
 

ที่  นร ๑๐๑๙.๒/๒   

ถึง  ส่วนราชการ 

ตามหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ที่  ศธ ๐๒๐๑.๔/๓๘๓๐ ลงวันที่  ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้แจ้งส่วนราชการให้ดำเนินการคัดเลือก
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้พิจารณาคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัด 
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นในคู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 
พ.ศ. ๒๕๖๕ น้ัน 

ในการน้ี สำนักงาน ก.พ. ขอแจ้ง Username และ Password สำหรับเข้าใช้งานระบบ
ฐานข้อมูลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส่วนราชการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 
และขอความอนุเคราะห์ส่วนราชการดำเนินการ ดังน้ี 

๑. แจ้งให้ผู้สมัครคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ บันทึกข้อมูล 

ลงใน “แบบกรอกประวั ติของข้าราชการพลเรือนดีเด่น” ผ่านระบบฐานข้อมูลข้าราชการพลเรือนดีเด่น  
เพื่อเสนอส่วนราชการต้นสังกัดในการพิจารณาคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๒. ส่วนราชการต้องรับรองสถานะของผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในสังกัดทุกคน ลงในระบบฐานข้อมูลข้าราชการพลเรือนดีเด่นให้แล้วเสร็จ พร้อมพิมพ์ 
“แบบรายงานการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น” จากระบบฯ เพื่อส่งกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ  
“แบบกรอกประวัติของข้าราชการพลเรือนดีเด่น”  

ทั้งน้ี สามารถ Download คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลข้าราชการพลเรือนดีเด่น สำหรับ
ผู้สมัครคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น และสำหรับส่วนราชการได้จาก https://www.ocsc.go.th/ 

ethics/civil-servant เลือก ฐานข้อมูลข้าราชการพลเรือนดีเด่น (csea.ocsc.go.th) หรือ QR Code ที่ปรากฏ 

ท้ายหนังสือฉบับน้ี 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 
 

   
 สำนักงาน ก.พ. 
 ๕ มกราคม ๒๕๖๖ 
 

 

ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม 

โทร ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๘๘๗, ๖๘๙๓ 

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ csea.ocsc@gmail.com 

 

ด่วนท่ีสุด 

mailto:csea.ocsc@gmail.com


ส่วนราชการ
ส านักนายกรัฐมนตรี 
ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร
ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
ส ำนักงบประมำณ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
กรมประชำสัมพันธ์
ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี
ส ำนักข่ำวกรองแห่งชำติ
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ     
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค
ส ำนักงำนทรัพยำกรน  ำแห่งชำติ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน

ส ำนักงำนขับเคล่ือนกำรปฏิรูปประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี
ปรองดอง

กระทรวงการคลัง
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง
กรมธนำรักษ์
กรมบัญชีกลำง
กรมศุลกำกร
กรมสรรพสำมิต
ส ำนักงำนบริหำรหนี สำธำรณะ
ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง
กรมสรรพำกร
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ



กระทรวงการต่างประเทศ
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรต่ำงประเทศ
กรมกำรกงสุล
กรมพิธีกำรทูต
กรมยุโรป
กรมเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศ
กรมสนธิสัญญำและกฎหมำย
กรมสำรนิเทศ
กรมองค์กำรระหว่ำงประเทศ
กรมอเมริกำและแปซิฟิกใต้
กรมอำเซียน
กรมเอเชียตะวันออก
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลำงและแอฟริกำ
กรมควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรท่องเท่ียวและกีฬำ
กรมพลศึกษำ
กรมกำรท่องเท่ียว
มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน
กรมกิจกำรผู้สูงอำยุ
กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร
กรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว



กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมชลประทำน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมประมง 
กรมปศุสัตว์
กรมส่งเสริมกำรเกษตร
กรมวิชำกำรเกษตร
กรมพัฒนำท่ีดิน
กรมส่งเสริมสหกรณ์
ส ำนักงำนกำรปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม
ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร
กรมหม่อนไหม
ส ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ
กรมกำรข้ำว
กรมฝนหลวงและกำรบินเกษตร
กระทรวงคมนาคม
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม
กรมทำงหลวง
กรมกำรขนส่งทำงบก
กรมเจ้ำท่ำ
กรมทำงหลวงชนบท
กรมท่ำอำกำศยำน
ส ำนักงำนนโยบำยและแผนกำรขนส่งและจรำจร
กรมกำรขนส่งทำงรำง



กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม
ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม
กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ัง
กรมควบคุมมลพิษ
กรมทรัพยำกรน  ำ
กรมทรัพยำกรน  ำบำดำล
กรมทรัพยำกรธรณี
กรมส่งเสริมคุณภำพส่ิงแวดล้อม
กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำและพันธ์ุพืช
กรมป่ำไม้
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ
กรมอุตุนิยมวิทยำ
กระทรวงพลังงาน
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน
กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน
กรมเชื อเพลิงธรรมชำติ
กรมธุรกิจพลังงำน
ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน



กระทรวงพาณิชย์
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์
กรมกำรค้ำต่ำงประเทศ
กรมกำรค้ำภำยใน
กรมเจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ
กรมทรัพย์สินทำงปัญญำ
กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ
กรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ
ส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ
กระทรวงมหาดไทย
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย
กรมกำรปกครอง
กรมกำรพัฒนำชุมชน
กรมท่ีดิน
กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
กรมโยธำธิกำรและผังเมือง
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน
กระทรวงยุติธรรม
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ
กรมคุมประพฤติ
กรมบังคับคดี
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน
สถำบันนิติวิทยำศำสตร์
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด
ส ำนักงำนกิจกำรยุติธรรม
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
กรมรำชทัณฑ์



กระทรวงแรงงาน
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน
กรมกำรจัดหำงำน
กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน
กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน
ส ำนักงำนประกันสังคม
กระทรวงวัฒนธรรม
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
กรมกำรศำสนำ
ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กรมศิลปำกร



กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ
กรมวิทยำศำสตร์บริกำร
ส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
มหำวิทยำลัยกำฬสินธ์ุ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
มหำวิทยำลัยขอนแก่น
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
มหำวิทยำลัยทักษิณ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
มหำวิทยำลัยนครพนม
มหำวิทยำลัยนรำธิวำสรำชนครินทร์
มหำวิทยำลัยนเรศวร
มหำวิทยำลัยบูรพำ
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
มหำวิทยำลัยมหิดล
มหำวิทยำลัยแม่โจ้



มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำญจนบุรี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร
มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม
มหำวิทยำลัยรำชภัฏชัยภูมิ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏธนบุรี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครศรีธรรมรำช
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต
มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม
มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด
มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครินทร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏร ำไพพรรณี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏล ำปำง
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมรำชูปถัมภ์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏศรีสะเกษ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร



มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ
มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฏร์ธำนี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง
มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุบลรำชธำนี
มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหำวิทยำลัยศิลปำกร
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี
สถำบันเทคโนโลยีปทุมวัน
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง
สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์
สถำบันวิทยำลัยชุมชน



กระทรวงศึกษาธิการ
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำน
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ
กระทรวงสาธารณสุข
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
กรมกำรแพทย์
กรมสุขภำพจิต
กรมอนำมัย
กรมควบคุมโรค
กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
สถำบันพระบรมรำชชนก
กระทรวงอุตสาหกรรม
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม
กรมโรงงำนอุตสำหกรรม
กรมส่งเสริมอุตสำหกรรม
กรมอุตสำหกรรมพื นฐำนและกำรเหมืองแร่
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อยและน  ำตำลทรำย
ส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม



ส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ
ศูนย์อ ำนวยกำรบริหำรจังหวัดชำยแดนภำคใต้
รำชบัณฑิตยสภำ
ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ
ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพ่ือประสำนงำนโครงกำรอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ


