
 

 
 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
เร่ือง  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการรัฐสภาผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น 

และสํานักที่มีผลงานด้านการส่งเสริมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใส 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

               
 

 อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๑๙ (๑) และ (๕) และข้อ ๒๒ (๓) แห่งประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา คณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาจึงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
ข้าราชการรัฐสภาผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น และสํานักที่มีผลงานด้านการส่งเสริมตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใส ไว้ดังต่อไปนี้ 
 
 ข้อ ๑  ในประกาศนี้ 
 “ข้าราชการรัฐสภา” หมายความว่า ข้าราชการรัฐสภาสามัญ พนักงานราชการ และลูกจ้าง
ในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
  “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการท่ีเลขาธิการแต่งตั้งและมอบหมาย 
ให้มีอํานาจหน้าที่เก่ียวกับการดําเนินการคัดเลือกข้าราชการรัฐสภาผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น  
หรือการคัดเลือกสํานักที่ มีผลงานด้านการส่งเสริมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและ 
ความโปร่งใส แล้วแต่กรณี ของแต่ละสํานักงาน 
 “คณะทํางาน” หมายความว่า คณะทํางานสรรหาข้าราชการรัฐสภาผู้มีคุณธรรมและ
จริยธรรมดีเด่นภายในสํานัก 
  “เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร หรือเลขาธิการวุฒิสภา
แล้วแต่กรณี 
 “สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร หรือสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา แล้วแต่กรณี 
 “สํานัก” ให้หมายความรวมถึง ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการสังกัด
รัฐสภาในส่วนราชการสังกัดรัฐสภาตามประกาศรัฐสภาว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการภายในของ 
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 



๒ 

  “ผู้อํานวยการสํานัก” ให้หมายความรวมถึง ผู้บังคับบัญชาส่วนราชการที่ขึ้นตรง 
ต่อหัวหน้าส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในส่วนราชการสังกัดรัฐสภาตามประกาศรัฐสภาว่าด้วยการแบ่ง 
ส่วนราชการภายในของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  
 
 ข้อ ๒  การคัดเลือกข้าราชการรัฐสภาผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น และสํานักที่มี
ผลงานด้านการส่งเสริมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใสของสํานักงาน 
ให้มีการดําเนินการในทุกปีงบประมาณ 
 

ส่วนที่ ๑ 
การคัดเลือกข้าราชการรัฐสภาผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น 

 
 

 ข้อ ๓  ข้าราชการรัฐสภาผู้ที่จะได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการรัฐสภาผู้มีคุณธรรมและ
จริยธรรมดีเด่นของแต่ละสํานักงาน ให้แบ่งออกเป็นประเภทตําแหน่งและในจํานวน ดังนี้ 
 (๑) ข้าราชการรัฐสภาสามัญ ประเภทวิชาการ จํานวนหนึ่งคน 
 (๒) ข้าราชการรัฐสภาสามัญ ประเภทท่ัวไป จํานวนหนึ่งคน 
 (๓) พนักงานราชการ จํานวนหนึ่งคน  
  (๔) ลูกจ้าง จํานวนหนึ่งคน 
 
 ข้อ ๔  ข้าราชการรัฐสภาผู้ที่จะได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการรัฐสภาผู้มีคุณธรรมและ
จริยธรรมดีเด่น จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้ 
 (๑) เป็นข้าราชการรัฐสภาสังกัดสํานักงานใดสํานักงานหน่ึงมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี 
นับถึงวันที่ได้รับการเสนอชื่อ 
  (๒)  มีประวัติการลาและมาสาย ย้อนหลังสามปี ดังนี้ 

  (๒.๑) ลาป่วย และลากิจ รวมกันไม่เกินสิบสองวันต่อปี ยกเว้นลาป่วยจําเป็น 
 (๒.๒) มาสายไม่เกินหกครั้งต่อปี 
(๓) มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในเกณฑ์ “ดีเด่น” ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

คร้ังใดคร้ังหนึ่ง ภายในระยะเวลาสามปีงบประมาณ ที่ผ่านมา 
 (๔)  ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรืออยู่ระหว่างการถูกสอบสวนทางวินัย 
 
 
 



๓ 

ข้อ ๕  การเสนอรายชื่อข้าราชการรัฐสภาเพื่อรับคัดเลือกเป็นข้าราชการรัฐสภาผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นของแต่ละสํานักงาน ให้ดําเนินการดังนี้ 

(๑) ให้แต่ละสํานักแต่งตั้งคณะทํางานขึ้นภายในสํานัก เพื่อทําหน้าที่สรรหาข้าราชการ
รัฐสภาผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นภายในสํานัก ดังนี้  

  (๑.๑) กรณีสํานัก ให้ประกอบด้วย ผู้อํานวยการสํานัก ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน 
ทุกคน และข้าราชการรัฐสภาที่เคยได้รับยกย่องว่าเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น (ถ้ามี) อย่างน้อย
จํานวนหนึ่งคน 

 (๑.๒) กรณี ส่ วน ราชการที่ ขึ้ น ต รงต่ อหั วหน้ าส่ วน ราชการสั ง กั ด รัฐสภ า  
ให้ประกอบด้วย ผู้บังคับบัญชากลุ่ม/กลุ่มงาน ข้าราชการรัฐสภาในสังกัด และข้าราชการรัฐสภาที่เคย
ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น (ถ้ามี) อย่างน้อยจํานวนหนึ่งคน รวมจํานวน 
ไม่เกินห้าคน  

 (๑.๓) กรณีส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการสังกัดรัฐสภาซึ่งไม่มี
ผู้บังคับบัญชากลุ่ม/กลุ่มงาน ให้เลขาธิการแต่งตั้งคณะทํางานประกอบด้วย ข้าราชการรัฐสภาในสังกัด 
และข้าราชการรัฐสภาที่เคยได้รับยกย่องว่าเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น (ถ้ามี) อย่างน้อยจํานวน
หนึ่งคน รวมเป็นจํานวนไม่เกินห้าคน   

(๒) ให้ข้าราชการรัฐสภาเสนอรายช่ือข้าราชการรัฐสภาภายในสังกัดเดียวกัน ที่เห็นว่า
สมควรได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการรัฐสภาผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นต่อคณะทํางาน เพื่อให้
คณะทํางานพิจารณาต่อไป  

(๓) ให้คณะทํางานพิจารณาและเสนอรายชื่อข้าราชการรัฐสภาในสังกัดที่ได้รับการเสนอ 
และเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ตามประเภทตําแหน่งและในจํานวน ตามข้อ ๓ โดยพิจารณา
จากการให้คะแนนตามแบบประเมิน (แบบ ๑) 

(๔) ให้คณะทํางานเสนอผู้อํานวยการสํานักหรือผู้แต่งตั้งคณะทํางานเพื่อพิจารณา 
ลงนามในแบบรายงานผลการดําเนินการสรรหาต่อคณะกรรมการ (แบบ ๒) 

 
ข้อ ๖  เม่ือคณะกรรมการได้ รับรายชื่ อจากคณะทํ างานของแต่ละสํ านั กแล้ ว  

ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการรวบรวมรายชื่อและประกาศรายชื่อให้ทราบโดยทั่วกันเป็นเวลาเจ็ดวัน 
เพื่อเปิดโอกาสให้มีการคัดค้านรายชื่อ  

เม่ือครบกําหนดเจ็ดวันแล้วให้เสนอรายชื่อพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และ 
คําคัดค้าน (ถ้ามี) เสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและมีมติรับรองรายชื่อของผู้ได้รับการเสนอ 

 
 



๔ 

ข้อ ๗  ให้นํารายชื่อของผู้ได้รับการเสนอซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาและมีมติรับรองแล้ว 
เพื่อดําเนินการคัดเลือกให้เป็นข้าราชการรัฐสภาผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นของแต่ละสํานักงาน 
โดยแบ่งออกเป็นสองส่วน และในแต่ละส่วนให้มีน้ําหนักคะแนนคิดเป็นร้อยละห้าสิบ ดังนี้ 

(๑) ให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโดยให้คะแนนตามแบบประเมิน (แบบ ๓) 
 (๒) ให้แต่ละสํานักงานจัดให้ข้าราชการรัฐสภาในสังกัดลงคะแนนเลือกผู้ได้รับการ 
เสนอชื่อ โดยให้ข้าราชการรัฐสภามีสิทธิเลือกผู้ได้รับการเสนอชื่อในประเภทตําแหน่งละไม่เกินหนึ่งคน 
และวิธีการลงคะแนนให้กระทําโดยลับ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการในการลงคะแนนเลือกผู้ได้รับการ
เสนอชื่อ ให้นําประกาศรัฐสภา เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกผู้แทนข้าราชการรัฐสภาสามัญ 
เป็นกรรมการข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน  ๒๕๕๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 เม่ือได้ดําเนินการตาม (๑ ) และ (๒ ) แล้ว ให้คณะกรรมการรวมผลคะแนนที่ ได้ 
จากทั้งสองส่วนและจัดลําดับคะแนนของผู้ได้รับการเสนอชื่อในแต่ละประเภทตําแหน่ง จากมากที่สุด 
ไปหาน้อยที่สุด 
 
 ข้อ ๘  ให้ข้าราชการรัฐสภาที่ได้คะแนนมากที่สุดของแต่ละประเภทตําแหน่งเป็นผู้ได้รับ
การคัดเลือกเป็นข้าราชการรัฐสภาผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นของแต่ละสํานักงาน 
  ในกรณีที่ มีข้าราชการรัฐสภาประเภทใดได้คะแนนมากที่สุดเท่ากันอันเป็นเหตุให้ 
ไม่สามารถหาผู้ได้รับการคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกข้าราชการรัฐสภา
ที่ได้คะแนนมากที่สุดเท่ากันให้เหลือหนึ่งคน โดยให้พิจารณาผลคะแนนที่ได้ตามข้อ ๗ (๒) หากผู้ใดได้
คะแนนมากกว่าถือว่าได้รับคัดเลือก และในกรณีที่ได้คะแนนตามข้อ ๗ (๒) เท่ากัน ให้คณะกรรมการ
ตัดสินและคําตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด 
  ให้คณะกรรมการรายงานผลการคัดเลือกต่อเลขาธิการเพื่อให้ความเห็นชอบ พร้อมทั้ง
ประกาศผลการคัดเลือกให้ทราบโดยทั่วกัน และรายงานผลการคัดเลือกต่อคณะกรรมการจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภาเพื่อทราบ  
 
 ข้อ ๙  ให้ข้าราชการรัฐสภาผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการรัฐสภาผู้มีคุณธรรมและ
จริยธรรมดีเด่นได้รับเข็มเชิดชูเกียรติและโล่ยกย่องประกาศเกียรติคุณ และให้มีการบันทึกลงในทะเบียน
ประวัติข้าราชการรัฐสภา (กร. ๗) ของข้าราชการรัฐสภาผู้ได้รับการคัดเลือกนั้นด้วย 
 ให้ข้าราชการรัฐสภาผู้ได้รับการเสนอชื่อและคณะกรรมการได้พิจารณาและมีมติรับรอง
รายชื่อตามข้อ ๖ วรรคสอง ได้รับมอบเกียรติบัตร 
  ให้สํานักงานจัดกิจกรรมเพื่อเชิดชูเกียรติข้าราชการรัฐสภาผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น
ข้าราชการรัฐสภาผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ตามวิธีการที่สํานักงานเห็นสมควร ทั้งนี้ เพื่อให้
ข้าราชการรัฐสภายึดถือเป็นแบบอย่างและสร้างขวัญและกําลังใจให้แก่ข้าราชการรัฐสภายึดม่ัน 
ในหลักคุณธรรมและจริยธรรม 



๕ 

ส่วนที่ ๒ 
การคัดเลือกสํานักที่มีผลงานด้านการส่งเสริม 

ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใส 
 

 

  ข้อ ๑๐ รางวัลสําหรับสํานักที่ มีผลงานด้านการส่งเสริมตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใสของแต่ละสํานักงาน ให้มีจํานวนดังนี้ 
  (๑) รางวัลระดับดีเด่น  จํานวน ๑ รางวัล 
  (๒) รางวัลระดับดี จํานวน ๑ รางวัล 
  (๓) รางวัลระดับชมเชย จํานวน ๑ รางวัล 
 
 ข้อ ๑๑  สํานักที่จะได้รับคัดเลือกเป็นสํานักที่มีผลงานด้านการส่งเสริมตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใสในปีงบประมาณใด จะต้องเป็นสํานักที่มีผลการดําเนินการ
ด้านการส่งเสริมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใสให้แก่ข้าราชการรัฐสภา
ภายในสังกัดในระหว่างปีงบประมาณน้ัน 

ข้อ ๑๒  กระบวนการคัดเลือกสํานักที่มีผลงานด้านการส่งเสริมตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใสของแต่ละสํานักงาน ให้ดําเนินการดังนี้ 

(๑) ให้คณะกรรมการแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการในการคัดเลือกสํานักที่มีผลงาน
ด้านการส่งเสริมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใสให้สํานักและข้าราชการ
รัฐสภาภายในสํานักงานได้รับทราบโดยทั่วกัน  

(๒) ให้คณะกรรมการแจ้งทุกสํานักให้ทราบเก่ียวกับกําหนดการในการเข้าเย่ียมชมงาน
ของแต่ละสํานัก พร้อมทั้งแจ้งให้ทุกสํานักจัดทําสรุปผลการดําเนินงานด้านการส่งเสริมตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใส พร้อมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานสําหรับนําเสนอ 
ต่อคณะกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณา 

(๓) ให้คณะกรรมการเข้าเย่ียมชมงานของสํานักตามกําหนดการที่แจ้ง เพื่อรับฟังการ
นําเสนอผลการดําเนินงาน การตรวจเอกสารหลักฐานการดําเนินการต่าง ๆ ตลอดจนสัมภาษณ์
ข้าราชการรัฐสภาในสังกัดเก่ียวกับการดําเนินงานด้านการส่งเสริมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
รัฐสภาและความโปร่งใส   

(๔) ให้คณะกรรมการพิจารณาให้คะแนนสํานักจากการเข้าเย่ียมชมงาน การนําเสนอ 
ผลการดําเนินงาน การตรวจเอกสารหลักฐาน และการสัมภาษณ์ โดยให้คะแนนตามแบบประเมิน  
(แบบ ๔) ซึ่งมีคะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน และแบ่งเกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนนออกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้ 

 



๖ 

 (๔.๑) ส่ วนที่  ๑  การส่ ง เส ริมต ามป ระมวลจ ริยธรรมข้ าราชการ รัฐสภ า  
(๑๐๐ คะแนน)  

  ๑) ด้านการดําเนินการตามนโยบายองค์กร (๒๐ คะแนน) 
  ๒) ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา  

(๓๐ คะแนน) 
  ๓) ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการส่งเสริมตามประมวลจริยธรรม

ข้าราชการรัฐสภา (๓๕ คะแนน) 
 ๔) ด้านการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล (๑๕ คะแนน) 
  (๔.๒) ส่วนที่ ๒ การส่งเสริมความโปร่งใส (๑๐๐ คะแนน) 
  ๑) ด้านนโยบาย/ผู้บริหารและความพยายาม/ริเร่ิม ของหน่วยงานในการ 

สร้างความโปร่งใส (๒๕ คะแนน) 
  ๒) ด้านความเปิดเผย การมีระบบตรวจสอบภายในองค์กร และการมี 

ส่วนร่วม (๓๐ คะแนน) 
 ๓) การลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (๒๕ คะแนน) 
  ๔) การมีระบบ/กลไกจัดการรับเร่ืองร้องเรียน (๒๐ คะแนน) 
 
ข้อ ๑๓  ให้สํานักที่ได้คะแนนมากที่สุดสามลําดับแรกเป็นสํานักที่ได้รับการคัดเลือก 

ให้เป็นสํานักที่มีผลงานด้านการส่งเสริมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใสของ
แต่ละสํานักงาน 

ในกรณีที่มีสํานักได้รับคะแนนเท่ากันอันเป็นเหตุให้มีสํานักที่ได้รับคัดเลือกเกินจํานวน
ตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกให้เหลือจํานวนตามวรรคหนึ่ง โดยให้พิจารณา 
ผลคะแนนที่ได้ในส่วนที่ ๑ การส่งเสริมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา หากสํานักใดได้คะแนน
มากกว่าถือว่าอยู่ในลําดับที่ดีกว่า และในกรณีที่ได้คะแนนในส่วนที่ ๑ เท่ากัน ให้ใช้วิธีจับสลาก 
  ให้คณะกรรมการรายงานผลการคัดเลือกต่อเลขาธิการเพื่อให้ความเห็นชอบ พร้อมทั้ง
ประกาศผลการคัดเลือกให้ทราบโดยทั่วกัน และรายงานผลการคัดเลือกต่อคณะกรรมการจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภาเพื่อทราบ  
 
 ข้อ ๑๔  ให้สํานักที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสํานักที่มีผลงานด้านการส่งเสริมตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใสในระดับดีเด่น และระดับดี ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ
และเกียรติบัตร 
 ให้สํานักที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสํานักที่มีผลงานด้านการส่งเสริมตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใสในระดับชมเชย ได้รับมอบเกียรติบัตร 
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