
 
 

 
 
 

แนวทางและหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากร 
“๑ คนดีมีจริยธรรม ๑ หน่วยงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓”  
…………………………………….. 

 

๑. คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการคัดเลือก 

 ๑.๑ เป็นบุคลากรสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ข้าราชการ/ พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจ า/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    
และเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ไม่รวมถึงพนักงานกองทุน)  

 ๑.๒  มีระยะเวลาการปฏิบัติงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ติดต่อกัน
ต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ รวมถึงผู้ที่เกษียณในปีงบประมาณ 2563 

 ๑.๓ เป็นผู้ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรืออยู่ในระหว่างถูกสอบสวนทางวินัย 

 ๑.๔ เป็นผู้มีความประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส 
ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อบังคับว่าด้วยจรรยา
ข้าราชการของหน่วยงาน โดยมีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่า 

 (๑)  มีความตั้งมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส หมายถึง การปฏิบัติตนด้วยความยึดมั่นถือมั่น
ในความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส อย่างมั่นคง หรือการไม่อ่อนไหวต่อสิ่งยั่วยุหรือแรงกดดันใดๆ 
อันก่อให้เกิดการกระท าทุจริตหรือประพฤติมิชอบ และมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ 
สุจริต โดยยึดถือกฎ ระเบียบ แบบแผนอย่างเคร่งครัด 

(๒)  ยืนหยัดต่อสู้ปกป้องเพ่ือความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส หมายถึง การปฏิบัติตนในการยืนหยัดต่อสู้ 
ปกป้องกับอิทธิพลหรือการกระท าที่ไม่ถูกต้องอันส่งผลให้เกิดการกระท าทุจริตทั้งต่อตนเองหรือ
ผู้อ่ืนโดยไม่เกรงกลัวอันตรายหรือปัญหาที่จะเกิดขึ้น และไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการทุจริตใดๆ 
รวมถึงไม่นิ่งเฉยเมื่อพบเห็นการทุจริต โดยแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ 

(๓)  มีความพากเพียรมุ่งมั่นให้เกิดความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส หมายถึง การปฏิบัติตนที่มุ่งมั่นที่จะให้
สังคมมีความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ท าตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้บุคคลรอบข้าง
หรือสังคม มีความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส  

 ๑.๕ องค์ประกอบอ่ืนๆ ที่จะสนับสนุนว่ามีความเหมาะสมควรแก่การยกย่องฯ พร้อมพยานหลักฐาน (ถ้ามี) 
เช่น น าคุณธรรม ๔ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา มาปรับใช้กับการปฏิบัติงาน น าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการต่อต้านการทุจริต การประพฤติปฏิบัติตนเกี่ยวกับเรื่องประโยชน์  

 

 

 

  / ส่วนรวม... 
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  ส่วนรวม การประพฤติตนเก่ียวกับเรื่องส่วนตัว ครอบครัว สังคม ฯลฯ หรือได้รับรางวัลเกี่ยวกับความดี 
คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลอื่นที่เก่ียวข้อง การประพฤติตนที่เหมาะสมกับกาลเทศะ เป็นต้น 

๒.วิธีการคัดเลือก 
๒.๑ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

แจ้งแนวทางและหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากร “๑ คนดีมีจริยธรรม ๑ หน่วยงาน กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓” และแบบกรอกประวัติผู้เสนอเข้ารับการคัดเลือก
เป็น ๑ คนด ีมีจริยธรรม ๑ หน่วยงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจ าปี ๒๕๖๓ 
ซึ่งผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรียบร้อยแล้ว ให้หน่วยงานระดับกรม/รัฐวิสาหกิจ/
องค์การมหาชน ทราบ 

๒.๒ หน่วยงานระดับกรม/รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน ด าเนินการคัดเลือกบุคลากร ๑ คนดี  
มีจริยธรรม๑ หน่วยงาน ตามแนวทางและหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากร “๑ คนดี มีจริยธรรม  
๑ หน่วยงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓” ด าเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรเพื่อเข้ารับการเสนอชื่อเป็น “๑ คนดี มีจริยธรรม ๑ หน่วยงาน 
ระดับกรม/รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน  (ตามตัวอย่างค าสั่งที่แนบ) 

 ๒.๓ ผู้ได้รับการคัดเลือกกรอกประวัติและผลงานตามแบบฟอร์มที่ก าหนด  
๒.๔ หน่วยงานระดับกรม/รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน ต้องตรวจสอบว่าบุคลากรผู้ได้รับการคัดเลือกว่า 

เคยถูกลงโทษทางวินัย หรืออยู่ในระหว่างถูกสอบสวนทางวินัยหรือไม่ หรือมีพฤติการณ์ละเมิด
มาตรฐานทางจริยธรรม (ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒) หรือไม่ อย่างใด 

๒.๕ ผู้บังคับบัญชาเหนือชั้นขึ้นไป และผู้บังคับบัญชาระดับกรม/รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน ของผู้ได้รับ 
การคัดเลือก ให้ความเห็นต่อผู้ได้รับการคัดเลือกในแบบฟอร์มที่ก าหนด   

 ๒.๖ หน่วยงานระดับกรม/รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกไปยังศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ านวน ๑ คน               
พร้อมเอกสาร ดังนี้ 

 - แบบฟอร์มประวัติและผลงาน ตัวจริง ๑ ชุด ส าเนา ๑๔ ชุด    
 - ภาพถ่ายสี (เครื่องแบบปกติขาว หรือชุดสุภาพ) ขนาด ๒ นิ้ว จ านวน ๒ รูป                  

๒.๗  คณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรเป็น “๑ คนดีมีจริยธรรม ๑ หน่วยงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓” หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการฯ ลงพ้ืนที่เพ่ือ 
สัมภาษณ์และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับของผู้ได้รับการคัดเลือก จากผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา 
เพ่ือนร่วมงานและบุคคลอ่ืนๆที่เกีย่วข้อง เพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ 
 
 
 
 

/๒.๘ จัดประชุม... 
 
 
 
 
 



- ๓ - 
 

๒.๘ จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรเป็น “๑ คนดีมีจริยธรรม ๑ หน่วยงาน กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓” เพ่ือพิจารณา กลั่นกรอง และคัดเลือก
บุคลากรตามที่หน่วยงานเสนอ เพ่ือให้เป็น “๑ คนดีมีจริยธรรม ๑ หน่วยงาน กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์”  

๒.๙ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก “๑ คนดี     
มีจริยธรรม ๑ หน่วยงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์”กรณีมีการทักท้วง 
จะต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์ 

๒.๑๐ มอบรางวัล พร้อมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประกาศเกียรติคุณ ผู้ ได้รับการคัดเลือก “๑ คนดี  
มีจริยธรรม ๑ หน่วยงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์” 

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

 
หมายเหตุ    ผู้ประสานงาน นางสาวรัชนันท์ ลือวรศิริกุล หรือนายพิตตินันท์ ธรรมประเสริฐ โทร ๐ ๒๖๕๙ ๖๔๑๒ 
                โทรสาร  ๐ ๒๖๕๙ ๖๔๑๑ E-mail : stopcorruption@m-society.go.th  
 ทั้งนี้ สามารถ Download เอกสาร 
 ๑. แนวทางและหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรฯ 
 ๒. แบบกรอกประวัติผู้เสนอเข้ารับการคัดเลือกฯ 

 ๓. ตัวอย่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ หน่วยงานระดับกรม/รัฐวิสาหกิจ/ 
         องค์การมหาชน 
 ๔. ตัวอย่างเกณฑ์คะแนน คัดเลือก ๑ คนดี มีจริยธรรม ๑ หน่วยงาน 
      โดยการสแกน QR code ที่แนบท้ายบันทึกข้อความ 
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แบบกรอกประวัติ  
ผู้เสนอเข้ารับการคัดเลือกเป็น ๑ คนดีมีจริยธรรม ๑ หน่วยงาน 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ประจ าปี ๒๕๖๓ 
 
 

  

ตอนที่ ๑ 

ก. ประวัติส่วนตัว 

 ๑.  ชื่อ.................................................................................... ........................................................ 

 ๒. เลขประจ าตัวประชาชน.................................... .....................( พร้อมแนบส าเนาบัตรประจ าตัว    
              ข้าราชการ หรือส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน ๑ ฉบับ ) 

 ๓. เกิดวันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ......................อาย.ุ...................................ปี 

 ๔. วุฒิการศึกษาสูงสุด.............................................จากสถาบนั...................................................... 

 ๕. สถานที่ท างานในปัจจุบัน กลุ่ม/ฝ่าย............................................................................................  

     ส านัก .................................. ...................................................................................................... 

     ต าบล/แขวง................................อ าเภอ/เขต.............. .................จงัหวดั................................... 

     รหัสไปรษณีย์.........................โทร...................................E-mail................................................ 

 ๖. ที่อยู่ปัจจุบันอยู่บ้านเลขท่ี...............หมู่..........................ถนน......................................................... 

     ต าบล/แขวง...............................อ าเภอ/เขต........................................ ........................................ 

     จังหวัด........................รหัสไปรษณีย์.......................โทร.......................... ..................................... 
ข.ประวัติการท างาน 

 ๑. เริ่มรับราชการ เมื่อวันที่......................เดือน.......................................พ.ศ. .................................. 

     ต าแหน่ง.........................................................สงักัด.................................................................... 
     นับถึงวันที่ ๓๐ กันยายน 25๖๒ รวมระยะเวลาปฏิบัติราชการ...............ปี...............เดือน 
 ๒. ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง..............................................ระดับ .........................ขั้นเดือน..................บาท 
 ๓. ผลงาน หรือการปฏิบัติราชการที่ได้รับการยกย่องว่าดีเด่น  และเป็นที่ยอมรับด้านคุณธรรม
จริยธรรม นับย้อนหลัง ๓ ปี (นับถึงวันสิ้นปีงบประมาณ กันยายน ๒๕๖๒) ซึ่งเป็นผลงานที่แสดงออกถึง ดังนี้         
( อธิบายไม่เกิน ๕ บรรทัด พร้อมหลักฐานประกอบ ๑ ภาพ/ชิ้น ) 
 ๓.๑. มีความตั้งมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส หมายถึงการปฏิบัติตนด้ วยความยึดมั่นใน      
ความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส อย่างมั่นคง หรือการไม่อ่อนไหวต่อสิ่งยั่วยุหรือแรงกดดันใดๆ อันก่อให้เกิดการ
กระท าทุจริตหรือประพฤติมิชอบ และมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความซื่อสัตย์สุจริต โดยยึดถือกฎ ระเบียบ 
แบบแผนอย่างเคร่งครัด  
 

 



- ๒ – 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ๓.๒. ยืนหยัดต่อสู้ปกป้องเพ่ือความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส หมายถึงการปฏิบัติตนในการยืนหยัดต่อสู้
ปกป้องกับอิทธิพลหรือการกระท าที่ไม่ถูกต้องอันส่งผลให้เกิดการกระท าทุจริตทั้งต่อตนเองหรือผู้อ่ืนโดยไม่  
เกรงกลัวอันตรายหรือปัญหาที่จะเกิดขึ้น และไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการทุจริตใดๆรวมถึงไม่นิ่งเฉยเมื่อ     
พบเห็นการทุจริต โดยแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 ๓.๓. มีความพากเพียรมุ่งมั่นให้เกิดความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส หมายถึง การปฏิบัติตนที่มุ่งมันที่จะให้
สังคมมีความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ท าตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้บุคคลรอบข้างหรือสังคม มี
ความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

๓.๔. การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ยึดความประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่ายใน
ทุกด้าน ลดละความฟุ่มเฟือยในการใช้ชีวิต ไม่หยุดนิ่งที่จะหาทางให้ชีวิตหลุดพ้นจากความทุกข์ยาก ด้วยการ
ขวนขวายใฝ่หาความรู้ให้มีรายได้เพ่ิมพูนขึ้น โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเป้าหมายส าคัญ 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................. .................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................  
 ๓.๕. รักษาและปฏิบัติตามระเบียบวินัยและกฎหมาย เช่น รักษาและปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมาย
ที่ก าหนดไว้ ประพฤติและปฏิบัติตน อันอาจเป็นตัวอย่างแก่บุคคลโดยทั่วไป เชื่อฟัง และให้ความเคารพต่อ
ผู้บังคับบัญชา ตรงต่อเวลา 
..............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... .........................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ ..
.............................................................................................................................................................................. 
 



- ๓ - 
 
 ๓.๖. ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และมีจิตสาธารณะ เช่น ปฏิบัติตนโดยค านึงถึงประโยชน์
ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วนตน ตั้งใจและพยายามในการให้บริการต่อประชาชน ข้าราชการ หรือหน่วยงาน
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมช่วยเหลือสังคมท้ังในที่ท างาน และ/หรือชุมชน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นความจริงหากมีการตรวจสอบหรือปรากฏภายหลัง
ว่าข้อความดังกล่าวเป็นเท็จ ให้ถือว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการคัดเลือกครั้งนี้  และยินดีให้
คณะกรรมการเพิกถอนรางวัลดังกล่าว โดยจะไม่ใช้สิทธิเรียกร้องใดๆท้ังสิ้น 

 
(ลงชื่อ)....................................................เจ้าของประวัติ 

      (..............................................) 
ต าแหน่ง.................................................. 
            ............/............./............. 

ความเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (หัวหน้าหน่วยงาน) ……………………………………………………. 
............................................................................................................................. .................................................. 
...............................................................................................................................................................................  
   

(ลงชื่อ)..................................................ผู้บังคับบัญชา 
                                              เหนือชั้นขึ้นไป 

  (...................................................)   
   ต าแหน่ง............................................. 

       ............/............./............. 
 

ความเห็นของผู้บังคับบัญชาระดับกรม/รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน......................................... 
............................................................................................................................. .................................................. 
........................................................................... ....................................................................................................  
   

                                                    (ลงชื่อ).........................................................ผู้บังคับบัญชาระดับกรม/ 
                                                                                                                                                                                     รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน 

                                                             (.................................................)  
                                                          ต าแหน่ง....................................... 

                .........../............./............. 



ตัวอย่างเกณฑ์คะแนน 

 โครงการ ๑ คนดี มีจริยธรรม ๑ หน่วยงาน 

 

หน่วยงาน ................................................................................. ............................... 

ส านัก/กอง ...............................................................................................................  

ค าชี้แจง 

 1 คนดีมีจริยธรรม ๑ หน่วยงาน หมายถึง บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานในกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ (ข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างประจ า/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงาน
กองทุน) ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการหรือคณะท างานให้ได้รับการยกย่องเป็นผู้มี        
ความประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ยึดมั่น            
ในคุณธรรม จริยธรรม ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ 
หน่วยงานระดับกรม/รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน 

ประเด็นการประเมิน เกณฑ์คะแนน ระดับคะแนน 

๑. มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ สุจริต 
โดยยึดถือกฎระเบียบ และแบบแผน 

20  

2. มีการน าคุณธรรม จริยธรรม ๔ ประการ      
คือ พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา มาปรับใช้    
ในการปฏิบัติราชการ 

20  

3. เป็นผู้มีความประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดีในการปฏิบัติงาน 

20  

๔. ผู้บังคับบัญชาให้การยอมรับและกล่าวถึง        
ในลักษณะชื่นชม 

๒0  

๕ .  ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ช า ห รื อ เ พ่ื อ น ร่ ว ม ง า น             
ให้การยอมรับและกล่าวถึงในลักษณะชื่นชม 

๒0  

คะแนนเต็ม 100  

ข้อสังเกตอื่น ๆ ท่ีน่าสนใจ/ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

 

 

 

 

 

 

 


