหยื่นคำคัดคานภายใน 5 วัน
นับแตวันที่มีการประกาศรายชื่อ ดังนี้
๒.๑ การคั ด ค า นให ท ำเป น หนั ง สื อ และลงชื่ อ ผู คั ด ค า น โดยระบุ เ หตุ ผ ลของการคั ด ค า นว า
ผู มี ร ายชื่ อ ขาดคุ ณ สมบั ติ หรื อ ประพฤติ ขั ด กั บ หลั ก เกณฑ ก ารพิ จ ารณาฯ ข อ ใด อย า งใด โดยให ยื่ น คั ด ค า น
ตอประธานกรรมการคัดเลือกฯ ของหนวยงาน
๒.๒ ให คณะกรรมการพิ จ ารณาคั ด เลื อกฯ ของหน วยงาน พิจารณาคำคั ดค า น และประกาศ
ผลการพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน 5 วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับหนังสือคัดคาน
๓. การคัดเลือก
ใหคณะกรรมการฯ ของหนวยงาน พิจารณาคัดเลือกขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจาง
กรุงเทพมหานครดีเดน ประจำป พ.ศ. 2562 ตามหลักเกณฑ แนวทาง และจำนวนที่กำหนด ทั้งนี้ ผลการพิจารณา
ของคณะกรรมการฯ ระดับหนวยงาน ใหถือเปนที่สิ้นสุด
การสงผลการคัดเลือกขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจางกรุงเทพมหานครดีเดน ประจำป พ.ศ. 2562
ทุก หน วยงานส งผลการคั ดเลื อกขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ และลูกจางกรุงเทพมหานคร
ดี เ ด น ประจำป พ.ศ. 2562 ไปยังสำนักงานการเจาหนาที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ภายในวันจันทรที่ 18
พฤษภาคม 2563 ประกอบดวย
๑. แบบรายงานการคัดเลือกขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจางกรุงเทพมหานครดีเดน
ประจำป พ.ศ. 2562 (แบบ 1)
2. ประวัติผูสมัครเพื่อคัดเลือกฯ (แบบ 2) จำนวน 1 ชุด หากมีผลงานใหแนบทายแบบประวัติ ไดไมเกิน
5 หนา
พรอมสำเนาไฟลแบบรายงานการคัดเลือกขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจางกรุงเทพมหานครดีเดน
ประจำป พ.ศ. 2562 (แบบ 1) และผลงานใสแผน CD จำนวน 1 แผน (ในรูปแบบ Microsoft word หรือ
Microsoft Excel เทานั้น)
ทั้งนี้ รูปถายที่ติดแบบ 1 และแบบ 2 ตองถายภาพรูปสีในชุดเครื่องแบบปกติขาว ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว
กรณีไมมีเครื่องแบบปกติขาว ใหถายภาพชุดสีกากี (รูปถายจะนำมาจัดพิมพทำเนียบขาราชการกรุงเทพมหานคร
สามัญและลูกจางกรุงเทพมหานครดีเดน ประจำป พ.ศ. 2562)
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3. สำเนาการเวียนประกาศรายชื่อผูสมัครเพื่อคัดเลือกเปนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญและ
ลูกจางกรุงเทพมหานครดีเดน ประจำป พ.ศ. 2562 ผานเว็บไซตของสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด
4. สำเนาประกาศผลการคัดเลือกขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจางกรุงเทพมหานครดีเดน
ประจำป พ.ศ. 2562 จำนวน 1 ชุด
5. สำเนาบัตรประจำตัวขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ และลูกจางกรุงเทพมหานคร 1 ฉบับ/คน
(ไมหมดอายุ) ของผูไดรับการคัดเลือกทุกคน
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(แบบ ๑)
แบบรายงานการคัดเลือกขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจางกรุงเทพมหานครดีเดน ประจำป พ.ศ. ๒๕62
สังกัดสำนัก /สำนักงาน/ สำนักงานเขต ......................................................
1. จำนวนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ............ คน ลูกจางกรุงเทพมหานคร ..............คน รวมทั้งสิ้น ...........คน
(ขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจางกรุงเทพมหานครที่มีอยูแ ละรับอัตราเงินเดือน ณ วันที่ 30 กันยายน
2562)
2. จำนวนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญดีเดน จำนวน............... คน และลูกจางกรุงเทพมหานครดีเดน
จำนวน .......... คน ดังนี้
กลุมที่......

ภาพถายรูปสี
ชุดเครื่องแบบปกติขาว
ขนาด 1.5 x2 นิ้ว

กลุมที่......

ภาพถายรูปสี
ชุดเครื่องแบบปกติขาว
ขนาด 1.5 x2 นิ้ว

นาย/นาง/นางสาว......................................................................................................................
เลขประจำตัวประชาชน
เกิดวันที่................เดือน.............................................................พ.ศ. ......................................
วุฒิการศึกษาสูงสุด
1. ......................................................จากสถาบันการศึกษา...................................................
2. ......................................................จากสถาบันการศึกษา...................................................
เริ่มรับราชการครั้งแรก เมื่อวันที่.........เดือน.................................................พ.ศ. ....................
ปจจุบันดำรงตำแหนง...............................................................................................................
สังกัด .....................................................................................................................................
โทร..........................................E-mail.....................................................................................

นาย/นาง/นางสาว......................................................................................................................
เลขประจำตัวประชาชน
เกิดวันที่.........เดือน.....................................................................พ.ศ. ......................................
วุฒิการศึกษาสูงสุด
1. ......................................................จากสถาบันการศึกษา...................................................
2. ......................................................จากสถาบันการศึกษา...................................................
เริ่มรับราชการครั้งแรก เมื่อวันที่.........เดือน.................................................พ.ศ. ....................
ปจจุบันดำรงตำแหนง...............................................................................................................
สังกัด .....................................................................................................................................
โทร..........................................E-mail.....................................................................................
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กลุมที่......

ภาพถายรูปสี
ชุดเครื่องแบบปกติขาว
ขนาด 1.5 x2 นิ้ว

กลุมที่......

ภาพถายรูปสี
ชุดเครื่องแบบปกติขาว
ขนาด 1.5 x2 นิ้ว

กลุมที่......

ภาพถายรูปสี
ชุดเครื่องแบบปกติขาว
ขนาด 1.5 x2 นิ้ว

นาย/นาง/นางสาว...................................................................................................................
เลขประจำตัวประชาชน
เกิดวันที่..............เดือน................................................................พ.ศ. ......................................
วุฒิการศึกษาสูงสุด
1. ......................................................จากสถาบันการศึกษา...................................................
2. ......................................................จากสถาบันการศึกษา...................................................
เริ่มรับราชการครั้งแรก เมื่อวันที่.........เดือน.................................................พ.ศ. ....................
ปจจุบันดำรงตำแหนง...............................................................................................................
สังกัด .....................................................................................................................................
โทร..........................................E-mail.....................................................................................

นาย/นาง/นางสาว...................................................................................................................
เลขประจำตัวประชาชน
เกิดวันที่..............เดือน................................................................พ.ศ. ......................................
วุฒิการศึกษาสูงสุด
1. ......................................................จากสถาบันการศึกษา...................................................
2. ......................................................จากสถาบันการศึกษา...................................................
เริ่มรับราชการครั้งแรก เมื่อวันที่.........เดือน.................................................พ.ศ. ....................
ปจจุบันดำรงตำแหนง...............................................................................................................
สังกัด .....................................................................................................................................
โทร..........................................E-mail.....................................................................................

นาย/นาง/นางสาว...................................................................................................................
เลขประจำตัวประชาชน
เกิดวันที่..............เดือน................................................................พ.ศ. ......................................
วุฒิการศึกษาสูงสุด
1. ......................................................จากสถาบันการศึกษา...................................................
2. ......................................................จากสถาบันการศึกษา...................................................
เริ่มรับราชการครั้งแรก เมื่อวันที่.........เดือน.................................................พ.ศ. ....................
ปจจุบันดำรงตำแหนง...............................................................................................................
สังกัด .....................................................................................................................................
โทร..........................................E-mail.....................................................................................
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(แบบ ๒)
ประวัติผสู มัครเพื่อคัดเลือกเปนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจางกรุงเทพมหานครดีเดน
ประจำป พ.ศ. ๒๕62
สำนัก/สำนักงาน/สำนักงานเขต...................
ภาพถายรูปสี
ชุดเครื่องแบบปกติขาว
ขนาด 1.5 x2 นิ้ว
กรอกขอความในชองวางและกาเครื่องหมาย / ลงใน  ที่ตรงกับทาน
1. การจำแนกลุม
 กลุมที่ ๑

 กลุมที่ ๒

 กลุม ที่ ๓

ก. ประวัติสวนตัว
๑. ชื่อ............................................................................................................................................................
(ตั้งแตเริ่มรับราชการ หากมีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ขอใหกรอกขอมูลชื่อ-สกุลเดิมดวย)
๒. เลขประจำตัวประชาชน............................................................................................................................
(พรอมแนบสำเนาบัตรประจำตัวเจาหนาที่ของรัฐ จำนวน ๑ ฉบับ)
๓. เกิดวันที่............เดือน...................................................พ.ศ. ................................อายุ.......................ป
๔. วุฒิการศึกษาสูงสุด
4.1 ............................................................................จากสถาบันการศึกษา..................................................
4.2 ............................................................................จากสถาบันการศึกษา..................................................

๕. สถานทีท่ ำงานในปจจุบัน ฝาย..........................................................กอง...........................................
สำนัก/สำนักงานเขต..............................................................................................................................
๖. อุดมคติในการทำงาน ............................................................................................................................
๗. ปจจุบันพักอยูบานเลขที่.............หมู.......................................ถนน........................................................
ตำบล/แขวง...........................................................อำเภอ/เขต..............................................................
จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย..............................โทร.........(โปรดระบุ)......................
๘. ที่อยูติดตอสะดวกที่สุด โปรดระบุใหชัดเจน
...............................................................................................................................................................
ข.ประวัติการทำงาน
๑. เริ่มรับราชการ (สังกัดกรุงเทพมหานคร) เมื่อวันที่..............เดือน....................................พ.ศ. ..............
ตำแหนง........................................................สังกัด...............................................................................
นับถึงวันที่ 30 กันยาน 2562 รวมระยะเวลาปฏิบัติราชการ..............................ป ..................เดือน
๒. ปจจุบันดำรงตำแหนง..........................................ระดับ.............................ขั้น................................บาท
สังกัด.....................................................................................................................................................
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ค. ประพฤติปฏิบัติตน (ระบุหลักการประพฤติปฏิบัติตนในการครองตน ครองคน และครองงานโดยเพิ่มเติม
ไดตามความเหมาะสม)
๑. มีความประพฤติ การปฏิบัติตนชอบดวยคุณธรรม ศีลธรรม จรรยาบรรณขาราชการเปนที่ยอมรับของ
บุคคลในสวนราชการและสังคม
...........................................(กรุณากรอกขอมูลใหชัดเจน)..................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
๒. เปนบุคคลที่ไดรับการยอมรับ ยกยอง จากเพื่อนรวมงาน ในสังคมรวมงานอยางเปดเผยทั้งตอหนาและลับหลัง
...........................................(กรุณากรอกขอมูลใหชัดเจน)..................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
๓. ประพฤติปฏิบัติงานในหนาที่และนอกเหนือหนาที่ สม่ำเสมอ เต็มใจ มีจิตมุงผลสัมฤทธิ์ของงานที่รับผิดชอบ
จนมีผลงานปรากฏที่เปนประโยชนตอสวนราชการ ประชาชน มากกวาผูอื่นอยางเดนชัด
...........................................(กรุณากรอกขอมูลใหชัดเจน)..................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
๔. มีผลงานเชิงประจักษ ดีเดน เปนที่ยอมรับ สมควรไดรับการยกยอง ใหหมายรวมถึงผลการปฏิบัติงาน
ในหนาที่เปนอันดับแรก ผลงานจากการอุทิศทุมเท เสียสละ เกิดประโยชนกับสวนราชการและประชาชน ยอนหลัง
ติดตอกันไมเกิน 5 ป นับถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 ทั้งนี้ อาจปรากฏเปนผลงานดานเอกสารที่สืบคนไดเชิง
ประจักษ และ/หรือ ผลการปฏิบัติที่ไมปรากฏเปนเอกสารแตเปนรูปธรรมที่ยอมรับอยางกวางขวางของผูเกี่ยวของ
สำหรับการปฏิ บั ติ หน าที่ ของลู ก จ างประจำ (แนบทา ยรายละเอียดเพิ่มเติมไดไมเ กิน 5 หนา กระดาษ A4
พรอมไฟลขอมูลผลงานใสแผนซีดี จำนวน 1 แผน)
...........................................(กรุณากรอกขอมูลใหชัดเจน)..................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)..........................................เจาของประวัติ
(.........................................)
ตำแหนง..................................................
................/..................../.................
ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนนี้เปนความจริง
(ลงชื่อ)......................................................ผูรับรอง
(.........................................)
หมายเหตุ ผูร บั รอง คือ ผูบ ังคับบัญชาชั้นตน หรือหัวหนาสวนราชการที่เจาของประวัติปฏิบัติงานอยูในปจจุบัน
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(แบบ ๓)
แบบประเมินการคัดเลือกขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจางกรุงเทพมหานครดีเดน
ประจำป พ.ศ. 2562
ชื่อผูรับการประเมิน........................................................ตำแหนง.....................................................................................
สังกัด.................................................................................................................................................................................
คำชี้แจง ใหผบู ังคับบัญชาชั้นตนของผูสมัครเพื่อคัดเลือกเปนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจาง
กรุงเทพมหานครดีเดน ประจำป พ.ศ. 2562 เปนผูประเมินจากประวัติและผลงาน โดยใหคาคะแนน
ตามรายการประเมิน ดังนี้
ดีที่สุด
=
๕
คะแนน
ดีมาก
=
๔
คะแนน
ดี
=
๓
คะแนน
ปานกลาง
=
๒
คะแนน
พอใช
=
๑
คะแนน
รายการประเมิน
ดีที่สุด
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช
ก. การครองตน (๒๕ คะแนน)
(๑) การพึ่งตนเอง ขยันหมั่นเพียร และความรับผิดชอบ...... .............. ............... ........... .................. ...............
(๒) การประหยัดและเก็บออม..........................................
.............. .............. ........... .................. ...............
(๓) การรักษาระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย................. .............. .............. ........... .................. ...............
(๔) การปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา............................
.............. .............. ........... .................. ...............
(๕) การมีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย........................................................
.............. .............. ........... .................. ...............
ข. การครองคน (๒๕ คะแนน)
(๑) ความสามารถในการประสานสัมพันธ และสรางความ
เขาใจอันดีกับผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน ผูใตบังคับ
บัญชาและผูมาติดตองาน.........................................
.............. .............. ........... .................. ...............
(๒) ความสามารถในการรวมทำงานเปนกลุม สามารถจูงใจ
ใหเกิดการยอมรับและใหความรวมมือ........................
.............. .............. ........... .................. ...............
(๓) ใหบริการแกผูมาติดตองานดวยความเสมอภาค แนะนำ
สิ่งที่เปนประโยชน....................................................
.............. .............. ........... .................. ...............
(๔) การเปนผูม ีความเปนธรรมทั้งตนเองและผูอื่น..............
.............. .............. ........... .................. ...............
(๕) การเสริมสรางความสามัคคี และรวมกิจกรรมของ
หมูคณะทัง้ ในและนอกหนวยงาน...............................
.............. .............. ........... .................. ...............
ค. การครองงาน (๒๕ คะแนน)
(๑) ความรับผิดชอบตอหนาที่..........................................
.............. ............... ........... .................. ...............
(๒) ความรูความสามารถ และความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติตน.......................................................
.............. .............. ........... .................. ...............
(๓) ความคิดริเริ่มสรางสรรคและปรับปรุงงาน...................
.............. .............. ........... .................. ...............
(๔) ความพากเพียรในการทำงานและผลงานเปนที่พอใจ...
.............. .............. ........... .................. ...............
(๕) การคำนึงถึงประโยชนสวนรวมของประชาชน..............
.............. .............. ........... .................. ...............
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รายการประเมิน
ง. ผลงานดีเดน (๒๕ คะแนน)
(๑) ผลงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับหนาที่ความรับผิดชอบ............
(๒) ผลงานดังกลาวเปนประโยชนตอราชการและสังคม......
(๓) เปนผลงานการบริการประชาชนที่สามารถใชเปน
ตัวอยางแกบุคคลอื่นได.............................................
(๔) เปนผลงานที่เกิดจากความริเริ่มสรางสรรค..................
(๕) เปนผลงานที่ตองปฏิบัติดวยความเสียสละ วิริยะ
อุตสาหะ..................................................................
รวมคะแนนทุกดาน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

ดีที่สุด

ดีมาก

ดี

ปานกลาง

พอใช

..............
..............

..............
..............

...........
...........

..................
..................

...............
...............

..............
..............

..............
..............

...........
...........

..................
..................

...............
...............

.............. .............. ........... .................. ...............
.............. .............. ........... .................. ...............

ความเห็นอื่นของผูประเมิน
.........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ)..........................................ผูประเมิน
(..........................................)
ตำแหนง..................................................
............./.................../...............
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คำชี้แจงประกอบรายการประเมิน แบบ ๓
ใหผูประเมินพิจารณาองคประกอบตาง ๆ ในการใหคาคะแนนตามแบบรายงานการประเมิน คือ
ก. การครองตน หมายถึง ความประพฤติ การปฏิบัติตนชอบดวยคุณธรรม ศีลธรรม จรรยาบรรณ
ขาราชการ เปนที่ยอมรับของบุคคลในสวนราชการและสังคม ประกอบดวยคุณธรรมควรแกการยกยอง
โดยพิจารณาจากองคประกอบคานิยมพื้นฐาน ๕ ประการ ดังนี้
1. การพึ่งตนเอง ขยันหมั่นเพียร และมีความรับผิดชอบ
๑.๑ มีความวิรยิ ะ อุตสาหะ ในงานหนาที่ความรับผิดชอบ
๑.๒ มีความตั้งใจที่จะทำงานในหนาที่ใหไดรบั ความสำเร็จดวยตนเอง
๑.๓ มีความอดทนไมยอทอตอปญหา อุปสรรค
๑.๔ มีความรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว และผูอื่น
2. การประหยัดและเก็บออม
๒.๑ รูจักใชจายตามควรแหงฐานะ
๒.๒ รูจักใชทรัพยสินของทางราชการใหเปนประโยชนและประหยัด
๒.๓ รูจักมัธยัสถและเก็บออม เพื่อสรางฐานะตนเองและครอบครัว
๒.๔ รูจักดูแล บำรุง และรักษาทรัพยสินของตนเองและสวนรวม
3. การรักษาระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย
๓.๑ เปนผูรักษาและปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายทีก่ ำหนดไว
๓.๒ ประพฤติและปฏิบัติตน อันอาจเปนตัวอยางแกบุคคลโดยทั่วไป
๓.๓ เชื่อฟง และใหความเคารพตอผูบังคับบัญชา
๓.๔ เปนผูตรงตอเวลา
4. การปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา
๔.๑ ละเวนตอการประพฤติชั่วและไมลุมหลงอบายมุข
๔.๒ เอื้อเฟอเผื่อแผ เสียสละ เห็นแกประโยชนสวนรวม
๔.๓ มีความซือ่ สัตย สุจริตตอตนเองและผูอื่น
๔.๔ มีความเมตตา กรุณา โอบออมอารีตอบุคคลอื่นโดยทั่วไป
5. การมีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
๕.๑ สงเสริม สนับสนุนระบอบประชาธิปไตย และปฏิบัติตามนโยบายของทางราชการและรัฐบาล
๕.๒ เขารวมในศาสนกิจและทำนุบำรุงศาสนา
๕.๓ ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี เชน ปองกันประเทศ เสียภาษี เคารพกฎหมาย เปนตน
๕.๔ มีความจงรักภักดีและเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย เชน ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี
ตามพระบรมราโชวาท หรือเขารวมพิธใี นโอกาสสำคัญอยางสม่ำเสมอ เปนกิจวัตรปกติ เปนตน
ข. การครองคน หมายถึง เปนบุคคลทีไ่ ดรับการยอมรับ ยกยอง ในเพื่อน ในสังคมรวมงานอยางเปดเผย
ทั้งตอหนาและลับหลัง มีความสามารถในการติดตอสัมพันธกับผูอื่น สามารถจูงใจใหเกิดการยอมรับและใหความรวมมือ
โดยพิจารณาจากองคประกอบ ดังตอไปนี้
1. ความสามารถในการประสานสัมพันธและสรางความเขาใจอันดีกับผูบังคับบัญชาเพื่อนรวมงาน
ผูใตบังคับบัญชา และผูม าติดตองาน
๑.๑ เปนผูมมี นุษยสัมพันธดี
๑.๒ ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
๑.๓ กลาและรับผิดชอบในสิ่งที่ไดกระทำ
๑.๔ มีน้ำใจ ชวยเหลือ และใหความรวมมือในการปฏิบัติงาน
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2. ความสามารถในการรวมงานเปนกลุม สามารถจูงใจใหเกิดการยอมรับและใหความชวยเหลือ
๒.๑ ใหความเห็น ปรึกษา และเสนอแนะในงานที่ตนรับผิดชอบ
๒.๒ การมีสวนรวมในงานที่รับผิดชอบ
๒.๓ ยอมรับและฟงความคิดเห็นของผูรวมงาน
๒.๔ มีความสามารถในการคิดและเสนอเหตุผล
๒.๕ สามารถปฏิบัติงานเต็มที่ตามความรู ความสามารถ
๒.๖ เปดโอกาสใหทุกคนรวมแสดงความคิดเห็น
3. ใหบริการแกผูมาติดตองานดวยความเสมอภาค แนะนำสิ่งที่เปนประโยชน
๓.๑ มีความสำนึกและถือเปนหนาที่ที่จะตองใหบริการ
๓.๒ ชวยเหลือ แนะนำในสิ่งที่ดี ตลอดจนใหขอมูลขาวสารที่เปนประโยชน
๓.๓ ใหบริการดวยความเต็มใจ และเสมอภาคกันทุกระดับ
๓.๔ มีอัธยาศัยดี เปนกันเอง และสุภาพตอทุกคน
4. การเปนผูมคี วามเปนธรรมทั้งตอตนเองและตอผูอื่น
๔.๑ ประพฤติและปฏิบัติตรงหลักเกณฑ กฎ ระเบียบ วิธีการที่กำหนด
๔.๒ ถือประโยชนของทางราชการหรือสวนรวมเปนที่ตั้ง
๔.๓ ตัดสิน วินจิ ฉัย หรือแกปญ
 หา โดยใชเหตุผล
5. การเสริมสรางความสามัคคีและรวมกิจกรรมของหมูคณะ ทั้งในและนอกหนวยงาน
๕.๑ การใหความรวมมือ หรือเขารวมกิจกรรมที่จัดขึ้น
๕.๒ เสนอแนะขอคิดเห็นที่เปนประโยชนตองาน
๕.๓ ใหความสำคัญ ยกยอง หรือใหเกียรติแกผูรวมงาน
ค. การครองงาน หมายถึง ประพฤติปฏิบัติงานในหนาที่และนอกเหนือหนาที่ สม่ำเสมอ เต็มใจ
มีจิตมุงผลสัมฤทธิ์ของงานที่รับผิดชอบ จนมีผลงานปรากฏที่เปนประโยชนตอสวนราชการ ประชาชน มากกวา
ผูอื่นอยางเดนชัด มีความสามารถปฏิบัติงานในหนาที่และงานที่ไดรับมอบหมายอยางดี โดยพิจารณา
จากองคประกอบ ดังตอไปนี้
1. ความรับผิดชอบตอหนาที่
๑.๑ ศึกษา คนควา หาความรูที่จำเปนตองใชในการปฏิบัติงานอยูเสมอ
๑.๒ มีความตั้งใจปฏิบัติงานใหไดรับความสำเร็จ
๑.๓ สนใจและเอาใจใสงานทีร่ ับผิดชอบ
๑.๔ ปฏิบัติงานในหนาที่ความรับผิดชอบและที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ
๑.๕ ใหความรวมมือและชวยเหลือในการปฏิบัติงาน
2. มีความรู ความสามารถ และความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
๒.๑ มีความรูแ ละเขาใจหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบ กฎ ขอบังคับ มติ กฎหมาย และนโยบาย
๒.๒ มีความสามารถในการนำความรูที่มีอยูไปใชในการปฏิบัติงานไดเปนอยางดี
๒.๓ มีความสามารถในการแกปญหา และมีปฏิภาณ ไหวพริบ ในการปฏิบัติงาน
๒.๔ รักและชอบที่จะปฏิบัติงานในหนาที่ความรับผิดชอบ หรืองานที่ไดรับมอบหมายดวยความเต็มใจ
3. ความคิดริเริ่มสรางสรรคและปรับปรุงงาน
๓.๑ มีความสามารถในการคิดริเริ่ม หาหลักการ แนวทาง วิธีการใหมๆ มาใชประโยชนในการปฏิบัติงาน
๓.๒ มีความสามารถในการปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๓.๓ มีความสามารถในการทำงานที่ยาก หรืองานใหมใหสำเร็จเปนผลดี
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4. ความพากเพียรในการทำงาน และมีผลงานที่เปนที่นาพอใจ
๔.๑ มีความกระตือรือรน ตองการที่จะปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายจนสำเร็จ
๔.๒ มีความขยันหมั่นเพียร เสียสละ และอุทิศเวลาใหแกราชการหรืองานที่รับผิดชอบ
๔.๓ ไดรับการยกยองในความสำเร็จของงาน
๔.๔ สามารถปฏิบัติงานในภาวะที่มีขอจำกัดไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน ขาดแคลนวัสดุ อุปกรณ หรือ
อัตรากำลัง เปนตน
5. การคำนึงถึงประโยชนของสวนรวมและประชาชน
๕.๑ การปฏิบัติงานยึดหลักผลประโยชนของสวนรวมและประชาชน
๕.๒ การดำเนินงานสอดคลองหรือเปนไปตามความตองการของสวนรวมและประชาชน
๕.๓ ใชวัสดุ อุปกรณและสาธารณูปโภคไดอยางประหยัดและเหมาะสม
๕.๔ รวมมือ ชวยเหลือ และประสานงานระหวางราชการกับประชาชน
ง. ผลงานดีเดน หมายถึง มีผลงานเชิงประจักษ ดีเดน เปนที่ยอมรับ สมควรไดรับการยกยอง ใหหมายรวมถึง
ผลการปฏิบัติงานในหนาที่เปนอันดับแรก ผลงานจากการอุทิศทุมเท เสียสละเกิดประโยชนยิ่งกับสวนราชการ
และประชาชน ทั้งนี้อาจปรากฏเปนผลงานดานเอกสารที่สืบคนไดเชิงประจักษและ/หรือ ผลการปฏิบัติที่ไมปรากฏ
เป น เอกสารแต เป นรู ป ธรรมที่ ยอมรั บ อย างกวา งขวางของผู ที่เ กี่ย วขอ งสำหรับ การปฏิ บั ติห นา ที่ ของลูก จาง
กรุงเทพมหานคร เปนผลงานดีเดนที่ไดรับความนิยมเปนที่ยอมรับและปรากฏผลเดนชัด เชน โลรางวัล เกียรติบัตร
และอื่น ๆ โดยพิจารณาจากองคประกอบ ดังตอไปนี้
1. ผลงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับหนาที่ความรับผิดชอบ
๑.๑ เอาใจใส ดูแล การบริการประชาชน
๑.๒ งานที่ปฏิบัติสำเร็จดวยความเรียบรอย
๑.๓ ปฏิบัติดวยความรวดเร็ว ไมลาชา ทันตามกำหนด
2. ผลงานดังกลาวเปนประโยชนตอราชการและสังคม
๒.๑ เปนผลงานที่ทางราชการไดรับประโยชน
๒.๒ ประชาชนไดรับประโยชนจากผลงานที่ปฏิบัติงาน
๒.๓ ใชงบประมาณของทางราชการนอยแตไดรับประโยชนมาก
3. เปนผลงานบริการประชาชนที่สามารถใชเปนตัวอยางแกบุคคลอื่นได
๓.๑ ผลงานเปนที่ยอมรับนับถือแกบุคคลอืน่
๓.๒ เปนลักษณะผลงานที่ปรากฏใหเห็นชัดเจน
๓.๓ บุคคลอื่นสามารถนำไปใชเปนตัวอยางได
4. เปนผลงานที่เกิดจากความคิดริเริ่มสรางสรรค
๔.๑ มีความคิด ริเริ่ม การพัฒนางาน
๔.๒ นำเทคนิค วิธีการใหม ๆ มาใชในการปฏิบัติงาน
๔.๓ ผลการปฏิบัติงานเกิดการพัฒนาที่ดีขึ้น
5. เปนผลงานที่ตองปฏิบัติดวยความเสียสละ วิริยะ อุตสาหะ
๕.๑ ปฏิบัติงานในเวลาราชการโดยไมบกพรอง
๕.๒ อุทิศตนปฏิบัติงานนอกเหนือเวลาราชการ
๕.๓ มีความพากเพียรพยายามในการทำงาน
---------------------------------------
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ตัวอยางที่ 1

คำสั่งสำนัก/สำนักงาน................................
ที่

/2563

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจางกรุงเทพมหานครดีเดน
ประจำป พ.ศ. 2562
เพื่อใหการคัดเลือกขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจางกรุงเทพมหานครดีเดน ประจำป
พ.ศ. 2562 เปนไปดวยความเรียบรอย และเปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางการคัดเลือกฯ จึงแตงตั้งคณะกรรมการ
คัดเลือกขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจางกรุงเทพมหานครดีเดน ประจำป พ.ศ. 2562 ดังนี้
1. ผูอำนวยการสำนัก/หัวหนาสำนักงาน...............................
ประธานกรรมการ
2. รองผูอำนวยการสำนัก/ผูชวยหัวหนาสำนัก......................
รองประธานกรรมการ
3. หัวหนาสวนราชการในสังกัด
กรรมการ
4. เลขานุการสำนัก/กองบริหารทั่วไป
กรรมการและเลขานุการ
5. หัวหนาฝายที่ปฏิบัติงานดานการเจาหนาที่
ผูชวยเลขานุการ
6. เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
ผูชวยเลขานุการ
โดยใหคณะกรรมการฯ มีหนาที่ในการคัดเลือกขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจางกรุงเทพมหานคร
ดีเดน ประจำป พ.ศ. 2562 ใหเกิดความเปนธรรม ทั่วถึง เปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางการคัดเลือกฯ
และรายงานผลการคัดเลือกใหทันตามกำหนดเวลา
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่........................................... พ.ศ. 2563
......................................................
(..........................................................)
ผูอำนวยการสำนัก/หัวหนาสำนักงาน..........................
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ตัวอยางที่ 2

คำสั่งสำนักงานเขต.................................
ที่

/2563

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจางกรุงเทพมหานครดีเดน
ประจำป พ.ศ. 2562
เพื่อใหการคัดเลือกขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจางกรุงเทพมหานครดีเดน ประจำป
พ.ศ. 2562 เปนไปดวยความเรียบรอย และเปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางการคัดเลือกฯ จึงแตงตั้งคณะกรรมการ
คัดเลือกขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจางกรุงเทพมหานครดีเดน ประจำป พ.ศ. 2562 ดังนี้
1. ผูอำนวยการเขต............
ประธานกรรมการ
2. ผูชวยผูอำนวยการเขต............
รองประธานกรรมการ
3. หัวหนาสวนราชการในสังกัด
กรรมการ
4. หัวหนาฝายปกครอง
กรรมการและเลขานุการ
5. เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
ผูชวยเลขานุการ
6. เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
ผูชวยเลขานุการ
โดยใหคณะกรรมการฯ มีหนาที่ในการคัดเลือกขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจางกรุงเทพมหานคร
ดีเดน ประจำป พ.ศ. 2562 ใหเกิดความเปนธรรม ทั่วถึง เปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางการคัดเลือกฯ
และรายงานผลการคัดเลือกใหทันตามกำหนดเวลา
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่........................................... พ.ศ. 2563

...................................................
(........................................................)
ผูอำนวยการเขต...........................................
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ตัวอยางที่ 3

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจางกรุงเทพมหานครดีเดน
ประจำป พ.ศ. 2562
เรื่อง รับสมัครเพื่อคัดเลือกเปนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจางกรุงเทพมหานครดีเดน
ประจำป พ.ศ. 2562
ดวยสำนักงานการเจาหนาที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ไดแจงใหทุกหนวยงานคัดเลือก
ขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจางกรุงเทพมหานครที่มีผลการปฏิบัติงานและประพฤติตนดีเดน ทั้งใน
ดานการครองตน การครองคน และการครองงาน เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณเปนขาราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญและลูกจางกรุงเทพมหานครดีเดน ประจำป พ.ศ. 2562
เพื่อใหการคัดเลือกขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจางกรุงเทพมหานครดีเดน ประจำป
พ.ศ. 2562 เปนไปตามหลักเกณฑที่กำหนด จึงประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเปนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
และลูกจางกรุงเทพมหานครดีเดน ประจำป พ.ศ. 2562 หากประสงคสมัครเพื่อคัดเลือกฯ ใหจัดทำประวัติผูสมัครฯ
(แนบ 2) พรอมแนบผลงาน สงใหสวนราชการในสังกัด ภายในวันที่............................................ หากพนกำหนด ถือวา
ไมประสงคสมัครเพื่อคัดเลือกเปนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจางกรุงเทพมหานครดีเดน ประจำป
พ.ศ. 2562
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่...........................................

........................................................
(........................................................)
ประธานกรรมการคัดเลือกฯ
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ตัวอยางที่ 4

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจางกรุงเทพมหานครดีเดน
ประจำป พ.ศ. 2562
เรื่อง รายชื่อผูสมัครเพื่อคัดเลือกเปนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจางกรุงเทพมหานครดีเดน
ประจำป พ.ศ.2562
ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ ไดประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเปนขาราชการกรุงเทพมหานคร
สามัญและลูกจางกรุงเทพมหานครดีเดน ประจำป พ.ศ.2562 จัดทำประวัติผูสมัครฯ (แบบ 2) พรอมแนบผลงาน
สงสวนราชการในสังกัด ภายในวันที่............................................. นั้น
ปรากฏวา มีขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจางกรุงเทพมหานครสมัครเพื่อคัดเลือก
เปนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจางกรุงเทพมหานครดีเดน ประจำป พ.ศ. 2562 มีคณ
ุ สมบัติ
ครบถวน เปนไปตามหลักเกณฑที่กำหนด รวมทั้งสิ้น ................ คน ดังนี้
กลุมที่ 1 ตำแหนงประเภทอำนวยการ ระดับตน
ตำแหนงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ตำแหนงประเภททั่วไป ระดับอาวุโส
1. ..............................................................................
2. ..............................................................................
3. ..............................................................................
กลุมที่ 2 ตำแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ
ตำแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ระดับชำนาญงาน
4. ..............................................................................
5. ..............................................................................
กลุมที่ 3 ลูกจางกรุงเทพมหานคร
6. ..............................................................................
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-2ทั้งนี้ หากมีผูท่ีประสงคจะคัดคานผูมีรายชื่อในประกาศ ใหทำเปนหนังสือและลงชื่อผูคัดคาน
โดยระบุเหตุผลของการคัดคานวา ผูมีรายชื่อดังกลาวขาดคุณสมบัติ หรือประพฤติขัดกับหลักเกณฑการพิจารณาฯ
ขอใด อยางใด โดยใหยื่นคัดคานตอประธานกรรมการคัดเลือกของหนวยงาน ภายใน 5 วัน นับแตวันที่มีการ
ประกาศรายชื่อ
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่..................................................
.............................................................
(.................................................................)
ประธานกรรมการคัดเลือกฯ
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ตัวอยางที่ 5

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจางกรุงเทพมหานครดีเดน
ประจำป พ.ศ. 2562
เรื่อง ผลการคัดเลือกขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจางกรุงเทพมหานครดีเดน ประจำป พ.ศ.2562
ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ ไดประกาศรายชื่อผูสมัครเพื่อคัดเลือกเปนขาราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญและลูกจางกรุงเทพมหานครดีเดน ประจำป พ.ศ.2562 จำนวน ........ คน นั้น
คณะกรรมการคัดเลือกฯ ไดพิจารณาคัดเลือกขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจาง
กรุงเทพมหานครดีเดน ประจำป พ.ศ.2562 จำนวน…......คน ดังนี้
1................................................................................................................................
2..................................................................................................................................
3..................................................................................................................................
4..................................................................................................................................
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่..................................................
...................................................................
(.................................................................)
ประธานกรรมการคัดเลือกฯ

