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ส่วนที่ ๑ ประวัติส่วนตัว 

 

1.1 ชื่อ…………………………….......…………………....นามสกุล……………………..…...………..…….อายุ....................ปี 

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

หมายเลขโทรศัพท์………(ท่ีท างาน)......................……..........โทรสาร………………………………..………….…………... 

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

1.2 หน่วยงานทีส่ังกัด (โปรดระบุชื่อหน่วยงานตามท่ีสังกัด) ดังนี้ 

 1) กระทรวง องค์กรอิสระ หรือส่วนราชการทีไ่ม่สังกัดกระทรวง ……………………………..…………………. 

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

 2) ระดับกรมหรือเทียบเท่า (ถ้ามี)……………………………………………..…………….…….….……………….…… 

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

 3) ระดับส านัก/กองหรือเทียบเท่า…………….…….….……………………………………………………..……….…… 

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

๑.3  ประวัติการท างาน (โปรดระบุชื่อต าแหน่ง/สังกัด ก่อนเข้ารับต าแหน่งปัจจุบัน) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….......................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...…………............ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...…………........... 

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

1.5 หมายเลขโทรศัพท์ ................(หมายเลขโทรศัพทบ์้านและมือถือ)................................................................. 

รูปถ่าย  
หน้าตรง 

(ชุดข้าราชการ / 
ชุดเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ / ชุดสภุาพ) 

 

แบบเสนอผลงานเพื่อยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบ
ด้วยความซื่อสตัย์สุจรติ ประจ าปี ๒๕60 

(แบบที่ 1) 
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๒ 

๑.6  คู่สมรส (ถ้ามี) 

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

อาชีพ …………………………………………………………………………………………………………………………………..…………... 

สังกัด......……………………....…………………………………………………………………………………………………………………. 

 
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 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...…………............ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………………………………...…………............ 
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 ๒.5 ได้รับแต่งตั้งให้เป็น อนุกรรมการ/คณะท างาน/คณะบุคคล ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. แต่งตั้ง
 หรือไม่ 

  (      )    ไม่เป็น 
  (      ) เป็น โปรดระบุชื่ออนุกรรมการ/คณะท างาน/คณะบุคคล พร้อมแนบค าสั่งแต่งตั้งเป็น

  อนุกรรมการ (ถ้ามี) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………. 
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….……………………………………...…………............ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………. 
 

ส่วนที่ 3 ผลงาน 

๓. ผลงานที่แสดงออกถึงการประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและศีลธรรมอันดีโดยมี
พฤติกรรมที่สามารถน ามาแสดงให้เห็นว่า 

  (๑)  ความตั้งม่ันในความซ่ือสัตย์สุจริตอย่างม่ันคง  
  (๒)  ยืนหยัดต่อสู้ปกป้องเพื่อความซ่ือสัตย์สุจริต   
  (๓)  พากเพียรมุ่งม่ันให้เกิดความซ่ือสัตย์สุจริต  
 (คณะกรรมการพิจารณาจะให้ความส าคัญในข้อนี้เป็นหลักในการพิจารณายกย่องฯ โปรดน าเสนอผลงาน
โดยละเอียดพร้อมพยานหลักฐานประกอบด้วยเพื่อประโยชน์ต่อการพิจารณา) 
 

๓.๑ กรณีและพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความตั้งม่ันในความซื่อสัตย์สุจริตอย่างม่ันคง (หมายถึง การปฏิบัติตน
ด้วยความยืดมั่น ถือมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมั่นคง หรือการไม่อ่อนไหวต่อสิ่งยั่วยุหรือแรงกดดันใดๆ  
อันก่อให้เกิดการกระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ และมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความซื่อสัตย์สุจริต 
ยึดถือกฎ ระเบียบ แบบแผนอย่างเคร่งครัด) 
..................................................................................................................................................... .............………. 
................................................................................................................. ..................................................……… 
............................................................................................................................. .....................................………. 
................................................................................................................................................................ ...……… 
............................................................................................................................ ......................................………. 
............................................................................................................................. ......................................……… 
เหตุการณ์เกิดขึ้นเม่ือ .............................................................................................................................………... 
..................................................................................................... .............................................................………. 
............................................................................................................................. ......................................……… 

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



 

 
สามารถดาวน์โหลดแบบพิมพ์ผลงานได้ที่ https://www.nacc.go.th/ด้านป้องกัน/กิจกรรม/โครงการ/บุคคลที่ได้รับยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

๔ 

๓.๒ กรณีและพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการยืนหยัดต่อสู้ปกป้องเพื่อความซื่อสัตย์สุจริต (หมายถึง การปฏิบัติตน
ในการยืนหยัดต่อสู้ ปกป้องกับอิทธิพลหรือการกระท าใดๆ ที่ไม่ถูกต้องอันส่งผลให้เกิดการกระท าทุจริตทั้งต่อ
ตนเองหรือผู้อ่ืนโดยไม่เกรงกลัวต่อภัยอันตรายหรือปัญหาที่จะเกิดขึ้น ไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการทุจริต 
รวมถึงการไม่นิ่งเฉยเมื่อพบเห็นการทุจริตแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ) 

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

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

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

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

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

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

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

๓.๓ กรณีและพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความพากเพียรมุ่งม่ันให้เกิดความซื่อสัตย์สุจริต (หมายถึง การปฏิบัติตน
ที่มุ่งมั่นที่จะให้สังคมมีความซื่อสัตย์สุจริตเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ท าตนเป็นแบบอย่างที่ดี รวมถึงการมีส่วน
ร่วมหรือส่งเสริมในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ) 

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

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

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

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

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

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

พยานหลักฐาน (ถ้ามี).......................................................................................................................……………... 
................................................................................................................................ ...............................…………..
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ..................................…………..
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ......................…………....……… 
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๕ 

3.4 องค์ประกอบอ่ืนๆ ที่จะสนับสนุนว่ามีความเหมาะสมควรแก่การยกย่องฯ พร้อมพยานหลักฐาน (ถ้ามี)  
เช่น  การน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการต่อต้านการทุจริต การประพฤติปฏิบัติตนเกี่ยวกับเรื่อง 
ประโยชน์ส่วนรวมฯลฯ หรือการได้รับรางวัลเกี่ยวกับคุณความดี คุณธรรม จริยธรรมหรือรางวัลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
เป็นต้น 
............................................................................................................................. ................................................
.........................................................................................................................…………...…………...…………......... 
.............................................................................................................................. ............................................... 
 
หมายเหตุ : โปรดส่งข้อมูลในรูปแบบ ดังนี้   
 1) เอกสารพร้อมติดรูปถ่าย 
 2) รูปแบบไฟล์ Microsoft Word พร้อม ไฟล์รูปถ่าย ลงในแผ่นบันทึกข้อมูล CD / DVD) 
 

ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ 
 

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

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

ต าแหน่ง ........................................................................... 
 
ความเห็นของผู้บังคับบัญชาระดับดับต้น (ผู้อ านวยการส านัก/กองหรือเทียบเท่า)  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………...…………...... 
 

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

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

ต าแหน่ง ........................................................................ ... 
 
ความเห็นของส่วนราชการระดับกรมหรือส่วนราชการที่อ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่ากรมหรือหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ (ถ้ามี) (หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมหรือรัฐวิสาหกิจ อาทิ อธิบดี/ผู้ว่าราชการจังหวัด/
เลขาธิการ/ผู้ว่าการ เป็นต้น) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………...…………......
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………...…………...... 
 

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

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

ต าแหน่ง ........................................................................... 
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๖ 

 
ความเห็นของส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกระทรวงหรือส่วนราชการอ่ืนทีไ่ม่สังกัดกระทรวง                      
(หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกระทรวงหรือส่วนราชการอ่ืนที่ไม่สังกัดกระทรวง อาทิ ปลัดกระทรวง/
เลขาธิการ/ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ เป็นต้น) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………...…………...... 
 

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

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

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

 
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
นายสราวุฒิ  เศรษฐกร, นายเทอดภูมิ  ทัศนพิมล, นายณัฐพงศ ์ มณีจักร์,  

โทร. 0 2282 3161 ต่อ 508 หรือ 0 2282 1149 



 

     แบบเสนอผลงานรบัการพิจารณายกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัตตินชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจ าปี ๒๕60 โดยสุรป 
(แบบที่ 2) 

 

หมายเหตุ 
1. โปรดระบุพฤติกรรมที่แสดงออกตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว โดยสรปุ  
2. โปรดส่งผลงาน 1) รูปแบบเอกสาร และ 2) รูปแบบไฟล์ Microsoft Word ลงใน CD/DVD 
3. ศึกษารายละเอียดเพิม่เตมิที่ค าแนะน าประกอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อยกย่องเป็นผูป้ระพฤตปิฏิบัตตินชอบด้วยความซื่อสัตยส์ุจรติประจ าปี ๒๕60 
4. สอบถามข้อมลูเพิ่มเติม นายสราวุฒิ  เศรษฐกร, นายเทอดภูมิ  ทศันพิมล, นายณัฐพงศ์  มณีจักร,์ โทร. 0 2282 3161 ต่อ 508 หรือ 0 2282 1149 
5. สามารถดาวโหลดแบบพิมพผ์ลงานได้ที่ https://www.nacc.go.th/ด้านป้องกัน/กิจกรรม/โครงการ/บุคคลที่ได้รับยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสตัย์สุจริต 
 

ชื่อ................................................................................................... นามสกุล................................................................................... อายุ......................ปี 

ต าแหน่ง........................................................................................... สังกัด (ส านัก/กอง) ................................................................................................. 

กรมหรือเทียบเท่า............................................................................  กระทรวงหรือเทียบเท่า........................................................................................... 

หลักเกณฑ์การพิจารณา 

  ๑. มีความตั้งม่ันในความ 
      ซื่อสัตย์สุจริตอย่างม่ันคง 

๒. มีการยืนหยัดต่อสู้ปกป้อง 
เพื่อความซื่อสัตย์สุจริต 

๓. มีความพากเพียรมุ่งม่ัน 
     ให้เกิดความซ่ือสัตย์สุจริต 

องค์ประกอบอ่ืนๆ ที่สนับสนุน (ถ้ามี) 
เช่น  การน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับ
ใช้ในการด ารงชีวิตราชการหรือการต่อต้านการทุจริต           
หรือการได้รับรางวัลเกี่ยวความดี คุณธรรม จริยธรรม
หรือรางวัลอื่นที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 

    



การยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจ าปี  ๒๕60 

 
  

 
 

 

ค าแนะน า 
ประกอบการคัดเลือกบคุคลเพ่ือยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัตตินชอบด้วยความซื่อสัตย์สจุริต 

ประจ าปี ๒๕60 ระดับกรม 
.................................................................. 

 
1. วัตถุประสงค์ 
  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ก าหนดให้มีระเบียบคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการยกย่องผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
พ.ศ. ๒๕๔๓ และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 เพ่ือคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับการยกย่องเป็นผู้ประพฤติตนชอบด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต ให้ปรากฏเป็นแบบอย่างต่อสังคม อีกทั้งเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคคลทั่วไป
และสังคมส่วนรวม ในอันที่จะประพฤติปฏิบัติตนในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในคุณธรรมและ
จริยธรรม 

  ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นผู้มีบทบาทส าคัญต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ 
หากข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแล้วย่อมส่งผลดีต่อประเทศในทุกๆ ด้าน 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงก าหนดให้มีการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ของรัฐจากทุกหน่วยงาน เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ
เป็นผู้ประพฤติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นประจ าทุกปี โดยได้ด าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ 

2. เป้าหมาย 
  คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นควรให้มีการยกย่องข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้ประพฤติตน
ชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยส่วนราชการคัดเลือกข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดที่มีพฤติกรรม
แสดงออกถึงความซื่อสัตย์สุจริตและศีลธรรมอันดีจนเป็นที่ยอมรับและเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมเสนอชื่อ 
พร้อมผลงานหลักเกณฑ์ที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด ต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพ่ือน าเสนอ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณายกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจ าปี 2560 

3. หลักเกณฑ์การพิจารณา 
 (๑)  ส่วนราชการ เสนอชื่อบุคลากรในสังกัดที่ยังคงด ารงต าแหน่งและเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ   
ณ วันที่ เสนอชื่อต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งนี้ หากภายหลังจากข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับ
การเสนอชื่อเกษียณอายุราชการหรือลาออก ยังถือว่าเป็นผู้มีสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. 
 (๒)  ต้องไม่เคยถูกกล่าวหาร้องเรียนทั้งทางวินัยหรืออาญา เว้นแต่กรณีกระท าโดยประมาท
หรือลหุโทษที่ไม่ท าให้ราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง  
 (๓)  ต้องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและศีลธรรมอันดี โดย 
มีพฤติกรรมที่สามารถน ามาแสดงให้เห็นว่า 

  -  มีความตั้งม่ันในความซื่อสัตย์สุจริตอย่างม่ันคง หมายถึง การปฏิบัติตนด้วยความ 
ยึดมั่น ถือมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมั่นคง หรือการไม่อ่อนไหวต่อสิ่งยั่วยุหรือแรงกดดันใดๆ อันก่อให้เกิด
การกระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ และมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความซื่อสัตย์สุจริต ยึดถือกฎ ระเบียบ 
แบบแผนอย่างเคร่งครัด 
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  -  มีการยืนหยัดต่อสู้ปกป้องเพื่อความซื่อสัตย์สุจริต หมายถึง การปฏิบัติตนในการยืน
หยัดต่อสู้ ปกป้องกับอิทธิพลหรือการกระท าใดๆ ที่ไม่ถูกต้องอันส่งผลให้เกิดการกระท าทุจริตทั้งต่อตนเองหรือ
ผู้อ่ืนโดยไม่เกรงกลัวต่อภัยอันตรายหรือปัญหาที่จะเกิดขึ้น ไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการทุจริต รวมถึงการไม่นิ่ง
เฉยเมื่อพบเห็นการทุจริตแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ  

  -  มีความพากเพียรมุ่งม่ันให้เกิดความซื่อสัตย์สุจริต หมายถึง การปฏิบัติตนที่มุ่งมั่น 
ที่จะให้สังคมมีความซื่อสัตย์สุจริตเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ท าตนเป็นแบบอย่างที่ดี รวมถึงการมีส่วนร่วมหรือ
ส่งเสริมในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 

(ในการพิจารณาคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะให้ความส าคัญในพฤติกรรมตามหลักเกณฑ์ 3 ประการข้างต้นเป็นหลัก 
โปรดน าเสนอผลงานโดยละเอียด พร้อมพยานหลักฐานประกอบด้วย เพื่อประโยชน์ต่อการพิจารณา) 

 (๔)  องค์ประกอบอ่ืนๆ ที่จะสนับสนุนว่ามีความเหมาะสมควรแก่การยกย่องฯ พร้อม
พยานหลักฐาน (ถ้ามี) เช่น การน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการต่อต้านการทุจริต การประพฤติ
ปฏิบัติตนเกี่ยวกับเรื่อง ประโยชน์ส่วนรวมฯลฯ หรือการได้รับรางวัลเกี่ยวความดี คุณธรรม จริยธรรมหรือรางวัล
อ่ืนที่เกี่ยวข้องเป็นต้น  

 การด าเนินการพิจารณาของส านักงาน ป.ป.ช. 
 (1) ส านักงาน ป.ป.ช. แต่งตั้งคณะท างานพิจารณายกย่องผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วย

ความซื่อสัตย์สุจริต ประจ าปี 2560 ตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องและพิจารณาผลงานบุคคลที่สมควรได้รับการ
ยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตในเบื้องต้น  เพ่ือน าเสนอต่อคณะอนุกรรมการ
เสริมสร้างทัศนคติค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริตเพ่ือพิจาณา 

 (2) ส านักงาน ป.ป.ช. แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมในความ
ซื่อสัตย์สุจริต พิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับการยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
ประกอบความเห็นคณะท างานพิจารณายกย่องฯ เสนอ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณา ยกย่องผู้
เสนอผลงานเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจ าปี พ.ศ. 2560 

 (3) คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาผู้ที่สมควรได้รับการยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตน
ชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

 (4) ส านักงาน ป.ป.ช. แจ้งผลการพิจารณาฯ ต่อหน่วยงานต้นสังกัดผู้ ที่ได้รับการ
พิจารณายกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจ าปี พ.ศ. 2560  

หมายเหตุ   - การพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ถือเป็นที่สุด 
 -  ส าหรับผู้ที่ไม่ได้รับการยกย่องฯ นั้น ไม่ได้หมายความว่าเป็นผู้ที่ไม่ซื่อสัตย์สุจริต แต่อย่างใด 
เพียงแต่ข้อมูลที่แสดงออกถึงความประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของผู้นั้น ยังไม่เพียงพอหรือ
ชัดแจ้งใน 3 ประการหลัก ดังที่ระบุไว้ในหลักเกณฑ์การพิจารณายกย่องฯ ตามข้อ 3  
 

 การยกย่องผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
 1. ส านักงาน ป.ป.ช. จะจัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติเป็นโล่เชิดชูเกียรติหรือเกียรติบัตรเชิดชู
เกียรตใิห้กับผู้ที่ได้รับการยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจ าปี 2560 
และเผยแพร่เกียรติประวัติในสื่อประชาสัมพันธ์ของส านักงาน ป.ป.ช.  
 2. ในส่วนของหน่วยงานต้นสังกัดจะพิจารณายกย่องหรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามที่
เห็นสมควรเพื่อเป็นแบบอย่างแก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดและบุคคลทั่วไป 
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 3. หากหน่วยงานต้นสังกัดพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีบุคลากรในสังกัดที่เหมาะสมควรแก่การ 
ยกย่องฯ แล้ว จะไม่เสนอชื่อต่อเลขาธิการส านักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก็ได้  
 4. ให้กระทรวง เสนอชื่อพร้อมผลงานของบุคลากรในสังกัดที่สมควรได้รับพิจารณายกย่องเป็น
ผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจ าปี พ.ศ. 2560 ต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 
 
แนวทางข้ันตอนการด าเนินการส าหรับกรมวิชาการและส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 

1. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน เสนอผลงานที่ 
แสดงออกอย่างชัดแจ้งใน 3 ประเด็นข้างต้น ตามแบบเสนอผลงานเพ่ือยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบ
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจ าปี 2560 

2. ผู้เสนอผลงานเสนอผลงานตามแบบเสนอผลงาน ฯ ทั้งแบบที่ 1 และแบบที่ 2 ในรูป 
เอกสาร ต่อผู้บังคับบัญชาระดับผู้อ านวยการส านัก/กอง และหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า
ตามล าดับ ให้ความเห็นประกอบก่อนเสนอกระทรวง 

3. หน่วยงานระดับกรม แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผู้ที่สมควรได้รับการพิจารณายกย่อง 
เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระดับกรม ประจ าปี 2560 ด าเนินการตามค าแนะน า
ประกอบการคัดเลือกบุคคลเพ่ือยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  ประจ าปี ๒๕60 
คัดเลือกผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต กรมละ 1 คน  

4. หน่วยงานระดับกรม ส่งผลงานของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับการคัดเลือก ตาม 
ข้อ 3. ไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ในรูปแบบ Microsoft Office Word ทาง 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ pankung08@gmail.com และรูปแบบเอกสาร ภายในวันที่ 4 เมษายน 2560 (ถือ
เป็นวันสิ้นสุด) เพ่ือด าเนินการคัดเลือกในระดับกระทรวงสาธารณสุขต่อไป 
 
สามารถเรียกดูเอกสารทั้งหมดได้ที่ www.stopcorruption.moph.go.thคนซื่อสัตย์ (แถบ
สีเขียวด้านซ้ายมือ)ปี 2560 
 
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) 
นางสาวสุชาฎา วรินทร์เวช  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
โทรศัพท์ 0 2590 1330 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 1931 5388 
 

mailto:pankung08@gmail.com
http://www.stopcorruption.moph.go.th/

