
 
 

แนวทางและหลักเกณฑ์การคัดเลือก 
“คนต้นแบบคมนาคม” 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
******************************************* 

 
 กระทรวงคมนาคมให้ความส าคัญในการส่งเสริมและสร้างบุคลากรของกระทรวงคมนาคมให้ยึดมั่น     
ในความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือสร้างบุคลากรของรัฐให้เป็น “คนดี คนเก่ง คนกล้ายืนหยัดในสิ่งที่
ถูกต้อง” โดยสอดคล้องตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อ 20 (5) ที่ก าหนดให้ส่วนราชการ          
มีหน้าที่ในการส่งเสริมและยกย่องบุคลากรของส่วนราชการที่มีความประพฤติและถือปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมโดยเคร่งครัด จึงก าหนดให้มีการคัดเลือกบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญก าลังใจให้บุคลากรกระทรวง
คมนาคม อันเป็นกลไกหนึ่งในการป้องกันการทุจริต และส่งเสริมคนดีมีคุณธรรรมให้เป็นแบบอย่างที่ ดี          
ในการประพฤติตนของบุคลากรกระทรวงคมนาคม อีกทั้งยัง เป็นการรับรองการพิจารณาคัดเลือกรางวัล      
จากหน่วยงานอื่นๆ เช่น รางวัลผู้ประพฤติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์ ของ ส านักงาน ป.ป.ช. , รางวัลข้าราชการ
ผู้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ของ ส านักงาน ก.พ. , รางวัลบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม 
“พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ของศูนย์คุณธรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 
 วัตถุประสงค์  
 

 1.  เพ่ือสรรหาบุคลากรกระทรวงคมนาคมที่ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส 
ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม 
 2.  เพ่ือยกย่องเชิดชูประกาศเกียรติคุณ สร้างความภาคภูมิใจและขวัญก าลังใจให้แก่ผู้ที่ได้รับ         
การคัดเลือกให้ยึดมั่นรักษาความดี มุ่งมั่น ทุ่มเทปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เพ่ือเป็นก าลังส าคัญ      
ของกระทรวงคมนาคมและประเทศชาติ 
 3.  เพ่ือเป็นแรงบันดาลใจให้บุคลากรกระทรวงคมนาคม มีความเชื่อมั่นศรัทธาในการท าความดี      
ยึดมั่นคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตามประมวลจริยธรรม 
 

 
 คณะกรรมการคัดเลือก  
 

  คณะกรรมการการคัดเลือกบุคลากรที่ประพฤติปฏิบัติตนซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม 
จริยธรรม ประกอบด้วย  
  1.  คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่ประพฤติปฏิบัติตนซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ยึดมั่น       
ในคุณธรรมจริยธรรม ของกระทรวงคมนาคม ตามค าสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 62/2561 สั่ง ณ วันที่ 22 
มีนาคม 2561 
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  2. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่ประพฤติปฏิบัติตนซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ยึดมั่นใน
คุณธรรม จริยธรรม ของส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ตามค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ที่ 
17/2562 สั่ง ณ วันที่ 23 มกราคม 2562  
 

 
 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก “คนต้นแบบคมนาคม”  
 

 คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่ประพฤติปฏิบัติตนซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรม ตามค าสั่งกระทรวงคมนาคมท่ี 62/2561 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 ได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการคัดเลือก “คนต้นแบบคมนาคม” โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

 คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการคัดเลือก  
 1.  เป็นบุคลากรสังกัดกระทรวงคมนาคม (ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ / ลูกจ้าง / พนักงาน
ของหน่วยงาน) 
 2.  มีระยะเวลาปฏิบัติงานต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร) โดยให้นับต่อเนื่อง       
ทุกสังกัดที่ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ หากภายหลังจากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเกษียณอายุหรือลาออก ยังถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ
ที่จะได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ 
 3.  ไม่เป็นผู้เคยถูกกล่าวหา ร้องเรียนทั้งวินัยหรืออาญา เว้นแต่กรณีกระท าโดยประมาทหรือลหุโทษ   
ที่ไม่ท าให้ราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 
 4.  เป็นผู้มีความประพฤติปฏิบัติตนชอบทั้งในหน้าที่และนอกเหนือหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต       
มีคุณธรรมและศีลธรรม สม่ าเสมอ เต็มใจ มีจิตมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานที่รับผิดชอบ โดยมีพฤติกรรมที่สามารถ
น ามาแสดงให้เห็นว่า 
  4.1  มีความตั้งมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส หมายถึง การปฏิบัติตนด้วยความยึดมั่นถือมั่น
ในความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสอย่างมั่นคง หรือการไม่อ่อนไหวต่อสิ่งยั่วยุหรือแรงกดดันใดๆ อันก่อให้เกิด      
การกระท าทุจริตหรือประพฤติมิชอบ และมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความซื่อสัตย์สุจริต โดยยึดถือกฎ ระเบียบ
แบบแผนอย่างเคร่งครัด 
  4.2  มีการยืนหยัดต่อสู้เพ่ือปกป้องเพ่ือความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส หมายถึง การปฏิบัติตน      
ในการยืนหยัดต่อสู้กับอิทธิพลหรือการกระท าที่ไม่ถูกต้องอันส่งผลให้เกิดการกระท าทุจริตทั้งต่อตนเอง       
หรือผู้อ่ืน โดยไม่เกรงกลัวอันตรายหรือปัญหาที่จะเกิดขึ้น และไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการทุจริตใดๆ รวมถึง   
ไม่นิ่งเฉยเมื่อพบเห็นการทุจริต โดยแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ 
  4.3  มีความพากเพียรมุ่งมั่นให้เกิดความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส หมายถึง การปฏิบัติตนที่มุ่งมั่น   
ที่จะให้สังคมมีความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ท าตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้บุคคลรอบข้างหรือ
สังคม มีความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส รวมถึงการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 
 5.  องค์ประกอบอ่ืนๆ ที่สนับสนุนว่ามีการประพฤติตนเกี่ยวกับสาธารณะ สังคม ครอบครัว และ
หน่วยงาน โดยยึดหลักความพอเพียง สุจริต จิตอาสา และอ่ืนๆ หรือได้รับรางวัลเกี่ยวกับความดี คุณธรรม 
จริยธรรม หรือรางวัลอื่นที่เก่ียวข้อง เป็นต้น พร้อมพยานหลักฐาน (ถ้ามี) 
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 วิธีการคัดเลือก 
 การคัดเลือก “คนต้นแบบคมนาคม” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
 

ขั้นตอนที่ 1 :  
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
 1) ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม พิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อบุคลากรในสังกัด          
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด จ านวน 1 คน หากหน่วยงานไม่เสนอชื่อให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร 
 2) ผู้บังคับบัญชาระดับส านัก/กอง/ศูนย์ เป็นผู้รับรองท้ายแบบเสนอชื่อ พร้อมประเมินเบื้องต้น       
ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
 3) ส่งผลงานตามแบบฟอร์มให้คณะกรรมการฯ ในรูปแบบเอกสารและไฟล์ Microsoft Office Word 
ลงในแผ่นบันทึกข้อมูลแผน CD/DVD ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 
 

หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และส านักงานรัฐมนตรี 
 1) ให้หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และส านักงานรัฐมนตรี พิจารณาคัดเลือก
บุคลากรในสังกัด จ านวน 1 คน ที่มีความประพฤติและปฏิบัติตนซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีคุณธรรม              
และจริยธรรมอย่างเด่นชัดเป็นที่ประจักษ์ และเป็นตามเกณฑ์ที่ก าหนด หากหน่วยงานไม่เสนอชื่อให้แจ้งเป็น
ลายลักษณ์อักษร  
 2) ผู้บังคับบัญชาระดับส านัก/กอง/ศูนย์ เป็นผู้รับรองท้ายแบบเสนอชื่อ พร้อมประเมินเบื้องต้น      
ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
 3) ส่งผลงานตามแบบฟอร์มให้คณะกรรมการฯ ในรูปแบบเอกสารและไฟล์ Microsoft Office Word 
ลงในแผ่นบันทึกข้อมูลแผน CD/DVD ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 
 4) คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่ประพฤติมิปฏิบัติตน ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ยึดมั่น       
ในคุณธรรม จริยธรรม ของส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และส านักงานรัฐมนตรี  (ตามค าสั่งส านักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม ที่ 17/2562) พิจารณาคัดเลือกบุคลากรของส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และ
ส านักงานรัฐมนตรี จ านวน  1 คน เพ่ือเป็น “คนต้นแบบคมนาคม” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
ขั้นตอนที่ 2 :   
 1) คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่ประพฤติปฏิบัติตนซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ยึดมั่น              
ในคุณธรรมจริยธรรม (ตามค าสั่งกระทรวงคมนาคมที่ 62/2561) โดยพิจารณาคัดเลือก “คนต้นแบบ
คมนาคม” ที่ผ่านการคัดเลือกในขั้นตอนที่ 1 เพ่ือเสนอชื่อบุคลากรให้หน่วยงานเจ้าของรางวัลต่างๆ พิจารณา
ต่อไป เช่น รางวัลผู้ประพฤติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ของส านักงาน ป.ป.ช. , รางวัลข้าราชการต้นแบบ
คนดีของแผ่นดิน ของส านักงาน ป.ป.ท. , รางวัลบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” 
ของ ศูนย์คุณธรรม ฯลฯ เป็นต้น  
 2) กระทรวงคมนาคมจะด าเนินการแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกฯ ดังกล่าวต่อหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงคมนาคม  
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 เกณฑ์การพิจารณา  
 

เกณฑ์การพิจารณา ค าอธิบาย คะแนน 
1.  ประวัติทางวินัย - ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษทางวินัยหรืออยู่ระหว่างสอบสวนทางวินัย 

- ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวนในคดีอาญา 
หรืออยู่ระหว่างการด าเนินคดีอาญาในศาล 
- ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่โทษ
ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

10 

2. ผลงานด้านการประพฤติปฏิบัติงาน - เป็นผู้มีผลงานเชิงประจักษ์ ดีเด่น เป็นที่ยอมรับ สมควรได้รับการ      
ยกย่อง โดยค านึงถึงผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผลจากการอุทิศ ทุ่มเท 
เสียสละ เกิดประโยชน์ยิ่ งกับส่วนราชการและประชาชน ทั้ งนี้             
อาจปรากฏเป็นผลงานด้านเอกสารที่สืบค้นได้เชิงประจักษ์ 

60 

     2.1 พฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึง
ความตั้งมั่นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
โปร่งใส 

- เป็นการปฏิบัติตนด้วยความยึดมั่นถือมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตอย่าง
มั่นคง หรือการไม่อ่อนไหวต่อสิ่งยั่วยุหรือแรงกดดันใดๆ อันก่อให้เกิดการ
กระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ และมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
ความซื่อสัตย์สุจริต ยึดถือกฎ ระเบียบ แบบแผนอย่างเคร่งครัด 

20 

     2.2 พฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึง
การยืนหยัดต่อสู้ ปกป้อง เพื่อความ
ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส 

- เป็นการปฏิบัติตนในการยืนหยัดต่อสู้กับอิทธิพลหรือการกระท าใดๆ     
ที่ไม่ถูกต้องอันส่งผลให้เกิดการกระท าทุจริตทั้งต่อตนเองหรือผู้อื่น      
โดยไม่เกรงกลัวต่อภัยอันตรายหรือปัญหาที่จะเกิดขึ้น ไม่สนับสนุนหรือ
ส่งเสริมการทุจริต รวมถึงการไม่นิ่งเฉยเมื่อพบเห็นการทุจริตและแจ้งให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการ 

20 

     2.3 พฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึง
ความพากเพียรมุ่ งมั่นให้ เกิดความ
ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส 

- เป็นการปฏิบัติตนที่มุ่งมั่นที่จะให้สังคมมีความซื่อสัตย์สุจริตเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวม ท าตนเป็นแบบอย่างที่ดี รวมถึงการมีส่วนร่วมหรือ
ส่งเสริมในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 

20 

3.  ความเสียสละ ทุ่มเท อุทิศตน
ให้กับหน่วยงาน 

- เป็นผู้ได้รับการยอมรับ ยกย่องในสังคม ผู้ร่วมงานอย่างเปิดเผยทั้งต่อ
หน้าและลับหลัง 

15 

4.   องค์ประกอบอื่ นๆ เ ช่น การ
ประพฤติตนเกี่ยวกับสาธารณะ สังคม 
ครอบครัว โดยยึดหลักพอเพียง สุจริต 
จิตอาสา และอื่นๆ  

- เป็นการประพฤติปฏิบัติตนโดยการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ของพระบามทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
(รัชกาลที่ 9) โดยใช้หลัก 
   1) พอเพียง เป็นการประพฤติปฏิบัติตนด้วยความพอประมาณ มี
เหตุผล ใช้ความรู้อย่างรอบคอบ ค านึงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และมี
ภูมิคุ้มกันท่ีดี รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง (5 คะแนน) 
   2) สุจริต เป็นการประพฤติปฏิบัติตนยึดมั่นยืนหยัดในการรักษาความ
จริง ความถูกต้อง ความเป็นธรรม และต่อต้านการทุจริตด้วยความกล้า
หาญ (5 คะแนน) 
   3) จิตอาสา เป็นการประพฤติปฏิบัติตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดย
มิได้หวังผลตอบแทน (5 คะแนน) 

15 
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