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คํานํา 

 
  การยกยองเชิดชู การประกาศเกียรติคุณ หรือการจัดสรรรางวัลในการคัดเลือกขาราชการ
หรือบุคคลดีเดนประจําป ถือเปนวิธีการอยางหนึ่งที่จะเสริมสรางแรงจูงใจในการทํางานใหแก
ขาราชการรัฐสภา ซ่ึงในอดีตที่ผานมา คณะกรรมการจริยธรรมขาราชการรัฐสภา ไดมีการสงเสริม
สวนราชการสังกัดรัฐสภาใหมีการคัดเลือกขาราชการรัฐสภาผูมีคุณธรรมและจริยธรรมดีเดน
ตลอดมา อยางไรก็ตาม การคัดเลือกขาราชการรัฐสภาผูมีคุณธรรมและจริยธรรมดีเดนของ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซ่ึงอยูภายใตบังคับ
ประมวลจริยธรรมขาราชการรัฐสภาเดียวกัน กลับมีหลักเกณฑในการคัดเลือกที่มีความแตกตางกัน 
ประกอบกับหลักเกณฑในบางเรื่องยังมีความไมเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน ดังนั้น 
คณะกรรมการจริยธรรมขาราชการรัฐสภา จึงไดมีแนวคิดริเริ่มที่จะมีการพิจารณาทบทวน
ปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกขาราชการรัฐสภาผูมีคุณธรรมและจริยธรรมดีเดนใหม 
และนํามาซ่ึงการประกาศใชบังคับ “ประกาศคณะกรรมการจริยธรรมขาราชการรัฐสภา เรื่อง  
หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกขาราชการรัฐสภาผูมีคุณธรรมและจริยธรรมดีเดนและสํานักที่มี
ผลงานดานการสงเสริมตามประมวลจริยธรรมขาราชการรัฐสภาและความโปรงใส พ.ศ. ๒๕๕๙” 
เม่ือวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

  ในการนี้ เพื่อใหบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไดรับทราบ และเขาใจ
สาระสําคัญ รวมทั้งกระบวนการดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการจริยธรรมขาราชการ
รัฐสภาฯ ดังกลาว และไดเขามามีสวนรวมในกระบวนการคัดเลือกขาราชการรัฐสภาผูมีคุณธรรม
และจริยธรรมดีเดน ตลอดจนเกิดแรงจูงในการที่จะปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขาราชการ
รัฐสภา เพื่อใหงานที่ตนรับผิดชอบสําเร็จลุลวงอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดดําเนินการจัดทําองค
ความรูดังกลาวขึ้น 

 หวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารองคความรูดานคุณธรรมและความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 
เรื่อง ความรูเก่ียวกับการเสริมสรางแรงจูงใจใหปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขาราชการรัฐสภา 
หัวขอ “คนฟาควาดาวสภา” นี้ จะเปนประโยชนตอการศึกษาคนควาและทําความเขาใจของ
บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไมมากก็นอย 

 
   กลุมงานสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
   สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
   สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
   กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
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ภาคผนวก 
  
   - ประกาศคณะกรรมการจริยธรรมขาราชการรัฐสภา เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการ
คัดเลือกขาราชการรัฐสภาผูมีคุณธรรมและจริยธรรมดีเดนและสํานักที่มีผลงานดานการสงเสริม
ตามประมวลจริยธรรมขาราชการรัฐสภาและความโปรงใส พ.ศ. ๒๕๕๙ 
   - คําชี้แจงและแบบฟอรมประกอบประกาศคณะกรรมการจริยธรรมขาราชการรัฐสภา 
เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกขาราชการรัฐสภาผูมีคุณธรรมและจริยธรรมดีเดนและ
สํานักที่มีผลงานดานการสงเสริมตามประมวลจริยธรรมขาราชการรัฐสภาและความโปรงใส  
พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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๑. บทนํา/หลักการและเหตุผล   

   ประมวลจริยธรรมขาราชการรัฐสภาที่กําหนดขึ้นโดยคณะกรรมการขาราชการฝายรัฐสภา 
(ก.ร.) และไดมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ และมีผลใชบังคับ 
เม่ือพนกําหนด ๖๐ วันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป กลาวคือ มีผลใชบังคับตั้งแต
วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ เปนตนมา เพื่อใชสําหรับเปนกลไกในการปลูกจิตสํานึก และสําหรับให
ขาราชการรัฐสภายึดถือปฏิบัติในการปฏิบัติหนาที่ เพื่อใหงานที่ตนรับผิดชอบสําเร็จลุลวงอยางมี
ประสิทธิภาพ ธํารงไวซ่ึงเกียรติ และศักดิ์ศรี มุงม่ันสรางความเลื่อมใสศรัทธาใหไดรับความเชื่อถือยกยอง
จากบุคคลทั่วไป ทั้งนี้ ประมวลจริยธรรมขาราชการรัฐสภา มีโครงสรางเนื้อหาสาระสําคัญประกอบดวย 
หมวด ๑ บททั่วไป หมวด ๒ มาตรฐานทางจริยธรรมของขาราชการรัฐสภา หมวด ๓ กลไกและระบบ
การบังคับใชประมวลจริยธรรม และบทเฉพาะกาล  
   ในหมวด ๓ กลไกและระบบการบังคับใชประมวลจริยธรรม ซ่ึงเปนสวนที่มีความสําคัญตอการ
บังคับใชประมวลจริยธรรมขาราชการรัฐสภาใหเกิดผลในทางปฏิบัติอยางแทจริง ประกอบดวยเนื้อหา
แบงออกเปน ๒ สวน สวนที่ ๑ องคกรคุมครองจริยธรรม และสวนที่ ๒ ระบบการบังคับใชประมวล
จริยธรรม โดยในแตละสวนมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
 
 
 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒ 

   สวนท่ี ๑ องคกรคุมครองจริยธรรม  
    ประมวลจริยธรรมขาราชการรัฐสภา ไดกําหนดใหมีองคกรคุมครองจริยธรรมรวมทั้งกําหนด
บทบาทและอํานาจหนาที่ขององคกร บุคคล และหนวยงานที่เก่ียวของ ดังนี้ 
    (๑) กําหนดให “ก.ร.” มีหนาที่ควบคุมกํากับใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยางทั่วถึง
และจริงจัง โดยมีอํานาจหนาที่ในการวางระเบียบเพื่อกําหนดการทั้งหลายอันจําเปนแกการใชบังคับ
ประมวลจริยธรรม การคุมครองและประกันความเปนอิสระและเที่ยงธรรมของคณะกรรมการจริยธรรม
ขาราชการรัฐสภาและกลุมงานสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม การคุมครองขาราชการรัฐสภาซ่ึงปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมามิใหผูบังคับบัญชาใชอํานาจโดยไมเปนธรรมตอขาราชการ
รัฐสภาผูนั้น และการตีความ และวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิดจากการใชประมวลจริยธรรม  
   (๒) กําหนดให “คณะกรรมการจริยธรรมขาราชการรัฐสภา” มีอํานาจหนาที่ในการวาง
ระเบียบเพื่อกําหนดการทั้งหลายอันจําเปนแกการใชบังคับประมวลจริยธรรม การเผยแพรและปลูกฝง
จริยธรรมใหเปนที่รับทราบอยางกวางขวางทั้งในหมูขาราชการรัฐสภาและประชาชน การสงเสริมและ 
ยกยองสวนราชการ หัวหนาสวนราชการสังกัดรัฐสภา ผูบังคับบัญชาและขาราชการรัฐสภาที่ปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมอยางจริงจัง การพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวล
จริยธรรมนี้ในสวนราชการ การสงเรื่องให ก.ร. พิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นวาเรื่องนั้นเปนเรื่องสําคัญ
และยังไมมีคําวินิจฉัยของ ก.ร. หรือผูตรวจการแผนดิน รวมทั้งดําเนินการประมวลการตีความและ
วินิจฉัยปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมและเผยแพรใหขาราชการรัฐสภาทราบเพื่อ
ยึดถือและเปนแนวทางปฏิบัติตอไป  
   (๓) กําหนดให “หัวหนาสวนราชการสังกัดรัฐสภา รองหัวหนาสวนราชการสังกัดรัฐสภา 
ผูอํานวยการสํานัก และผูอํานวยการกลุมงานที่ขึ้นตรงตอหัวหนาสวนราชการสังกัดรัฐสภา ที่ทําหนาที่
เปนผูบังคับบัญชา” มีหนาที่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ และประพฤติตนใหเปนแบบอยางที่ดี 
แกผูใตบังคับบัญชา ควบคุมใหผูอยูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ สนับสนุนสงเสริม 
ผูอยูใตบังคับบัญชาที่มีความซ่ือสัตยมีผลงานและความรูความสามารถ และปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้  
   (๔) กําหนดให “กลุมงานสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของสวนราชการสังกัดรัฐสภา”  
มีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่คุมครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมนี้ และใหมีอํานาจหนาที่
ในการดําเนินการเผยแพร ปลูกฝง สงเสริม ยกยองขาราชการรัฐสภาที่เปนแบบอยางที่ดีและติดตาม
สอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางสมํ่าเสมอ การดําเนินการสืบสวนขอเท็จจริงการฝาฝน
จริยธรรมเพื่อรายงานผลใหหัวหนาสวนราชการสังกัดรัฐสภาพิจารณา ทั้งนี้ โดยอาจมีผูรองขอหรืออาจ
ดําเนินการตามที่หัวหนาสวนราชการสังกัดรัฐสภามอบหมาย หรือตามที่ เห็นสมควรก็ได การใหความ
ชวยเหลือและดูแลขาราชการรัฐสภาซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา มิใหถูกกลั่น
แกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม ตลอดจนดําเนินการอ่ืนตามที่กําหนดในประมวลจริยธรรมนี้ 
หรือตามที่หัวหนาสวนราชการสังกัดรัฐสภา คณะกรรมการจริยธรรมขาราชการรัฐสภา หรือที่ ก.ร. 
มอบหมาย ทั้งนี้ โดยไมกระทบตอความเปนอิสระของผูดํารงตําแหนงในกลุมงานดังกลาว  
 
 



๓ 

    สวนท่ี ๒ ระบบการบังคับใชประมวลจริยธรรม 
   ประมวลจริยธรรมขาราชการรัฐสภา ไดกําหนดหลักการเก่ียวกับระบบการบังคับใชประมวล
จริยธรรมไว ดังนี้  
   (๑) กําหนดใหหัวหนาสวนราชการสังกัดรัฐสภา และคณะกรรมการจริยธรรมขาราชการ
รัฐสภา สงเสริมจริยธรรมขาราชการรัฐสภา โดยอยางนอยตองดําเนินการปลูกฝงจริยธรรมใหขาราชการ
รัฐสภาใหม จัดใหมีการบันทึกประวัติในสวนที่เก่ียวกับจริยธรรมของขาราชการรัฐสภาแตละคน จัดใหมี
กิจกรรมสงเสริมจริยธรรมผูบริหารและขาราชการรัฐสภาอยางสมํ่าเสมอ คุมครองขาราชการรัฐสภา 
ผูปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางเพียงพอ ยกยองขาราชการรัฐสภาที่ถือปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้อยางเครงครัด รวมทั้งเผยแพรใหสมาชิกรัฐสภา บุคคลในวงงานรัฐสภา และประชาชน 
รวมถึงบุคคลในครอบครัวของขาราชการรัฐสภาทราบประมวลจริยธรรมนี้ เพื่อไมกระทําการอันเปนการ
สงเสริมหรือกอใหเกิดการฝาฝนจริยธรรม  
   (๒) กําหนดใหการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ใหถือวาเปนการกระทําผิด
ทางวินัย ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายรัฐสภา ระเบียบ ก.ร. วาดวยพนักงานราชการ หรือ
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ แลวแตกรณี  
   (๓) กําหนดใหเม่ือมีกรณีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ผูบังคับบัญชา
อาจสั่งลงโทษทางวินัย วากลาวตักเตือน ทําทัณฑบนเปนหนังสือ หรือสั่งใหไดรับการพัฒนาตามที่
เห็นสมควร  
   (๔) กําหนดใหการบรรจุแตงตั้ง เลื่อนขั้นเงินเดือน ยายหรือโอนขาราชการรัฐสภาผูใด ใหผูมี
อํานาจสั่งบรรจุพิจารณาพฤติกรรมทางจริยธรรมของผูนั้นควบคูกับความรูความสามารถดวย  
   (๕) กําหนดใหกรณีมีปญหาขอสงสัยในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในเรื่องใด ขาราชการ
รัฐสภาอาจเสนอเรื่องที่เปนปญหาดังกลาวใหผูบังคับบัญชากลุมงานสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของ
สวนราชการที่ตนสังกัด นําเสนอเพื่อขอคําวินิจฉัยหรืออนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมขาราชการ
รัฐสภาได หรือในกรณีที่เรื่องนั้นเปนเรื่องสําคัญ และยังไมมีคําวินิจฉัยของ ก.ร. หรือผูตรวจการแผนดิน 
คณะกรรมการจริยธรรมขาราชการรัฐสภาอาจสงเรื่องให ก.ร. วินิจฉัยได  

   จากหลักการของกลไกและระบบการบังคับใชประมวลจริยธรรมขางตน จึงเห็นไดวาประมวล
จริยธรรมขาราชการรัฐสภา ถือเปนกลไกในการปลูกจิตสํานึก และสําหรับใหขาราชการรัฐสภาสามัญ 
พนักงานราชการ และลูกจางในสวนราชการสังกัดรัฐสภา ยึดถือปฏิบัติในการปฏิบัติหนาที่ เพื่อใหงาน 
ที่ตนรับผิดชอบสําเร็จลุลวงอยางมีประสิทธิภาพ ธํารงไวซ่ึงเกียรติ และศักดิ์ศรี มุงม่ันสรางความเลื่อมใส
ศรัทธาใหไดรับความเชื่อถือยกยองจากบุคคลทั่วไป  

   ดังนั้น จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองดําเนินการเพื่อเสริมสรางแรงจูงใจใหขาราชการ
รัฐสภายึดม่ันและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขาราชการรัฐสภาดังกลาว ทั้งนี้ การยกยองเชิดชู  
การประกาศเกียรติคุณ หรือการจัดสรรรางวัลในการคัดเลือกขาราชการหรือบุคคลดีเดนประจําป  
ถือเปนวิธีการอยางหนึ่งที่จะเสริมสรางแรงจูงใจในการทํางานใหแกขาราชการรัฐสภา ซ่ึงในอดีตที่ผานมา 
คณะกรรมการจริยธรรมขาราชการรัฐสภา ไดมีการสงเสริมสวนราชการสังกัดรัฐสภาใหมีการคัดเลือก
ขาราชการรัฐสภาผูมีคุณธรรมและจริยธรรมดีเดนตลอดมา อยางไรก็ตาม การคัดเลือกขาราชการรัฐสภา
ผูมีคุณธรรมและจริยธรรมดีเดนของสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรและสํานักงานเลขาธิการ



๔ 

วุฒิสภา ซ่ึงอยูภายใตบังคับประมวลจริยธรรมขาราชการรัฐสภาเดียวกัน กลับมีหลักเกณฑในการ
คัดเลือกที่มีความแตกตางกัน ประกอบกับหลักเกณฑในบางเรื่องยังมีความไมเหมาะสมกับสถานการณ
ปจจุบัน ดังนั้น คณะกรรมการจริยธรรมขาราชการรัฐสภา จึงไดมีแนวคิดริเริ่มที่จะมีการพิจารณา
ทบทวนปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกขาราชการรัฐสภาผูมีคุณธรรมและจริยธรรมดีเดนใหม 
และนํามาซ่ึงการประกาศใชบังคับ “ประกาศคณะกรรมการจริยธรรมขาราชการรัฐสภา เรื่อง  
หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกขาราชการรัฐสภาผูมีคุณธรรมและจริยธรรมดีเดนและสํานักที่มีผลงาน
ดานการสงเสริมตามประมวลจริยธรรมขาราชการรัฐสภาและความโปรงใส พ.ศ. ๒๕๕๙” เม่ือวันที่ ๒๔ 
พฤษภาคม ๒๕๕๙   

   ดวยความสําคัญของประกาศคณะกรรมการจริยธรรมขาราชการรัฐสภา เรื่อง  หลักเกณฑและ
วิธีการคัดเลือกขาราชการรัฐสภาผูมีคุณธรรมและจริยธรรมดีเดนและสํานักที่มีผลงานดานการ 
สงเสริมตามประมวลจริยธรรมขาราชการรัฐสภาและความโปรงใส พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังกลาวขางตน  
กลุมงานสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล จึงเห็นวาสมควรที่จะดําเนินการ
จัดทําองคความรูเก่ียวกับการเสริมสรางแรงจูงใจใหปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขาราชการรัฐสภา 
หัวขอ “คนฟาควาดาวสภา” ทั้งนี้ เพื่อใหบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไดรับทราบ และ
เขาใจสาระสําคัญ รวมทั้งกระบวนการดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการจริยธรรมขาราชการ
รัฐสภาฯ ดังกลาว และไดเขามามีสวนรวมในกระบวนการคัดเลือกขาราชการรัฐสภาผูมีคุณธรรมและ
จริยธรรมดีเดน ตลอดจนเกิดแรงจูงในการที่จะปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขาราชการรัฐสภาตอไป 

 
๒. วิธีดําเนินการ/ข้ันตอนการจัดทําองคความรู 
  ๒.๑ วิธีการบงช้ีความรู  
  โดยที่ประมวลจริยธรรมขาราชการรัฐสภา มีผลใชบังคับกับทั้งขาราชการรัฐสภาสังกัด
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร และสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซ่ึงคําวา “ขาราชการรัฐสภา” 
นั้น ประมวลจริยธรรมขาราชการรัฐสภา ขอ ๒ ไดใหนิยามหมายความวา “ขาราชการรัฐสภาสามัญ 
พนักงานราชการ และลูกจาง” และประมวลจริยธรรมขาราชการรัฐสภา ขอ ๑๙ (๑) และ (๕) และขอ 
๒๒ (๓) ไดกําหนดใหคณะกรรมการจริยธรรมขาราชการรัฐสภา มีอํานาจหนาที่เก่ียวกับการวางระเบียบ
เพื่อกําหนดการทั้งหลายอันจําเปนแกการใชบังคับประมวลจริยธรรม และยกยองขาราชการรัฐสภาที่ถือ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางเครงครัด และในอดีตที่ผานมาคณะกรรมการจริยธรรมขาราชการ
รัฐสภา ไดมีการสงเสริมสวนราชการสังกัดรัฐสภาใหมีการคัดเลือกขาราชการรัฐสภาผูมีคุณธรรมและ
จริยธรรมดีเดนตลอดมา 
   แตขอเท็จจริงปรากฏวาการคัดเลือกขาราชการรัฐสภาผูมีคุณธรรมและจริยธรรมดีเดน
ของแตละสวนราชการสังกัดรัฐสภาที่ผานมา มีหลักเกณฑในการคัดเลือกที่ มีความแตกตางกัน  
และหลักเกณฑในบางเรื่องอาจจะมีความไมเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน โดยเฉพาะสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาซ่ึงไดผานการใชวิธีการตาง ๆ มาแลวหลายวิธี ซ่ึงแตละวิธีตางก็มีขอเดนและขอดอย 
ที่แตกตางกัน ดังนี้  
 
 



๕ 

   ๑) การคัดเลือกโดยคณะกรรมการเปนผูประเมินใหคะแนน 
    การคัดเลือกโดยคณะกรรมการเปนผูประเมินใหคะแนน เปนการคัดเลือกขาราชการ
รัฐสภาโดยกําหนดใหผูบังคับบัญชาของแตละสํานักหรือกลุมขึ้นตรงเสนอรายชื่อขาราชการรัฐสภา 
ในสังกัดตอคณะกรรมการ และคณะกรรมการทําการคัดเลือกโดยพิจารณาใหคะแนนในแบบประเมิน 
ทั้งนี้ จํานวนขาราชการรัฐสภาที่จะไดรับการคัดเลือกมีการกําหนดจํานวนไวแนนอน 

 

ขอเดน 
การคัดเลือกโดยคณะกรรมการเปนผูประเมินใหคะแนน 
ซ่ึงมีการเสนอชื่อโดยผูบังคับบัญชาของแตละสํานักหรือ
กลุมขึ้นตรง ทําใหขาราชการรัฐสภาที่....ไดมาซ่ึงขาราชการ
รัฐสภาที่ผานการพิจารณาซ่ึงเปนผูที่มีความใกลชิดและมี
ขอมูลขอเท็จจริง 
 

    ขอดอย 
    การคัดเลือกโดยกําหนดใหผูบังคับบัญชาของแตละสํานักหรือกลุมขึ้นตรงเสนอ
รายชื่อขาราชการรัฐสภาในสังกัดตอคณะกรรมการ และคณะกรรมการทําการคัดเลือกโดยพิจารณาให
คะแนนในแบบประเมิน เปนวิธีการที่ขาราชการรัฐสภาขาดการมีสวนรวม   

   ๒)  การคัดเลือกโดยการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
    การคัดเลือกโดยการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง เปนการคัดเลือกขาราชการรัฐสภา 
โดยกําหนดใหผูบังคับบัญชาของแตละสํานักหรือกลุมขึ้นตรงเสนอรายชื่อขาราชการรัฐสภาในสังกัดตอ
คณะกรรมการ และคณะกรรมการนํารายชื่อที่ไดรับการเสนอไปดําเนินการจัดใหมีการลงคะแนนเลือก
ขาราชการรัฐสภาในจํานวนที่กําหนดไว  
 

ขอเดน 
การคัดเลือกโดยการลงคะแนน
เสียงเลือกตั้ง เปนวิธีการที่เปด
โอกาสใหขาราชการรัฐสภาเขา
มามีสวนรวมโดยตรงในการ
คัดเลือก เปนการสะทอน
เสียงหรือความคิดเห็นสวน
ใหญของขาราชการรัฐสภาใน
การคัดเลือกขาราชการ

รัฐสภาผูมีคุณธรรมและจริยธรรมดีเดน 
 
 
 



๖ 

    ขอดอย 
    การจัดใหขาราชการรัฐสภาลงคะแนนเลือกขาราชการรัฐสภาผูมีคุณธรรมและ
จริยธรรมดีเดน ทําใหผูไดรับการคัดเลือกมักจะเปนบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือเปนบุคคลที่เปนที่รูจักของ
ขาราชการรัฐสภาโดยสวนใหญ ในขณะเดียวกันสําหรับบุคคลผูไดรับการเสนอชื่อที่ไมคอยเปนที่รูจัก 
หรือมาจากสํานักที่มีขาราชการจํานวนนอย มักจะเสียเปรียบผูที่มีคนรูจักมาก หรือมาจากสํานักที่มี
ขาราชการจํานวนมาก 

   ๓) การคัดเลือกโดยการสัมภาษณ 
    การคัดเลือกโดยคณะกรรมการเปนผูสัมภาษณ เปนการคัดเลือกขาราชการรัฐสภา
โดยกําหนดใหผูบังคับบัญชาของแตละสํานักหรือกลุมขึ้นตรงเสนอรายชื่อขาราชการรัฐสภาในสังกัดตอ
คณะกรรมการ และคณะกรรมการทําการคัดเลือกโดยทําการสัมภาษณขาราชการรัฐสภาผูไดรับการ
เสนอชื่อและพิจารณาใหคะแนนในแบบประเมิน ทั้งนี้ จํานวนขาราชการรัฐสภาที่จะไดรับการคัดเลือกมี
การกําหนดจํานวนไวแนนอน 
    ขอเดน 
    การคัดเลือกโดยคณะกรรมการ
เปนผูสัมภาษณ  เปนวิธีการที่คณะกรรมการ 
ซ่ึงเปนผูประเมินใหคะแนนไดสอบถามขอมูล
ขอเท็จจริงจากขาราชการรัฐสภาผูไดรับการ
เสนอชื่อโดยตรง ทําใหมีขอมูลหรือขอเท็จจริงที่ 
เพียงพอและมีประโยชนในการใชดุลพินิจในการ
ประเมินและใหคะแนน 
 
    ขอดอย 
    การคัดเลือกโดยคณะกรรมการเปนผูสัมภาษณ เปนวิธีการที่ขาราชการรัฐสภา 
ในสํานักงานขาดการมีสวนรวม และวิธีการดังกลาวอาจมีความไมเหมาะสม เพราะการสัมภาษณอาจไม
สามารถทําใหไดรับขอมูลขอเท็จจริงอยางที่ควรจะเปน อีกทั้งยังสงผลทําใหขาราชการที่เขารับการ
สัมภาษณเกิดความกดดันหรือมีความไมสบายใจที่จะตอบคําถาม 
 
   ๔) การคัดเลือกโดยการทําแบบประเมิน ๓๖๐ องศา 
    การคัดเลือกโดยการทําแบบประเมิน ๓๖๐ องศา เปนวิธีการที่เปดโอกาสใหขาราชการ 
พนักงานราชการ ลูกจางในสังกัดสํานักงานมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลที่ตนเห็นวาสมควรไดรับการยกยองเปน
ขาราชการรัฐสภาผูมีคุณธรรมและจริยธรรมดีเดนโดยมีผูรับรองจํานวนไมนอยกวา ๑๐ คน และเม่ือ
คณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะตองหามของบุคลากรที่ไดรับการเสนอชื่อ
เสร็จแลว ก็จะสงแบบประเมินใหแกบุคคลที่เก่ียวของกับบุคลากรที่ไดรับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาและ
ทําการประเมินตามแบบการประเมินพฤติกรรม 
 



๗ 

    โดยบุคคลที่เก่ียวของกับบุคลากรที่ไดรับการเสนอชื่อ ซ่ึงจะเปนผูทําการประเมินตาม
แบบการประเมินพฤติกรรมตามประมวลจริยธรรมขาราชการรัฐสภา ไดแก 
    (๑) ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปไมเกิน ๒ ระดับ 
    (๒) ผูใตบังคับบัญชา จํานวน ๓ คน (ถามี)  
    (๓) เพื่อนรวมงาน จํานวน ๓ คน 
    (๔) บุคคลอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ จํานวน ๓ คน 
    ทั้งนี้ สําหรับเกณฑการตัดสินไดกําหนดไวในแตละประเภท ดังนี้   

(๑) ประเภทผูบริหาร มีผลการ
ประเมินดวยคะแนนไมต่ํากวารอย
ละ ๙๐ ของคะแนนรวม  
 (๒) ประเภทบุคลากร มีผลการ
ประเมินดวยคะแนนไมต่ํากวารอย
ละ ๘๐ ของคะแนนรวม 
 
 

    ขอเดน 
    เปนวิธีการที่เปดโอกาสใหขาราชการในสํานักงานไดมีสวนรวมในการเสนอชื่อบุคคล 
ที่ตนเห็นวาสมควรไดรับการยกยอง อีกทั้งการประเมินและใหคะแนนยังไดรับการประเมินจากบุคคลที่มี
ความเก่ียวของรอบดานในลักษณะการประเมิน ๓๖๐ องศา ทําใหมีความละเอียดรอบคอบ 
 

    ขอดอย 
    ขาราชการในสํานักงานมักจะไมใหความรวมมือในการเสนอรายชื่อ ประกอบกับการ
ประเมินจากบุคคลที่มีความเก่ียวของในลักษณะการประเมิน ๓๖๐ องศา ผูประเมินมักจะประเมินให
คะแนนคอนขางสูงเกินความจริง 
   ดังนั้น เพื่อใหทั้ง ๒ สํานักงาน ซ่ึงอยูภายใตบังคับประมวลจริยธรรมขาราชการรัฐสภา
ฉบับเดียวกัน มีหลักเกณฑในการคัดเลือกฯ ที่มีมาตรฐานเดียวกัน จึงสมควรที่จะมีการปรับปรุง
หลักเกณฑฯ ดังกลาว 
      
  ๒.๒ วิธีการสรางและแสวงหาความรู 
  การจัดทําองคความรูเก่ียวกับการเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ขาราชการรัฐสภา หัวขอ “คนฟาควาดาวสภา” หรือการจัดทําประกาศคณะกรรมการจริยธรรม
ขาราชการรัฐสภา เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกขาราชการรัฐสภาผูมีคุณธรรมและจริยธรรม
ดีเดนและสํานักที่มีผลงานดานการสงเสริมตามประมวลจริยธรรมขาราชการรัฐสภาและความโปรงใส 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดมีการทบทวนและวิเคราะหถึงขอดีและขอเสียของหลักเกณฑการคัดเลือกฯ ที่ผานมา 
ของทั้ งสองสวนราชการ และไดมีการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมขาราชการรัฐสภา  
ซ่ึงประกอบดวยบุคคลที่มีความรูและประสบการณในเรื่องดังกลาวอยางดี เพราะคณะกรรมการ
จริยธรรมขาราชการรัฐสภา จํานวน ๑๑ คน มีองคประกอบดังนี้ 



๘ 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   (๑) ประธานกรรมการ ซ่ึงหัวหนาสวนราชการสังกัดรัฐสภารวมกันพิจารณาเสนอจาก
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกผูมีความซ่ือสัตยสุจริตเปนที่ประจักษโดยไดรับความเห็นชอบจาก ก.ร. 
   (๒) กรรมการซ่ึงเลือกจากผูดํารงตําแหนงรองหัวหนาสวนราชการสังกัดรัฐสภา 
ผูอํานวยการสํานักหรือผูบังคับบัญชาสวนราชการที่ขึ้นตรงตอหัวหนาสวนราชการสังกัดรัฐสภาในสวน
ราชการสังกัดรัฐสภาตามประกาศรัฐสภาวาดวยการแบงสวนราชการภายในของสวนราชการสังกัด
รัฐสภา โดยใหเลือกกันเองสวนราชการละสองคน 
   (๓) กรรมการซ่ึงเลือกจากขาราชการรัฐสภา สวนราชการละสองคนตามวิธีการที่แตละ
สวนราชการเห็นสมควร 
   (๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกสองคน ซ่ึงหัวหนาสวนราชการสังกัดรัฐสภารวมกัน
พิจารณาเสนอจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกผูมีความซ่ือสัตยสุจริตเปนที่ประจักษโดยไดรับความเห็นชอบ
จาก ก.ร.   
   คณะกรรมการจริยธรรมขาราชการรัฐสภา ไดมีการพิจารณาและกลั่นกรองเรื่องดังกลาว
ในการประชุมคณะกรรมการ จํานวน ๖ ครั้ง ในคราวประชุมดังนี้ 
   (๑) ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เม่ือวันอังคารที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
   (๒) ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เม่ือวันอังคารที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
   (๓) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เม่ือวันอังคารที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ 
   (๔) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เม่ือวันอังคารที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ 
   (๕) ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เม่ือวันอังคารที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ และ 
   (๖) ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เม่ือวันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
 



๙ 

 
    
  ๒.๓ วิธีการแลกเปล่ียนเรียนรู และการมีสวนรวมดําเนินการ 
   เม่ือคณะกรรมการจริยธรรมขาราชการรัฐสภาไดพิจารณาและใหความเห็นชอบราง
ประกาศคณะกรรมการจริยธรรมขาราชการรัฐสภา เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกขาราชการ
รัฐสภาผูมีคุณธรรมและจริยธรรมดีเดน และสํานักที่มีผลงานดานการสงเสริมตามประมวลจริยธรรม
ขาราชการรัฐสภาและความโปรงใส พ.ศ. ๒๕๕๙ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เม่ือวันอังคารที่ ๑๙ 
เมษายน ๒๕๕๙ แลว คณะกรรมการจริยธรรมขาราชการรัฐสภา ไดพิจารณาเห็นวา เนื่องจากประกาศ
คณะกรรมการจริยธรรมขาราชการรัฐสภา เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกฯ จะตองใชบังคับกับทั้ง 
๒ สวนราชการ ดังนั้น เพื่อใหมีความละเอียดรอบคอบ จึงสมควรที่จะรับฟงความคิดเห็นของสวน
ราชการสังกัดรัฐสภา กอนที่จะไดประกาศใชบังคับตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 



๑๐ 

   ในการนี้ ทั้งสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
จึงไดมีการรับฟงความคิดเห็นจากคณะกรรมการที่เก่ียวของกับเรื่องดังกลาว ซ่ึงสําหรับสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ไดเสนอรางประกาศคณะกรรมการจริยธรรมขาราชการรัฐสภา เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีการคัดเลือกฯ ตอคณะกรรมการสงเสริม สนับสนุน การดําเนินการดานคุณธรรมและความโปรงใส 
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซ่ึงประกอบดวย ผูบริหารระดับรอง
เลขาธิการวุฒิสภา และผูอํานวยการสํานักทุกสํานัก เปนกรรมการ เพื่อรับฟงความคิดเห็น ในคราว
ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เม่ือวันจันทรที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ซ่ึงที่ประชุมพิจารณาแลว ไดมีขอสังเกต
และขอเสนอแนะในบางประเด็น และไดมีมติมอบหมายใหฝายเลขานุการ ดําเนินการจัดทํารายงานสรุป
ประเด็นขอเสนอแนะและขอสั งเกตของคณะกรรมการ พรอมทั้ งแก ไขเพิ่ มเติมรางประกาศ
คณะกรรมการจริยธรรมขาราชการรัฐสภา เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกฯ ใหเปนไปตาม
ขอเสนอแนะและขอสังเกตของคณะกรรมการ  
 

 

 

  

 

 

 

  
  ๒.๔ วิธีการประมวลและกล่ันกรองความรู 
  กลุมงานสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในฐานะฝาย
เลขานุการคณะกรรมการสงเสริม สนับสนุน การดําเนินการดานคุณธรรมและความโปรงใส ของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดดําเนินการจัดทํารายงานสรุปประเด็น
ขอเสนอแนะและขอสังเกตของคณะกรรมการ พรอมทั้งแกไขเพิ่มเติมรางประกาศคณะกรรมการ
จริยธรรมขาราชการรัฐสภา เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกฯ ใหเปนไปตามขอเสนอแนะและ
ขอสังเกตของคณะกรรมการ และไดตรวจสอบกลั่นกรองความถูกตองและเปนปจจุบันขององคความรู 
โดยการนําเสนอรางประกาศฯ รวมทั้งขอเสนอแนะและขอสังเกตของคณะกรรมการผานผูบังคับบัญชา
ตามลําดับชั้นไปยังเลขาธิการวุฒิสภาเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ กอนที่จะเสนอคณะกรรมการ
จริยธรรมขาราชการรัฐสภาตอไป ทั้งนี้ เลขาธิการวุฒิสภาไดพิจารณาใหความเห็นชอบเรื่องดังกลาว  
เม่ือวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
 
 



๑๑ 

  ๒.๕ วิธีการจัดเก็บองคความรู 
  องคความรูเก่ียวกับการเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ขาราชการรัฐสภา หัวขอ “คนฟาควาดาวสภา” หรือประกาศคณะกรรมการจริยธรรมขาราชการรัฐสภา 
เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกขาราชการรัฐสภาผูมีคุณธรรมและจริยธรรมดีเดนและสํานักที่มี
ผลงานดานการสงเสริมตามประมวลจริยธรรมขาราชการรัฐสภาและความโปรงใส พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่มีการ
ทบทวนและประกาศใชบังคับกับสวนราชการสังกัดรัฐสภา จึงเปนแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนแนนอน
สําหรับสวนราชการในการที่จะนําไปดําเนินการคัดเลือกขาราชการรัฐสภาผูมีคุณธรรมและจริยธรรม
ดีเดนตอไป ซ่ึงองคความรูดังกลาวไดมีการจัดเก็บทั้งในรูปแบบเอกสาร และรูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกส 
เพื่อใหงายและสะดวกตอการคนหาและการใชงาน ทั้งนี้ กลุมงานสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาและสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ไดดําเนินการเผยแพรองค
ความรูเก่ียวกับการเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขาราชการรัฐสภา หัวขอ 
“คนฟาควาดาวสภา” หรือประกาศคณะกรรมการจริยธรรมขาราชการรัฐสภา เรื่อง  หลักเกณฑและ
วิธีการคัดเลือกฯ ผานทางเว็บไซต “การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม” (http://ethics.parliament. 
go.th.) อีกชองทางหนึ่งดวย  
 

 
 
  ๒.๖ วิธีการเผยแพรและถายทอดองคความรู 
  กลุมงานสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไดจัดทําหนังสือ
แจงเวียนประกาศคณะกรรมการจริยธรรมขาราชการรัฐสภา เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกฯ 
พรอมทั้งเอกสารคําชี้แจงและแบบประเมินฯ ใหบุคลากรไดรับทราบโดยทั่วกัน เม่ือวันที่ ๒๗ พฤษภาคม 
๒๕๕๙ ผานทางระบบสารบัญสํานักงานอิเล็กทรอนิกส และไดจัดกิจกรรมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู
เก่ียวกับ “ประกาศคณะกรรมการจริยธรรมขาราชการรัฐสภา เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก
ขาราชการรัฐสภาผูมีคุณธรรมและจริยธรรมดีเดน และสํานักที่มีผลงานดานการสงเสริมตามประมวล
จริยธรรมขาราชการรัฐสภาและความโปรงใส พ.ศ. ๒๕๕๙” เม่ือวันพุธที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ หอง



๑๒ 

ประชุมหมายเลข ๒๗๐๒ ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ ซ่ึงมีกลุมเปาหมายประกอบดวย บุคลากรซ่ึงเปน
ผูแทนของแตละสํานัก/กลุมขึ้นตรง จํานวนสํานัก/กลุมละ ๓ คน  
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   การจัดกิจกรรมดังกลาว มีวัตถุประสงคสําคัญ คือ 
   ๑) เพื่อใหบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไดรับทราบ และเขาใจสาระสําคัญ 
รวมทั้งกระบวนการดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการจริยธรรมขาราชการรัฐสภา เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีการคัดเลือกขาราชการรัฐสภาผูมีคุณธรรมและจริยธรรมดีเดน และสํานักที่มีผลงานดานการ
สงเสริมตามประมวลจริยธรรมขาราชการรัฐสภาและความโปรงใส พ.ศ. ๒๕๕๙  
   ๒) เพื่อใหบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไดเขามามีสวนรวมในกระบวนการ
คัดเลือกขาราชการรัฐสภาผูมีคุณธรรมและจริยธรรมดีเดน และสํานักที่มีผลงานดานการสงเสริมตาม
ประมวลจริยธรรมขาราชการรัฐสภาและความโปรงใส ภายในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
   ๓) เพื่อใหบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเกิดแรงจูงในการที่จะปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมขาราชการรัฐสภา เพื่อใหงานที่ตนรับผิดชอบสําเร็จลุลวงอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 

๓. รายละเอียดเนื้อหา  
  ประกาศคณะกรรมการจริยธรรมขาราชการรัฐสภา เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก
ขาราชการรัฐสภาผูมีคุณธรรมและจริยธรรมดีเดนและสํานักที่มีผลงานดานการสงเสริมตามประมวล
จริยธรรมขาราชการรัฐสภาและความโปรงใส พ.ศ. ๒๕๕๙ ในสวนที่เก่ียวของกับการคัดเลือกขาราชการ
รัฐสภาผูมีคุณธรรมและจริยธรรมดีเดน มีรายละเอียดเนื้อหาเก่ียวกับบทนิยามและขั้นตอนวิธีการ
คัดเลือก ดังนี้ 
 
  ๓.๑ บทนิยาม 
  “ขาราชการรัฐสภา” หมายความวา ขาราชการรัฐสภาสามัญ พนักงานราชการ และลูกจางใน
สวนราชการสังกัดรัฐสภา 
  “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการที่เลขาธิการแตงตั้งและมอบหมายใหมีอํานาจ
หนาที่เก่ียวกับการดําเนินการคัดเลือกขาราชการรัฐสภาผูมีคุณธรรมและจริยธรรมดีเดน หรือการ
คัดเลือกสํานักที่มีผลงานดานการสงเสริมตามประมวลจริยธรรมขาราชการรัฐสภาและความโปรงใส 
แลวแตกรณี ของแตละสํานักงาน 
 “คณะทํางาน” หมายความวา คณะทํางานสรรหาขาราชการรัฐสภาผูมีคุณธรรมและจริยธรรม
ดีเดนภายในสํานัก 
  “เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร หรือเลขาธิการวุฒิสภาแลวแตกรณ ี
 “สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร หรือสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา แลวแตกรณี 
 “สํานัก” ใหหมายความรวมถึง สวนราชการที่ขึ้นตรงตอหัวหนาสวนราชการสังกัดรัฐสภาใน
สวนราชการสังกัดรัฐสภาตามประกาศรัฐสภาวาดวยการแบงสวนราชการภายในของสวนราชการสังกัด
รัฐสภา 
  “ผูอํานวยการสํานัก” ใหหมายความรวมถึง ผูบังคับบัญชาสวนราชการที่ขึ้นตรงตอหัวหนา
สวนราชการสังกัดรัฐสภาในสวนราชการสังกัดรัฐสภาตามประกาศรัฐสภาวาดวยการแบงสวนราชการ
ภายในของสวนราชการสังกัดรัฐสภา 
 
  ๓.๒ ประเภทและจํานวนบุคลากรท่ีจะไดรับการคัดเลือก  
  ขาราชการรัฐสภาผูที่จะไดรับคัดเลือกเปนขาราชการรัฐสภาผูมีคุณธรรมและจริยธรรมดีเดน
ของแตละสํานักงาน ใหแบงออกเปนประเภทตําแหนงและในจํานวน ดังนี้ 
 (๑)  ขาราชการรัฐสภาสามัญ ประเภทวิชาการ จํานวนหนึ่งคน 
 (๒)  ขาราชการรัฐสภาสามัญ ประเภททั่วไป จํานวนหนึ่งคน 
 (๓)  พนักงานราชการ จํานวนหนึ่งคน  
  (๔)  ลูกจาง จํานวนหนึ่งคน 
 
 
 
 



๑๔ 

  ๓.๓ คุณสมบัติและลักษณะตองหามของบุคลากรท่ีจะไดรับคัดเลือก 
 ขาราชการรัฐสภาผูที่จะไดรับคัดเลือกเปนขาราชการรัฐสภาผูมีคุณธรรมและจริยธรรมดีเดน 
จะตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังนี ้
 (๑)  เปนขาราชการรัฐสภาสังกัดสํานักงานใดสํานักงานหนึ่งมาแลวไมนอยกวาสามปนับถึง
วันที่ไดรับการเสนอชื่อ 
  (๒) มีประวัตกิารลาและมาสาย ยอนหลังสามป ดังนี ้
   (๒.๑) ลาปวย และลากิจ รวมกันไมเกินสิบสองวันตอป ยกเวนลาปวยจําเปน 
   (๒.๒) มาสายไมเกินหกครั้งตอป 
  (๓) มีผลการปฏิบัติราชการอยูในเกณฑ “ดีเดน” ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งใด
ครั้งหนึ่ง ภายในระยะเวลาสามปงบประมาณ ที่ผานมา 
  (๔) ไมเคยถูกลงโทษทางวินัยหรืออยูระหวางการถูกสอบสวนทางวินัย 
 
  ๓.๔ วิธีการในการเสนอรายช่ือ 
  การเสนอรายชื่อขาราชการรัฐสภาเพื่อรับคัดเลือกเปนขาราชการรัฐสภาผูมีคุณธรรมและ
จริยธรรมดีเดนของแตละสํานักงาน ใหดําเนินการดังนี้ 
  (๑) ใหแตละสํานักแตงตั้งคณะทํางานขึ้นภายในสํานัก เพื่อทําหนาที่สรรหาขาราชการรัฐสภา
ผูที่มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเดนภายในสํานัก ดังนี้  
   (๑.๑) กรณีสํานัก ใหประกอบดวย ผูอํานวยการสํานัก ผูบังคับบัญชากลุมงานทุกคน 
และขาราชการรัฐสภาที่เคยไดรับยกยองวาเปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรมดีเดน (ถามี) อยางนอยจํานวน
หนึ่งคน 
   (๑.๒) กรณีสวนราชการที่ขึ้นตรงตอหัวหนาสวนราชการสังกัดรัฐสภา ใหประกอบดวย 
ผูบังคับบัญชากลุม/กลุมงาน ขาราชการรัฐสภาในสังกัด และขาราชการรัฐสภาที่เคยไดรับยกยองวาเปน
ผูมีคุณธรรมและจริยธรรมดีเดน (ถามี) อยางนอยจํานวนหนึ่งคน รวมจํานวนไมเกินหาคน  
   (๑.๓) กรณี สวนราชการที่ ขึ้นตรงตอหัวหน าสวนราชการสังกัดรัฐสภาซ่ึ งไม มี
ผูบังคับบัญชากลุม/กลุมงาน ใหเลขาธิการแตงตั้งคณะทํางานประกอบดวย ขาราชการรัฐสภาในสังกัด 
และขาราชการรัฐสภาที่เคยไดรับยกยองวาเปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรมดีเดน (ถามี) อยางนอยจํานวน
หนึ่งคน รวมเปนจํานวนไมเกินหาคน   
  (๒) ใหขาราชการรัฐสภาเสนอรายชื่อขาราชการรัฐสภาภายในสังกัดเดียวกัน ที่เห็นวาสมควร
ไดรับคัดเลือกเปนขาราชการรัฐสภาผูมีคุณธรรมและจริยธรรมดีเดนตอคณะทํางาน เพื่อใหคณะทํางาน
พิจารณาตอไป  
  (๓) ใหคณะทํางานพิจารณาและเสนอรายชื่อขาราชการรัฐสภาในสังกัดที่ไดรับการเสนอ และ
เปนผูที่มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเดน ตามประเภทตําแหนงและในจํานวน ตามขอ ๓ โดยพิจารณาจาก
การใหคะแนนตามแบบประเมิน (แบบ ๑) 
  (๔) ใหคณะทํางานเสนอผูอํานวยการสํานักหรือผูแตงตั้งคณะทํางานเพื่อพิจารณาลงนามใน
แบบรายงานผลการดําเนินการสรรหาตอคณะกรรมการ (แบบ ๒) 
 
 



๑๕ 

  ๓.๕ หลักเกณฑและกระบวนการคัดเลือก 
  ใหนํารายชื่อของผู ไดรับการเสนอซ่ึงคณะกรรมการไดพิจารณาและมีมติรับรองแลว  
เพื่อดําเนินการคัดเลือกใหเปนขาราชการรัฐสภาผู มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเดนของแตละสํานักงาน 
โดยแบงออกเปนสองสวน และในแตละสวนใหมีน้ําหนักคะแนนคิดเปนรอยละหาสิบ ดังนี ้
  (๑) ใหคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโดยใหคะแนนตามแบบประเมิน (แบบ ๓) 
  (๒) ใหแตละสํานักงานจัดใหขาราชการรัฐสภาในสังกัดลงคะแนนเลือกผูไดรับการเสนอชื่อ 
โดยใหขาราชการรัฐสภามีสิทธิเลือกผูไดรับการเสนอชื่อในประเภทตําแหนงละไมเกินหนึ่งคน และวิธีการ
ลงคะแนนใหกระทําโดยลับ 
  (๓) เม่ือไดดําเนินการตาม (๑) และ (๒) แลว ใหคณะกรรมการรวมผลคะแนนที่ไดจาก 
ทั้งสองสวนและจัดลําดับคะแนนของผูไดรับการเสนอชื่อในแตละประเภทตําแหนง จากมากที่สุดไปหา
นอยที่สุด 
 
  ๓.๖ เกณฑการตัดสิน 
 ใหขาราชการรัฐสภาที่ไดคะแนนมากที่สุดของแตละประเภทตําแหนงเปนผูไดรับการคัดเลือก
เปนขาราชการรัฐสภาผูมีคุณธรรมและจริยธรรมดีเดนของแตละสํานักงาน 
  ในกรณีที่มีขาราชการรัฐสภาประเภทใดไดคะแนนมากที่สุดเทากันอันเปนเหตุใหไมสามารถ 
หาผูไดรับการคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกขาราชการรัฐสภาที่ไดคะแนน
มากที่สุดเทากันใหเหลือหนึ่งคน โดยใหพิจารณาผลคะแนนที่ไดตาม (๒) หากผูใดไดคะแนนมากกวา 
ถือวาไดรับคัดเลือก และในกรณีที่ไดคะแนนตาม (๒) เทากัน ใหพิจารณาผลคะแนนที่ไดตาม (๑) 
ตามลําดับ  
 
  ๓.๗ การมอบรางวัลและการเชิดชูเกียรติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 

  ใหขาราชการรัฐสภาผูไดรับการคัดเลือกเปนขาราชการรัฐสภาผูมีคุณธรรมและจริยธรรมดีเดน
ไดรับเข็มเชิดชูเกียรติและโลยกยองประกาศเกียรติคุณ และใหมีการบันทึกลงในทะเบียนประวัติ
ขาราชการรัฐสภา (กร. ๗) ของขาราชการรัฐสภาผูไดรับการคัดเลือกนั้นดวย 
 ใหขาราชการรัฐสภาผูไดรับการผูเสนอชื่อและคณะกรรมการไดพิจารณาและมีมติรับรอง
รายชื่อ ไดรับมอบเกียรติบัตร 
  ใหสํานักงานจัดกิจกรรมเพื่อเชิดชูเกียรติขาราชการรัฐสภาผูไดรับการคัดเลือกเปนขาราชการ
รัฐสภาผูมีคุณธรรมและจริยธรรมดีเดน ตามวิธีการที่สํานักงานเห็นสมควร ทั้งนี้ เพื่อใหขาราชการรัฐสภา
ยึดถือเปนแบบอยางและสรางขวัญและกําลังใจใหแกขาราชการรัฐสภายึดม่ันในหลักคุณธรรมและ
จริยธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   (ทั้งนี้ โดยสามารถสรุปสาระสําคัญเปนผังภาพไดดังนี้) 
 
 
 



๑๗ 

 
 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการ หลักเกณฑและวิธกีารคัดเลือกขาราชการรัฐสภา ผูมีคุณธรรมและจริยธรรมดีเดน  

ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙ 

จํานวนรางวัล ๔ รางวัล  

(๑) ขรก. วิชาการ ๑ คน     (๒) ขรก. ทั่วไป ๑ คน 

(๓) พนักงานราชการ ๑ คน (๔) ลูกจาง ๑ คน 

คุณสมบัตแิละลักษณะตองหาม  

(๑) อายุราชการ/งาน ไมนอยกวา ๓ ป        

(๒) ลาปวยและลากิจ รวมกันไมเกิน ๑๒ วัน/ป  

     และมาสายไมเกิน ๖ ครั้ง/ป (๓ ปยอนหลัง) 

(๓) “ดีเดน” ในการประเมินครั้งใดครั้งหน่ึงภายใน ๓ ป 

(๔) ไมเคยถูกลงโทษ/อยูระหวางถูกสอบสวนทางวินัย 

การเสนอรายชื่อ 

สํานัก/กลุม แตงตั้งคณะทํางาน 

(๑) สํานัก = ผอ.+ผบ.+ผูเคยไดรางวัลฯ 

(๒) กลุมตรวจสอบฯ = ผบ.+ขรก.+ผูเคยไดรางวัล(๕ คน) 

(๓) กลุมชวยฯ = ขรก.+ผูเคยไดรางวัล(๕ คน) 

บุคลากรในสังกัด

เสนอรายชื่อตอ

คณะทํางาน 

คณะทํางาน

พิจารณาใหคะแนน

ตามแบบ ๑ 

คณะทํางานเสนอรายชื่อตอ 

ผอ./ผูแตงตั้ง เพื่อลงนาม

เสนอไปยังคณะกรรมการ 

ประกาศรายชื่อเพื่อใหคัดคาน

ภายใน ๗ วัน 
คณะกรรมการพิจารณา

และมีมติรับรองรายชื่อ ดําเนินการคัดเลือก 

คณะกรรมการพิจารณาใหคะแนน 

ตามแบบ ๓ (นํ้าหนัก ๕๐%) 
บุคลากรในสํานักงานลงคะแนน

เลือก (นํ้าหนัก ๕๐%) 

รวมคะแนน (๑๐๐%) 

      เกณฑการตัดสิน 

(๑) คะแนนมากที่สุดในแตละประเภทถือวาไดรับคัดเลือก 

(๒) กรณีคะแนนเทากัน ใหดูวาใครไดคะแนนเลือกตั้งมากกวา 

(๓) กรณีไดคะแนนเลือกตั้งเทากัน ใหคณะกรรมการตัดสิน 

       รางวัลและการเชิดชูเกียรติ 

(๑) ผูไดรับคัดเลือก = เข็มและโลเชิดชูเกียรติ + บันทึกใน กร. ๗  

     และจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ 

(๒) ผูไดรับการเสนอชื่อ = เกียรติบัตร 



๑๘ 

๔. ประโยชนท่ีไดจากการจัดทําองคความรู 
    ๔.๑ บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไดรับทราบ และเกิดความเขาใจในสาระสําคัญ 
รวมทั้งกระบวนการดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการจริยธรรมขาราชการรัฐสภา เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีการคัดเลือกขาราชการรัฐสภาผูมีคุณธรรมและจริยธรรมดีเดน และสํานักที่มีผลงานดานการ
สงเสริมตามประมวลจริยธรรมขาราชการรัฐสภาและความโปรงใส พ.ศ. ๒๕๕๙ 
   ๔.๒ บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไดเขามามีสวนรวมตั้งแตขั้นตอนเริ่มตนของ
กระบวนการคัดเลือกขาราชการรัฐสภาผูมีคุณธรรมและจริยธรรมดีเดน และสํานักที่มีผลงานดานการ
สงเสริมตามประมวลจริยธรรมขาราชการรัฐสภาและความโปรงใส ภายในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  ๔.๓ บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเกิดแรงจูงในการที่จะปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมขาราชการรัฐสภา เพื่อใหงานที่ตนรับผิดชอบสําเร็จลุลวงอยางมีประสิทธิภาพ 
 
๕. ปญหาและอุปสรรค 
  การจัดทําองคความรูเก่ียวกับการเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ขาราชการรัฐสภา หัวขอ “คนฟาควาดาวสภา” หรือประกาศคณะกรรมการจริยธรรมขาราชการรัฐสภา 
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกขาราชการรัฐสภาผูมีคุณธรรมและจริยธรรมดีเดน และสํานักที่มี
ผลงานดานการสงเสริมตามประมวลจริยธรรมขาราชการรัฐสภาและความโปรงใส พ.ศ. ๒๕๕๙  
เปนกลไกสําคัญอยางหนึ่งที่จะเสริมสรางแรงจูงในการที่จะปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขาราชการ
รัฐสภา เพื่อใหงานที่ตนรับผิดชอบสําเร็จลุลวงอยางมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ตาม โดยที่เรื่องดังกลาว 
มีลักษณะเปนนามธรรมที่ไมสามารถจับตองได ดังนั้น การทําใหขาราชการรัฐสภาเกิดการรับรู รับทราบ 
มีความยอมรับและปฏิบัติตาม จึงเปนเรื่องที่มีคอนขางยาก สงผลตอการสื่อสารและทําความเขาใจกับ
ขาราชการรัฐสภา   
 
๖. ขอเสนอแนะ 
  ควรมีการจัดรับฟงความคิดเห็นจากขาราชการรัฐสภาทุกฝาย เพื่อนําขอมูลมาพิจารณา
ทบทวนหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกขาราชการรัฐสภาผูมีคุณธรรมและจริยธรรมดีเดนเปนประจําทุกป 
และควรมีการสื่อสารทําความเขาใจกับขาราชการรัฐสภาใหมากยิ่งขึ้น  

 
 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

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 





คําช้ีแจงเก่ียวกับแบบฟอร์มต่าง ๆ 
 

  

แบบฟอร์มมี ๔ แบบ  ดังนี้ 
 

๑. แบบที่ ๑    แบบประเมินการสรรหาข้าราชการรัฐสภาผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น   
                    -  สําหรับคณะทํางานภายในสํานัก/กลุ่ม/กลุ่มงาน เป็นผู้พิจารณาให้คะแนน 
   ตามรายการประเมินฯ จํานวน ๔ รายการ  คือ 

                              ก. การครองตน  (๒๕ คะแนน) 
          ข. การครองคน  (๒๕ คะแนน) 
          ค. การครองงาน (๒๕ คะแนน) 
                       ง. การประพฤติปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา (๒๕ คะแนน) 
  

๒. แบบที่ ๒    แบบรายงานผลการสรรหาข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น  
  สังกัดสํานัก/กลุ่ม/กลุ่มงาน                        
                   - สําหรับคณะทํางานภายในสํานัก/กลุ่ม/กลุ่มงาน จัดทํารายงานผลการสรรหา  
   ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น และลงนาม เพื่อเสนอ  
   ผู้อํานวยการสํานัก/ผู้บังคับบัญชากลุ่ม/ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน เพื่อเสนอประธาน  
   คณะกรรมการ 
 

๓. แบบที่ ๓  แบบประเมินการคัดเลือกข้าราชการรัฐสภาผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น   
 -  สําหรับคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาให้คะแนนตามรายการประเมินการคัดเลือก   

                              จํานวน ๔ รายการ  คือ 
          ก. การครองตน  (๒๕ คะแนน) 
          ข. การครองคน  (๒๕ คะแนน) 
          ค. การครองงาน (๒๕ คะแนน) 
                       ง. การประพฤติปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา (๒๕ คะแนน) 
 

๔.  แบบที่ ๔ แบบประเมินการคัดเลือกสํานักที่มีผลงานด้านการส่งเสริมตามประมวลจริยธรรม 
  ข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใส     
  -  สําหรับคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาให้คะแนนตามรายการประเมินการคัดเลือก   

                              จํานวน ๒ ส่วน คือ 
 
 
 



๒ 

    ส่วนที่ ๑ การส่งเสริมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา (๑๐๐ คะแนน) 
     ๑) ด้านการดําเนินการตามนโยบายองค์กร (๒๐ คะแนน) 
     ๒) ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 

     (๓๐ คะแนน) 
     ๓) ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการส่งเสริมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ 

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

     สร้างความโปร่งใส (๒๕ คะแนน) 
     ๒) ด้านความเปิดเผย การมีระบบตรวจสอบภายในองค์กร และการมีส่วนร่วม  

     (๓๐ คะแนน) 
     ๓) การลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (๒๕ คะแนน) 
     ๔) การมีระบบ/กลไกจัดการรับเร่ืองร้องเรียน (๒๐ คะแนน) 
 

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



๓ 

คําช้ีแจงประกอบรายการประเมิน แบบที่ ๑ และแบบที่ ๓ 

 
 ให้ผู้ประเมินพิจารณาองค์ประกอบต่าง ๆ ในการให้ค่าคะแนนตามแบบรายงานการประเมิน คือ 

  

  ก. การครองตน หมายถึง การมีความประพฤติและการปฏิบัติส่วนตน ประกอบไปด้วย  
   คุณธรรมควรแก่การยกย่อง โดยพิจารณาจากองค์ประกอบค่านิยมพื้นฐาน ๕ ประการ   
   ดังต่อไปนี้ 
   ๑. การพ่ึงตนเอง ขยันหมั่นเพียร และมีความรับผิดชอบ 
    ๑.๑ มีความวิริยะอุตสาหะ ในงานหน้าที่ความรับผิดชอบ 
    ๑.๒ มีความตั้งใจที่จะทํางานในหน้าที่ให้ได้รับความสําเร็จด้วยตนเอง 
    ๑.๓ มีความอดทนไม่ย่อท้อต่อปัญหา อุปสรรค 
    ๑.๔ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และผู้อื่น 
   ๒. การประหยัดและออม 
    ๒.๑ รู้จักใช้จ่ายตามควรแห่งฐานะ 
    ๒.๒ รู้จักใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้เป็นประโยชน์และประหยัด 
    ๒.๓ รู้จักมัธยัสถ์และเก็บออม เพื่อสร้างฐานะตนเองและครอบครัว 
   ๒.๔ รู้จักดูแล บํารุง และรักษาทรัพย์สินของตนเองและส่วนรวม 
   ๓. การรักษาระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย 
    ๓.๑ เป็นผู้รักและปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่กําหนดไว้ 
    ๓.๒ ประพฤติและปฏิบัติตน อันอาจเป็นตัวอย่างแก่บุคคลโดยทั่วไป 
    ๓.๓ เชื่อฟัง และให้ความเคารพต่อผู้บังคับบัญชา 
    ๓.๔ เป็นผู้ตรงต่อเวลา 
   ๔. การปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา 
    ๔.๑ ละเว้นต่อการประพฤติชั่วและไม่ลุ่มหลงอบายมุข 
    ๔.๒ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 
    ๔.๓ มีความซื่อสัตย์ สุจริตต่อตนเองและผู้อื่น 
    ๔.๔ มีความเมตตา กรุณา โอบอ้อมอารีต่อบุคคลอื่นโดยทั่วไป 
   ๕. การมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
    ๕.๑ ส่งเสริม สนับสนุนระบบประชาธิปไตย และปฏิบัติตามนโยบายของทางราชการ 
     และรัฐบาล 
    ๕.๒ เข้าร่วมในศาสนกิจและทํานุบํารุงศาสนา 
    ๕.๓ ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี เช่น ป้องกันประเทศ เสียภาษี เคารพกฎหมาย เป็นต้น 



๔ 

    ๕.๔ มีความจงรักภักดีและเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น ปฏิบัติตน 
     เป็นพลเมืองดีตามพระบรมราโชวาท หรือเข้าร่วมพิธีในโอกาสสําคัญ 
     อย่างสมํ่าเสมอ เป็นต้น 
 

  ข. การครองคน หมายถึง การมีความสามารถในการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่น สามารถจูงใจ 
   ให้เกิดการยอมรับและให้ความร่วมมือ โดยพิจารณาจากองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 
   ๑. ความสามารถในการประสานสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจอันดีกับผู้บังคับบัญชา  
    เพ่ือนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้มาติดต่องาน 
    ๑.๑ เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
    ๑.๒ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
    ๑.๓ กล้าและรับผิดชอบในสิ่งที่ได้กระทํา 
    ๑.๔ มีน้ําใจ ช่วยเหลือ และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน 
   ๒. ความสามารถในการร่วมทํางานเป็นกลุ่ม ความสามารถจูงใจให้เกิดการยอมรับและ 
    ให้ความร่วมมือ 
    ๒.๑ ให้ความเห็น ปรึกษา และเสนอแนะในงานที่ตนรับผิดชอบ 
    ๒.๒ การมีส่วนร่วมในงานที่รับผิดชอบ 
    ๒.๓ ยอมรับ และฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน 
    ๒.๔ มีความสามารถในการคิดและเสนอเหตุผล 
    ๒.๕ มอบหมายงานให้ปฏิบัติตามความรู้ ความสามารถ 
    ๒.๖ เปิดโอกาสให้ทุกคนร่วมแสดงความคิดเห็น 
   ๓. ให้บริการแก่ผู้มาติดต่องานด้วยความเสมอภาค แนะนําสิ่งที่เป็นประโยชน์ 
    ๓.๑ มีความสํานึกและถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องให้บริการ 
    ๓.๒ ช่วยเหลือ แนะนําในส่ิงที่ด ีตลอดจนให้ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ 
    ๓.๓ ให้การบริการด้วยความเต็มใจ และเสมอภาคกันทุกระดับ 
    ๓.๔ มีอัธยาศัยดี เป็นกันเอง และสุภาพต่อทุกคน 
   ๔. การเป็นผู้มีความเป็นธรรมทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่น 
    ๔.๑ ประพฤติและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ วิธีการที่กําหนด 
    ๔.๒ ถือประโยชน์ของทางราชการหรือส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 
    ๔.๓ ตัดสิน วินิจฉยั หรือแก้ปัญหา โดยใช้เหตุผล 
   ๕. การเสริมสร้างความสามัคคีและร่วมกิจกรรมของหมู่คณะ ทั้งในและนอกหน่วยงาน 
    ๕.๑ การให้ความร่วมมือ หรือเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้น 
    ๕.๒ เสนอแนะข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่องาน 
    ๕.๓ ให้ความสําคัญ ยกย่อง หรือให้เกียรติแก่ผู้ร่วมงาน 
 



๕ 

  ค. การครองงาน หมายถึง การมีความสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย  
   อย่างดี โดยพิจารณาจากองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 
   ๑. ความรับผิดชอบต่อหนา้ที่ 
    ๑.๑ ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ที่จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ 
    ๑.๒ มีความตั้งใจปฏิบัติงานให้ได้รับความสําเร็จ 
    ๑.๓ สนใจและเอาใจใส่งานที่รับผิดชอบ 
    ๑.๔ ปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบและที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  
    ๑.๕ ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน 
   ๒. ความรู้ ความสามารถ และความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
    ๒.๑ รู้และเข้าใจหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ กฎ ข้อบังคับ มติ กฎหมาย และนโยบาย 
    ๒.๒ มีความสามารถในการนําความรู้ที่มีอยู่ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
    ๒.๓ มีความสามารถในการแก้ปัญหา และมีปฏิภาณ ไหวพริบ ในการปฏิบัติงาน 
    ๒.๔ รักและชอบที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ หรืองานที่ได้รับมอบหมาย 
     ด้วยความเต็มใจ 
   ๓. ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และปรับปรุงงาน 
    ๓.๑ มีความสามารถในการคิดริเร่ิม หาหลักการ แนวทาง วิธีการใหม่ ๆ มาใช้ประโยชน์ 
     ในการปฏิบัติงาน 
    ๓.๒ มีความสามารถในการปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
    ๓.๓ มีความสามารถในการทํางานที่ยาก หรืองานใหม่ให้สําเร็จเป็นผลดี 
   ๔. ความพากเพียรในการทํางาน และมีผลงานเป็นที่น่าพอใจ 
    ๔.๑ มีความกระตือรือร้น ต้องการที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจนสําเร็จ 
    ๔.๒ ความขยันหม่ันเพียร เสียสละ และอุทิศเวลาให้แก่ราชการหรืองานที่รับผิดชอบ 
    ๔.๓ ได้รับการยกย่องในความสําเร็จของงาน 
    ๔.๔ สามารถปฏิบัติงานในภาวะท่ีมีข้อจํากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ขาดแคลนวัสดุ   
     อุปกรณ์หรืออัตรากําลัง เป็นต้น 
   ๕. การคํานึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมและประชาชน 
    ๕.๑ การปฏิบัติงานยึดหลักผลประโยชน์ของส่วนรวมและประชาชน 
    ๕.๒ การดําเนินงานสอดคล้องหรือเป็นไปตามความต้องการของส่วนรวมและประชาชน 
    ๕.๓ ใช้วัสดุอุปกรณ์และสาธารณูปโภคได้อย่างประหยัดและเหมาะสม 
    ๕.๔ ร่วมมือ ช่วยเหลือ และประสานงานระหว่างราชการ  สมาชิกรัฐสภากับประชาชน 
 

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



๖ 

คําช้ีแจงประกอบรายการประเมิน แบบที่ ๔ 

 
 ให้ผู้ประเมินพิจารณาองค์ประกอบต่าง ๆ ในการให้ค่าคะแนนตามแบบรายงานการประเมิน โดย

ออกเป็น ๒ ส่วน คือ 
 
  ส่วนที่ ๑ การส่งเสริมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา (๑๐๐ คะแนน)  
  (๑) ด้านการดําเนนิการตามนโยบายองค์กร (๒๐ คะแนน) 
    - มีนโยบาย มาตรการ/แนวทาง/แผนการดําเนินงานในการขับเคลื่อนทางด้าน  
     คุณธรรมจริยธรรม การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางด้านคุณธรรมจริยธรรม และ  
     การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม  
     (๕ คะแนน) 
    - ผู้บริหารให้ความสําคัญกับการขับเคลื่อนทางด้านคุณธรรมจริยธรรม และส่งเสริม 
     คุณธรรมและจริยธรรม และการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา  
     (๕ คะแนน) 
    - ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรของสํานัก/กลุ่ม/กลุ่มงาน เข้าร่วมกิจกรรมการ 
     ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม และการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ  
     รัฐสภาของสํานักงานและกิจกรรมภายในสํานัก/กลุ่ม/กลุ่มงาน (๕ คะแนน) 
    - ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนการเป็นผู้นําและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตาม  
     ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา (๕ คะแนน) 
   (๒) ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา (๓๐ คะแนน) 
    - ความคิดริเริมสร้างสรรค์ เทคนิค วิธีการ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ  
     สํานัก/กลุ่ม/กลุ่มงานอื่น ๆ ในการจัดกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  
     เพื่อสร้างจิตสํานึกด้านคุณธรรมจริยธรรม และการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
               ข้าราชการรัฐสภา (๕ คะแนน)  
    - รูปแบบการจัดมุมกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมและการปฏิบัติตาม  
     ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา (๕ คะแนน) 
    - ความครบถ้วนของเนื้อหาในการรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม และการ 
     ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา (๕ คะแนน) 
    - ความต่อเนื่องในการจัดกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม และการปฏิบัติ 
     ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา (๕ คะแนน) 
    - ความคุ้มค่าและประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและ 
     จริยธรรมและการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา (๕ คะแนน) 



๗ 

   - มีการสรรหา/คัดเลือก/ยกย่อง บุคลากรผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมและปฏิบัติตาม 
     ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา (๕ คะแนน) 
 
   (๓) ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการส่งเสริมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
(๓๕ คะแนน) 
    - ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชากลุ่มงานภายในสํานักปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และ 
     เป็นผู้นําในการเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมของสํานักงานและ  
     ของสํานัก/กลุ่ม/กลุ่มงาน และการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา  
              (๕ คะแนน) 
   - การมีส่วนร่วม และความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจในการจัดกิจกรรมการส่งเสริม 
     คุณธรรมและจริยธรรม และการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาของ 
     บุคลากรภายในสํานัก/กลุ่ม/กลุ่มงาน (๕ คะแนน) 
    - การมีส่วนร่วมในเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม และการปฏิบัติ 
     ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาของบุคลากรภายในสํานัก/กลุ่ม/กลุ่มงาน  
     (๕ คะแนน) 
   - การมีส่วนร่วมในเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม และการปฏิบัติ  
     ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาของบุคลากร ภายในสํานักงาน (๕ คะแนน) 
    - เทคนิค และวิธีการในการกระตุ้น สร้างแรงจูงใจบุคลากรให้มีส่วนร่วมในกิจกรรม 
     การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม และการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ  
     รัฐสภา (๕ คะแนน) 
    - การให้ความร่วมมือ สนับสนุนงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนและผลักดันการ  
     ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาในการส่งเสริมคุณธรรมและ  
     จริยธรรม และประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา (๕ คะแนน) 
    - การส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรของสํานัก/กลุ่ม/กลุ่มงาน เข้าร่วมในกิจกรรม 
     ทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมของสํานักงาน (๕ คะแนน) 
   (๔) ด้านการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล (๑๕ คะแนน) 
    - การติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา  
     อย่างสมํ่าเสมอ (๕ คะแนน) 
    - การติดตามและประเมินผลการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม และการปฏิบัติตาม 
     ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา อย่างสมํ่าเสมอ และนํามาปรับปรุงแก้ไข   
     เพื่อให้การดําเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น (๕ คะแนน) 
    - การดําเนินการกับผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา  
     (๕ คะแนน) 



๘ 
 

  ส่วนที่ ๒ การส่งเสริมความโปร่งใส (๑๐๐ คะแนน) 
   (๑) ด้านนโยบาย/ผู้บริหารและความพยายาม/ริเร่ิม ของหน่วยงานในการสร้างความ
โปร่งใส (๒๕ คะแนน) 
    - มีนโยบายที่ชัดเจนเก่ียวกับความโปร่งใส 
    - บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมเร่ืองความโปร่งใสในสํานัก 
    -  มีการกําหนดมาตรการ/วิธีการ เพื่อสร้างจิตสํานึก และวัฒนธรรมหน่วยงาน 
     ด้านความโปร่งใส 
    -  มีการกําหนดมาตรการให้คุณให้โทษในการดําเนินการตามนโยบายด้านความโปร่งใส  
     หรือประมวลจริยธรรม 
    - บทบาทของผู้บริหารในการติดตามและประเมินผลเร่ืองความโปร่งใสในสํานัก 
   (๒)  ด้านความเปิดเผย การมีระบบตรวจสอบภายในองค์กร และการมีส่วนร่วม  
(๓๐ คะแนน) 
    -  มีการเผยแพร่และให้บริการข้อมูลตามที่ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ  
     พ.ศ. ๒๕๔๐ กําหนด  
    -  มีการนําผลการประเมินการตรวจสอบภายในไปใช้ปรับปรุงการทํางานให้มี  
     ประสิทธิภาพ 
    -  มีการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเพื่อเผยแพร่ 
          ต่อสาธารณะ 
    -  มีการเผยแพร่ภารกิจหลักของสํานักและเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก 
     เข้ามีส่วนร่วมในการดําเนินการ 
    -  มีการจัดทํารายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการแสดงความคิดเห็น  
     หรือข้อเสนอแนะให้แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
    -  มีการสํารวจความพึงใจของผู้รับบริการ 
   (๓)  การลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (๒๕ คะแนน) 
    -  มีการปรับปรุงคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภารกิจในปัจจุบัน 
    -  มีการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล 
    -  มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงด้านความโปร่งใส โดยมีการวิเคราะห์ 
     ความเสี่ยงและแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุให้เกิดการทุจริต    
     โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงบประมาณ 
    -  มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงด้านความโปร่งใส โดยมีการวิเคราะห์ 
     ความเสี่ยงและแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุให้ละเว้นการปฏิบัติ  
     หน้าที่โดยมิชอบ 



๙ 

    -  มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงด้านความโปร่งใส โดยมีการวิเคราะห์ 
     ความเสี่ยงและแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการรักษาความลับ  
     ของฝ่ายนิติบัญญัติ 
   (๔)  การมีระบบ/กลไกจัดการรับเร่ืองร้องเรียน (๒๐ คะแนน) 
    - มีผู้รับผิดชอบโดยตรงในการดําเนินการต่อข้อร้องเรียน 
    -  มีการจัดทําระเบียบการดําเนินการเกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียนการให้บริการของ  
     สํานัก โดยระบุขั้นตอนการดําเนินการไว้ด้วย 
    -  มีการรายงานผลการดําเนินการเก่ียวกับเร่ืองร้องเรียนการให้บริการทุกเร่ืองให้ผู้ร้อง  
     ได้ทราบภายในระยะเวลาที่กําหนด 
    -  มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการเกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียนการให้บริการของ 
     สํานักเป็นรายเดือนเสนอต่อผู้บริหาร 
 

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

 



     

   รูปถ่าย  
    ๑ นิ้ว 

                                                  (แบบ ๑) 
 

 
  
 

แบบประเมินการสรรหาข้าราชการรัฐสภาผู้มีคณุธรรมและจริยธรรมดีเด่น   
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. .... 

 

ชื่อผู้รับการประเมิน……………………………….…………….............ตาํแหน่ง……………….…………………………………................. 
กลุ่ม / กลุ่มงาน..............................................................................................................................................................  
สังกัดสํานัก / สํานักงาน................................................................................................................................................. 
 

 

 ข้าราชการรัฐสภาสามัญ                           พนักงานราชการ                                 ลูกจ้างประจํา                      
   

         ตําแหนง่ประเภทวิชาการ    
         ตําแหนง่ประเภททั่วไป   
 

   คําชี้แจง     การคัดเลือกข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ให้ประเมินจากแบบประเมิน 
การสรรหาฯ โดยให้ค่าคะแนนตามรายการประเมิน ดังนี ้

 

              ดีที่สุด  =   ๕  คะแนน 
                                  ดีมาก  =   ๔  คะแนน  
              ดี  =   ๓  คะแนน 
              ปานกลาง =   ๒  คะแนน 
                                       พอใช ้ =   ๑ คะแนน   
 

รายการประเมิน ดีท่ีสุด ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้
ก. การครองตน (๒๕ คะแนน)   

(๑) การพ่ึงตนเอง ขยันหม่ันเพียร และความรับผิดชอบ (๕ คะแนน)   
(๒) การประหยัดและออม (๕ คะแนน)   
(๓) การรักษาระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย (๕ คะแนน)   

    (๔) การปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา (๕ คะแนน)   
(๕) การมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

         (๕ คะแนน) 
  

ข. การครองคน (๒๕ คะแนน)   
(๑) ความสามารถในการประสานสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจอันดี

กับผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้มาติดต่องาน  
(๕ คะแนน) 

  



๒ 

รายการประเมิน ดีท่ีสุด ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้
(๒) ความสามารถในการร่วมทํางานเป็นกลุ่ม ความสามารถจูงใจให้

เกิดการยอมรับและให้ความร่วมมือ (๕ คะแนน) 
  

(๓) ให้บริการแก่ผู้มาติดต่องานด้วยความเสมอภาค แนะนําสิ่ง
ท่ีเป็นประโยชน์ (๕ คะแนน) 

  

(๔) การเป็นผู้มีความเป็นธรรมท้ังต่อตนเองและผู้อ่ืน (๕ คะแนน)   
(๕) การเสริมสร้างความสามัคคี และร่วมกิจกรรมของหมู่คณะ

ท้ังในและนอกหน่วยงาน (๕ คะแนน) 
  

ค. การครองงาน (๒๕ คะแนน)   
(๑) ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี (๕ คะแนน)   
(๒) ความรู้ ความสามารถและความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

(๕ คะแนน) 
  

(๓) ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และปรับปรุงงาน (๕ คะแนน)   
(๔) ความพากเพียรในการทํางานและมีผลงานเป็นท่ีน่าพอใจ

(๕ คะแนน) 
  

(๕) การคํานึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมและประชาชน (๕ คะแนน)   
ง. การประพฤติปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
   (๒๕ คะแนน) 

  

(๑) ยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ยอมรับฟังและยอมรับความคิดเห็นของส่วนรวม รวมถึง 
คํานึงถึงสิทธิและหน้าท่ีตามระบอบประชาธิปไตย (๕ คะแนน) 

  

(๒) ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและ
ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน (๕ คะแนน) 

  

(๓) ปฏิบัติงานโดยยึดม่ันเป้าหมายขององค์กรเป็นหลัก รักษา
วัฒนธรรมและภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร เคารพสถานท่ีและช่วยกันรักษา
ความสงบเรียบร้อยภายในองค์กร (๕ คะแนน) 

  

(๔) มีจิตสํานึกท่ีดี มีความซ่ือสัตย์สุจริต ปฏิบัติตนอยู่ในหลักคุณธรรม 
มีความซ่ือตรง ไม่คดโกง ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างตรงไปตรงมา ไม่ประพฤติตน
เป็นท่ีเสื่อมเสีย (๕ คะแนน) 

  

(๕) ให้เกียรติแก่สมาชิกรัฐสภา บุคคลในวงงานรัฐสภา ประชาชน 
ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพ่ือนร่วมงาน ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อ่ืน และไม่ก้าวก่ายสิทธิส่วนบุคคลหรือเร่ืองส่วนตัวของผู้อ่ืน 
(๕ คะแนน) 

  

รวม   
รวมคะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

 



๓ 

                                                                                                                                                                            
เหตุผลสนับสนุนผู้มีคุณสมบัติท่ีจะได้รับการสรรหาเป็นข้าราชการรัฐสภาผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น  

ของคณะทํางานสรรหาข้าราชการรัฐสภาผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น 
           

      …………………………………………………………………………………………………………..... 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
           (ลงช่ือ)………………………………………………….. 
  (....……………………………………..) 
  คณะทํางานสรรหาข้าราชการรัฐสภาผู้มีคณุธรรมและจริยธรรมดีเด่น  
  สังกัดสํานัก/กลุ่ม/กลุม่งาน..................................................................... 
 
 
 



(แบบ ๒) 
 

แบบรายงานผลการสรรหาข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น  
สังกัดสํานัก/กลุ่ม/กลุ่มงาน................................. 

 
 

 
 

ข้าราชการรัฐสภาสามัญตําแหน่งประเภทวิชาการ  
 

จํานวนข้าราชการรัฐสภาสามัญตําแหน่งประเภทวิชาการที่ได้รับการเสนอช่ือจากผู้ที่มีคุณสมบัติตามท่ีกําหนด  
จํานวน.........คน  ดังน้ี 
 

๑. ช่ือ –สกุล………………………………………….……...................................................................................................
ตําแหน่ง……………………………………………............................สังกัด......................................................................... 
๒. ช่ือ – สกุล………………………………………….……..................................................................................................
ตําแหน่ง…………………………………………….............................................................................................................. 
๓. ช่ือ – สกุล………………………………………….……..................................................................................................
ตําแหน่ง……………………………………………............................สังกัด......................................................................... 
 
 

    ผลการพิจารณาผู้ที่ได้รบัการสรรหา คือ 
 

ช่ือ – สกุล............................................................................................................................................................. 
เกิดวันที่..........................เดือน........................................................... พ.ศ..............................อายุ.....................ปี 
วุฒิการศึกษาสูงสุด.............................................................จากสถาบันการศึกษา................................................ 
เริ่มรับราชการครั้งแรก เมื่อวันที่.........เดือน.......................พ.ศ.............. 
ตําแหน่ง................................................................................................................................................................ 
สังกัด..................................................................................................................................................................... 
ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง........................................................................................................................................... 
สังกัด..................................................................................................................................................................... 
โทร............................................. 
 

 

เหตุผลสนับสนุนผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญตําแหน่งประเภทวิชาการ ผู้มีคณุธรรมและ
จริยธรรมดีเด่น ของสํานัก/กลุ่ม/กลุม่งาน........................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 



๒ 

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

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

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

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

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

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

......................................................................................................................................................................................... 
ข้าราชการรัฐสภาสามัญตําแหน่งประเภททั่วไป  
 

จํานวนข้าราชการรัฐสภาสามัญตําแหน่งประเภทท่ัวไปที่ได้รับการเสนอช่ือจากผู้ที่มีคณุสมบัติตามท่ีกําหนด  
จํานวน.........คน  ดังน้ี 
 

๑. ช่ือ – สกุล........................................................................................................................................................ 
    ตําแหน่ง……………………………………………............................สังกัด...................................................................  
๒. ช่ือ – สกุล....................................................................................................................................................... 
    ตําแหน่ง............................................................................. สังกัด...................................................................   
๓. ช่ือ –สกุล………………………………………….……...................................................................................................   
    ตําแหน่ง……………………………………………............................สังกัด................................................................... 
     
    ผลการพิจารณาผู้ที่ได้รบัการสรรหา คือ 
 
ช่ือ – สกุล.............................................................................................................................................................
เกิดวันที่..........................เดือน...........................................................พ.ศ.............................อายุ......................ปี 
วุฒิการศึกษาสูงสุด............................................................จากสถาบันการศึกษา................................................ 
เริ่มรับราชการครั้งแรก เมื่อวันที่...........เดือน.......................พ.ศ.......................... 
ตําแหน่ง............................................................................................................................................................... 
สังกัด.................................................................................................................................................................... 
ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง........................................................................................................................................... 
สังกัด.................................................................................................................................................................... 
โทร........................................ 
 

เหตุผลสนับสนุนผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญตําแหน่งประเภทท่ัวไป ผู้มีคุณธรรมและ
จริยธรรมดีเด่น ของสํานัก/กลุ่ม/กลุม่งาน........................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 



๓ 

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

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

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

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

......................................................................................................................................................................................... 
 
พนักงานราชการ 
 

จํานวนพนักงานราชการที่ได้รับการเสนอช่ือจากผู้ที่มีคุณสมบัติตามท่ีกําหนด จํานวน.........คน  ดังน้ี 
 

๑. ช่ือ – สกุล........................................................................................................................................................ 
    ตําแหน่ง...........................................................................สังกัด.......................................................................  
๒. ช่ือ – สกุล........................................................................................................................................................ 
    ตําแหน่ง...........................................................................สังกัด.......................................................................  
๓. ช่ือ – สกุล........................................................................................................................................................ 
    ตําแหน่ง...........................................................................สังกัด.......................................................................  
 

    ผลการพิจารณาผู้ที่ได้รบัการสรรหา คือ 
 

ช่ือ – สกุล.............................................................................................................................................................
เกิดวันที่..........................เดือน..........................................................พ.ศ...........................อายุ........................ปี 
วุฒิการศึกษาสูงสุด.......................................................... จากสถาบันการศึกษา................................................ 
เริ่มรับราชการครั้งแรก เมื่อวันที่...........เดือน.......................พ.ศ........................ 
ตําแหน่ง.............................................................................................................................................................. 
สังกัด................................................................................................................................................................... 
ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง.......................................................................................................................................... 
สถานที่ทํางาน...................................................................................................................................................... 
โทร.................................. 

                                                                      

เหตุผลสนับสนุนผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นพนักงานราชการผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น 
ของสํานัก/กลุ่ม/กลุ่มงาน.................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................



๔ 

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

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

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

.........................................................................................................................................................................................                      
 
ลูกจ้าง 
 

จํานวนลูกจ้างที่ได้รับการเสนอช่ือจากผู้ที่มีคุณสมบัติตามท่ีกําหนด  จาํนวน.........คน  ดังน้ี 
 

๑. ช่ือ – สกุล....................................................................................................................................................... 
    ตําแหน่ง..........................................................................สังกัด.......................................................................  
๒. ช่ือ – สกุล....................................................................................................................................................... 
    ตําแหน่ง..........................................................................สังกัด....................................................................... 
๓. ช่ือ – สกุล........................................................................................................................................................ 
    ตําแหน่ง..........................................................................สังกัด........................................................................  
 
 

     ผลการพิจารณาผู้ที่ได้รบัการสรรหา คือ 
 

ช่ือ – สกุล.............................................................................................................................................................
เกิดวันที่..........................เดือน..........................................................พ.ศ...........................อายุ..........................ปี 
วุฒิการศึกษาสูงสุด.......................................................... จากสถาบันการศึกษา.................................................. 
เริ่มรับราชการครั้งแรก เมื่อวันที่...........เดือน.......................พ.ศ........................ 
ตําแหน่ง................................................................................................................................................................ 
สังกัด..................................................................................................................................................................... 
ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง........................................................................................................................................... 
สถานที่ทํางาน...................................................................................................................................................... 
โทร.................................. 
 

เหตุผลสนับสนุนผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นลูกจ้างผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ของสํานัก/กลุ่ม/กลุม่งาน
..................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
 

 



๕ 

 

   
  (ลงช่ือ)………………………………………………….. 
  (....……………………………………..) 
  ประธานคณะทํางานสรรหาข้าราชการรัฐสภาผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น  
  สังกัดสํานัก/กลุ่ม/กลุม่งาน..................................................................... 
 
 
 

(ลงช่ือ)…………………………………….                     (ลงช่ือ)……………………………………. 
         (…………………….………….)                    (…………………….…………..) 
                คณะทํางาน                                                                  คณะทํางาน 

 

 
(ลงช่ือ)…………………………………….                     (ลงช่ือ)……………………………………. 
         (…………………….…………)                    (…………………….…………..)              
               คณะทํางาน                                                                   คณะทํางาน  
 

                  
(ลงช่ือ)…………………………………….                     (ลงช่ือ)……………………………………. 
         (…………………….…………)                    (…………………….…………..) 
               คณะทํางาน                                                         คณะทํางานและเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 

             บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   

ที ่                        วันที ่     
เรื่อง  รายงานผลการสรรหาข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้มีคณุธรรมและจริยธรรมดีเด่น สังกัดสํานัก/กลุ่ม/กลุ่มงาน........ 

เรียน   ประธานกรรมการ......... 

                         ตามท่ีประธานกรรมการ........ได้มีหนังสือแจ้งให้สํานัก/กลุม่/กลุ่มงาน......ดําเนินการสรรหาข้าราชการ
รัฐสภาผู้มีคณุธรรมและจริยธรรมดีเด่น ประจําสํานัก/กลุ่ม/กลุ่มงาน พร้อมทั้งส่งแบบประเมินการสรรหาข้าราชการ
รัฐสภาสามญัผูม้ีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น (แบบที ่๑) และแบบรายงานผลการสรรหาข้าราชการรัฐสภาสามัญผูม้ี
คุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น (แบบที่ ๒) ใหฝ้่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ที่กลุ่มงานสง่เสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาคัดเลือกข้าราชการรัฐสภาสามัญผูม้ีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น
ของสํานักงาน.....ต่อไป  น้ัน  
 

 ในการน้ี สํานัก/กลุ่ม/กลุม่งาน ขอเสนอช่ือข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้มีคณุธรรมและจรยิธรรม
ดีเด่น จํานวน ....... ราย  ดังน้ี 
 

 ข้าราชการรัฐสภาสามัญ 

                  ตําแหน่งประเภทวิชาการ 

  ช่ือ – สกุล…………………………………………………………………..……………………..................... 

  ตําแหน่ง ………………………………………………….…………..................................................... 

  สังกัด กลุ่ม/กลุ่มงาน…………………………………………………………………………………............. 

    ตําแหน่งประเภทท่ัวไป 

  ช่ือ – สกุล…………………………………………………………………..……………………..................... 

  ตําแหน่ง ………………………………………………….…………..................................................... 

  สังกัด กลุ่ม/กลุ่มงาน…………………………………………………………………………………............. 

 พนักงานราชการ   

                    ช่ือ – สกุล…………………………………………………………………..……………………....................... 



๗ 

  ตําแหน่ง ………………………………………………….………….......................................…….......... 

  สังกัด  กลุ่ม/กลุ่มงาน…………………………………………………………………………………............ 

               
 
               ลูกจ้าง 
  ช่ือ – สกุล…………………………………………………………………..……………………........................... 

  ตําแหน่ง ………………………………………………….…………....................…….................................. 

  สังกัด กลุ่ม/ กลุ่มงาน…………………………………………………………………………………................... 
 

และได้ส่งเอกสารและหลักฐานประกอบการสรรหา ตามท่ีแนบมาพร้อมน้ี 
 
               จงึเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอคณะกรรมการ......ของสํานักงาน.....พิจารณาต่อไป 
                                                       
 
                                 (ลงช่ือ)…………………………………………………...... 
  (.........................................................) 
  ผู้อํานวยการสํานัก/ผู้บังคับบัญชากลุ่ม/กลุม่งาน 
                                                         

 

 
 



     

   รูปถ่าย  

    ๑ นิ้ว 

                                                  (แบบ ๓) 
 

 
  
 

แบบประเมินการคัดเลือกขา้ราชการรัฐสภาผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น   
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. .... 

 

ชื่อผู้รับการประเมิน……………………………….…………….............ตาํแหน่ง……………….…………………………………................. 
กลุ่ม / กลุ่มงาน..............................................................................................................................................................  
สังกัดสํานัก / สํานักงาน................................................................................................................................................. 
 

 

 ข้าราชการรัฐสภาสามัญ                           พนักงานราชการ                                 ลูกจ้างประจํา                      
   

         ตําแหนง่ประเภทวิชาการ    
         ตําแหนง่ประเภททั่วไป   
 

   คําชี้แจง     การคัดเลือกข้าราชการรัฐสภาสามัญ พนักงานราชการ และลูกจ้างผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น   
ให้ประเมินจากแบบประเมินการสรรหาฯ โดยให้ค่าคะแนนตามรายการประเมิน ดังนี ้

 

              ดีที่สุด  =   ๕  คะแนน 
                                  ดีมาก  =   ๔  คะแนน  
              ดี  =   ๓  คะแนน 
              ปานกลาง =   ๒  คะแนน 
                                       พอใช ้ =   ๑ คะแนน   
 

รายการประเมิน ดีท่ีสุด ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้
ก. การครองตน (๒๕ คะแนน)   

(๑) การพ่ึงตนเอง ขยันหม่ันเพียร และความรับผิดชอบ (๕ คะแนน)   
(๒) การประหยัดและออม (๕ คะแนน)   
(๓) การรักษาระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย (๕ คะแนน)   

    (๔) การปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา (๕ คะแนน)   
(๕) การมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

         (๕ คะแนน) 
  

ข. การครองคน (๒๕ คะแนน)   
(๑) ความสามารถในการประสานสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจอันดี

กับผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้มาติดต่องาน  
(๕ คะแนน) 

  

(๒) ความสามารถในการร่วมทํางานเป็นกลุ่ม ความสามารถจูงใจให้
เกิดการยอมรับและให้ความร่วมมือ (๕ คะแนน) 

 

  



๒ 
รายการประเมิน ดีท่ีสุด ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้

(๓) ให้บริการแก่ผู้มาติดต่องานด้วยความเสมอภาค แนะนําสิ่ง
ท่ีเป็นประโยชน์ (๕ คะแนน) 

  

(๔) การเป็นผู้มีความเป็นธรรมท้ังต่อตนเองและผู้อ่ืน (๕ คะแนน)   
(๕) การเสริมสร้างความสามัคคี และร่วมกิจกรรมของหมู่คณะ

ท้ังในและนอกหน่วยงาน (๕ คะแนน) 
  

ค. การครองงาน (๒๕ คะแนน)   
(๑) ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี (๕ คะแนน)   
(๒) ความรู้ ความสามารถและความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

(๕ คะแนน) 
  

(๓) ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และปรับปรุงงาน (๕ คะแนน)   
(๔) ความพากเพียรในการทํางานและมีผลงานเป็นท่ีน่าพอใจ

(๕ คะแนน) 
  

(๕) การคํานึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมและประชาชน (๕ คะแนน)   
ง. การประพฤติปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
   (๒๕ คะแนน) 

  

(๑) ยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ยอมรับฟังและยอมรับความคิดเห็นของส่วนรวม รวมถึง 
คํานึงถึงสิทธิและหน้าท่ีตามระบอบประชาธิปไตย (๕ คะแนน) 

  

(๒) ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและ
ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน (๕ คะแนน) 

  

(๓) ปฏิบัติงานโดยยึดม่ันเป้าหมายขององค์กรเป็นหลัก รักษา
วัฒนธรรมและภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร เคารพสถานท่ีและช่วยกันรักษา
ความสงบเรียบร้อยภายในองค์กร (๕ คะแนน) 

  

(๔) มีจิตสํานึกท่ีดี มีความซ่ือสัตย์สุจริต ปฏิบัติตนอยู่ในหลักคุณธรรม 
มีความซ่ือตรง ไม่คดโกง ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างตรงไปตรงมา ไม่ประพฤติตน
เป็นท่ีเสื่อมเสีย (๕ คะแนน) 

  

(๕) ให้เกียรติแก่สมาชิกรัฐสภา บุคคลในวงงานรัฐสภา ประชาชน 
ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพ่ือนร่วมงาน ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อ่ืน และไม่ก้าวก่ายสิทธิส่วนบุคคลหรือเร่ืองส่วนตัวของผู้อ่ืน 
(๕ คะแนน) 

  

รวม   
รวมคะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

 
 
                                                                                                                                                                            
           (ลงช่ือ)………………………………………………….. 
  (....……………………………………..) 
  กรรมการ 



                                                  (แบบ ๔) 
  
 

แบบประเมินการคัดเลือกสํานักท่ีมีผลงานดานการสงเสริมตามประมวลจริยธรรมขาราชการรฐัสภา 
และความโปรงใส ประจําปงบประมาณ พ.ศ. .... 

 

 

สํานัก/กลุม/กลุมงาน ที่รับการประเมิน………………………..........................................................................  
 

สํานักงาน................................................................................................................................................... 
 

 
 

   คําช้ีแจง     การคัดเลือกสํานักที่มีผลงานดานการสงเสริมตามประมวลจริยธรรมขาราชการรัฐสภา 
  และความโปรงใส ใหประเมินจากแบบประเมินฯ โดยใหคาคะแนนตามรายการประเมิน ดังนี้ 
 

  ดีท่ีสุด =    ๕  คะแนน 
                             ดีมาก =    ๔  คะแนน  
 ดี =    ๓  คะแนน 
 ปานกลาง =    ๒  คะแนน 

                               พอใช =    ๑ คะแนน   
 

รายการประเมิน ดีที่สุด ดีมาก ดี ปาน
กลาง 

พอใช 

สวนท่ี ๑ การสงเสริมตามประมวลจริยธรรมขาราชการรัฐสภา (๑๐๐ คะแนน) 
(ก) ดานการดําเนินการตามนโยบายองคกร (๒๐ คะแนน) 

(๑) มีนโยบาย มาตรการ/แนวทาง/แผนการดําเนินงานในการ  
          ขับเคล่ือนทางดานคุณธรรมจริยธรรม การสงเสริมและพัฒนา  
          บุคลากรทางดานคุณธรรมจริยธรรม และการปฏิบัติตามประมวล  
          จริยธรรมขาราชการรัฐสภาที่ชัดเจนเปนรูปธรรม (๕ คะแนน) 

     

(๒) ผูบริหารใหความสําคัญกับการขับเคล่ือนทางดานคุณธรรม 
          จริยธรรม และสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม และการปฏิบัติ  
          ตามประมวลจริยธรรมขาราชการรัฐสภา (๕ คะแนน) 

     

(๓) ผูบริหารสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรของสํานัก/กลุม/กลุมงาน    
          เขารวมกิจกรรมการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม และการ 
          ปฏิบตัิตามประมวลจริยธรรมขาราชการรัฐสภาของสํานักงาน  
          และกิจกรรมภายในสํานัก/กลุม/กลุมงาน (๕ คะแนน) 

     

(๔) ผูบริหารสงเสริมสนับสนุนการเปนผูนําและเปนแบบอยางที่ดี 
          ในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขาราชการรัฐสภา  
          (๕ คะแนน) 

     

(ข) ดานการจัดกิจกรรมสงเสริมตามประมวลจริยธรรมขาราชการ  
     รัฐสภา (๓๐ คะแนน) 

(๑) ความคิดริเริมสรางสรรค เทคนิค วิธีการ และการสรางเครือขาย 
          ความรวมมือกับสํานัก/กลุม/กลุมงานอ่ืน ๆ ในการจัดกิจกรรม  
          การสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อสรางจิตสํานึกดาน  
           คุณธรรมจริยธรรม และการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
           ขาราชการรัฐสภา (๕ คะแนน)  

     



๒ 

รายการประเมิน ดีที่สุด ดีมาก ดี ปาน
กลาง 

พอใช 

(๒) รูปแบบการจัดมุมกิจกรรมการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม   
          และการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขาราชการรัฐสภา            
          (๕ คะแนน) 

     

(๓) ความครบถวนของเน้ือหาในการรณรงคสงเสริมคุณธรรมและ  
          จริยธรรม และการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขาราชการ  
          รัฐสภา (๕ คะแนน) 

     

(๔) ความตอเน่ืองในการจัดกิจกรรมการสงเสริมคุณธรรมและ  
          จริยธรรม และการปฏิบตัิตามประมวลจริยธรรมขาราชการ 
          รัฐสภา (๕ คะแนน) 

     

(๕) ความคุมคาและประโยชนที่ไดรับจากการจัดกิจกรรมการสงเสริม 
          คุณธรรมและจริยธรรมและการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
          ขาราชการรัฐสภา (๕ คะแนน) 

     

(๖) มีการสรรหา/คัดเลือก/ยกยอง บุคลากรผูมีคุณธรรมและ  
          จริยธรรมและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขาราชการรัฐสภา 

     (๕ คะแนน) 

     

(ค) ดานการมีสวนรวมในกิจกรรมการสงเสริมตามประมวลจริยธรรม 
     ขาราชการรัฐสภา (๓๕ คะแนน) 

(๑) ผูบริหารและผูบังคับบัญชากลุมงานภายในสํานักปฏิบัติตน 
          เปนแบบอยางที่ดี และเปนผูนําในการเขารวมกิจกรรมทางดาน 
          คุณธรรมและจริยธรรมของสํานักงานและของสํานัก/กลุม/ 
          กลุมงานและการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขาราชการรัฐสภา  
          (๕ คะแนน) 

     

(๒) การมีสวนรวม และความรวมมือ รวมแรง รวมใจในการจัด  
          กิจกรรมการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม และการปฏิบัติตาม 
          ประมวลจริยธรรมขาราชการรัฐสภาของบุคลากรภายในสํานัก/ 
          กลุม/กลุมงาน (๕ คะแนน) 

     

(๓) การมีสวนรวมในเขารวมกิจกรรมการสงเสริมคุณธรรมและ 
          จริยธรรม และการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขาราชการ  
          รัฐสภาของบุคลากรภายในสํานัก/กลุม/กลุมงาน (๕ คะแนน) 

     

(๔) การมีสวนรวมในเขารวมกิจกรรมการสงเสริมคุณธรรมและ 
          จริยธรรม และการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขาราชการ  
          รัฐสภาของบุคลากร  ภายในสํานักงาน (๕ คะแนน) 

     

(๕) เทคนิค และวิธีการในการกระตุน สรางแรงจูงใจบุคลากรใหมี 
          สวนรวมในกิจกรรมการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม และการ  
          ปฏิบตัิตามประมวลจริยธรรมขาราชการรัฐสภา (๕ คะแนน) 

     

(๖) การใหความรวมมือ สนับสนุนงานของคณะกรรมการขับเคล่ือน 
          และผลักดันการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขาราชการรัฐสภา 
          ในการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม และประมวลจริยธรรม  
          ขาราชการรัฐสภา (๕ คะแนน) 

     

(๗) การสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรของสํานัก/กลุม/กลุมงาน  
          เขารวมในกิจกรรมทางดานคุณธรรมและจริยธรรมของสํานักงาน 

     (๕ คะแนน) 
 

     



๓ 

รายการประเมิน ดีที่สุด ดีมาก ดี ปาน
กลาง 

พอใช 

(ง) ดานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล (๑๕ คะแนน) 
(๑) การติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 

          ขาราชการรัฐสภา อยางสมํ่าเสมอ (๕ คะแนน) 
     

(๒) การติดตามและประเมินผลการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  
          และการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขาราชการรัฐสภา  
          อยางสมํ่าเสมอ และนํามาปรับปรุงแกไข เพื่อใหการดําเนินงาน 
          มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น (๕ คะแนน) 

     

(๓) การดําเนินการกับผูฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  
          ขาราชการรัฐสภา (๕ คะแนน) 

     

 
รวม 

 

     

 
รวมคะแนนสวนท่ี ๑ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 

 

 

สวนท่ี ๒ การสงเสริมความโปรงใส (๑๐๐ คะแนน) 
(ก) ดานนโยบาย/ผูบริหารและความพยายาม/ริเร่ิม ของหนวยงาน 
     ในการสรางความโปรงใส (๒๕ คะแนน) 

(๑) มีนโยบายที่ชัดเจนเก่ียวกับความโปรงใส (๕ คะแนน)      
(๒) บทบาทของผูบริหารในการสงเสริมเรื่องความโปรงใสในสํานัก 
     (๕ คะแนน) 

     

(๓) มีการกําหนดมาตรการ/วิธีการ เพื่อสรางจิตสํานึก และ  
          วัฒนธรรมหนวยงานดานความโปรงใส (๕ คะแนน) 

     

(๔) มีการกําหนดมาตรการใหคุณใหโทษในการดําเนินการตาม  
          นโยบายดานความโปรงใส หรือประมวลจริยธรรม (๕ คะแนน) 

     

(๕) บทบาทของผูบริหารในการติดตามและประเมินผลเรื่องความ  
           โปรงใสในสํานัก (๕ คะแนน) 

     

(ข) ดานความเปดเผย การมีระบบตรวจสอบภายในองคกร  
     และการมีสวนรวม (๓๐ คะแนน) 

(๑) มีการเผยแพรและใหบริการขอมูลตามที่ พ.ร.บ. ขอมูลขาวสาร  
          ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ กําหนด (๕ คะแนน)  

     

(๒) มีการนําผลการประเมินการตรวจสอบภายในไปใชปรับปรุงการ  
          ทํางานใหมีประสิทธิภาพ (๕ คะแนน) 

     

(๓) มีการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง  
          เพื่อเผยแพรตอสาธารณะ (๕ คะแนน) 

     

(๔) มีการเผยแพรภารกิจหลักของสํานักและเปดโอกาสให  
          บุคคลภายนอกเขามีสวนรวมในการดําเนินการ (๕ คะแนน) 

     

(๕) มีการจัดทํารายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงาน รวมทั้งมี 
          การแสดงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะใหแกผูบริหารและ  
          ผูปฏิบัติงานของหนวยงาน (๕ คะแนน) 

     

(๖) มีการสํารวจความพึงใจของผูรับบริการ (๕ คะแนน) 
 

     



๔ 

รายการประเมิน ดีที่สุด ดีมาก ดี ปาน
กลาง 

พอใช 

(ค) การลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน (๒๕ คะแนน) 
(๑) มีการปรับปรุงคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับ  

          ภารกิจในปจจุบัน (๕ คะแนน)    
     

(๒) มีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานดานการบริหารงานบุคคล  
          (๕ คะแนน) 

     

(๓) มีการจัดทําแผนบริหารความเส่ียงดานความโปรงใส โดยมีการ  
          วิเคราะหความเส่ียงและแนวทางในการปองกันความเส่ียงที่อาจ  
          เปนเหตุใหเกิดการทุจริต โดยเฉพาะการจัดซ้ือจัดจางและการ  
          บริหารงบประมาณ (๕ คะแนน) 

     

(๔) มีการจัดทําแผนบริหารความเส่ียงดานความโปรงใส โดยมีการ   
          วิเคราะหความเส่ียงและแนวทางในการปองกันความเส่ียงที่อาจ  
          เปนเหตุใหละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ (๕ คะแนน) 

     

(๕) มีการจัดทําแผนบริหารความเส่ียงดานความโปรงใส โดยมีการ  
          วิเคราะหความเส่ียงและแนวทางในการปองกันความเส่ียงที ่ 
          เก่ียวของกับการรักษาความลับของฝายนิติบัญญัต ิ(๕ คะแนน) 

     

(ง) การมีระบบ/กลไกจัดการรับเร่ืองรองเรียน (๒๐ คะแนน) 
(๑) มีผูรับผิดชอบโดยตรงในการดําเนินการตอขอรองเรียน  

          (๕ คะแนน) 
     

(๒) มีการจัดทําระเบียบการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนการ  
          ใหบริการของสํานัก โดยระบุขั้นตอนการดําเนินการไวดวย 

     (๕ คะแนน) 

     

(๓) มีการรายงานผลการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนการ  
          ใหบริการทุกเรื่องใหผูรองไดทราบภายในระยะเวลาที่กําหนด 

     (๕ คะแนน) 

     

(๔) มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน 
          การใหบริการของสํานักเปนรายเดือนเสนอตอผูบริหาร 

     (๕ คะแนน) 

     

 
รวม 

 

     

 
รวมคะแนนสวนท่ี ๒ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 

 

 

 

รวมคะแนนสวนที่ ๑ และ ๒  
(คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) 

 

 

 

 
           (ลงช่ือ)………………………………………………….. 
        (....……………………………......………..) 
    กรรมการ 
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