
 

 
 
 
 

แนวทางและหลักเกณฑ์ 
การคัดเลือกบุคคลเพื่อยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
1. หลักการและเหตุผล 

กระทรวงการคลัง ก าหนดให้มีการคัดเลือกบุคคลและพิธีมอบโล่เพ่ือยกย่องเป็นผู้ประพฤติ
ปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตประจ าปีงบประมาณ 2562 เพ่ือคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับการยกย่อง
เป็นผู้ประพฤติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ให้ปรากฏเป็นแบบอย่างต่อหน่วยงาน สังคม อีกทั้ง เป็น    
การสร้างขวัญและก าลังใจ ในอันที่จะประพฤติปฏิบัติตนในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมันใน
คุณธรรมและจริยธรรม 

ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นผู้มีบทบาทส าคัญต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ          
หากข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ แล้วย่อมส่งผลดีต่อประเทศในทุกๆ ด้าน 
กระทรวงการคลัง จึงก าหนดให้มีการคัดเลือกบุคคลและพิธีมอบโล่เพ่ือยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบ
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตประจ าปีงบประมาณ 2562 เพ่ือให้สอดคล้องตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ  
พลเรือน ข้อ 20 (5) ที่ก าหนดให้ส่วนราชการ มีหน้าที่ในการส่งเสริม และยกย่องบุคลากร ของส่วนราชการ
ที่มีความประพฤติ และถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมโดยเคร่งครัด กระทรวงการคลังเห็นความส าคัญ    
ในการส่งเสริมสนับสนุน กระตุ้น และสร้างแรงจูงใจให้บุคลากร ในสังกัดกระทรวงการคลังด ารงตนเป็น
แบบอย่างที่ด ีตามแนวทางปฏิบัติ ของประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กระทรวงการคลังจึงก าหนดให้
มีการคัดเลือกบุคคล ผู้ประพฤติ ปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม
เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญก าลังใจให้บุคลากรกระทรวงการคลังอันเป็นกลไกหนึ่ง ในการป้องกัน
การทุจริตและส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนของบุคลากรกระทรวงการคลัง  

 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือสรรหาบุคลากรกระทรวงการคลังที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส 
ยึดมั่นใน จริยธรรม 

2.2 เพ่ือยกย่องเชิดชูประกาศเกียรติคุณ สร้างขวัญก าลังใจ และความภาคภูมิใจแก่ผู้ได้รับ
การคัดเลือก 

2.3 เพ่ือเป็นแรงบันดาลใจให้บุคลากรกระทรวงการคลัง มีความเชื่อมั่นศรัทธาในการท า
ความดี ยึดมั่นคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตามประมวลจริยธรรม 
 
3. คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 

3.1 เปน็ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวสังกัดกระทรวงการคลงั 
3.2 มีระยะเวลาการปฏิบัติงานติดต่อกันต่อเนื่อง รวม 5 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร) ทั้งนี้    

แม้ภายหลังผู้ได้รับการเสนอชื่อเกษียณอายุหรือลาออก ยังถือว่าเป็นผู้มีสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาจาก
คณะกรรมการ 
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3.3 ต้องไม่เคยถูกลงโทษ ทั้งทางวินัยหรืออาญา เว้นแต่กรณีกระท าโดยประมาทหรือ   
ลหุโทษทีไ่ม่ท าใหร้าชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง และไม่เคยถูกกล่าวหาร้องเรียน หรือถูกสอบสวน
ระหว่างการคัดเลือก 

3.4 ต้องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์  
ยึดมั่นสุจริต โปร่งใส คุณธรรมจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม มีจิตสาธารณะโดยมีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่า 

3.4.1 ความตั้งม่ันในความซื่อสัตย์สุจริตอย่างม่ันคง หมายถึง  การปฏิบัติตนด้วย
ความยึดมั่น ถือมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมั่นคง หรือการไม่อ่อนไหวต่อสิ่งยั่วยุ
หรือแรงกดดันใดๆ  อันก่อให้เกิดการกระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ และมี
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความซื่อสัตย์สุจริต ยึดถือกฎ ระเบียบ แบบแผนอย่าง
เคร่งครัด 
3.4.2 การยืนหยัดต่อสู้ปกป้องเพื่อความซื่อสัตย์สุจริต หมายถึง การปฏิบัติตน    
ในการยืนหยัดต่อสู้ ปกป้องกับอิทธิพลหรือการกระท าใดๆ ที่ไม่ถูกต้องอันส่งผลให้เกิด
การกระท าทุจริตทั้งต่อตนเองหรือผู้อ่ืนโดยไม่เกรงกลัวต่อภัยอันตรายหรือปัญหาที่  
จะเกิดขึ้น ไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการทุจริต รวมถึงการไม่นิ่งเฉยเมื่อพบเห็น      
การทุจริตแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ 
3.4.3 ความพากเพียรมุ่งม่ันให้เกิดความซื่อสัตย์สุจริต หมายถึง การปฏิบัติตน    
ที่มุ่งมั่นที่จะให้สังคมมีความซื่อสัตย์สุจริตเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ท าตนเป็น
แบบอย่างที่ดี รวมถึงการมีส่วนร่วมหรือส่งเสริมในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 
3.4.5 องค์ประกอบอ่ืน ๆ  ที่สนับสนุนว่ามีการประพฤติตนเกี่ยวกับจิตสาธารณะ 
สังคม ครอบครัว และหน่วยงานโดยยึดหลักพอเพียง สุจริต จิตอาสาการบ าเพ็ญ
ประโยชน์เพ่ือส่วนรวม และอ่ืนๆ หรือได้รับรางวัลเกี่ยวกับความดี คุณธรรม 
จริยธรรม รางวัลอื่นที่เก่ียวข้อง พร้อมพยานหลักฐาน (ถ้ามี) 

3.5 ต้องไม่เคยได้รับการยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต         
จากกระทรวงการคลังมาก่อน 
 
4. วิธีการคัดเลือก 
  4.1 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 
  4.1.1 ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง พิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อบุคลากรใน
สังกัด ตามเกณฑ์ที่ก าหนด จ านวน 1 คน หากหน่วยงานไม่เสนอชื่อ ให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร 
  4.1.2 ผู้เข้ารับการคัดเลือก เสนอผลงานในแบบผลงานเพ่ือยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติ
ตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตกระทรวงการคลัง และเสนอผู้บังคับบัญชาระดับส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม เป็น
ผู้รับรอง ท้ายแบบเสนอชื่อ พร้อมประเมินเบื้องต้นตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 

4.1.3  ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับการ
พิจารณายกย่องเป็นผู้ประพฤติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และส่งผลงานตามแบบฟอร์มให้ศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงการคลัง ในรูปแบบเอกสารและไฟล์ PDF  

4.2 หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง และส านักงานรัฐมนตรี 
  4.2.1 ให้หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง และส านักงานรัฐมนตรี 
พิจารณาคัดเลือกบุคลากรในสังกัดจ านวน 1 คน ที่มีความประพฤติและปฏิบัติตนโดดเด่นในเรื่องความ
ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีคุณธรรมและจริยธรรม อย่างเด่นชัดเป็นที่ประจักษ์ หากหน่วยงานไม่เสนอชื่อ ให้
แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร 
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  4.2.2 ผู้เข้ารับการคัดเลือก เสนอผลงานในแบบผลงานเพ่ือยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติ
ตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตกระทรวงการคลัง และเสนอผู้บังคับบัญชาระดับส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม เป็น
ผู้รับรอง ท้ายแบบเสนอชื่อ พร้อมประเมินเบื้องต้นตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
  4.2.3 ส่งผลงานตามแบบฟอร์มให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการคลัง ใน
รูปแบบเอกสารและไฟล์ PDF เพ่ือจัดประชุมคัดเลือกฯ 
  4.2.4 คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่ประพฤติปฏิบัติตนชื่อสัตย์สุจริตของ
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลังและส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ตามค าสั่งส านักงานปลัด
กระทรวงการคลัง ที่ 563/2558 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558 เป็นคณะกรรมการคัดเลือกให้เหลือ 1 คน 
 
4. เกณฑ์การพิจารณา 

* หมายเหตุ ผู้ผ่านการคัดเลือกหน่วยงานละ 1 คน จะได้รับโล่บุคคลเพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น          
ผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตกระทรวงการคลัง 

เกณฑ์การพิจารณา คะแนน 

1 ประวัติทางวินัย : ไม่เคยถูกลงโทษ ทั้งทางวินัยหรืออาญา เว้นแต่กรณีกระท าโดย
ประมาทหรือลหุโทษที่ไม่ท าให้ราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง และไม่เคย
ถูกกล่าวหาร้องเรียน หรือถูกสอบสวนระหว่างการคัดเลือก 

10 

2 ผลงานด้านการประพฤติปฏิบัติงาน  (60 คะแนน) 
2.1 พฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความตั้งม่ันด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตอย่างมั่นคง 
การปฏิบัติตนด้วยความยึดมั่น ถือมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมั่นคง หรือการไม่
อ่อนไหวต่อสิ่งยั่วยุหรือแรงกดดันใดๆ อันก่อให้เกิดการกระท าการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ และมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความซื่อสัตย์สุจริต  

 
20 

2.2 พฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการยืนหยัดต่อสู้ ปกป้อง เพ่ือความซื่อสัตย์ 
การปฏิบัติตนในการยืนหยัดต่อสู้ ปกป้องกับอิทธิพลหรือการกระท าใดๆ ที่ไม่ถูกต้อง
อันส่งผลให้เกิดการกระท าทุจริตทั้งต่อตนเองหรือผู้ อ่ืนโดยไม่เกรงกลัวต่อภัย
อันตรายหรือปัญหาที่ จะเกิดขึ้น ไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการทุจริต รวมถึงการไม่นิ่ง
เฉยเมื่อพบเห็นการทุจริตแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ 

20 

2.3 พฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความพากเพียรมุ่งมั่นให้เกิดความซื่อสัตย์ สุจริต 
การปฏิบัติตน ที่มุ่งมั่นที่จะให้สังคมมีความซื่อสัตย์สุจริตเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 
ท าตนเป็นแบบอย่างที่ดี รวมถึงการมีส่วนร่วมหรือส่งเสริมในการตรวจสอบการใช้
อ านาจรัฐ 

20 

3 ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ เสียสละ ทุ่มเท อุทิศเวลาให้กับหน่วยงาน
ราชการ สังคมอย่างเต็มที่ และอยู่ในระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม 

15 

4 องค์ประกอบอ่ืนๆ เช่น มีการประพฤติตนเกี่ยวกับจิตสาธารณะ สังคม ครอบครัว 
และหน่วยงานโดยยึดหลักพอเพียง สุจริต จิตอาสา การบ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือ
ส่วนรวม หรือได้รับรางวัลเกี่ยวกับความดี คุณธรรม จริยธรรม รางวัลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
พร้อมพยานหลักฐาน (ถ้ามี) 
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รวม 100 



 
 
 

 

ส่วนที่ ๑ ประวัติส่วนตัว 

 

1.1 ชื่อ…………………………….......…………………....นามสกุล……………………..…...………..…….อาย.ุ...................ปี 

ต าแหน่งปัจจุบัน…………………………………………………………………..…………………………………………………………… 

หมายเลขโทรศัพท์………(ที่ท ำงำน)......................……..........โทรสาร………………………………..………….…………... 

E –mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………..…………... 

1.2 หน่วยงานทีส่ังกัด (โปรดระบุชื่อหน่วยงำนตำมท่ีสังกัด) ดังนี้ 

 1) ระดับกรมหรือเทียบเท่ำ ……………………………………………………..…………….…….….……………….…… 

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

 2) ระดับส ำนัก/กองหรือเทียบเท่ำ…………….…….….……………………………………………………..……….…… 

สถนที่ท างานตั้งอยู่………………………..…………………………………………………………………………………...……………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๑.3  ประวัติการท างาน (โปรดระบุชื่อต ำแหน่ง/สังกัด ก่อนเข้ำรับต ำแหน่งปัจจุบัน) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….......................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...…………............ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...…………........... 

1.4 ระดับการศึกษา.………….………………………………………………………………................................................... 
…………………………………………………………………………………………………............................................................ 
…………………………………………………………………………………………………............................................................ 
…………………………………………………………………………………………………............................................................ 
…………………………………………………………………………………………………............................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

1.5 หมายเลขโทรศัพท์ ................(หมำยเลขโทรศัพทบ์้ำนและมือถือ)................................................................. 

๑.6  คู่สมรส (ถ้าม)ี 

ชื่อคู่สมรส………………………………………………...........................นามสกุล………………………………..………….…………... 

อาชีพ ……………………………………………………………………………………สังกัด......……………………....………………… 

รูปถ่ำย  
หน้ำตรง 

(ชุดข้ำรำชกำร / 
ชุดเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 

/ ชุดสุภำพ) 
 

แบบเสนอผลงานเพื่อยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบ
ด้วยความซื่อสตัย์สุจรติกระทรวงการคลัง  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 
 

 



 

 

 

-๒- 

 
ส่วนที่ 2  
๒. ประวัติการถูกกล่าวหาร้องเรียนหรือถูกลงโทษทางวินัยหรือาญา เว้นแต่กรณีกระท าโดยประมาทหรือ

ลหุโทษที่ไม่ได้ท าให้ราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง   

 ๒.๑ เคยถูกกล่าวหาร้องเรียนทางวินัยหรือไม่ 

  (      )     ไม่เคย 
  (      )     เคย 

 ๒.๒ เคยถูกลงโทษทางวินัยหรือไม่ 

  (      )     ไม่เคย 
  (      )     เคย 

ผลการพิจารณาทางวินัย 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...…………............ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...…………............ 

๒.๓  เคยถูกกล่าวหาร้องเรียนทางอาญาหรือไม่ 
  (      )     ไม่เคย 
  (      )     เคย 

๒.๔ เคยถูกลงโทษทางอาญาหรือไม่ 
  (      )     ไม่เคย 
  (      )     เคย 

ผลการพิจารณาโทษทางอาญา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...…………............ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………………………………...…………............ 

 

 

 

 

 



 

 

 

-๓- 

ส่วนที่ 3 ผลงาน 

๓. ผลงานที่แสดงออกถึงการประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและศีลธรรมอันดีโดยมี
พฤติกรรมที่สามารถน ามาแสดงให้เห็นว่า 

  (๑)  ความตั้งม่ันในความซ่ือสัตย์สุจริตอย่างม่ันคง  
  (๒)  ยืนหยัดต่อสู้ปกป้องเพื่อความซ่ือสัตย์สุจริต   
  (๓)  พากเพียรมุ่งม่ันให้เกิดความซ่ือสัตย์สุจริต  
*(การพิจารณาจะให้ความส าคัญในข้อนี้เป็นหลักในการพิจารณายกย่องฯ โปรดน าเสนอผลงานโดยละเอียด
พร้อมพยานหลักฐานประกอบด้วยเพื่อประโยชน์ต่อการพิจารณา) 
 

๓.๑ กรณีและพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความตั้งม่ันในความซื่อสัตย์สุจริตอย่างม่ันคง (หมำยถึง กำรปฏิบัติตน
ด้วยควำมยืดมั่น ถือมั่นในควำมซื่อสัตย์สุจริตอย่ำงมั่นคง หรือกำรไม่อ่อนไหวต่อสิ่งยั่วยุหรือแรงกดดันใดๆ  
อันก่อให้เกิดกำรกระท ำกำรทุจริตหรือประพฤติมิชอบ และมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงควำมซื่อสัตย์สุจริต 
ยึดถือกฎ ระเบียบ แบบแผนอย่ำงเคร่งครัด) 
................................................................. .................................................................................................………. 
............................................................................................................................. ......................................……… 
............................................................................................................................. .....................................………. 
............................................................................................................................. ......................................……… 
......................................................................................... .........................................................................………. 
เหตุการณ์เกิดขึ้นเม่ือ .............................................................................................................................………... 
.................................................................................................................................................... ..............………. 
................................................................................................................ ...................................................……… 
............................................................................................................................. ......................................……… 
พยานหลักฐาน (ถ้ามี).......................................................................................................................……………... 
............................................................................................................................. ..................................…………..
............................................................................................................................. ................................................
.................................................................................................................................... ...............…………....……… 

๓.๒ กรณีและพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการยืนหยัดต่อสู้ปกป้องเพื่อความซื่อสัตย์สุจริต (หมำยถึง กำรปฏิบัติตน
ในกำรยืนหยัดต่อสู้ ปกป้องกับอิทธิพลหรือกำรกระท ำใดๆ ที่ไม่ถูกต้องอันส่งผลให้เกิดกำรกระท ำทุจริตทั้งต่อ
ตนเองหรือผู้อ่ืนโดยไม่เกรงกลัวต่อภัยอันตรำยหรือปัญหำที่จะเกิดขึ้น ไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมกำรทุจริต 
รวมถึงกำรไม่นิ่งเฉยเมื่อพบเห็นกำรทุจริตแจ้งให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร) 

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

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

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

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

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

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



 

 

 

-๔- 

เหตุการณ์เกิดขึ้นเม่ือ .............................................................................................................................………... 
............................................................................................................................. .....................................………. 
......................................................................................... ..........................................................................……… 

พยานหลักฐาน (ถ้ามี).......................................................................................................................……………... 
................................................................................................................................ ...............................…………..
.......................................................................................................................... ...................................................
............................................................................................................................. ......................…………....……… 
 

๓.๓ กรณีและพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความพากเพียรมุ่งม่ันให้เกิดความซื่อสัตย์สุจริต (หมำยถึง กำรปฏิบัติตน
ที่มุ่งมั่นที่จะให้สังคมมีควำมซื่อสัตย์สุจริตเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ท ำตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี รวมถึงกำรมีส่วน
ร่วมหรือส่งเสริมในกำรตรวจสอบกำรใช้อ ำนำจรัฐ) 

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

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

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

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

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

............................................................................................................................. ......................................……… 
เหตุการณ์เกิดขึ้นเม่ือ .............................................................................................................................………... 
........................................................................................................................... .......................................………. 
............................................................................................................................. ......................................……… 

พยานหลักฐาน (ถ้ามี).......................................................................................................................……………... 
............................................................................................................................. ..................................…………..
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ..................................…………..
........................................................................................... .................................................................................. 
 
3.4 องค์ประกอบอ่ืนๆ ที่จะสนับสนุนว่ำมีควำมเหมำะสมควรแก่กำรยกย่องฯ พร้อมพยำนหลักฐำน รูปถ่ำย 
(ถ้ำมี)  เช่น  กำรน ำปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำปรับใช้ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กำรประพฤติปฏิบัติตน
เกี่ยวกับเรื่อง ประโยชน์ส่วนรวม จิตสำธำรณะ สังคม ครอบครัว และหน่วยงำนโดยยึดหลักพอเพียง สุจริต  
จิตอำสำมีกำรบ ำเพ็ญประโยชน์เพ่ือส่วนรวม และอ่ืนๆ หรือได้รับรำงวัลเกี่ยวกับควำมดี คุณธรรม จริยธรรม 
รำงวัลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง พร้อมพยำนหลักฐำน (ถ้ำมี) ฯลฯ หรือกำรได้รับรำงวัลเกี่ยวกับคุณควำมดี คุณธรรม 
จริยธรรมหรือรำงวัลอื่น ที่เก่ียวข้องเป็นต้น  
............................................................................................................................. ................................................
................................................................................... ......................................…………...…………...…………......... 
......................................................................................................................................................... ................... 
.............................................................................................................................................. ...............................
.........................................................................................................................…………...…………...…………......... 
 
 



 

 

 

-๕- 

 
ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ 

 
ลงช่ือ ............................................................................... 

        (.............................................................................) 

ต าแหน่ง ........................................................................... 
 
ความเห็นของผู้บังคับบัญชาระดับดับต้น (ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก/กองหรือเทียบเท่ำ)  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ลงช่ือ ............................................................................... 

        (.............................................................................) 

ต าแหน่ง ........................................................................... 
 
ความเห็นของส่วนราชการระดับกรมหรือส่วนราชการที่อ่ืนทีมี่ฐานะเทียบเท่ากรม  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………...…………...... 
 

ลงช่ือ ................................................................ ............... 

        (.............................................................................) 

ต าแหน่ง ........................................................................... 
 

 

หมายเหตุ 
1. โปรดระบุพฤติกรรมที่แสดงออกตำมหลักเกณฑ์ดังกล่ำว  
2. โปรดส่งผลงำน รูปแบบเอกสำร และรูปแบบไฟล์ PDF ไปยัง acoc.mof@gmail.com 
3. ศึกษำรำยละเอียดเพิม่เตมิที่แนวทำงและหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกบุคคลเพื่อยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยควำม   
   ซื่อสัตย์สุจริตประจ ำปี ๒๕62 
4. สอบถำมข้อมลูเพิ่มเติม นำยพจนำรถ  พลศรี และ น.ส. สุภำวดี  รักจันทร์  โทร. 0 2126 5800 ต่อ 2583, 2584 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:acoc.mof@gmail.com
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แบบประเมินผลให้คะแนนในกำรพิจำรณำคัดเลือก “ผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต” กระทรวงกำรคลัง 
 
ชื่อ – สกุล         ต ำแหน่ง                                                            . 
ส ำนัก/กอง        หน่วยงำน                                                           .   

 
ความเห็นของผู้บังคับบัญชา
............................................................................................................................................... ..................................... 
............................................................................................. ....................................................................................... 
 

เกณฑ์การพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้รับ 
1 ประวัติทำงวินัย : ไม่เคยถูกลงโทษ ทั้งทำงวินัยหรืออำญำ เว้นแต่กรณีกระท ำโดย

ประมำทหรือลหุโทษที่ไม่ท ำให้รำชกำรได้รับควำมเสียหำยอย่ำงร้ำยแรง และไม่เคย
ถูกกล่ำวหำร้องเรียน หรือถูกสอบสวนระหว่ำงกำรคัดเลือก 

10  

2 ผลงำนด้ำนกำรประพฤติปฏิบัติงำน  (60 คะแนน) 
2.1 พฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงควำมตั้งม่ันด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริตอย่ำงมั่นคง 
กำรปฏิบัติตนด้วยควำมยึดมั่น ถือมั่นในควำมซื่อสัตย์สุจริตอย่ำงมั่นคง หรือกำรไม่
อ่อนไหวต่อสิ่งยั่วยุหรือแรงกดดันใดๆ อันก่อให้เกิดกำรกระท ำกำรทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ และมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงควำมซื่อสัตย์สุจริต  

 
20 

 

2.2 พฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงกำรยืนหยัดต่อสู้ ปกป้อง เพ่ือควำมซื่อสัตย์ 
กำรปฏิบัติตนในกำรยืนหยัดต่อสู้ ปกป้องกับอิทธิพลหรือกำรกระท ำใดๆ ที่ไม่
ถูกต้องอันส่งผลให้เกิดกำรกระท ำทุจริตทั้งต่อตนเองหรือผู้อ่ืนโดยไม่เกรงกลัวต่อ
ภัยอันตรำยหรือปัญหำที่ จะเกิดขึ้น ไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมกำรทุจริต รวมถึงกำร
ไม่นิ่งเฉยเมื่อพบเห็นกำรทุจริตแจ้งให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร 

20  

2.3 พฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงควำมพำกเพียรมุ่งมั่นให้เกิดควำมซื่อสัตย์ สุจริต 
กำรปฏิบัติตน ที่มุ่งมั่นที่จะให้สังคมมีควำมซื่อสัตย์สุจริตเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 
ท ำตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี รวมถึงกำรมีส่วนร่วมหรือส่งเสริมในกำรตรวจสอบกำรใช้
อ ำนำจรัฐ 

20  

3 ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรด้วยควำมอุตสำหะ เสียสละ ทุ่มเท อุทิศเวลำให้กับหน่วยงำน
รำชกำร สังคมอย่ำงเต็มที่ และอยู่ในระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม 

15  

4 องค์ประกอบอ่ืนๆ เช่น มีกำรประพฤติตนเกี่ยวกับจิตสำธำรณะ สังคม ครอบครัว 
และหน่วยงำนโดยยึดหลักพอเพียง สุจริต จิตอำสำ กำรบ ำเพ็ญประโยชน์เพ่ือ
ส่วนรวม หรือได้รับรำงวัลเกี่ยวกับควำมดี คุณธรรม จริยธรรม รำงวัลอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง พร้อมพยำนหลักฐำน 
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ลงชื่อผู้ประเมิน ................................................. 

(........................................................) 

       (ต ำแหน่ง) .................................................. 

            (วันที่) .................................................. 
 


