แนวทางและหลักเกณฑ์
การคัดเลือกบุคคลเพื่อยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1. หลักการและเหตุผล
กระทรวงการคลั ง กาหนดให้ มีการคัดเลื อกบุคคลผู้ ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้ว ยความ
ซื่ อสั ตย์ สุ จ ริ ตประจ าปี งบประมาณ 2563-เพื่อคัดเลื อกผู้ ที่ส มควรได้รับการยกย่องเป็นผู้ ประพฤติ ต น
ชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ให้ปรากฏเป็นแบบอย่างต่อหน่วยงาน สังคม เป็นการสร้างขวัญและกาลังใจ
ในอันที่จะประพฤติปฏิบัติตนในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการขับเคลื่อนการบริหารและพัฒนา
ประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมส่วนรวม หากข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตย่อมส่งผลดีต่อประเทศในทุกๆ ด้าน กระทรวงการคลัง จึงกาหนดให้มีการคัดเลือกบุคคล และ
จัดพิธีมอบโล่พร้อมประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และ
สอดคล้องตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อ 20 (5) ที่กาหนดให้หัวหน้าส่วนราชการมีหน้าที่
ในการส่งเสริม และยกย่องบุคลากรของส่วนราชการที่มีความประพฤติ และถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
โดยเคร่งครัด กระทรวงการคลังเห็นความสาคัญในการส่งเสริมสนับสนุน กระตุ้น และสร้างแรงจูงใจ
ให้
บุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลังดารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี ตามแนวทางปฏิบัติของประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน จึงกาหนดให้มีการคัดเลือกบุคคล ผู้ประพฤติ ปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
โปร่ ง ใส ยึ ด มั่ น ในคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมเพื่ อ ยกย่ อ งเชิ ด ชู เ กี ย รติ แ ละสร้ า งขวั ญ ก าลั ง ใจให้ บุ ค ลากร
กระทรวงการคลังอันเป็นกลไกหนึ่ง ในการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมให้เป็นแบบอย่างที่ดี
ในการประพฤติตนของบุคลากรกระทรวงการคลัง
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสรรหาบุคลากรกระทรวงการคลังทีป่ ฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส
ยึดมั่นใน จริยธรรม
2.2 เพื่อยกย่องเชิดชูประกาศเกียรติคุณ สร้างขวัญกาลังใจ และความภาคภูมิใจแก่ผู้ได้รับ
การคัดเลือก
2.3 เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้บุคลากรกระทรวงการคลัง มีความเชื่อมั่นศรัทธาในการทา
ความดี ยึดมั่นคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตามประมวลจริยธรรม
3. คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
3.1 เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว สังกัดกระทรวงการคลัง
3.2 มีระยะเวลาการปฏิบัติราชการในหน่วยงานปัจจุบันต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 5 ปี (นับถึง
วันที่ปิดรับสมัคร) สามารถนับรวมเวลาราชการทวีคูณ -แต่ไม่นับเวลาราชการลาศึกษาต่อทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ

-23.3 ต้องไม่เคยถูกลงโทษ ทั้งทางวินัยหรืออาญา เว้นแต่กรณีกระทาโดยประมาทหรื อ
ลหุโทษทีไ่ ม่ทาให้ราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง และไม่เคยถูกกล่าวหาร้องเรียน หรือถูกสอบสวน
ระหว่างการคัดเลือก
3.4 ต้องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์
ยึดมั่นสุจริต โปร่งใส มีคุณธรรมจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม มีจิตสาธารณะโดยมีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่า
3.4.1 ความตั้งมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมั่นคง หมายถึง การปฏิบัติตนด้วย
ความยึดมั่น ถือมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต อย่างมั่นคง หรือการไม่อ่อนไหวต่อสิ่งยั่วยุ
หรือแรงกดดันใดๆ อันก่อให้เกิดการกระทาการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ และมี
พฤติกรรมที่แสดงออกถึ งความซื่อสั ตย์สุ จริ ต ยึดถือกฎ ระเบียบ แบบแผนอย่ า ง
เคร่งครัด
3.4.2 การยืนหยัดต่อสู้ปกป้องเพื่อความซื่อสัตย์สุจริ ต หมายถึง การปฏิบัติตน
ในการยืนหยัดต่อสู้ ปกป้องกับอิทธิพลหรือการกระทาใดๆ ที่ไม่ถูกต้องอันส่งผลให้เกิด
การกระทาทุจริตทั้งต่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่เกรงกลัวต่อภัยอันตรายหรือปัญหาที่
จะเกิ ด ขึ้ น ไม่ ส นั บ สนุ น หรื อ ส่ ง เสริ ม การทุ จ ริ ต รวมถึ ง การไม่ นิ่ ง เฉยเมื่ อ พบเห็ น
การทุจริตแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ
3.4.3 ความพากเพียรมุ่งมั่ นให้เกิดความซื่อสัตย์สุจริต หมายถึง การปฏิบัติตน
ที่ มุ่ ง มั่ น ที่ จ ะให้ สั ง คมมี ค วามซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต เห็ น แก่ ป ระโยชน์ ส่ ว นรวม ท าตนเป็ น
แบบอย่างที่ดี รวมถึงการมีส่วนร่วมหรือส่งเสริมในการตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ
3.4.4 องค์ประกอบอื่น ๆ ที่สนับสนุนว่ามีการประพฤติตนเกี่ยวกับจิตสาธารณะ
สังคม ครอบครัว และหน่วยงาน โดยยึดหลักพอเพียง สุจริต จิตอาสาการบาเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อส่วนรวม และอื่นๆ หรือได้รับรางวัลเกี่ยวกับความดี คุณธรรม จริยธรรม
รางวัลอื่นที่เกี่ยวข้อง พร้อมพยานหลักฐาน (ถ้ามี)
3.5 ต้องไม่เคยได้ รั บ การยกย่องเป็นผู้ ประพฤติ ปฏิบัติตนชอบด้ว ยความซื่อสัตย์สุจริต
จากกระทรวงการคลังมาก่อน
4. วิธีการคัดเลือก
4.1 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
4.1.1 ให้ ห น่ ว ยงานในสั ง กั ด กระทรวงการคลั ง พิ จ ารณาคั ด เลื อ กและเสนอชื่ อ
บุคลากรในสังกัด ตามเกณฑ์ที่กาหนด จานวน 1 คน หากหน่วยงานไม่เสนอชื่อ ให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร
4.1.2 ผู้เข้ารับการคัดเลือก เสนอผลงานในแบบผลงานเพื่อยกย่องเป็นผู้ประพฤติ
ปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตกระทรวงการคลัง และเสนอผู้บังคับบัญชาระดับสานัก/กอง/ศูนย์ /กลุ่ม
เป็นผู้รับรอง ท้ายแบบเสนอชื่อ พร้อมประเมินเบื้องต้นตามแบบฟอร์มที่กาหนด
4.1.3 ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง พิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับการ
พิ จ ารณายกย่ องเป็ น ผู้ ป ระพฤติ ตนชอบด้ ว ยความซื่ อสั ตย์ สุ จริ ต และส่ งผลงานตามแบบฟอร์ มให้ ศู น ย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการคลัง ในรูปแบบเอกสารและไฟล์ PDF
4.2 หน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงการคลัง และสานักงานรัฐมนตรี
4.2.1-ให้หน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงการคลัง และสานักงานรัฐมนตรี
พิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อบุคลากรในสังกัดจานวน 1 คน ที่มีความประพฤติและปฏิบัติตนโดดเด่นใน
เรื่องความซื่อสัตย์สุจริ ต โปร่งใส มีคุณธรรมและจริยธรรม อย่างเด่นชัดเป็นที่ประจักษ์ หากหน่วยงาน
ไม่เสนอชื่อให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร

-34.2.2 ผู้ เข้ารั บการคัดเลื อก เสนอผลงานในแบบผลงานเพื่อยกย่องเป็นผู้ ประพฤติ
ปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตกระทรวงการคลัง และเสนอผู้บังคับบัญชาระดับสานัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม
เป็นผู้รับรอง ท้ายแบบเสนอชื่อ พร้อมประเมินเบื้องต้นตามแบบฟอร์มที่กาหนด
4.2.3 ส่งผลงานตามแบบฟอร์มให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงการคลั ง
ในรูปแบบเอกสารและไฟล์ PDF
4.2.4 คณะกรรมการพิจารณาคัดเลื อกบุคลากรที่ประพฤติปฏิบัติตนซื่ อสัตย์สุจริต
ของสานักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลังและสานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ตามคาสั่งสานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง ที่ 563/2558 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558 ให้เหลือ 1 คน
4. เกณฑ์การพิจารณา
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เกณฑ์การพิจารณา
ประวัติทางวินัย : ไม่เคยถูกลงโทษ ทั้งทางวินัยหรืออาญา เว้นแต่กรณีกระทาโดย
ประมาทหรือลหุโทษที่ไม่ทาให้ราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง และไม่เคย
ถูกกล่าวหาร้องเรียน หรือถูกสอบสวนระหว่างการคัดเลือก
ผลงานด้านการประพฤติปฏิบัติงาน (60 คะแนน)
2.1-พฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความตั้งมั่นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตอย่างมั่นคง
การปฏิบัติตนด้วยความยึดมั่น ถือมั่น ในความซื่อสัตย์สุจริต อย่างมั่นคง หรือการไม่
อ่ อ นไหวต่ อ สิ่ ง ยั่ ว ยุ ห รื อ แรงกดดั น ใดๆ อั น ก่ อ ให้ เ กิ ด การกระท าการทุ จ ริ ต หรื อ
ประพฤติมิชอบ และมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความซื่อสัตย์สุจริต
2.2 พฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการยืนหยัดต่อสู้ ปกป้อง เพื่อความซื่อสัตย์
การปฏิบัติตนในการยืนหยัดต่อสู้ ปกป้องกับอิทธิพลหรือการกระทาใดๆ ที่ไม่ถูกต้อง
อั น ส่ ง ผลให้ เ กิ ด การกระท าทุ จ ริ ต ทั้ ง ต่ อ ตนเองหรื อ ผู้ อื่ น โดยไม่ เ กรงกลั ว ต่ อ ภั ย
อันตรายหรือปัญหาที่จะเกิดขึ้น ไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการทุจริต รวมถึงการไม่นิ่ง
เฉยเมื่อพบเห็นการทุจริตแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ
2.3 พฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความพากเพียรมุ่งมั่นให้เกิดความซื่อสัตย์ สุจริต
การปฏิบัติตนที่มุ่งมั่นที่จะให้สังคมมีความซื่อสัตย์สุจริตเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ทา
ตนเป็ น แบบอย่ างที่ดี รวมถึงการมีส่ ว นร่ว มหรือส่ งเสริม ในการตรวจสอบการใช้
อานาจรัฐ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ เสียสละ ทุ่มเท อุทิศเวลาให้กับหน่วยงาน
ราชการ สังคม อย่างเต็มที่ และอยู่ในระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม
องค์ประกอบอื่นๆ เช่น มีการประพฤติตนเกี่ยวกับจิตสาธารณะ สังคม ครอบครัว
และหน่ ว ยงาน โดยยึ ดหลั กพอเพียง สุ จริต จิตอาสา การบาเพ็ญประโยชน์ เ พื่ อ
ส่วนรวม หรือได้รับรางวัลเกี่ยวกับความดี คุณธรรม จริยธรรม รางวัลอื่นที่เกี่ยวข้อง
พร้อมพยานหลักฐาน (ถ้ามี)
รวม

คะแนน
10

20

20

20

15
15

100

หมายเหตุ ผู้ผ่านการคัดเลือกหน่วยงานละ 1 คน จะได้รับโล่บุคคลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติ
ตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

๑

แบบเสนอผลงานเพื่อยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบ
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตกระทรวงการคลัง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63

รูปถ่าย
หน้าตรง
(ชุดข้าราชการ /
ชุดเจ้าหน้าที่ของรัฐ
/ ชุดสุภาพ)

ส่วนที่ ๑ ประวัติส่วนตัว
1.1 ชื่อ

นามสกุล

อายุ

ตาแหน่งปัจจุบัน
หมายเลขโทรศัพท์(ที่ทางาน)

โทรสาร

E –mail :
1.2 หน่วยงานทีส่ ังกัด (โปรดระบุชื่อหน่วยงานตามที่สังกัด) ดังนี้
1) ระดับกรมหรือเทียบเท่า
2) ระดับสานัก/กองหรือเทียบเท่า
สถานทีท่ างานตั้งอยู่
๑.3 ประวัติการทางาน (โปรดระบุชื่อตาแหน่ง/สังกัด ก่อนเข้ารับตาแหน่งปัจจุบัน)

1.4 ระดับการศึกษา

1.5 หมายเลขโทรศัพท์
๑.6 คู่สมรส (ถ้ามี)
ชื่อคู่สมรส

นามสกุล

อาชีพ

สังกัด

ปี

๒

ส่วนที่ 2
๒. ประวัติการถูกกล่าวหาร้องเรี ยนหรื อถูกลงโทษทางวินัยหรื อาญา เว้นแต่กรณีกระทาโดยประมาท
หรือลหุโทษที่ไม่ได้ทาให้ราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
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. ผลงานที่แสดงออกถึงการประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและศีลธรรมอัน ดีโดยมี
พฤติกรรมที่สามารถนามาแสดงให้เห็นว่า
(๑) ความตั้งมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมั่นคง
(๒) ยืนหยัดต่อสู้ปกป้องเพื่อความซื่อสัตย์สุจริต
(๓) พากเพียรมุง่ มั่นให้เกิดความซื่อสัตย์สุจริต
*(การพิจารณาจะให้ความสาคัญในข้อนี้เป็นหลักในการพิจารณายกย่องฯ โปรดนาเสนอผลงานโดยละเอียด
พร้อมพยานหลักฐานประกอบด้วยเพื่อประโยชน์ต่อการพิจารณา)
๓.๑ กรณีและพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความตั้งมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมั่นคง (หมายถึง การปฏิบัติตน
ด้วยความยืดมั่น ถือมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต อย่างมั่นคง หรือการไม่อ่อนไหวต่อสิ่งยั่วยุหรือแรงกดดันใดๆ
อันก่อให้เกิดการกระทาการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ และมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความซื่อสัตย์สุจริต
ยึดถือกฎ ระเบียบ แบบแผนอย่างเคร่งครัด)

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ

พยานหลักฐาน (ถ้ามี)

๓.๒ กรณีและพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการยืนหยัดต่อสู้ปกป้องเพื่อความซื่อสัตย์สุจริต
(หมายถึง การปฏิบัติตนในการยืนหยัดต่อสู้ ปกป้องกับอิทธิพลหรือการกระทาใดๆ ที่ไม่ถูกต้องอันส่งผลให้
เกิดการกระทาทุจริตทั้งต่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่เกรงกลัวต่อภัยอันตรายหรือปัญหาที่จะเกิดขึ้น
ไม่
สนับสนุนหรือส่งเสริมการทุจริต รวมถึงการไม่นิ่งเฉยเมื่อพบเห็นการทุจริตแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการ)

๔
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ

พยานหลักฐาน (ถ้ามี)

๓.๓ กรณีและพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความพากเพียรมุ่งมั่นให้เกิดความซื่อสัตย์สุจริต
(หมายถึง การปฏิบัติตนที่มุ่งมั่น ที่จ ะให้ สั งคมมี ความซื่อสั ตย์สุ จริต เห็ นแก่ประโยชน์ส่ ว นรวม ทาตนเป็ น
แบบอย่างที่ดี รวมถึงการมีส่วนร่วมหรือส่งเสริมในการตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ)

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ
พยานหลักฐาน (ถ้ามี)

3.4 องค์ประกอบอื่นๆ ที่จะสนับสนุนว่ามีความเหมาะสมควรแก่การยกย่องฯ พร้อมพยานหลักฐาน รูปถ่าย
(ถ้ามี) เช่น การนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรั บใช้ในการต่อต้านการทุจริต การประพฤติปฏิบัติตน
เกี่ยวกับเรื่อง ประโยชน์ส่วนรวม จิตสาธารณะ สังคม ครอบครัว และหน่วยงานโดยยึดหลักพอเพียง สุจริต
จิตอาสามีการบาเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม และอื่นๆ หรือได้รับรางวัลเกี่ยวกับความดี คุณธรรม จริยธรรม
รางวัลอื่นที่เกี่ยวข้อง พร้อมพยานหลักฐาน (ถ้ามี) ฯลฯ หรือการได้รับรางวัลเกี่ยวกับคุณความดี คุณธรรม
จริยธรรมหรือรางวัลอื่น ที่เกี่ยวข้องเป็นต้น

ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อผู้เสนอผลงาน
(
ตาแหน่ง

)

๕
แบบประเมินผลให้คะแนนในการพิจารณาคัดเลือก “ผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต”
กระทรวงการคลัง
ชื่อ – สกุล
สานัก/กอง

ตาแหน่ง
หน่วยงาน
เกณฑ์การพิจารณา

1.

ประวัติทางวินัย : ไม่เคยถูกลงโทษ ทั้งทางวินัยหรืออาญา เว้นแต่กรณีกระทาโดย
ประมาทหรือลหุโทษที่ไม่ทาให้ราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง และไม่
เคยถูกกล่าวหาร้องเรียน หรือถูกสอบสวนระหว่างการคัดเลือก
2. ผลงานด้านการประพฤติปฏิบัติงาน (60 คะแนน)
2.1 พฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความตั้งมั่นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต อย่างมั่นคง
การปฏิบัติตนด้วยความยึดมั่น ถือมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมั่นคง หรือการไม่
อ่อนไหวต่อสิ่ งยั่ ว ยุ ห รื อแรงกดดัน ใดๆ อันก่อให้ เกิดการกระทาการทุจริ ต หรื อ
ประพฤติมิชอบ และมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความซื่อสัตย์สุจริต
2.2 พฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการยืนหยัดต่อสู้ ปกป้อง เพื่อความซื่อสัตย์ การ
ปฏิบัติตน ในการยืนหยัดต่อสู้ ปกป้องกับอิทธิพลหรือการกระทาใดๆ ที่ไม่ถูกต้อง
อันส่งผลให้เกิดการกระทาทุจริตทั้งต่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่เกรงกลัว ต่อภัย
อันตรายหรือปัญหาที่ จะเกิดขึ้น ไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการทุจริต รวมถึงการไม่
นิ่งเฉยเมื่อพบเห็นการทุจริตแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ
2.3 พฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความพากเพียรมุ่งมั่นให้เกิดความซื่อสัตย์ สุจริต
การปฏิ บั ติ ต น ที่ มุ่ ง มั่ น ที่ จ ะให้ สั ง คมมี ค วามซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต เห็ น แก่ ป ระโยชน์
ส่ ว นรวม ท าตนเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี รวมถึ ง การมี ส่ ว นร่ ว มหรื อ ส่ ง เสริม ในการ
ตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ
3. ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ เสียสละ ทุ่มเท อุทิศเวลาให้กับหน่วยงาน
ราชการ สังคมอย่างเต็มที่ และอยู่ในระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม
4. องค์ประกอบอื่นๆ เช่น มีการประพฤติตนเกี่ยวกับจิตสาธารณะ สังคม ครอบครัว
และหน่ ว ยงานโดยยึดหลั กพอเพีย ง สุจริต จิตอาสา การบาเพ็ญประโยชน์เพื่อ
ส่ ว นรวม หรื อ ได้ รั บ รางวั ล เกี่ ย วกั บ ความดี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม รางวั ล อื่ น ที่
เกี่ยวข้อง พร้อมพยานหลักฐาน
รวม
ความเห็นของผู้บังคับบัญชาระดับดับต้น (ผู้อานวยการสานัก/กองหรือเทียบเท่า)

ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง

คะแนน
เต็ม
10

คะแนน
ที่ได้รับ

20

20

20

15
15

100

)

๖
ความเห็นของส่วนราชการระดับกรมหรือส่วนราชการที่อื่นทีม่ ีฐานะเทียบเท่ากรม

ลงชื่อ
(

)

ตาแหน่ง

หมายเหตุ
1. โปรดระบุพฤติกรรมที่แสดงออกตามหลักเกณฑ์พิจารณาดังกล่าว
2. โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่แนวทางและหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อยกย่องเป็นผู้ประพฤติ
ปฏิบัติตนชอบด้วย ความซื่อสัตย์สุจริตประจาปี พ.ศ. ๒๕63
3. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม นายพจนารถ พลศรี และ น.ส. สุภาวดี รักจันทร์ สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
โทร. 0 2126 5800 ต่อ 2583, 2584

