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คําแนะนํา  

ประกอบการคัดเลือกบคุคลเพ่ือยกย�องเป
นผู�ประพฤติปฏิบัตตินชอบด�วยความซื่อสัตย สจุริต 
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.................................................................. 
 
1. วัตถุประสงค  
  คณะกรรมการป
องกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ กําหนดให�มีระเบียบคณะกรรมการ      
ป
องกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติว�าด�วยการยกย�องผู�ประพฤติปฏิบัติตนชอบด�วยความซ่ือสัตย+สุจริต  
พ.ศ. ๒๕๔๓ และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2552 เพ่ือคัดเลือกผู� ท่ีสมควรได�รับการยกย�องเป8นผู�ประพฤติตน          
ชอบด�วยความซ่ือสัตย+สุจริต ให�ปรากฏเป8นแบบอย�างต�อสังคม อีกท้ังเป8นการสร�างขวัญและกําลังใจให�กับ
บุคคลท่ัวไปและสังคมส�วนรวม ในอันท่ีจะประพฤติปฏิบัติตนในแนวทางแห�งความซ่ือสัตย+สุจริต ยึดม่ันใน
คุณธรรมและจริยธรรม 

  ข�าราชการ เจ�าหน�าท่ีของรัฐ เป8นผู�มีบทบาทสําคัญต�อการบริหารและพัฒนาประเทศ                
หากข�าราชการ เจ�าหน�าท่ีของรัฐได�ปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความซ่ือสัตย+สุจริตแล�วย�อมส�งผลดีต�อประเทศในทุกๆ ด�าน   
คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงกําหนดให�มีการคัดเลือกเจ�าหน�าท่ีของรัฐจากทุกหน�วยงาน เพ่ือยกย�องเชิดชูเกียรติ
เป8นผู�ประพฤติตนชอบด�วยความซ่ือสัตย+สุจริตเป8นประจําทุกปA โดยได�ดําเนินการมาต้ังแต�ปA พ.ศ. ๒๕๔๔ 

2. เป0าหมาย 
  คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นควรให�มีการยกย�องข�าราชการ เจ�าหน�าท่ีของรัฐเป8นผู�ประพฤติ
ตนชอบด�วยความซ่ือสัตย+สุจริต โดยส�วนราชการคัดเลือกข�าราชการ เจ�าหน�าท่ีของรัฐในสังกัดท่ีมีพฤติกรรม      
แสดงออกถึงความซ่ือสัตย+สุจริตและศีลธรรมอันดีจนเป8นท่ียอมรับและเป8นท่ีประจักษ+ต�อสังคมเสนอชื่อพร�อม
ผลงานหลักเกณฑ+ท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด ต�อเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. พิจารณายกย�องเป8นผู�ประพฤติปฏิบัติตนชอบด�วยความซ่ือสัตย+สุจริต ประจําปA 2560 

3. หลักเกณฑ การพิจารณา 
 (๑)  ส�วนราชการ เสนอชื่อบุคลากรในสังกัดท่ียังคงดํารงตําแหน�งและเป8นเจ�าหน�าท่ีของรัฐ  
ณ วันท่ี เสนอชื่อต�อเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ท้ังนี้ หากภายหลังจากข�าราชการเจ�าหน�าท่ีของรัฐผู�ได�รับ
การเสนอชื่อเกษียณอายุราชการหรือลาออก ยังถือว�าเป8นผู�มีสิทธิท่ีจะได�รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. 
 (๒)  ต�องไม�เคยถูกกล�าวหาร�องเรียนท้ังทางวินัยหรืออาญา เว�นแต�กรณีกระทําโดยประมาท
หรือลหุโทษท่ีไม�ทําให�ราชการได�รับความเสียหายอย�างร�ายแรง  
 (๓)  ต�องเป8นผู�ประพฤติปฏิบัติตนชอบด�วยความซ่ือสัตย+สุจริตและศีลธรรมอันดี โดยมี
พฤติกรรมท่ีสามารถนํามาแสดงให�เห็นว�า 

  -  มีความตั้งม่ันในความซ่ือสัตย สุจริตอย�างม่ันคง หมายถึง การปฏิบัติตนด�วย             
ความยึดม่ัน ถือม่ันในความซ่ือสัตย+สุจริตอย�างม่ันคง หรือการไม�อ�อนไหวต�อสิ่งยั่วยุหรือแรงกดดันใดๆ                  
อันก�อให�เกิดการกระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ และมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความซ่ือสัตย+สุจริต 
ยึดถือกฎ ระเบียบ แบบแผนอย�างเคร�งครัด 
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  -  มีการยืนหยัดต�อสู�ปกป0องเพ่ือความซ่ือสัตย สุจริต หมายถึง การปฏิบัติตนในการ
ยืนหยัดต�อสู� ปกป
องกับอิทธิพลหรือการกระทําใดๆ ท่ีไม�ถูกต�องอันส�งผลให�เกิดการกระทําทุจริตท้ังต�อตนเอง
หรือผู�อ่ืนโดยไม�เกรงกลัวต�อภัยอันตรายหรือปMญหาท่ีจะเกิดข้ึน ไม�สนับสนุนหรือส�งเสริมการทุจริต รวมถึงการ
ไม�นิ่งเฉยเม่ือพบเห็นการทุจริตแจ�งให�หน�วยงานท่ีเก่ียวข�องดําเนินการ  

  -  มีความพากเพียรมุ�งม่ันให�เกิดความซ่ือสัตย สุจริต หมายถึง การปฏิบัติตน                 
ท่ีมุ�งม่ันท่ีจะให�สังคมมีความซ่ือสัตย+สุจริตเห็นแก�ประโยชน+ส�วนรวม ทําตนเป8นแบบอย�างท่ีดี รวมถึงการมีส�วน
ร�วมหรือส�งเสริมในการตรวจสอบการใช�อํานาจรัฐ 

(ในการพิจารณาคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะให�ความสําคัญในพฤติกรรมตามหลักเกณฑ  3 ประการข�างต�นเป
นหลัก 
โปรดนําเสนอผลงานโดยละเอียด พร�อมพยานหลักฐานประกอบด�วย เพ่ือประโยชน ต�อการพิจารณา) 

 (๔)  องค ประกอบอ่ืนๆ ท่ีจะสนับสนุนว�ามีความเหมาะสมควรแก�การยกย�องฯ พร�อม
พยานหลักฐาน (ถ�ามี)  เช�น  การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช�ในการต�อต�านการทุจริต การประพฤติ
ปฏิบัติตนเก่ียวกับเรื่อง ประโยชน+ส�วนรวมฯลฯ หรือการได�รับรางวัลเก่ียวความดี คุณธรรม จริยธรรมหรือ
รางวัลอ่ืนท่ีเก่ียวข�องเป8นต�น  

4. แนวทางข้ันตอนการดําเนินการ   

• กระทรวงและส�วนราชการท่ีมีฐานะเป
นกระทรวง 

(1) ประชาสัมพันธ+เชิญชวนบุคลากรทุกส�วนราชการหรือหน�วยงานประเภทอ่ืนในสังกัด
หรืออยู�ในการกํากับดูแล (อาทิ ส�วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท�า ส�วนราชการส�วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ เป8นต�น) 
เพ่ือให�บุคลากรในสังกัดเสนอผลงานต�อกระทรวงท่ีสังกัดเพ่ือพิจารณาคัดเลือกยกย�องเป8นผู�ประพฤติปฏิบัติตน
ชอบด�วยความซ่ือสัตย+สุจริต  

(2)  ผู�เสนอผลงาน เสนอผลงานในแบบผลงานเพ่ือยกย�องเป8นผู�ประพฤติปฏิบัติตนชอบ
ด�วยความซ่ือสัตย+สุจริต ท้ังในแบบเสนอผลงานแบบท่ี 1 และแบบท่ี 2 ในรูปแบบเอกสารและรูปแบบ 
Microsoft Office Word ลงในแผ�นบันทึกข�อมูลแผ�น CD/DVD ท้ังนี้ สามารถดาวน+โหลดแบบเสนอผลงาน              
ได�ท่ี https://www.nacc.go.th/ด�านป
องกัน/กิจกรรม/โครงการ/บุคคลท่ีได�รับยกย�องเป8นผู�ประพฤติปฏิบัติ
ตนชอบด�วยความซ่ือสัตย+สุจริต 

(3) ผู�เสนอผลงาน เสนอผลงานตามข�อ (2) ต�อผู�บังคับบัญชาระดับผู�อํานวยการสํานัก/
กองและหัวหน�าส�วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท�าตามลําดับ ให�ความเห็นประกอบก�อนเสนอต�อกระทรวง 
ท่ีสังกัด  

 (4) กระทรวง แต�งต้ังคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู�ท่ีสมควรได�รับการพิจารณา            
ยกย�องเป8นผู�ประพฤติปฏิบัติตนชอบด�วยความซ่ือสัตย+สุจริตไม�เกินจํานวนท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนดและเสนอ
ผลงานต�อเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

(5) กระทรวง เสนอผลงานของบุคลากรในสังกัดต�อเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ท้ังในรูปแบบเอกสารและรูปแบบไฟล+ Microsoft Office Word ลงในแผ�นบันทึกข�อมูลแผ�น CD/DVD        
ภายในวันท่ี 1 พฤษภาคม 2560  
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• องค กรอิสระหรือส�วนราชการอ่ืนท่ีไม�สังกัดกระทรวง 

(1) ประชาสัมพันธ+เชิญชวนบุคลากรในสังกัด เพ่ือให�บุคลากรในสังกัดเสนอผลงานต�อ
หน�วยงานต�นสังกัดเพ่ือพิจารณาคัดเลือกยกย�องเป8นผู�ประพฤติปฏิบัติตนชอบด�วยความซ่ือสัตย+สุจริต  

(2)  เสนอผลงาน เสนอผลงานในแบบผลงานเพ่ือยกย�องเป8นผู�ประพฤติปฏิบัติตนชอบ
ด�วยความซ่ือสัตย+สุจริต ท้ังในแบบเสนอผลงานแบบท่ี 1 และแบบท่ี 2 ในรูปแบบเอกสารและรูปแบบ 
Microsoft Office Word ลงในแผ�นบันทึกข�อมูลแผ�น CD/DVD ท้ังนี้ สามารถดาวน+โหลดแบบพิมพ+ผลงานได�
ท่ี https://www.nacc.go.th/ด�านป
องกัน/กิจกรรม/โครงการ/บุคคลท่ีได�รับยกย�องเป8นผู�ประพฤติปฏิบัติตน
ชอบด�วยความซ่ือสัตย+สุจริต 

(3) ผู�เสนอผลงาน เสนอผลงานตามข�อ (2) ต�อผู�บังคับบัญชาระดับผู�อํานวยการสํานัก/กอง 
และผู�บริหารท่ีกํากับดูแลให�ความเห็นประกอบก�อนเสนอต�อหน�วยงานต�นสังกัด  

(4) หน�วยงานแต�งต้ังคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู�ท่ีสมควรได�รับการพิจารณา            
ยกย�องเป8นผู�ประพฤติปฏิบัติตนชอบด�วยความซ่ือสัตย+สุจริตไม�เกินจํานวนท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนดและเสนอ
ผลงานต�อเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

(5) หน�วยงานเสนอผลงานของบุคลากรในสังกัดต�อเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ท้ังในรูปแบบเอกสารและรูปแบบไฟล+ Microsoft Office Word ลงในแผ�นบันทึกข�อมูลแผ�น CD/DVD        
ภายในวันท่ี 1 พฤษภาคม 2560 

 
� การดําเนินการพิจารณาของสํานักงาน ป.ป.ช. 

 (1) สํานักงาน ป.ป.ช. แต�งต้ังคณะทํางานพิจารณายกย�องผู�ประพฤติปฏิบัติตนชอบ
ด�วยความซ่ือสัตย+สุจริต ประจําปA 2560 ตรวจสอบข�อมูลท่ีเก่ียวข�องและพิจารณาผลงานบุคคลท่ีสมควรได�รับ
การยกย�องเป8นผู�ประพฤติปฏิบัติตนชอบด�วยความซ่ือสัตย+สุจริตในเบ้ืองต�น เพ่ือนําเสนอต�อคณะอนุกรรมการ
เสริมสร�างทัศนคติค�านิยมในความซ่ือสัตย+สุจริตเพ่ือพิจาณา 

 (2) สํานักงาน ป.ป.ช. แต�งต้ัง คณะอนุกรรมการเสริมสร�างทัศนคติค�านิยมในความ
ซ่ือสัตย+สุจริต พิจารณาคัดเลือกผู�ท่ีสมควรได�รับการยกย�องเป8นผู�ประพฤติปฏิบัติตนชอบด�วยความซ่ือสัตย+
สุจริต ประกอบความเห็นคณะทํางานพิจารณายกย�องฯ เสนอ เพ่ือเสนอต�อคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณา 
ยกย�องผู�เสนอผลงานเป8นผู�ประพฤติปฏิบัติตนชอบด�วยความซ่ือสัตย+สุจริต ประจําปA พ.ศ. 2560 

 (3) คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาผู�ท่ีสมควรได�รับการยกย�องเป8นผู�ประพฤติปฏิบัติ
ตนชอบด�วยความซ่ือสัตย+สุจริต 

 (4) สํานักงาน ป.ป.ช. แจ�งผลการพิจารณาฯ ต�อหน�วยงานต�นสังกัดผู� ท่ีได�รับการ
พิจารณายกย�องเป8นผู�ประพฤติปฏิบัติตนชอบด�วยความซ่ือสัตย+สุจริต ประจําปA พ.ศ. 2560  

หมายเหตุ   - การพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ถือเป8นท่ีสุด 
 -  สําหรับผู�ท่ีไม�ได�รับการยกย�องฯ นั้น ไม�ได�หมายความว�าเป8นผู�ท่ีไม�ซ่ือสัตย+สุจริต แต�อย�างใด 
เพียงแต�ข�อมูลท่ีแสดงออกถึงความประพฤติปฏิบัติตนชอบด�วยความซ่ือสัตย+สุจริตของผู�นั้น ยังไม�เพียงพอหรือ
ชัดแจ�งใน 3 ประการหลัก ดังท่ีระบุไว�ในหลักเกณฑ+การพิจารณายกย�องฯ ตามข�อ 3   
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การยกย�องเป
นผู�ประพฤติปฏิบัติตนชอบด�วยความซ่ือสัตย สุจริต ประจําป%  ๒๕60 

 
� การยกย�องผู�ประพฤติปฏิบัติตนชอบด�วยความซ่ือสัตย สุจริต   

 1. สํานักงาน ป.ป.ช. จะจัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติเป8นโล�เชิดชูเกียรติหรือเกียรติบัตร                
เชิดชูเกียรติให�กับผู�ท่ีได�รับการยกย�องเป8นผู�ประพฤติปฏิบัติตนชอบด�วยความซ่ือสัตย+สุจริต ประจําปA 2560 
และเผยแพร�เกียรติประวัติในสื่อประชาสัมพันธ+ของสํานักงาน ป.ป.ช.  
 2. ในส�วนของหน�วยงานต�นสังกัดจะพิจารณายกย�องหรือเผยแพร�ประชาสัมพันธ+ตามท่ี
เห็นสมควรเพ่ือเป8นแบบอย�างแก�เจ�าหน�าท่ีในสังกัดและบุคคลท่ัวไป 
 3. หากหน�วยงานต�นสังกัดพิจารณาแล�วเห็นว�า ไม�มีบุคลากรในสังกัดท่ีเหมาะสมควรแก�การ        
ยกย�องฯ แล�ว จะไม�เสนอชื่อต�อเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก็ได�  
 4. ให�เสนอชื่อพร�อมผลงานของบุคลากรในสังกัดท่ีสมควรได�รับพิจารณายกย�องเป8น                     
ผู�ประพฤติปฏิบัติตนชอบด�วยความซ่ือสัตย+สุจริต ประจําปA พ.ศ. 2560 ต�อเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ภายในวันท่ี 1 พฤษภาคม 2560 

สอบถามข�อมูลเพ่ิมเติมได�ท่ี สํานักป
องกันการทุจริตภาครัฐ นายสราวุฒิ  เศรษฐกร, นายเทอดภูมิ  ทัศนพิมล, 
นายณัฐพงศ+  มณีจักร+, โทร. 0 2282 3161 ต�อ 508 หรือ 0 2282 1149 
 
               


