รางวัล “บุคคลต้นแบบ”
ด้านการมีส่วนร่วมส่งเสริมธรรมาภิบาล
และต่อต้านการทุจริตในองค์กร
ประจาปี 2560

ความเป็นมาของการจัดกิจกรรม
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 สานักป้องกันการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชน ได้จัดกิจกรรม
รณรงค์ส่งเสริมการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม ในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2560) ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
โดยกาหนดจัดให้มีการมอบใบประกาศเกียรติคุณ “บุคคลต้นแบบ”.แก่ผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต
ยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม และประมวลจริยธรรม ในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจที่เข้าร่วมทาบันทึกข้อตกลงฯ กับสานักงาน ป.ป.ช. จานวน 55.แห่ง.โดยมีวัตถุประสงค์ ในการจัด
กิจกรรม ดังนี้
1) กลุ่มเป้าหมายรัฐวิสาหกิจ เกิดความตื่นตัว และตระหนักถึงความสาคัญของการส่งเสริมคุณธรรม
จริ ย ธรรม มี ก ารจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ รณรงค์ ส่ ง เสริ ม การปลู ก จิ ต ส านึ ก ในความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต
อย่างต่อเนื่อง และขยายผลต่อไป
2) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและสานักงาน ป.ป.ช.ในการขับเคลื่อน
กิจกรรมภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันการทุจริต
3) เพื่อกระตุ้น และจูงใจให้หน่ วยงานรัฐวิส าหกิจนาหลัก ประมวลจริยธรรมไปประยุกต์ใช้ ในการ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล บรรษัทภิบาล
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม และความโปร่งใสในการดาเนินงาน สานักงาน ป.ป.ช. ได้จัดตั้งคณะทางาน
ดาเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2560) ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ขึ้น ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิจากสานักงาน
ป.ป.ช. และหน่ วยงานกากับ ดูแลที่เกี่ย วข้อง ร่ว มเป็นคณะทางานฯ กาหนดเกณฑ์การพิจารณาคัดเลื อก.
“บุ คคลต้น แบบ”.ให้ ส อดคล้ องกับ การบริห ารงานภายในของแต่ล ะองค์กร เนื่องจากรูปแบบของภารกิจที่
หลากหลายแตกต่างกัน
ในปีงบประมาณ 2560 เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดาเนินกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการบังคับใช้
ประมวลจริย ธรรมให้ บ รรลุ วัตถุป ระสงค์ ส านักงาน ป.ป.ช..จึงกาหนดให้ มีการพิ จารณาคัด เลื อก.“บุ คคล
ต้ น แบบ”.ด้ านการมี ส่ ว นร่ ว มส่ งเสริ ม ธรรมาภิ บ าลในองค์ ก ร ประจ าปี 2560 และขอความร่ว มมื อ จาก
รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งให้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมภายในหน่วยงาน และ
คัดเลือกผู้ปฏิบัติงานที่สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดี จานวน 1 คน ที่ทางหน่วยงานพิจารณา
แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ของสานักงาน ป.ป.ช. ทั้งนี้ สานักงาน ป.ป.ช.
มอบสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกให้อยู่ในดุลยพินิจของแต่ละหน่วยงาน เมื่อได้รับรายชื่อแล้วสานักงาน ป.ป.ช.
จะทาการสอบทานคุณสมบัติ และดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามกระบวนการในขั้นตอนต่อไป

หลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาคัดเลือก “บุคคลต้นแบบ”
คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เข้ารับการเสนอชื่อ
1. เป็นผู้ที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ ในการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมธรรมาภิบาล
ภายในองค์กร เป็ น ที่ย อมรับ ให้ ห มายรวมถึงผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เป็ นอันดับแรก และ
ผลงานจากการอุทิศทุ่มเท เสียสละ เพื่อประโยชน์ต่อองค์กรและประชาชน
2. เป็ น ผู้ ที่ ป ฏิบั ติห น้ าที่อย่ างแข็งขัน ในการต่อต้านการทุจริต ทุกรูปแบบ และมีส่ ว นร่ว มในการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ภายในองค์กร
3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติ ปฏิบัติตนชอบด้วยศีลธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพ เป็นที่ยอมรับของ
เพื่อนร่วมงานและองค์กร
4. เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึง
วันที่ 30 เมษายน 2560
5. เป็ นผู้ที่ไม่เคยถูกกล่ าวหาร้องเรียน หรือถูกลงโทษทางวินัยหรืออาญา เว้นแต่กรณีกระทาโดย
ประมาทหรือลหุโทษที่ไม่ได้ทาให้องค์กรได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
แนวทางและขั้นตอนในการพิจารณาคัดเลือก “บุคคลต้นแบบ”
1..ให้แต่ละหน่วยงานจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม และพิจารณาคัดเลือก
บุ ค ลากรในสังกัด ที่ มีคุณสมบั ติครบถ้วนตามเกณฑ์การพิ จารณาของส านักงาน ป.ป.ช. ใน 2 ด้าน คือ การ
ประเมินด้านพฤติกรรม และการประเมิน ด้านการปฏิบัติงาน ซึ่งขั้นตอน กระบวนการพิจารณา.ให้อยู่ในดุลย
พินิจของหน่วยงาน โดยทาการคัดเลือกผู้แทนหน่วยงานละ 1 คน เพื่อ เสนอรายชื่อต่อสานักงาน ป.ป.ช.
2..ให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อตามข้อ 1 กรอกรายละเอียดประวัติ และผลงาน ในแบบฟอร์มเสนอรายชื่อ
พร้อ มเอกสารแนบที่เ กี่ย วข้อ ง (สาเนาบัต รประชาชน/รูป ถ่า ยขนาด 1 นิ้ว /ผลงานที่มีค วามโดดเด่น )
ส่งให้ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้าหน่วยงาน ลงนามรับรองตามลาดับชั้น
3..ส่ ง เอกสารและหลั ก ฐานประกอบการพิ จ ารณาถึ ง สานั ก ป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ภาครั ฐ วิ ส าหกิ จ
และธุรกิจเอกชน สานักงาน ป.ป.ช. ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 (นับวันทีต่ ามไปรษณีย์ประทับตรา)
4..สานักงาน ป.ป.ช. เป็นผู้พิจารณาตรวจสอบผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากข้อมูลประวัติที่ผู้บังคับบัญชา
รับรอง และเอกสารประกอบที่ปรากฏ โดยการสอบทานกับหน่วยงานกากับดูแล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตามหลักเกณฑ์ที่สานักงาน ป.ป.ช. กาหนด ทั้งนี้ ผลการพิจารณาของสานักงาน ป.ป.ช. ให้ถือเป็นที่สุด
5. ผู้ ได้ รับ การคัด เลื อกให้ ได้รั บ รางวัล .“บุ คคลต้ นแบบ”.ด้ านการมี ส่ ว นร่ว มส่ งเสริม ธรรมาภิ บ าล
และต่อต้านการทุจริตในองค์กร ประจาปี 2560 จะได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติจากสานักงาน ป.ป.ช. เพื่อ
เป็นการส่งเสริม สนับสนุน ผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ดารงตนอยู่ในมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม
ให้มี
ความภาคภูมิใจ.มีศักดิ์ศรี และยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีขององค์กรและสังคม

แบบประเมินผลให้คะแนนในการพิจารณาคัดเลือก “บุคคลต้นแบบ”
ชื่อ-สกุล.......................................................................................ตาแหน่ง...................................................................................
สานัก/กอง.........................................................................หน่วยงาน..........................................................................................
แนวทางการประเมิน
1. การประเมินด้านพฤติกรรม (50 คะแนน)
1.1 มีคุ ณ ธรรม จริย ธรรม ปฏิ บั ติ ต ามประมวลจริยธรรมขององค์ ก ร
อย่างเคร่งครัด และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน
1.2 ยึดมั่นในหลักการและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ไม่เบี่ยงเบนด้วยอคติ
หรือผลประโยชน์ส่วนตน
1.3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความกระตือรือร้ นในการศึกษา
หาองค์ค วามรู้ใหม่ เพื่ อ ใช้ ในการพั ฒ นาตนเองและปฏิ บั ติ งานที่ เป็ น
ประโยชน์ต่อองค์กร
1.4 ปฏิบัติตนต่อเพื่อนร่วมงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน
1.5 มี จิ ต อาสา เสี ย สละ เอื้ อ เฟื้ อ ต่ อ ผู้ อื่ น และมี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ดี
เป็นที่รักใคร่ของเพื่อนร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา
2. การประเมินด้านการปฏิบัติงาน (50 คะแนน)
2.1 มีการวางแผนดาเนินงานอย่างเป็นระบบ มีการตรวจติดตาม เพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และบรรลุตามเป้าหมายขององค์กร
2.2 ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดมั่นในความถูกต้อง และมี
ผลงานโดดเด่นที่สร้างประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน
2.3 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างสูง ปฏิบัติงาน
ได้สาเร็จตามระยะเวลาที่กาหนด และมุ่งมั่นปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์
สูงสุดขององค์กร
2.4 ปฏิ บัติ งานด้ วยความโปร่งใส ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบั งคั บของ
องค์กร สามารถตรวจสอบข้อมูลและความถูกต้องได้
2.5 รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อน
ร่วมงาน เพื่อนาไปปรับปรุงการปฏิบัติงาน
รวมคะแนน

คะแนน

ผลคะแนนที่ได้

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

ข้อเสนอแนะอื่นๆ
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)................................................................. ผู้ประเมิน
(........................................................)
ตาแหน่ง.............................................................................

............../...................../..............
หมายเหตุ: ผู้มีอานาจประเมินคือผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน

