
 

หลักเกณฑ์ วิธกีาร ข้ันตอนและแนวทางในการด าเนินการคัดเลือกบุคคล 
เพ่ือยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สจุริต ประจ าปี พ.ศ. 2560 

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

  ตามที่ ส านักงานสถิติแห่งชาติ ได้ก าหนดระเบียบว่าด้วยการยกย่องผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบ
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับการยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต ให้ปรากฏเป็นแบบอย่าง และเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของส านักงานสถิติแห่งชาติ 
  ส านักงานสถิติแห่งชาติ จึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนและแนวทางในการด าเนินการ
คัดเลือกเพ่ือยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตประจ าปี พ.ศ. 2560 ดังนี้ 

1. แนวทางการคัดเลือก 
1.1 คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพ่ือยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความ

ซื่อสัตย์สุจริตของส านักงานสถิติแห่งชาติ  จะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากศูนย์/ส านัก/กลุ่มขึ้นตรง
ผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ และส านักงานสถิติจังหวัด และประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก                
ให้เหลือจ านวน 1 คน  ซึ่งจะมีพิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในวันสถาปนาส านักงาน
สถิติแห่งชาติ 

1.2 คณะกรรมการคัดเลือกฯ พิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับการเสนอชื่อจากพฤติกรรมและ
ผลงานพร้อมหลักฐานประกอบจาก 

 1.2.1 พฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความตั้งม่ันในความซื่อสัตย์อย่างต่อเนื่อง 
 1.2.2 พฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการยืนหยัดต่อสู้ปกป้องเพ่ือความซื่อสัตย์สุจริต 
 1.2.3 พฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความพากเพียรมุ่งมั่นให้เกิดความซื่อสัตย์สุจริต 
1.3 ผลการคัดเลือกบุคคลเพ่ือยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์

สุจริต ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการคัดเลือกฯ 
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 

2.1 เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว สังกัดส านักงาน
สถิติแห่งชาติ ในขณะที่เสนอชื่อ และมีระยะเวลาปฏิบัติราชการในส านักงานสถิติแห่งชาติมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ป ี

2.2 ไม่เคยถูกลงโทษ ทั้งทางวินัยหรืออาญา เว้นแต่กรณีกระท าโดยประมาทหรือลหุโทษที่
ไม่ท าให้ราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง และไม่ถูกร้องเรียนกล่าวหา หรือ ถูกสอบสวนระหว่างการคัดเลือก 

2.3 ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ ทุ่มเท จนเกิดผลดีแก่ราชการ พิจารณาจาก
พฤติกรรมเชิงประจักษ์  ซึ่งได้รับการรับรองจากผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน 

2.4 ต้องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและศีลธรรมอันดี โดยมี
พฤติกรรมที่สามารถน าแสดงให้เห็นว่า 

 2.4.1 มีความตั้งม่ันในความซื่อสัตย์สุจริตอย่างม่ันคง 
 2.4.2 มีการยืนหยัดต่อสู้ปกป้องเพ่ือความซื่อสัตย์สุจริต 
 2.4.3 มีความพากเพียรมุ่งมั่นให้เกิดความซื่อสัตย์สุจริต 
2.5 องค์ประกอบอ่ืนๆ ที่จะสนับสนุนว่ามีความเหมาะสม ควรแก่การยกย่อง เช่น การ

ประพฤติปฏิบัติตนเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว ครอบครัวหรือต่อสังคม 
2.6 ไม่เคยผ่านการได้รับการยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

จากส านักงานสถิติแห่งชาติมาก่อน 
 

3. ขั้นตอนและ... 



 

-2- 
 

3. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ 

3.1 ขั้นตอนการด าเนินการ 
 

 
 
 

- จัดท าแบบการเสนอชื่อ            -    แจ้งศูนย์/ส านัก/กลุ่มข้ึนตรง ผสช./ 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ                สถิติจังหวัดด าเนินการคัดเลือก 

ภายในศูนย์/ส านัก/กลุ่มข้ึนตรง             
ผสช./สถิติจังหวัด 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการ 
 
 

-    แจ้งกลุ่มงานภายในศูนย์/ส านัก/ 
                    กลุ่มข้ึนตรง ผสช./สถิติจังหวัด 
               
 
 
  
               

- พิจารณาคัดเลือก             -    แจ้งหน่วยงานในสังกัดจัดท าแบบ 
- รายงานผลการคัดเลือกต่อ                 การเสนอชื่อ 

ผอ.ศูนย์/ส านัก/กลุ่มข้ึนตรง           -     แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ภายในศูนย์/ 
ผสช./สถิติจังหวัด                          ส านัก/กลุ่มข้ึนตรง ผสช./สถิตจิังหวัด 

 

คณะกรรมการคัดเลือกบุคคล 
เพ่ือยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตน
ชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

ศูนย/์ส านัก/กลุ่มข้ึนตรงผสช./ 
สถิติจังหวัด 

 

คณะกรรมการศูนย์/ส านัก/กลุ่มขึ้น
ตรง ผสช./สถิติจังหวัด 

 

ศูนย/์ส านัก/กลุ่มข้ึนตรงผสช./ 
สถิติจังหวัด 

 

กลุ่มงานภายใน ศูนย์/ส านัก/กลุ่มขึ้น
ตรง ผสช./สถิติจังหวัด 
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3.2 วิธีการด าเนินการ 

 3.2.1 ให้ศูนย์/ส านัก/กลุ่มข้ึนตรงผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ และส านักงาน
สถิตจิังหวัด คัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัดที่เห็นสมควรได้รับ
การยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตามขั้นตอนใน 3.1 ส่งให้ผู้อ านวยการส านัก
บริหารกลาง จ านวน 1 คน หากไม่มีบุคคลที่มขี้อมูลซึ่งแสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ถึงความตั้งมั่นในความซื่อสัตย์
สุจริตอย่างมั่นคง และยืนหยัดต่อสู้ปกป้องเพ่ือความซื่อสัตย์สุจริตและความพากเพียรมุ่งมั่นให้เกิดความซื่อสัตย์
สุจริตเพียงพอจะไม่ส่งบุคคลเข้ารับการคัดเลือกก็ได้ 

 3.2.2 ให้จัดส่งแบบการเสนอชื่อบุคคลเพ่ือพิจารณาคัดเลือกยกย่องเป็นผู้ประพฤติ
ปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และรูปถ่ายสวมแบบข้าราชการ ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป ตามแบบ
เสนอชื่อแนบท้าย ให้ผู้อ านวยการส านักบริหารกลาง ภายในเวลาที่ก าหนด 

 3.2.3 คณะกรรมการฯ จะประกาศรายชื่อผู้ที่ศูนย์/ส านัก/กลุ่มขึ้นตรงผู้อ านวยการ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ และสถิติจังหวัดเสนอมา เพ่ือเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดส านักงานสถิติแห่งชาติ
ได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อ และมีส่วนร่วมในการคัดค้านผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ 
หากเห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ มีพฤติกรรมที่ไม่ซื่อสัตย์สุจริต เป็นเวลา 15 วัน หลังจากวันประกาศ 

 3.2.4 เมื่อครบก าหนด 15 วัน หลังจากวันที่ประกาศรายชื่อให้มีการตรวจสอบ
คุณสมบัติและคัดค้านผู้ได้รับการเสนอชื่อ ส านักบริหารกลาง กลุ่มเจ้าหน้าที่จริยธรรม จะน ารายชื่อเสนอเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือด าเนินการคัดเลือกให้เหลือ จ านวน 1 คน 

 3.2.5 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ของส านักงานสถิติแห่งชาติ จากคณะกรรมการคัดเลือกฯ จะได้รับการเสนอชื่อไปยังกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือให้คณะกรรมการของกระทรวงพิจารณาคัดเลือก เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ต่อไป 
   3.2.6 ให้ส านักบริหารกลาง กลุ่มเจ้าหน้าที่จริยธรรม น าภาพถ่ายประวัติผลงานของ 
ผู้ที่ ได้รับการคัดเลือกฯ พิมพ์ลงในรายงานประจ าปีของส านักง านสถิติแห่งชาติ  และลงในเว็บไซต์ 
www.nso.go.th และ http://webintranet.nso.go.th 
   3.2.7 จัดท าโล่และใบประกาศเกียรติคุณ มอบให้แก่ผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ในวัน
สถาปนาส านักงานสถิติแห่งชาติ วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 

 

…………………………….…. 

http://webintranet.nso.go.th/

