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ค าน า 
 
  คูม่ือการพิจารณาคัดเลือก“เพชรจรัสแสง” บุคคลต้นแบบ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้กระบวนการคัดเลือกเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมและเพ่ือใช้เป็นแนวทาง 
ในการคัดเลือกบุคคลที่สมควรเป็น “เพชรจรัสแสง”บุคคลต้นแบบ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 ต่อไป     
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๑ 
๑. บทน า 
 

  ด้วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ได้ก าหนดให้มีโครงการคัดเลือก 
“เพชรจรัสแสง” บุคคลต้นแบบ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕63 โดยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ดั งกล่าว ต้องเป็นผู้ที่ มีความรู้ความสามารถ มีจิตส านึก 
ในการประพฤติตน ปฏิบัติงานและการให้บริการมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งจะเป็นตัวอย่างให้กับบุคลากร
ในองค์กร สอดคล้องกับแนวทางในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในระบบราชการ และ
การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
    

๒. วัตถุประสงค์  
 

  ๒.๑ เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ ผู้ที่มีคุณลักษณะของการเป็นข้าราชการ 
พนักงานและเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรมให้เป็นที่ปรากฏต่อสาธารณะ และเป็นบุคคลต้นแบบ 
ให้สังคมได้รับรู้และเป็นเกียรติประวัติ   อันเป็นการเสริมสร้างขวัญก าลังใจให้แก่ข้าราชการ  พนักงาน 
และเจ้าหน้าทีภ่าครัฐ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๒.๒ เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน และเป็นส่วนหนึ่งในมาตรการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
 

๓. คุณสมบัติของผู้ได้รับการคัดเลือก  
 

๓.๑ เป็นข้าราชการประเภทบริหารระดับสูง บริหารระดับต้น ประเภทอ านวยการระดับสูง 
อ านวยการระดับต้น ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ  ช านาญการพิเศษ  ช านาญการและระดับปฏิบัติการ 
ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ช านาญงาน ปฏิบัติงาน ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ/
เจ้าหน้าที่องค์การมหาชน ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และได้รับการพิจารณา
คัดเลือกจากส่วนราชการ ต้นสังกัด เพ่ือน ามาพิจารณาคัดเลือกเป็น“เพชรจรัสแสง”บุคคลต้นแบบ  
สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63      
  ๓.๒ มีระยะเวลาในการรับราชการ/ปฏิบัติงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม ต่อเนื่องในกลุ่มที่เข้ารับการคัดเลือกเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี (ณ วันที่ 1 ตุลาคม  
๒๕62)  
   3.๓ เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี  เป็นต้นแบบ มีคุณธรรม จริยธรรม  
และค่านิยมสร้างสรรค์ของเจ้าหน้าที่รัฐ ด้านความประพฤติ ด้านการปฏิบัติงาน และภาพลักษณ์ที่ปรากฏ 
ต่อผู้ร่วมงาน และสาธารณชน ที่ถือเป็นแบบอย่างท่ีดอีย่างต่อเนื่อง 

๓.๔ ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรืออยู่ระหว่างสอบสวนทางวินัย 
  ๓.๕ ไม่อยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวนในคดีอาญา หรืออยู่ระหว่างการด าเนิน
คดีอาญาในศาล เว้นแต่เป็นคดีที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ    
 

๔. กลุ่มบุคคลที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  
 

  ๔.๑ กลุ่มที่ ๑ ต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง บริหารระดับต้น ประเภทอ านวยการ
ระดับสูง อ านวยการระดับต้น และต าแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ผู้อ านวยการฝ่ายหรือเทียบเท่า
ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน 
  ๔.๒ กลุ่มที่  ๒ ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการพิเศษ ระดับช านาญการ      
และต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส 

4.3 ... 
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  ๔.๓ กลุ่มที่  ๓  ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ต าแหน่งประเภททั่วไป         
ระดับช านาญงาน และระดับปฏิบัติงาน   
 ๔.๔ กลุ่มที่ ๔ ลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการ  
 ๔.๕ กลุ่มที่ ๕ พนักงานรัฐวิสาหกิจ/เจ้าหน้าที่องค์การมหาชน (ต่ ากว่าระดับผู้อ านวยการ
ส านักลงมา) 
 ๔.๖ กลุ่มที่ ๖ บุคคลและหน่วยงานที่มีผลงานเชิงประจักษ์ในด้านการต่อต้านการทุจริต 
และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
 

๕. คณะกรรมการผู้พิจารณา  
 

    คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพ่ือยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควร เป็น“เพชรจรัสแสง” 
เพ่ือน าเรียน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ความเห็นชอบต่อไป  
  

๖. การด าเนินการสรรหาและคัดเลือก     
 

  การด าเนินการสรรหาและคัดเลือก   ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ   
และสิ่งแวดล้อม แจ้งทุกส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอชื่อบุคคล 
ที่สมควรยกย่องเป็น“เพชรจรัสแสง”ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้ส่วนราชการ 
เสนอผลการพิจารณาบุคคลที่มีความเป็น “เพชรจรัสแสง” โดยให้ด าเนินการคัดเลือกในรูปของคณะกรรมการ/
คณะท างาน เป็นผู้พิจารณาคัดเลือก โดยอาจใช้แบบฟอร์มตามที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ ก าหนด พร้อมทั้ง
แนบรายงานการประชุม ประกอบการพิจารณาด้วย ทั้ งนี้หากคณะกรรมการฯ มีประเด็นข้อสงสัย  
อาจให้มีการสัมภาษณห์รือไปดูงานในพ้ืนที่ 

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณา  องค์ประกอบการพิจารณา คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน พิจารณาจาก 
เกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 
   7.1 การพิจารณาความเหมาะสมจากผลการปฏิบัติราชการจากผู้บริหารระดับสูง
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คะแนน 40 คะแนน 
   7 .2  การพิจารณ าจากเอกสารประกอบการเสนอการพิจารณ าคัด เลื อก 
จากคณะกรรมการคัดเลือก “เพชรจรัสแสง” บุคคลต้นแบบ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม คะแนน 60 คะแนน ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 
                    - องค์ประกอบที่ ๑ ผลงาน (ผลจากการปฏิบัติงานโดยพิจารณาจากแบบแสดง
ประวัติและผลงานย้อนหลัง ๕ ปี คะแนน 15 คะแนน 

                  - องค์ประกอบที่ ๒ ผลงานเด่นที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชน องค์กรและ
ประเทศชาติ คะแนน 15 คะแนน 

        - องค์ประกอบที่ ๓ ผลการประเมินบุคคลพิจารณาจาก การครองตน ครองคน 
ครองงาน คุณธรรมและจริยธรรม  หรือการประเมินภายนอก/ภายในหน่วยงาน  ตามตัวอย่างแบบฟอร์มที่แนบ  
คะแนน 15 คะแนน  

        - องค์ประกอบที่ ๔ แสดงหลักยึด/แนวทาง/หลักการ ในการปฏิบัติงาน/หรือ
การด ารงชีวิต คะแนน ๑5 คะแนน 
 
 

- องค์ประกอบ... 
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๘. ค าอธิบายรายละเอียดหลักเกณฑ์ 
  ๘.๑ องค์ประกอบท่ี ๑ พิจารณาจากผลงานการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากแบบแสดงประวัติ
และผลงานย้อนหลัง ๕ ปี เพื่อประกอบการคัดเลือกฯ   
  ๘.๒  องค์ประกอบที่ ๒  พิจารณาจากผลงานเด่นที่ผ่านมา โดยพิจารณาผลลัพธ์ของผลงาน 
ที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชน องค์กรและประเทศชาติ  
  ๘.๓ องค์ประกอบที่ ๓ พิจารณาจากผลการประเมินบุคคล พิจารณาจากการครองตน          
ครองคน ครองงาน คุณธรรมและจริยธรรม หรือการประเมินภายนอก/ภายในหน่วยงาน (ประเมินทางลับ) 
  ๘.๔ องค์ประกอบที่ ๔ พิจารณาจากเอกสารการเขียนแสดงหลักยึด/แนวทาง/หลักการ  
ในการปฏิบัติงาน/หรือการด ารงชีวิต โดยการบรรยายไม่เกิน ๑ หน้ากระดาษ A๔     
 

๙. การด าเนินการเมื่อได้รับการคัดเลือกเป็น “เพชรจรัสแสง”บุคคลต้นแบบ สังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63   
  

   รางวัลส าหรับผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น“เพชรจรัสแสง” บุคคลต้นแบบ สังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 จะได้รับรางวัลเข็มเพชรจรัสแสง โล่เชิด
ชูเกียรติพร้อมเกียรติบัตร จากผู้บริหารฯ ส าหรับผู้ที่ไม่ได้รับการคัดเลือกเป็น “เพชรจรัสแสง”แต่เป็นผู้ที่มี
ความโดดเด่นรองลงมา อาจได้รับรางวัล“โล่เชิดชูเกียรติ” พร้อมเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ 
 

๑๐. ผู้ ที่ ได้ รับ การคัด เลือก เป็ น  “ เพชรจรัสแสง” บุ คคลต้นแบบ สั งกัด กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 จะต้องเป็นผู้แทน 
ในการเข้ าร่วมกิ จก รรม  และร่วม เป็ น เครือข่ ายต่ อต้ านการทุ จ ริต ของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเผยแพร่ ความรู้ ประสบการณ์ ตามความเหมาะสม     
      
                 

                                          **********************************  


