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คำนำ  

 

	 ในปัจจุบันสังคมไทย	 มีปัญหาเกี่ยวกับการทุจริต	 การประพฤติมิชอบ	

เกิดขึ้นในทุกรูปแบบ	 และทุกภาคส่วนของสังคม	 ทำให้ไม่เกิดการพัฒนา	 

ในด้านต่างๆ	 เช่น	 ด้านสังคม	 ด้านการศึกษา	 ด้านเศรษฐกิจ	 เป็นต้น	 และ

บุคคลต่างๆ	 ส่วนมากมักมีความคิดเห็นว่าการทุจริตเป็นเรื่องที่ไกลตัว		 

จึงไม่ค่อยให้ความสนใจเท่าที่ควร	 จึงทำให้บุคคลที่ทำการทุจริตยังสามารถ

กระทำการดังกล่าวได้ตลอดมา	 ทำให้บุคคลผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตและ

ประพฤติตนอย่างถูกต้อง	 ไม่กล้าที่จะยืนหยัดต่อสู้กับสิ่งดังกล่าว	 และยังส่งผล

ให้การทุจริตแผ่ขยายวงกว้างออกไป	

	 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 (คณะ

กรรมการ	 ป.ป.ช.)	 มีความตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว	 จึงได้กำหนดให้มี

ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วย	 

การยกย่องผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	 พ.ศ.	 2543		 

และแก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2552	เพื่อยกย่องผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต

ให้เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม	 พร้อมทั้งเป็นขวัญกำลังใจในการที่จะประพฤติ

ปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อไป	 โดยคัดเลือกจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ที่สังกัดกระทรวง	 ไม่สังกัดกระทรวง	 และกัลยาณมิตร	 ป.ป.ช.	 ทั้งนี้	 บุคคล	 

ดังกล่าวจะต้องมีพฤติการณ์ที่แสดงออกถึงความตั้งมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต

อย่างมั่นคง	 การยืนหยัดต่อสู้ปกป้องเพื่อความซื่อสัตย์สุจริต	 มีความพากเพียร

มุ่งมั่นให้เกิดความซื่อสัตย์สุจริต	 หรือมีผลงานดีเด่นในการส่งเสริมความซื่อสัตย์

สุจริตให้กับบุคคลหรือสาธารณชน	

 

สำนักงาน	ป.ป.ช.	
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คำประกาศเชิดชูเกียรติ 
ผู้ที่ได้รับการยกย่องเป็นผู้ประพฤติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

ประจำปีพุทธศักราช2556 

 

	 คณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 ได้กำหนดให้มีระเบียบคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการยกย่องผู้ประพฤติปฏิบัติตน	 

ชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	 พ.ศ.	 2543	 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 2)		 

พ.ศ.	 2552	 เพื่อยกย่องผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม	

พร้อมทั้งเป็นขวัญกำลังใจในการที่จะประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์

สุจริต	ซึ่งการประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	ก่อเกิดประโยชน์

เป็นผลดีต่อราชการ	 สังคม	 และประเทศชาติอย่างสูงยิ่ง	 และผู้ที่ได้รับ	 

การยกย่องเป็นผู้ประพฤติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	 ประจำปี	 

พุทธศักราช	 2556	 ประกอบด้วย	 เจ้าหน้าที่ของรัฐ	 จำนวน	 34	 ราย	 และ

กัลยาณมิตร	จำนวน	3	ราย		

 คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	จึงขอประกาศเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่ได้รับการยกย่อง

เป็นผู้ประพฤติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	 ประจำปีพุทธศักราช	 2556	

และขอให้บุคคลเหล่านี้	 เป็นต้นแบบแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ	 และบุคคลทั่วไป	 

ในการยึดถือเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตต่อไป	 โดยมุ่งผลประโยชน์	 

ของประเทศชาติเป็นสำคัญ	 และร่วมสร้างสังคมแห่งความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่

ประเทศไทยของเราทุกคน	

 

 

(นายปานเทพ	กล้าณรงค์ราญ)	

ประธานกรรมการ	ป.ป.ช.	
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1.	พลอากาศโท	โสภณ	สรรพนุเคราะห์	
	 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์	

	 เทคโนโลยีการบินและอวกาศ	

	 กองทัพอากาศ	

	 กระทรวงกลาโหม	

 

พฤติกรรม/เกียรติประวัติที่สมควรรับการยกย่อง	

	 ตลอดระยะเวลาในการรับราชการเกี่ยวข้องโดยตรงกับกระบวนการ

จัดซื้อจัดจ้าง	 และการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะเชิงพัสดุเพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง	 

ไม่น้อยกว่า	3,000	เรื่อง	ซึ่งงานทุกโครงการไม่ว่าวงเงินงบประมาณน้อยหรือมาก

ก็จะดำเนินการด้วยการสำนึกว่า	 “ต้องยึดถือผลประโยชน์ของกองทัพอากาศ	

และประเทศชาติเป็นหลัก”	โดยไม่กังวลถึงผลกระทบใดๆ	ที่จะเกิดขึ้น	งานทุกงาน

จึงมีคุณค่าสำหรับความซื่อสัตย์สุจริตเท่าเทียมกันซึ่งผลจากการทำงานที่ผ่านมา	

ไม่ปรากฏความเสียหายต่อทางราชการและช่วยประหยัดงบประมาณให้

กองทัพอากาศจำนวนมากจนเป็นที่ประจักษ์กันโดยทั่วทั้งกองทัพอากาศ	

	 ปี	 พ.ศ.2546	 ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานอนุกรรมการ	 คณะ

อนุกรรมการกำหนดขอบเขตของระบบงานโครงการระบบสารสนเทศด้านการ

ส่งกำลังบำรุงของกองทัพอากาศ	 (LMIS)(ด้านการส่งกำลัง)	 ซึ่งในการตรวจสอบ

ความต้องการในระบบงานพบข้อบกพร่องและสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้

ระบบงานสมบูรณ์ยิ่งขึ้น	 จำนวน	 73	 ข้อ	 แจ้งให้บริษัทดำเนินการปรับปรุง

แก้ไขเอกสารให้เป็นไปตามขอบเขตระบบงาน	

	 มีความตั้งใจจริงที่จะถ่ายทอดและปลูกฝังให้ข้าราชการ	 มีจิตใต้สำนึก

ที่ดีในการปฏิบัติงานบนพื้นฐานความซื่อสัตย์สุจริตเที่ยงธรรม	 มีความสุขด้วย

การดำเนินชีวิตด้วยการบรรยายที่ใช้ภาษาง่ายๆ	 ในเรื่องเกี่ยวกับธรรมะที่
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สามารถประพฤติปฏิบัติในช่วงบ่ายวันพุธให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา	 หรือได้รับ
เชิญให้ไปบรรยายให้กับข้าราชการของส่วนราชการกองทัพอากาศ	 เช่น	 เรื่อง
ดุลยภาพของชีวิต	 ปัญหายาเสพติด	 การดำเนินชีวิตตามหลักฆราวาสธรรม	 4	
เรื่องภูมิคุ้มกันจิตใจ	 คือให้มีสติ	 รู้ตัวว่า	 กำลังคิด	 กำลังทำอะไร	 และเรื่องการ
เลี้ยงดูจิตใจ	 เพื่อให้จิตแข็งแรงและมีความสุข	 ได้แก่	 การให้ทาน	 ฟังธรรม	
เจริญภาวนา	 ทำสมาธิ	 ศึกษาเปลี่ยนแปลงทางสังคม	 การมีชีวิตด้วยจิตว่าง	
รวมทั้งวางตนเป็นแบบอย่างที่ดี	 ทำให้ผู้บังคับบัญชาเชื่อถือ	 ไว้วางใจและผู้ใต้
บังคับบัญชาให้ความเคารพและนับถือ	ศรัทธาในคุณงามความดี	ความซื่อสัตย์
สุจริต	เหมาะสมกับการเป็นผู้นำและผู้บังคับบัญชาที่ทุกคนยอมรับนับถือ	
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2.	ร้อยตรี	วิทวัส	นกน้อย	 	
	 ผู้บังคับหมวดกองพันทหารราบโรงเรียนนายร้อย	
	 พระจุลจอมเกล้า	
	 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	(รร.จปร.)	
	 กระทรวงกลาโหม	

 
พฤติกรรม/เกียรติประวัติที่สมควรรับการยกย่อง	
	 ปี	 2548	 มีชาวนานำข้าวเปลือกมาเสนอขายให้กับโรงสีข้าว	 รร.จปร.	
จำนวน	10	 เกวียน	 โดยอ้างว่าเป็นข้าวหอมมะลิ	 105	จึงได้ทำการตกลงราคา
ตามคุณภาพของข้าวที่ได้กำหนดไว้	 แต่เมื่อถึงกำหนดวันรับข้าวปรากฏว่ามี
ข้าวประมาณ	 10	 เกวียน	 แต่ก่อนจะขนขึ้นรถเพื่อนำไปชั่ง	 ข้าพเจ้าได้ขอ
สำรวจข้าวอีกครั้งหนึ่ง	 และพบว่าไม่ใช่ข้าวหอมมะลิ	 105	 จริงทั้งหมดตาม	 
ที่ตกลงไว้	 แต่เป็นข้าวหอมปทุมผสมอยู่ประมาณครึ่งหนึ่ง	 ข้าพเจ้าจึงถาม
เจ้าของข้าวว่ามีข้าวหอมปทุมปนอยู่หรือเปล่า	 ตอนแรกเจ้าของข้าวตอบว่า
เป็นข้าวหอมมะลิ	 105	ทั้งหมด	ข้าพเจ้าจึงตอบไปว่า	“ข้าพเจ้าเป็นลูกชาวนา	
ทำนาปลูกข้าวเอง	 และระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่ที่โรงสีข้าวข้าพเจ้า	 สัมผัส	 
ข้าวเปลือกมาตลอด	 จึงรู้ได้ว่าข้าวเปลือกดังกล่าวไม่ใช่ข้าวหอมมะลิ	 105	
ทั้งหมดแน่นอน”	 ข้าพเจ้าได้พูดกับเจ้าของข้าวว่า	 โรงสีข้าวนี้	 เป็นโรงสี
พระราชทานจากในหลวงซึ่งพระราชทานให้แก่	 รร.จปร.	 และประชาชน	 
ในพื้นที่ใกล้เคียง	 ข้าพเจ้าจึงไม่ซื้อข้าวดังกล่าว	 สักครู่ต่อมาเจ้าของข้าวได้	 
บอกว่าข้าวดังกล่าวมีข้าหอมปทุมผสมอยู่ด้วย	 และขอให้ซื้อข้าวในราคาเต็ม	
แต่เขาจะขอคิดเป็นราคาของข้าวหอมประทุม	 โดยเสนอให้ข้าพเจ้ารับค่า	 
ส่วนต่างนั้นไว้	 ข้าพเจ้าจึงบอกว่า	 ทำอย่างนั้นไม่ได้	 ความลับไม่มีในโลก		 
ถึงแม้คนอื่นไม่รู้	 ตัวเองก็รู้อยู่ดีและเป็นเงินของราชการด้วย	 จึงมารายงาน	 
ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ	
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		 ปี	 พ.ศ.	 2535	 มีสองสามีภรรยาได้ไถปรับปรุงพื้นที่ที่ดินรุกเข้ามาใน
ทางสาธารณะประโยชน์และทำการออกโฉนดทับซ้อนที่ของทางราชการ		 
ต่อมาเมื่อปี	พ.ศ.	2543	สองสามีภรรยา	ฟ้องร้องผู้ใหญ่บ้าน	กรณีไม่มายืนยัน
หลักเขตออกโฉนดให้กับสองสามีภรรยา	 และผู้ใหญ่บ้านได้มาขอร้องให้
ข้าพเจ้าเป็นพยานร่วมกับชาวบ้านท่านอื่นๆ	 ในขั้นตอนกระบวนการยุติธรรม	
ข้าพเจ้าให้การกับศาลว่า	 ข้าพเจ้าเคยเห็นว่าทางสาธารณะประโยชน์นี้		 
แต่ก่อนมีความกว้างประมาณ	5	ถึง	6	 เมตร	บางช่วงมีความกว้างถึง	7	 เมตร
แต่ปัจจุบันบางช่วงเหลือไม่ถึง	 3	 เมตร	บางส่วนเกิดจากสองสามีภรรยาบุกรุก
คันดินมาถมทางให้แคบลง	 สุดท้ายศาลตัดสินให้ที่ดินช่วงที่มีข้อพิพาท		 
มีความกว้างประมาณ	5	-	6	เมตร	เนื้อที่ประมาณกว่า	200	ตารางวา	ตกเป็น
ของทางราชการ		
	 ตลอดชีวิตรับราชการประมาณเกือบ	 30	 ปีข้าพเจ้าได้ตั้งปณิธานไว้ว่า
จะปฏิบัติงานด้วยความขยัน	 หมั่นเพียร	 ซื่อสัตย์สุจริต	 ไม่ถือเอาประโยชน์	 
ส่วนตนมาใช้ในงานของทางราชการโดยเด็ดขาด	
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3.	นายพินิจ	กัลยาณมณีกร			
	 สถิติจังหวัดนนทบุรี		
	 สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี	
	 สำนักงานสถิติแห่งชาติ	
	 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	

 
พฤติกรรม/เกียรติประวัติที่สมควรรับการยกย่อง	
 ปี	พ.ศ.	2554	-	2555	การตรวจรับพัสดุโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้	
ICT	 ชุมชน	 เพื่อพ่อหลวง	 ในฐานะประธานการตรวจรับ	 ซึ่งมีประเด็นปัญหา
สงสัยและรายละเอียดที่พบ	 และข้อร้องเรียนจากบริษัทผู้แพ้การประมูล	 
หลายประการ	 ทำให้ข้าพเจ้าต้องพิจารณารายละเอียดอย่างรอบคอบ	 เมื่อพบ
ปัญหาได้แจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามสัญญาและ
คุณลักษณะที่กำหนด	 โดยจะไม่ทำการตรวจรับอย่างเด็ดขาด	 พร้อมทั้งแจ้งให้
กระทรวงรับทราบ	เพื่อเร่งรัดติดตามคู่สัญญาให้ถือปฏิบัติ		
	 พ.ศ.	 2550	 เกิดปัญหาเกี่ยวกับการประเมินผลการบริหารกิจการ	 

บ้านเมืองที่ดี	ขององค์การบริหารส่วนตำบล	ในจังหวัดอุทัยธานี	จำนวน	4	แห่ง	
ซึ่งมีผลรวมคะแนนประเมินจากคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเท่ากัน	ทำให้
ไม่สามารถหาข้อสรุปหรือคัดเลือกองค์การบริหารส่วนตำบลที่จะได้รับรางวัล
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	(จำนวน	1	ล้านบาท	พร้อมโล่รางวัล)	ประธานคณะ
กรรมการและคณะกรรมการ	 จึงได้มอบหมายให้เป็นประธานในการพิจารณา
ตัดสินใจ	 ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าลำบากใจ	 เนื่องจากมีผลประโยชน์หรือมีหน่วยงาน	 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำนวนมากประกอบกับการที่ไม่มีประสบการณ์หรือข้อมูล
สำหรับการพิจารณา	 ข้าพเจ้าจึงจำเป็นต้องขอให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพิ่ม
เติม	 เป็นประธานท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี	 เป็นเลขานุการ	 และคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิอีกจำนวนหนึ่ง	 การทำงานต้องใช้ความละเอียดรอบคอบและ	 
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องค์ความรู้	ประสบการณ์	หลักเกณฑ์	เงื่อนไข	ข้อเท็จจริง	เพื่อพิจารณาให้เกิด
ความเที่ยงธรรม	 โปร่งใส	 ตรงไปตรงมา	 รับผิดชอบ	 ซื่อสัตย์	 สุจริต	 ด้วยการ
ลงพื้นที่ตรวจสอบ	 สอบถามข้อมูลจนเป็นที่ประจักษ์ว่า	 องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านไร่	 อำเภอบ้านไร่	 จังหวัดอุทัยธานี	 เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลที่
ได้รับรางวัล		
		 ปี	 2554	 จังหวัดอ่างทอง	 ได้เกิดอุทกภัยอย่างรุนแรงและกว้างขวาง	 
ในทุกอำเภอและหลายพื้นที่ได้รับความเสียหาย	 ทั้งความเสียหายส่วนบุคคล
และความเสียหายทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน	 และได้รับการแต่งตั้งให้เป็น	 

คณะกรรมการแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดอ่างทอง	ทำให้รับทราบถึงความเสียหาย
และผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง	 นอกจากนั้น	 จังหวัดอ่างทอง
ยังได้แต่งตั้งข้าพเจ้าให้เป็นหัวหน้าคณะติดตามการฟื้นฟูเยียวยาภายหลังจาก
การเกิดอุทกภัย	 โดยรับผิดชอบเขตอำเภอไชโย	 จังหวัดอ่างทอง	 ซึ่งมีแผนงาน
โครงการฟื้นฟูถนนจำนวนหลายเส้นทาง	 ในทุกตำบลของอำเภอไชโย	 จึงได้
ออกติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ที่กำหนด	 และได้พบข้อสงสัยจึงได้รายงานให้คณะกรรมการได้รับทราบ		 
รวมถึงแจ้งให้นายอำเภอไชโยกำกับดูแลติดตามตรวจสอบต่อไป	 และได้	 
ออกติดตามผลอย่างต่อเนื่อง	 และมีบางโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้
ตามแผนจึงต้องถูกปรับตามสัญญา	
	 ภารกิจหน้าที่ที่รับผิดชอบ	 ส่วนใหญ่เป็นงานด้านวิชาการที่ต้องอาศัย
ความพากเพียรในเรื่องข้อมูลสารสนเทศ	 เพื่อการวิเคราะห์สังเคราะห์อย่าง
เป็นระบบตามหลักวิชาการที่ต้องทำด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	ไม่บิดเบือนข้อมูล

หรือสารสนเทศ	 เพื่อป้องกันความเสียหายต่อส่วนรวมหรือต่อองค์กรหน่วยงาน	
ที่เน้นเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตในหน้าที่	 จึงมีความมุ่งมั่นที่จะพยายามรักษา
ความซื่อสัตย์ทั้งต่อหน้าที่และการดำรงชีวิตประจำวันด้วยการปฏิบัติตนให้	 
ผู้บังคับบัญชา	 ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานในทุกระดับทั้งในหน่วยงาน
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และต่างหน่วยงานเกิดการยอมรับ	 โดยเฉพาะภารกิจหน้าที่ที่ดำรงตำแหน่งที่
ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารจากข้อเท็จจริงที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่การนำ
เสนอและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ		
	 จากความมุ่งมั่นเพื่อให้เกิดความซื่อสัตย์สุจริตจะต้องมีความพยายาม
และแสวงหาปัจจัยพื้นฐานในการสร้างภูมิคุ้มกันในเรื่องความไม่สุจริต		 
การขาดศีลธรรม	 คุณธรรมและผลประโยชน์แม้จะมีโอกาสและช่องทางในการ
แสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเอง	 แต่ข้าพเจ้าจะไม่ยอมให้กิเลสและความโลภ
มีอำนาจเหนือจิตใจและความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเป็นข้าราชการที่ดี	 เป็นข้ารับใช้

แผ่นดิน	 การทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมจากภารกิจหลักของหน่วยงาน
จำเป็นต้องมีความขยัน	 พากเพียร	 ซื่อสัตย์	 รับผิดชอบและยึดมั่นในหลักการ
ในวิชาชีพของตนเอง		
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4.	นายมูฮัมหมาด	ยังหะสัน	 	
	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ																

	 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ	

	 และสิ่งแวดล้อม	

	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	

 

พฤติกรรม/เกียรติประวัติที่สมควรรับการยกย่อง	

	 นับตั้งแต่เข้ารับราชการตั้งแต่ปี	 พ.ศ.2550	 เป็นต้นมา	 ข้าพเจ้า	 

ปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย	 ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงาน

แก้ไขปัญหาข้อพิพาท/ข้อขัดแย้งเกี่ยวกับที่ดินของรัฐ	 ตามมาตรการของ	 

คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ	 (กบร.)	 โดยตั้งมั่นในการ

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	ถูกต้อง	 เป็นธรรม	 เสมอภาค	 โดยไม่เห็น

แก่อามิสสินจ้าง	 และไม่เลือกปฏิบัติระหว่างราษฎรผู้ได้รับความเดือดร้อนกับ

หน่วยงานของรัฐ	 ที่มีหน้าที่ดูแลรักษา	 คุ้มครองป้องกันที่ดินของรัฐตาม

กฎหมาย	

	 กรณีดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน	กรณี	ราษฎร	

“กลุ่มแผ่นดินของเรา”	 ร้องเรียนเกี่ยวกับการออกโฉนดที่ดินในเขตพระราช

กฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดิน	 อำเภอปากน้ำโพ	 อำเภอพยุหะคีรี		 

อำเภอโกรกพระ	 จังหวัดนครสวรรค์	 พ.ศ.2479	 ตามมติคณะรัฐมนตรี		 

เมื่อวันที่	 17	 กรกฎาคม	 2550	 ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา		 

ให้ร่วมเป็นคณะทำงานในการแก้ไขปัญหาให้แก่ราษฎร	 ทุกกลุ่มในพื้นที่		 

ซึ่งระหว่างเดือนธันวาคม	 2550	 –	 กันยายน	 2552	 ได้ดำเนินการพิสูจน์สิทธิ	 

ในที่ดินให้แก่ราษฎร	 จำนวน	 1,460	 แปลง	 ปรากฏว่า	 บางครั้งมีราษฎรกลุ่ม

แผ่นดินของเรา	 จำนวนหลายร้อยคนมาชุมนุมเรียกร้องสิทธิในที่ดินเพื่อกดดัน

เจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามความต้องการของกลุ่มแผ่นดินของเรา		 
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ที่ต้องการออกโฉนดที่ดินให้ได้ทุกแปลง	กรณีนี้ได้ปฏิบัติงานโดยยืนหยัดอยู่บน

หลักการของความเสมอภาค	ความเท่าเทียมกันของราษฎรทุกกลุ่มและยืนหยัด

อยู่บนหลักการของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี	 ว่าด้วยการแก้ไขปัญหา	 

การบุกรุกที่ดินของรัฐ	 พ.ศ.2545	 ที่กำหนดให้การพิสูจน์สิทธิการครอบครอง

ที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ	 ต้องอยู่ภายใต้หลักของความถูกต้องเป็น

ธรรม	 ความซื่อสัตย์สุจริตโดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ของตนเอง	 หรือบุคคล

อื่น	 ไม่เห็นแก่อามิสสินจ้าง	 ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายไม่เอนเอียง	 เป็นเหตุ

ให้ราษฎรกลุ่มแผ่นดินของเรา	 ซึ่งไม่ยอมรับผลการพิสูจน์สิทธิเฉพาะส่วนที่ผล

การอ่าน	แปล	ตีความภาพถ่ายทางอากาศ	 (ซึ่งเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์)	

ที่ถ่ายภาพพื้นที่นั้นไว้เมื่อปี	 พ.ศ.2496	 ไม่ปรากฏร่องรอยการทำประโยชน์	

เดินทางมาชุมนุมเรียกร้องสิทธิในที่ดินที่กระทรวงมหาดไทย	 และกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ส่งผลให้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่	

13	ตุลาคม	2552		

	 บางครั้งปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐบางคน	 เชิญข้าพเจ้า

ไปรับประทานอาหาร	 เพื่อเป็นการรับรองตามมารยาท	 ซึ่งเห็นว่าความสนิทที่

เป็นการส่วนตัวมากเกินไปจะทำให้การพิจารณาเป็นไปด้วยความยากลำบาก	

จึงได้ตอบปฏิเสธทุกครั้ง	 และบางครั้งได้ปรากฏข้อเท็จจริงว่า	 มีราษฎร	 

ผู้ครอบครองที่ดินบางราย	 พยายามทำความรู้จัก	 สร้างความสนิทสนม		 

ซึ่งตระหนักดีว่า	 จำเป็นต้องหลีกห่าง	 เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วย	 

ความถูกต้อง	 เที่ยงธรรม	 ซื่อสัตย์สุจริต	 ป้องกันมิให้เกิดการแสวงหา	 

ผลประโยชน์โดยมิชอบต่อตนเองและผู้อื่น		

 กรณีการแก้ไขปัญหาข้อพิพาท	เรื่อง	สวนป่าพิบูลมังสาหาร	ขององค์การ

อุตสาหกรรมป่าไม้ทับที่ดินทำกินของราษฎร	 ในท้องที่จังหวัดอุบลราชธานี	

โดยได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	

เดินทางไปเข้าร่วมประชุม	ปรากฏว่ามีราษฎรในพื้นที่จำนวน	2	กลุ่ม	ที่มีปัญหา
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ข้อขัดแย้งกันจำนวนประมาณ	 50	 คน	 ได้เดินทางมารับฟังผลการพิจารณา	 

ซึ่งสร้างความกดดันต่อการใช้ดุลพินิจ	 การเสนอความเห็นของคณะกรรมการ	

และเนื่องจากมีตัวแทนราษฎรทั้ง	 2	 กลุ่มเข้าร่วมประชุมในฐานะคณะ

กรรมการด้วย	 โดยได้พยายามชี้นำ	 กดดันให้คณะกรรมการท่านอื่นๆ	

พิจารณาให้เป็นไปตามความต้องการของราษฎรกลุ่มของตน	 พร้อมกับตั้งข้อ

ซักถามต่อข้าพเจ้าหลายประเด็น	อย่างไรก็ตาม	ข้าพเจ้ามิได้อ่อนไหว	เอนเอียง

ไปกับท่าทีของราษฎรกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง	 หากแต่ได้แสดงความเห็นที่ตั้งอยู่บน

ความชอบด้วยกฎหมาย	 ระเบียบข้อบังคับ	 และชี้แจงว่า	 การแก้ไขปัญหา	 

ต้องเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	2	กุมภาพันธ์	2542	เรื่อง	การแก้ไข

ปัญหาสวนป่าทับที่ดินทำกินของเกษตรกร	 และให้สอดคล้องกับข้อเสนอของ

คณะอนุกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎร	 ในการประชุมเมื่อวันที่	 28	

กรกฎาคม	2552	ด้วย		
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5.	ดร.ภัทรทิพา	ศันสยะวิชัย	
	 นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ	
	 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ	
	 และสิ่งแวดล้อม	
	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	

 
พฤติกรรม/เกียรติประวัติที่สมควรรับการยกย่อง	
		 ตั้งแต่รับราชการ	 ปี	 พ.ศ.	 2539	 จนถึง	 พ.ศ.	 2555	 ได้ปฏิบัติงาน	 
ในตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมในสำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
กลุ่มพลังงาน	 รับผิดชอบงานพิจารณาเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์	 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการด้านพลังงาน	 ได้แก่	 โรงไฟฟ้า	 ท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติ	 ท่อส่งน้ำมันเชื้อเพลิง	 และสายส่งไฟฟ้า	 ซึ่งงานในหน้าที่ต้องติดต่อ	
สื่อสาร	 พบปะกับเจ้าของโครงการและบริษัทที่ปรึกษาผู้จัดทำรายงานการ	 
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุกโครงการ	 ซึ่งหลายครั้งที่เจ้าของโครงการ
ต้องการความรวดเร็วในการพิจารณา	 ต้องการให้รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโครงการของตนเองได้รับการพิจารณาก่อนโครงการอื่น	 ต้องการ
ลดมาตรการและการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการเพื่อประหยัด
งบประมาณของตนเอง	 จึงพยายามเสนอของขวัญที่มีค่าเพื่อให้ถือเสมือนเป็น
สิ่งแลกเปลี่ยนกับความรวดเร็วในการพิจารณารายงานหรือ	 ในการนำเสนอต่อ
คณะกรรมการผู้พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 หรือ	 
ในการหลบเลี่ยงมาตรการ	 โดยให้ผู้พิจารณาเพิกเฉยไม่เสนอเป็นประเด็นให้
คณะกรรมการพิจารณา	 และเคยมีกรณีที่มีการแอบตัดบางมาตรการที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ	 ออกจากรายงานเพื่อหลบเลี่ยงการปฏิบัติ
ตาม	 จึงได้แจ้งและทำความเข้าใจกับเจ้าของโครงการและผู้จัดทำรายงาน	 

เพื่อเตือนให้เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อความรับผิดชอบและจรรยาบรรณ	

ซึ่งได้แก้ไขให้ถูกต้องตามมติและไม่กล้าประพฤติแบบเดิมอีก	
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	 ตั้งมั่นอยู่ในหลักการ	“ต้องพิจารณารายงานทุกฉบับด้วยความซื่อสัตย์

สุจริต	 และจริงใจต่อหลักวิชาการและการเป็นข้าราชการพลเรือนที่ดี”	 ซึ่งต้อง

คำนึงถึงประโยชน์สุข	 ความปลอดภัยด้านสุขภาพและคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ

ส่วนรวม/ประชาชน/ชุมชน	 เป็นสำคัญ	 ทั้งนี้เนื่องจากประชาชน/ชุมชนส่วน

ใหญ่ของประเทศเป็นผู้ที่ไม่มีโอกาสรับรู้เรื่อง	 (โครงการพัฒนา)	 ที่จะเกิดขึ้น

ใหม่ในพื้นที่ของตนและ	 ไม่มีความรู้ทางวิชาการในด้านสิ่งแวดล้อมและ

สุขภาพที่จะพิจารณาด้วยตัวเองได้	 ข้าราชการนักวิชาการเป็นผู้ซึ่งมีความรู้

เฉพาะด้านมากกว่าจึงต้องเป็นผู้ปกป้องคุณภาพชีวิต	 (สุขภาพ)	 และคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมแทนประชาชน/ชุมชนผู้ที่อาจได้รับผลกระทบ		
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6.	นายไพรัช	นุชเอี่ยม	 	
	 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	
	 กรมทางหลวง	
	 กระทรวงคมนาคม	

  
พฤติกรรม/เกียรติประวัติที่สมควรรับการยกย่อง	
	 เมื่อปี	พ.ศ.	2544	ได้รับมอบให้เป็นช่างควบคุมงาน	และทำหน้าที่เป็น
หัวหน้าหน่วยตรวจและแนะนำวัสดุประจำโครงการทางหลวงหมายเลข	 323	
ปรากฏว่าขณะดำเนินการก่อสร้าง	 ผู้รับจ้างมาบอกว่าจะแนะนำวัสดุแหล่ง	 
ที่ไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐานมาใช้	 เนื่องจากวัสดุมีราคาถูกกว่าและระยะทาง
ใกล้กว่า	 แต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมให้ดำเนินการ	 ผลทำให้การปฏิบัติงานเป็นไป
ด้วยความยากลำบากถูกข่มขู่ต่างๆ	 เช่น	 จะเอาโรงศพวางหน้ารถบรรทุกบ้าง	
เข้ามาฟ้องผู้บังคับบัญชาว่าช่างควบคุมงานเรียกร้องเงินทองบ้างจนเขาทำงาน
ลำบาก	 ทำให้ผู้บังคับบัญชาเรียกข้าพเจ้ามาชี้แจง	 แต่ข้าพเจ้าก็ยืนยันว่าแม้แต่
น้ำสักแก้วก็ไม่เคยได้ดื่มของผู้รับจ้างรายนี้	ซึ่งเจ้านายยังรับฟัง	และมอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีตลอดมา	และได้ควบคุมงานอีกหลายโครงการฯ	ผลก็คือ	
ถนนสายดังกล่าวยังมั่นคงแข็งแรงและสามารถใช้งานได้จนถึงปัจจุบัน	 เป็นสิ่ง
ยืนยันได้ถึงความตั้งมั่นซื่อสัตย์สุจริต	ยืนอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง	
	 ในการปฏิบัติงานต้องใช้ความพยายามศึกษาค้นคว้าใฝ่หาความรู้ให้
เกิดความรู้	 ความเข้าใจอย่างท่องแท้ซึ่งต้องใช้ความพยายาม	 ความอุตสาหะ
อย่างสูงเพื่อทำในสิ่งที่ถูกต้องและถูกหลักวิชาการ	 ซึ่งต้องตั้งใจและเรียนรู้
อย่างจริงจัง	 กว่าจะเป็นที่ยอมรับจากทั้งผู้รับจ้างและเพื่อนร่วมงาน	 ตลอดจน
ผู้บังคับบัญชา	 โดยส่วนใหญ่ผู้รับเหมาจะทำแบบง่าย	 ลดรายจ่าย	 ลดระยะ
เวลาดำเนินงาน	แต่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ	และอาจจะสร้างความเสียหาย
ต่อถนนได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว	 และยืนยันว่าต้องดำเนินการให้ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ	
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7.	นายจักรกฤช	ตั้งใจตรง	 	
	 วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ	
	 กรมการขนส่งทางบก	

	 กระทรวงคมนาคม	

	

พฤติกรรม/เกียรติประวัติที่สมควรรับการยกย่อง	

	 เมื่อเข้ารับราชการใหม่ๆ	 ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการ	 

ในกลุ่มวิชาการและวิศวกรรมฝ่ายมาตรฐานเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบ		 

ซึ่งมีหน้าที่จัดทำข้อกำหนดทางเทคนิคด้านความปลอดภัยของยานยนต์		 

ครั้งหนึ่งบริษัท	 ก	 ได้นำเข้ารถบรรทุกที่ติดตั้งโม่ปูนจากประเทศจีน	 มาขอรับ

ความเห็นชอบ	 แต่เมื่อข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้วพบว่า	 รถดังกล่าวเมื่อทำการ

บรรทุกคอนกรีตผสมเสร็จแล้วจะมีน้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกเกินกว่าที่

กฎหมายกำหนด	 เนื่องจากโม่ปูนมีขนาดใหญ่มาก	 ข้าพเจ้าจึงปฏิเสธที่จะ

ดำเนินการให้และได้แจ้งให้ผู้นำเข้ารายดังกล่าวดำเนินการเปลี่ยนโม่ปูนและ

นำรถเข้ามารับการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง	ผู้แทนบริษัทดังกล่าวได้ทำการเจรจา

ต่อรองให้ข้าพเจ้าปรับปรุงค่าต่างๆ	 ที่ใช้ในการคำนวณเพื่อให้รถดังกล่าวเป็น

ไปตามเงื่อนไขและสามารถให้ความเห็นชอบได้พร้อมกับเสนอเงินจำนวนหนึ่ง

ให้กับข้าพเจ้า	แต่ข้าพเจ้าปฏิเสธที่จะดำเนินการและยืนยันให้นำรถดังกล่าวไป

เปลี่ยนโม่ปูนและนำกลับมาตรวจสอบอีกครั้งทางผู้แทนบริษัทแสดงความ	 

ไม่พอใจเป็นอย่างมากและแจ้งว่าจะทำการร้องเรียนข้าพเจ้าว่าไม่ยอมทำการ

พิจารณาให้ความเห็นชอบรถโดยมีอคติกับบริษัทพร้อมกับกล่าวว่าจะถอน

เรื่องออกและให้ผู้อื่นทำแทน	 ข้าพเจ้าก็ยังคงยืนยันเช่นเดิม	 สุดท้ายบริษัท	 

ดังกล่าวก็ถอนเรื่องออกไปและข้าพเจ้าก็ไม่ได้พบกับบริษัทดังกล่าวอีกเลย	

เรื่องนี้ทำให้ข้าพเจ้ามีความภาคภูมิใจว่าข้าพเจ้าสามารถเอาชนะความโลภ	 

ในทรัพย์สิน	
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	 เมื่อคราวที่บริษัท	 ก	 ได้นำเข้ารถบรรทุกที่ติดตั้งโม่ปูนจากประเทศจีน

เพื่อนำเข้ามารับความเห็นชอบ	 ผู้แทนบริษัทฯ	 ได้เสนอวิธีการให้ข้าพเจ้าทำการ

รับรองรถเฉพาะในส่วนของคัสซีรถ	 (ไม่รวมโม่ปูน)	 ซึ่งในทางข้อกฎหมายนั้น

สามารถทำได้แต่ข้าพเจ้าพิจารณาเห็นว่าการกระทำดังกล่าวอาจเข้าข่ายร่วม

มือกับบริษัทฯ	 หากข้าพเจ้าให้ความเห็นชอบไป	 เอกสารหลักฐานการนำเข้า

และเอกสารการให้ความเห็นชอบจะขัดแย้งกันเอง	 เนื่องจากในใบนำเข้าจะ

ระบุว่าเป็นรถบรรทุกเฉพาะกิจ	 (ติดตั้งโม่ปูน)	 แต่ครั้นให้ความเห็นชอบกลับ

กลายเป็น	 คัสซีรถบรรทุก	 (มิได้ติดตั้งโม่ปูน)	 ผู้แทนบริษัทฯ	 แสดงความ	 

ไม่พอใจอย่างเห็นได้ชัดและได้ใช้วิธีการเข้าพบผู้ที่มีอำนาจสูงกว่าข้าพเจ้า		 

ในคราวนั้นข้าพเจ้าถูกเรียกเข้าไปชี้แจงที่มาที่ไปของปัญหา	 หลังจากที่ข้าพเจ้า

ได้อธิบายความเรียบร้อย	 จึงได้มีการเรียกประชุมวิศวกรทุกท่านเพื่อซักซ้อม

การปฏิบัติงานให้มีมาตรฐานเดียวกันมีวิศวกรหลายท่านเห็นแย้งกับข้าพเจ้าว่า

นั้นเป็นสิทธิของผู้ขอความเห็นชอบซึ่งสามารถกระทำได้	 และในทางปฏิบัติ

ผู้นำเข้าอาจนำรถเข้ามาทั้งคัน	 และอาจถอดอุปกรณ์บางส่วนนำไปขายหากมี

ความได้เปรียบทางด้านภาษี	 แต่ข้าพเจ้ายืนยันว่า	 เหตุการณ์ดังกล่าวมีโอกาส

เกิดขึ้นได้น้อยมาก	 และมีความเป็นไปได้สูงว่าผู้นำเข้าจะทำแค่รถตัวอย่าง	 

ที่ถอดโม่ปูนออกแล้วนำมาตรวจสอบแต่คันอื่นๆ	 ก็จะไม่ดำเนินการอะไร	 และ

ใช้วิธีการนำรถดังกล่าวไปจดทะเบียนในจังหวัดที่มีเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถ	 

ที่ไม่รอบคอบ	 หรือมีความสัมพันธ์อันดีและใช้วิธีเจรจากับเจ้าหน้าที่ตรวจ

สภาพรถเพื่อขอจดทะเบียนต่อไป	 ที่ประชุมส่วนใหญ่หลังจากที่ได้รับฟังคำ

ชี้แจงก็มีความเห็นตรงกันและได้กำหนดเป็นแนวปฏิบัติว่าจะต้องดำเนินการ

ให้ความเห็นชอบรถโดยพิจารณาถึงความสอดคล้องกับเอกสารแวดล้อมอื่นๆ	

ด้วย	
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	 ในการปฏิบัติงานยึดถือการทำงานเพื่อราชการมาโดยตลอด	 โดยมี

ความเชื่อว่าข้าราชการจะต้องทำงานรับใช้ประชาชน	กิจการงานใดๆ	ทีป่ระชาชน

จะต้องเกี่ยวข้องกับราชการจะต้องทำให้มีความโปร่งใสที่สุด	 งานราชการส่วน

ใหญ่จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับงานเอกสารสูงมาก	 สาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดการ

ติดสินบนเจ้าพนักงานมาจากการที่ราชการไม่สามารถให้ข้อมูลพื้นฐานแก่

ประชาชนผู้มาติดต่อได้อย่างครบถ้วน	 ข้าพเจ้าจึงทุ่มเทจัดทำกระบวนการ

ทำงานในรูปแบบของประกาศหรือระเบียบและทำการเผยแพร่ออกไปให้กว้าง

ขวางที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้		

	 เป็นผู้ที่ทำ	 website	 ของสำนักวิศวกรรมยานยนต์	 เพื่อให้ความรู้	 

เกี่ยวกับกฎ	ระเบียบต่างๆ	หรือรายการให้ความเห็นชอบรถต่างๆ	และปัจจุบัน

ก็ใช้เป็นช่องทางที่จะสื่อสารกับผู้ที่มีความสนใจที่จะมาดำเนินการขอรับ	 

ความเห็นชอบแบบรถ	 หรือการขอรับรองรถจักรยานยนต์หรือเครื่องบันทึก

ข้อมูลการเดินทางของรถด้วยโดยในหัวใจของข้าพเจ้าอยากจะให้กรมการ

ขนส่งทางบกเป็นหน่วยงานที่ปลอดจากการคอร์รัปชันและก้าวขึ้นสู่หน่วยงาน

ที่ทันสมัยที่สุดในกระทรวงคมนาคมในทุกๆ	ด้าน	
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8.	นางสาวก่องกนก	เมนะรุจิ		
	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	
		 สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร	
	 กระทรวงคมนาคม		

 

พฤติกรรม/เกียรติประวัติที่สมควรรับการยกย่อง	 	 	

	 ในชีวิตรับราชการได้ดำรงตนตั้งมั่นอยู่ในจรรยาบรรณของข้าราชการ	

และตั้งมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมั่นคงมาโดยตลอด	 ได้รับการแต่งตั้ง	 

เป็นคณะกรรมการการจัดจ้างและคณะกรรมการตรวจการจ้างของโครงการต่างๆ	

ที่มีงบประมาณค่อนข้างสูง	 ซึ่งได้ดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเข้มงวด	 

ให้ดำเนินการตามระเบียบ/กฎ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	 อย่างครบถ้วนและรักษา

ผลประโยชน์ของภาครัฐและประชาชนอย่างสูงสุดมาโดยตลอด	 โดยหลักฐาน

คือทุกโครงการที่ร่วมดำเนินการไม่ปรากฏคำร้องเรียนถึงความไม่โปร่งใสใน

การดำเนินงานจัดจ้างหรือตรวจการจ้างจากกลุ่มบริษัทที่เสนอตัวเข้ามารับงาน

แต่อย่างใด	 โดยเฉพาะช่วงที่ปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักพัฒนาระบบการขนส่งและ

จราจร	(สพร.)	

 ขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ที่	สพร.	 ได้รับมอบให้ร่วมดำเนินงานด้านการพัฒนา

ระบบขนส่งมวลชนทางราง	 ที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	

และการมีส่วนร่วมของประชาชน	 โดยในหลายโครงการต้องมีการชี้แจงให้

ข้อมูลรับความคิดเห็นจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการซึ่งมีทั้งผู้	 

ที่เห็นด้วยต่อโครงการ	 และผู้ที่มีปฏิกิริยาต่อต้านโครงการอันเนื่องมาจาก

หลายสาเหตุพร้อมทั้งแสดงกริยาคุกคามข่มขู่	 ซึ่งข้าพเจ้าจะยืนหยัดต่อสู้ด้วย

ความใจเย็น	 สุขุม	 พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลอย่างครบถ้วน	 เพื่อปกป้องรักษา	 

ผลประโยชน์ของประเทศอย่างเต็มที่และดูแลผลประโยชน์ของชุมชนให้	 

เหมาะสมอย่างซื่อสัตย์สุจริต	
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ทุกครั้งที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการทำงานแก่

ข้าราชการ/พนักงานใหม่	 จะถ่ายทอดความรู้ทุกอย่างอย่างเต็มที่	 พร้อมทั้ง

เสริมสร้างทัศนคติเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่	 ด้วยมุ่งหวังให้องค์กร	 

มีบุคลากรเต็มเปี่ยมด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่	 เพื่อให้องค์กรเป็น	 

หน่วยงานที่ดำเนินงานด้วยความโปร่งใสและความซื่อสัตย์สุจริตอย่างเสมอต้น

เสมอปลาย		

	 ได้รับคัดเลือกให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น	 ปี	 2542	 ขณะที่เป็น

ข้าราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี	
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9.	นางวารีรัตน์	เลิศนที	 	
	 เภสัชกรชำนาญการพิเศษ	
		 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	

		 กระทรวงสาธารณสุข	

 

พฤติกรรม/เกียรติประวัติที่สมควรรับการยกย่อง	

	 ในการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน	 จะตั้งมั่นในความสุจริตอย่างมั่นคง

มานานกว่า	10	ปี	ไม่เคยนำเรื่องร้องเรียนที่เป็นความลับไปพูดคุยหรือบอกกล่าว

กับบุคคลภายนอก	 หรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ใดผู้หนึ่งที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับ

เรื่องร้องเรียนนั้นๆ	 แม้แต่เพื่อนของตนที่เคยถูกร้องเรียนก็ดำเนินการไปตาม

ขั้นตอน	 โดยไม่ใช้ความคุ้นเคยในการแก้ไขข้อมูลเรื่องร้องเรียนหรือทำลาย

หลักฐานการร้องเรียน	 ทุกเรื่องที่ผ่านเข้ามาในระบบรับเรื่องร้องเรียนจะถูก

ดำเนินการตามไปขั้นตอน	และรักษาความลับเป็นอย่างดี	

	 งานบริการรับเรื่องร้องเรียน	 เป็นงานที่ต้องอาศัยบุคลากรที่มีทักษะ	 

ในการเจรจาอย่างดี	 ต้องเป็นผู้ที่มีความอดทนอดกลั้นสูง	 โดยเฉพาะพนักงาน

รับสาย	 โดยเจ้าหน้าที่ที่อยู่ประจำในศูนย์รับเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ		 

มีข้าราชการเพียงคนเดียว	 จึงจำเป็นต้องจัดจ้างลูกจ้างมาช่วยปฏิบัติงาน		 

ซึ่งพนักงานเหล่านั้นมีค่าตอบแทนต่ำ	 และไม่มีสวัสดิการอื่นใดรองรับ	 ทำให้

เกิดการลาออกบ่อย	 จำเป็นต้องเปิดรับสมัครและคัดเลือกเจ้าหน้าที่มาสมัคร	

และจะได้รับการขอร้องจากเจ้าหน้าที่เหล่านั้น	 ให้ช่วยรับบุตรหลานของตน

เข้าทำงานด้วยโดยอาศัยความสนิทสนมส่วนตัว	 โดยข้าพเจ้าคำนึงถึงเรื่อง

ความเป็นธรรม	และคำนึงถึงประโยชน์ที่หน่วยงานจะได้รับ	ผู้สมัครทุกคนต้อง

ผ่านทั้งการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์	 การคัดเลือกบุคคลก็เป็นไป

ตามผลสอบนั้น	
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	 กรณีร้องเรียนเกี่ยวการโฆษณายาแผนโบราณชนิดหนึ่ง	 ได้ให้ทีมงาน

ตรวจสอบโดยจากการเฝ้าระวังโฆษณาผ่านโทรทัศน์ดาวเทียมหลายช่องพบว่า

มีหลักฐานการโฆษณาจริง	 จึงได้เตรียมเอกสารหลักฐานข้อมูลโฆษณาดังกล่าว

ประกอบข้อความการโฆษณา	 แผ่นบันทึกข้อมูลและเอกสารการร้องเรียน	 

ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีจำนวนหลายครั้ง	 จนกระทั่งปรากฏว่า	 

ผู้ประกอบการรายนี้ ได้ไปร้องเรียนต่อนักการเมืองว่า	 อย.กลั่นแกล้ง		 

ซึ่งข้าพเจ้าฯ	 ก็ยืนหยัดในความถูกต้อง	 ดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	

ยึดถือประโยชน์และความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นสำคัญ	

	 กรณีการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนน้ำหมักชนิดหนึ่งว่ารักษาโรคได้

สารพัดโรค	 โดยผู้ร้องเรียนให้ข้อมูลว่าเป็นเจ้าของเคเบิลทีวีและจานดาวเทียม	

แต่ผู้ร้องเรียนไม่ได้ส่งหลักฐานการโฆษณามาให้กับ	อย.	ตนและทีมงานต้องหา

หลักฐานการโฆษณาและรวบรวมส่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมาย	

รวมถึงต้องอธิบายหรือโต้ตอบแบบสุภาพกับผู้สอบถามบางคนที่ใช้วาจา	 

ไม่สุภาพ	 หรือต่อว่าอย่างรุนแรงหรือข่มขู่	 เช่น	 “คุณไปกลั่นแกล้งป้าเขาทำไม	

ยาของเขาใช้ดีออก	 มีคนใช้แล้วหายออกเยอะแยะ	 ระวังให้ดี”	 เป็นต้น	

นอกจากนี้	 ยังต้องเดินทางไปให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ถึงสาเหตุความเป็นไป	 

ของคดีดังกล่าวที่สถานีตำรวจในฐานะพยานในการดำเนินคดีรายนี้อีกด้วย	

	 กรณีเรื่อง	 “ขอให้ตรวจสอบอาหารติดฉลากลวง”	 ผู้ร้องฯ	 แจ้งว่า		 

ได้รับกระเช้าของขวัญเมื่อ	 29	ธันวาคม	2554	 เมื่อเปิดกระเช้าพบวุ้นน้ำเชื่อม

ที่บรรจุมาในกระเช้า	 สีผลิตภัณฑ์ค่อนข้างเหลือง	 จึงดูที่ขวดพบว่าผลิตภัณฑ์	 

ดังกล่าวระบุผลิตวันที่	 5	 มกราคม	 2555	 ซึ่งยังมาไม่ถึง	 ผู้ผลิตอยู่ต่างจังหวัด

ขอให้ตรวจสอบ	 ข้าพเจ้าได้ส่งเรื่องให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่

ตรวจสอบโดยบริษัทยอมรับว่าระบุวันผลิตก่อนจริง	 โดยให้เหตุผลว่าเพื่อให้	 

ผู้บริโภคสบายใจว่าไม่ได้รับประทานของเก่าค้างปี	 โดยจังหวัดได้ตักเตือน	 

ผู้ผลิตแล้ว	 แต่ข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยกับคำชี้แจงของบริษัท	 และได้แจ้งผลให้	 
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ผู้ร้องฯ	 ทราบ	 ซึ่งผู้ร้องฯ	 แสดงน้ำเสียงไม่พอใจเป็นอย่างมาก	 เกิดการต่อว่า

อย่างรุนแรง	 ข้าพเจ้าไม่ได้โกรธผู้ร้องเรียน	 และเสนอขอให้พิจารณาเรื่อง

ทั้งหมดอีกครั้งโดยปรึกษาผู้บริหาร	 อย.	 และรวบรวมหลักฐานที่มีอยู่	 เพื่อ

ปรึกษากับนิติกรของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาด้วย	 จนในที่สุด

สามารถดำเนินคดี	ผู้ประกอบการรายนี้ได้	จึงได้แจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบ		

	 จะเห็นได้ว่าการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนเป็นสิ่งที่จำเป็น	 

อย่างยิ่งที่ต้องดำเนินการภายใต้ความซื่อสัตย์สุจริตภายใต้แรงกดดันความ

พยายามและความอดทนเป็นอย่างสูง		

	 ตั้งแต่ปีงบประมาณ	 2542	 เป็นต้นมา	 ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ

งานรับเรื่องร้องเรียนของสำนักงาน	 อย.	 ซึ่งขณะนั้นมีเจ้าหน้าที่ธุรการเพียง		 

1	 คน	 การจัดเก็บข้อมูลยังไม่เป็นระบบ	 ทำให้เข้าถึงข้อมูลร้องเรียนได้ง่าย		 

ซึ่งเป็นข้อมูลที่ต้องเก็บรักษามีการกำหนดชั้นความลับ	 และการที่ข้อมูลไม่เป็น

ระบบทำให้การติดตามเรื่อง	 การสืบค้น	 รวมถึงการจัดทำรายงานมีความ	 

ยุ่งยาก	จึงได้ริเริ่มพัฒนางานรับเรื่องร้องเรียนหลายประการ	อาทิ		

	 1)	 จัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียน	 มีการกำหนดรหัส

เข้าใช้งาน	 ผู้ที่เข้าใช้งานสามารถตรวจสอบ	 ติดตามเรื่อง	 ค้นหาเรื่องเดิม	 และ

ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้เกิดความโปร่งใสในการทำงาน	 และ

สามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน	 ทุกเรื่องร้องเรียนได้รับการดูแล	 ระบบ	 

ดังกล่าวเริ่ม	ใช้งานตั้งแต่	14	กุมภาพันธ์	2542	จนถึงปัจจุบัน	

	 2)	 นำระบบคุณภาพเข้ามาปรับใช้กับงานรับเรื่องร้องเรียน	มีการเขียน

คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน	 รับเรื่องร้องเรียนขึ้น	 เพื่อในการดำเนินงานเป็นไป

ด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้น	โดยต้องมีการรักษาความลับทางราชการ

ด้วย	

	 3)	 การจัดเก็บเอกสารที่เป็นระบบกำหนดให้มีการจัดตู้เก็บเอกสาร

โดยมีกุญแจประจำตู้ต่างๆ	 และจัดทำสารบัญชีตู้เอกสาร	 เพื่อป้องกันการ	 
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รั่วไหลของข้อมูล	 ไปยังบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียและ	 

หากมีการตรวจสอบจะสามารถค้นหาเอกสารได้ง่าย	 เช่น	 กรณีศาลมีหมายศาล	 

มาขอพยานเอกสารเรื่องร้องเรียนจาก	อย.	เป็นต้น	

	 กรณีร้านขายยาที่ตั้งอยู่ใกล้กับบ้านพักไม่มีเภสัชกร	 จึงนำมาร้องเรียน	

และติดตามผลดำเนินการอย่างใกล้ชิด	 ซึ่งร้านขายยาร้านนี้	 ไม่มีเภสัชกรจริง	

โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้ไปตรวจสอบและให้เลิกขายจนกว่าจะมี

เภสัชกร	หากได้พบเจอกรณีที่น่าสงสัยว่าจะผิดกฎหมาย	เพื่อเป็นการคุ้มครอง

ผู้บริโภค	ก็จะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบต่อไป	
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10.	นายแพทย์เฉลียว	พูลศิริปัญญา		
	 นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรม	
		 สถาบันโรคทรวงอก	
		 กรมการแพทย์	
		 กระทรวงสาธารณสุข	

 

พฤติกรรม/เกียรติประวัติที่สมควรรับการยกย่อง	

	 ไม่รับค่าตอบแทนในการสั่งตรวจพิเศษนอกโรงพยาบาลทุกๆ	 กรณี		 

ตั้งแต่ที่สมัครรับเงินอุดหนุนจากการไม่ประกอบอาชีพส่วนตัว	

	 ปฏิเสธไม่ส่งตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ของปอด	เนื่องจากไม่มีเหตุผล

ตามหลักวิชาการ	 ซึ่งได้รับการแสดงความจำนงและขอให้ส่งตรวจจากผู้ป่วย

ซึ่งเป็นแพทย์และมีตำแหน่งทางการเมืองสูง	

	 ดำรงความเที่ยงตรงและซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพในการรับผิดชอบดูแลผู้ป่วย

ซึ่งทางญาติมีปัญหาขัดแย้งกับทางโรงพยาบาลและบุคลากรของโรงพยาบาล

อย่างรุนแรง	 จนได้รับความไว้วางใจและความเชื่อถือจากญาติและทำให้

สถานการณ์คลี่คลายไปในทางที่น่าพอใจโดยไม่มีผลประโยชน์มาเกี่ยวข้อง	

	 ได้รับรางวัลชมเชยข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมการแพทย์		

	 ได้รับเกียรติบัตรจากกระทรวงยุติธรรม,	สำนักงาน	ป.ป.ท.		

	 ได้รับใบชมเชยจากผู้รับบริการมากที่สุดในปี	 2553	 ของสถาบัน	 

โรคทรวงอก	
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11.	นางอัจฉราพร	ณ	ลำปาง	เนินพลับ	 	
	 นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ	
		 ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก	
		 สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว	กรมการข้าว	

		 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	

 

พฤติกรรม/เกียรติประวัติที่สมควรรับการยกย่อง	

	 ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในทีมวิจัยข้าวลืมผัว	 ซึ่งเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกพันธุ์

บริสุทธิ์ในปี	2550	 เป็นต้นมา	ปัจจุบันงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ	คือ	การอนุรักษ์

และใช้ประโยชน์ข้าวไร่ข้าวเหนียวดำพันธุ์ลืมผัว	ซึ่งมีคุณค่าโภชนาการสูง	และ

มีศักยภาพเป็นโภชนเภสัช	 มีเกษตรกรในโครงการฯ	 4	 รายซึ่งไม่สะดวกที่จะ

เดินทางไปขายข้าวด้วยตัวเอง	 จึงให้ติดป้ายชื่อ-ที่อยู่	 พร้อมเบอร์โทรศัพท์	 

ที่ติดต่อได้บนถุงข้าวของแต่ละคน	 แล้วนำเงินที่ได้ให้กับเจ้าของข้าวแต่ละคน	

ทำเช่นนี้	2	ครั้ง	และแนะนำให้ผู้สนใจติดต่อเกษตรกรผู้ผลิตโดยตรง	เนื่องจาก

ข้าพเจ้าอยู่ฝ่ายวิจัย	 ไม่มีหน้าที่จำหน่ายข้าวเพื่อบริโภค	 ซึ่งหากข้าพเจ้าไม่

ซื่อสัตย์และเห็นแก่เงินทองแล้ว	 ข้าพเจ้าคงจะร่ำรวยจากการขายข้าวลืมผัว	 

ที่ตลาดมีความต้องการสูงเป็นแน่	 และได้ทุ่มเทกำลังให้กับงานอนุรักษ์	 

พันธุกรรมข้าวได้อย่างเต็มที่	หวังเพียงความปลื้มใจและอิ่มเอมใจ	

	 ในบางครั้งข้าพเจ้าและผู้วิจัยได้รับเชิญไปบรรยายวิชาการด้านการ

จัดการปุ๋ยและศัตรูข้าวแก่เกษตรกร	โดยผู้เชิญ	คือ	ตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักร

กลการเกษตร	 เมื่อไปถึงกลับพบว่า	 ผู้เชิญตั้งใจให้นักวิจัยเป็นตัวประกอบ	 

ในการขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ	 ที่เพิ่งวางขาย	 แต่ไม่ได้แจ้งให้นักวิจัยทราบก่อน	

และใช้คำพูดที่ทำให้รู้สึกว่าเป็นการเหยียดหยามศักดิ์ศรีของข้าราชการ	 คือ		 

คำพูดที่ว่า	 “ถามให้มากๆ	 เพราะจ้างให้มา”	 นักวิจัยทั้งหมดจึงยืนยันว่าจะให้

ความรู้เชิงวิชาการที่ถูกต้องแก่เกษตรกร	 โดยไม่กล่าวถึงสินค้าของผู้จัด	 และ	 
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ไม่ขอรับค่าตอบแทนใดๆ	 เพราะทำเพื่อประโยชน์ของเกษตรกร	 ต่อไปหากมี

เหตุการณ์เช่นนี้อีกคณะจะปฏิเสธที่จะมาบรรยาย		

	 ได้รับเชิญให้เป็นที่ปรึกษาที่มีเงินเดือนและสถานที่ทำงาน	 แก่สถาบัน

การศึกษาต่างจังหวัดแห่งหนึ่ง	 ในด้านการผลิตข้าวเชิงพาณิชย์และการจัดการ

ศัตรูข้าว	 แต่ได้ปฏิเสธไป	 เนื่องจากเมื่อพิจารณาแล้ว	 เห็นว่า	 เวลาที่จะต้องให้

กับการเป็นที่ปรึกษาครั้งนี้	 คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องใช้เวลาราชการมากใน

ระดับหนึ่ง	 ซึ่งเป็นการไม่สมควรที่จะแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในเวลา

ราชการที่มีงานในหน้าที่อยู่แล้ว		

 	 ด้วยความที่ชื่อของข้าวลืมผัวเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป	 จึงมีผู้ประกอบการ

จำนวนมาก	 ใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงวิชาการที่เผยแพร่โดยสำนักวิจัยและ

พัฒนาข้าว	 กรมการข้าว	 เพื่อโฆษณาธุรกิจของตนเอง	 โดยอ้างชื่อข้าวลืมผัว	

หนึ่งในนั้นเป็นข้าราชการครูของสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่ง	 ขณะเดียวกัน	 

ก็เป็นเจ้าของกิจการรีสอร์ทที่เขาค้อ	 ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ทำงานวิจัย	 ได้ลงโฆษณา

ภาพของตนในหนังสือมติชนเทคโนโลยีชาวบ้านประกอบข้าวเหนียวดำที่มี

หลากสีปนกัน	 และขัดรำออกบ้างแล้ว	 ซึ่งผิดธรรมชาติของข้าวลืมผัวที่ผู้วิจัย

ต้องการให้บริโภคในลักษณะข้าวกล้อง	 เนื่องจากประโยชน์อยู่ที่รำและ

สามารถรับประทานได้โดยไม่ต้องขัดรำ	 หากทำตามวิธีที่ได้ศึกษาเบื้องต้นแล้ว

และข้าวนี้ไม่แข็งเหมือนข้าวเหนียวดำอื่นๆ	 ผู้โฆษณาระบุว่า	 ได้สนใจและปลูก

ข้าวพันธุ์นี้มานาน	 ส่วนข้อมูลประกอบนอกจากที่คัดลอกข้อมูลของข้าวลืมผัว

โดยกรมการข้าวทั้งหมดแล้ว	 ที่เพิ่มเติมก็ผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงมากมาย	

ข้าพเจ้าเกรงว่า	 หากปล่อยไปโดยไม่ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง	 จะทำให้สาธารณชน	 

เข้าใจผิด	 และจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อการอนุรักษ์พันธุกรรมข้าวลืมผัว	

เนื่องจากหนังสือดังกล่าว	 เป็นวารสารการเกษตรที่ขายดีเป็นอันดับหนึ่ง		 

จึงได้ทำหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงเชิงวิชาการไปยังหนังสือดังกล่าว	 โดยหวังว่า

ทางหนังสือจะลงข้อมูลที่ถูกต้องในโอกาสอันควรต่อไป	 แต่เรื่องก็เงียบหายไป	
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และยังคงมีผู้ประกอบการขายข้าวลืมผัวซึ่งมีที่มาไม่ชัดเจน	 และน่าจะเป็นข้าว

เหนียวดำอื่นๆ	มากกว่า		

	 ต่อมาในงานวันสาธิต	 “ข้าวลืมผัว	 หัวใจสีเขียว”	 ซึ่งเน้นการผลิตข้าว

ลืมผัวเข้าสู่วิถีอินทรีย์	 เป็นที่น่ายินดีว่าข้าราชการครูที่ได้กล่าวถึงในย่อหน้า

ก่อนนี้	 ได้มาร่วมในงานโดยการชักชวนของเกษตรกรในกลุ่มอนุรักษ์พันธุกรรม

ข้าวลืมผัว	จึงมีโอกาสได้อธิบายข้อมูลในเชิงวิชาการ	เพื่อให้ความกระจ่าง	และ

ต่อมาบุคคลดังกล่าวได้สนใจที่จะสานงานอนุรักษ์ข้าวลืมผัวต่อไป	
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12.	นางสาวบุญศรี	ทองผ่องสวัสดิ์	 	
	 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	
		 ฝ่ายทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ	
		 กองการเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์	

		 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	

 

พฤติกรรม/เกียรติประวัติที่สมควรรับการยกย่อง	

		 เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ	 4	 ทำหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง		 

และมีหลายบริษัทได้ยื่นซองเข้าร่วมสอบราคา/ประกวดราคา	และมีบางบริษัท

ได้ยื่นข้อเสนอบางอย่างให้เพื่อให้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกแต่ได้ตอบปฏิเสธ	

และบอกว่าถ้าบริษัทยื่นซองพร้อมเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบ

คุณลักษณะของวัสดุ/ครุภัณฑ์ได้มาตรฐานหรือสูงกว่าตามที่กำหนดและมี

ราคาต่ำกว่าบริษัทอื่นๆ	 ที่ได้ยื่นซอง	 คณะกรรมการชุดที่จะดำเนินการ

พิจารณาผลก็ไม่สามารถปฏิเสธบริษัทได้ส่วนข้าพเจ้าจะทำหน้าที่ตรวจสอบ

ความถูกต้องของผลสรุปของคณะกรรมการอีกครั้งก่อนที่จะดำเนินการเสนอ

ให้กรมเห็นชอบต่อไป	

	 กรณีบริษัทร้องขอให้วางบิลทันทีเมื่อข้าพเจ้าได้รับเอกสาร	 ซึ่งเป็น	 

การแซงบริษัทอื่นที่มีวงเงินน้อยกว่า	 แต่ได้ปฏิเสธ	 โดยบอกว่าจะดำเนินการ	 

ให้เป็นการเร่งด่วนทุกราย	 แต่ต้องเป็นไปตามลำดับก่อน	 -	 หลัง	 เพราะถ้า	

ทราบถึงความเดือดร้อน	 จึงต้องการที่จะขอรับเงินโดยเร็ว	 แต่บริษัทอื่นก็มี

ความเดือดร้อนเช่นเดียวกัน	

	 เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเป็นนักทรัพยากรบุคคล	 ในขณะนั้นมีหน้าที่	 

รับผิดชอบดำเนินการพัฒนาและจัดฝึกอบรมให้แก่ข้าราชการทั่วประเทศ		 

ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวหลายๆ	คน	มองว่า	สามารถกอบโกยหาผลประโยชน์ใส่ตัวได้

จำนวนมาก	ทำให้ยิ่งมีความมุ่งมั่น	 ตั้งใจ	 ที่จะบริหารงบประมาณของแผ่นดิน
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อย่างประหยัดแต่ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าที่สุดหากงบประมาณคงเหลือจะนำส่ง

คืนเป็นรายได้แผ่นดินให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้		

	 สำหรับการหาสถานที่ในการจัดงาน	 จะไม่เห็นแก่สิ่งของหรือค่าตอบ

แทนใดๆ	 ที่ทางโรงแรมนำมาให้	 เพื่อให้ได้มาใช้บริการ	 แต่จะคำนึงถึงความ

เหมาะสมของสถานที่และรูปแบบในการทำงานมากกว่า	

	 ในการฝึกอบรม	 ระดับ	 5	 ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แต่งตั้ง

ตนและท่านอื่นๆ	 จากหน่วยงานต่างๆ	 ในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ	 เป็น	 

คณะกรรมการกำกับดูแลการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลงราคา	 เพื่อตรวจรับ	 

ผลงานทางวิชาการ	 เรื่องขออนุมัติจัดจ้างที่ปรึกษาดำเนินการติดตามประเมินผล

โครงการตามแผนกลยุทธ์พัฒนาทักษะทรัพยากรบุคคลของกระทรวงเกษตรฯ	

จำนวนทั้งหมด	 5	 คน	 โดยจ้างมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง	 มีค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง	

เป็นเงิน	 1,000,000	 บาท	 การทำงานครั้งนี้ต้องสละเวลาว่างเพื่ออ่านผลงาน	 

ที่มีไม่ต่ำกว่า	200-300	หน้า	ทุกครั้งที่มีการแก้ไข	หรือมาประชุมตรวจผลงาน

ดังกล่าวหลายครั้ง	 เป็นระยะเวลาหลายเดือน	 โดยไม่มีค่าตอบแทนใดๆ		 

ซึ่งข้าพเจ้าก็ยินดีและเต็มใจอย่างยิ่ง	 และพบข้อผิดพลาดที่ต้องแก้ไข	 

จำนวนมาก	 จนไม่สามารถรับผลงานได้	 และถูกร้องขอจากผู้ใหญ่บางท่าน	 

ให้ช่วยตรวจรับงาน	 เพื่อให้ผู้รับจ้างได้รับเงินครบตามสัญญา	 แต่ยืนยัน	 

ไม่ขอรับงาน	 ทำให้รองปลัดฯ	 เรียกมาสอบถามข้อเท็จจริง	 ว่าเหตุใดจึง	 

ไม่ตรวจรับและมีอคติกับผู้รับจ้างหรือไม่	 ข้าพเจ้าจึงยืนยันว่าไม่เคยรู้จักและ

ไม่มีอคติกับผู้รับจ้างมาก่อน	 พร้อมนำหลักฐานที่ทางผู้รับจ้างส่งผลงานมา	 

เพื่อชี้แจงและชี้ให้เห็นข้อบกพร่องซึ่งมีมากเกือบทุกหน้าจนไม่สามารถรับได้	

	 ทั้งนี้	 ข้าพเจ้ามีความตั้งใจว่า	 เมื่อกระทรวงฯได้มอบหมายให้ข้าพเจ้า

เป็นคณะกรรมการแล้ว	 ก็ขอทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อผลประโยชน์ที่ทางราชการ

จะได้รับทำให้ท่านรองปลัดฯ	ยอมรับและเห็นชอบด้วยกับการกระทำของตน	
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13.	นายธกานต์	ยศแผ่น	
	 เจ้าพนักงานประมงอาวุโส	
	 สำนักงานประมงอำเภอเชียงแสน	
	 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดเชียงราย		
	 และด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดเชียงใหม่	

	 กรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	

 

พฤติกรรม/เกียรติประวัติที่สมควรรับการยกย่อง	

	 ในชีวิตการรับราชการของข้าพเจ้าได้ตั้งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย

ความซื่อสัตย์สุจริต	 เช่นในการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำฯ	 ได้ออก

ตรวจการส่งออกสินค้าสัตว์น้ำของผู้ประกอบการไปจำหน่ายยังประเทศเพื่อนบ้าน	

ผ่านด่านพรมแดนแม่สาย	 เชียงแสนและเชียงของ	 ซึ่งได้ขนส่งสัตว์น้ำผ่านแดน

โดยไม่ขออนุญาตและเสนอค่าตอบแทนให้	 เพื่ออำนวยความสะดวก	 แต่ข้าพเจ้า

ให้คำแนะนำให้ยื่นขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎ	 ระเบียบและไม่มีการเก็บ	 

ค่าธรรมเนียมใดๆ	 ทั้งสิ้นและเป็นการปฏิบัติการส่งออกสัตว์น้ำที่ถูกต้องตาม

กฎและระเบียบของทางราชการ	 ในบางครั้งผู้ประกอบการนำเข้า	 –	 ส่งออก

สินค้าสัตว์น้ำมีการหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของกฎหมายและ	 

มีการนำเข้าสินค้าเข้าในราชอาณาจักรโดยที่ยังไม่ได้รับการ	 อนุมัติ	 –	 อนุญาต

จากด่านตรวจสัตว์สัตว์น้ำฯ	 และสินค้าถูกศุลกากรอายัดไว้	 จึงได้มาร้องขอให้

ทางด่านตรวจสัตว์น้ำฯ	 ออกใบอนุญาตย้อนหลังให้	 เพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสีย	 

ค่าปรับ	

 ซึ่งข้าพเจ้าไม่ยินยอมที่จะดำเนินการให้ตามที่ร้องขอ	 โดยออกใบอนุญาต

ให้ตามวันที่ผู้ประกอบการมาติดต่อกับทางด่านตรวจสัตว์น้ำฯ	 ซึ่งเป็นการ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบและปกป้องผลประโยชน์ของทางราชการ	 และมีความ

ซื่อสัตย์สุจริตต่อการปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบของตน		
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	 ในการปฏิบัติงานของด่านตรวจสัตว์น้ำที่ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า
ด่านฯ	 ข้าพเจ้าได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ของด่านฯ	 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส	
ซื่อสัตย์สุจริตและปฏิบัติต่อผู้ประกอบการด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน	
ตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการในการปฏิบัติงานข้าพเจ้าคิดว่าความ
ซื่อสัตย์สุจริตเป็นสิ่งสำคัญของผู้เป็นหัวหน้าหน่วยงาน	 หากเราไม่มีความ
ซื่อสัตย์สุจริตแล้วจะให้คำแนะนำแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างไร	 การรับผล
ประโยชน์กับผู้ประกอบการนำเข้า	 –	 ส่งออกสินค้าสัตว์น้ำจะทำให้เกิดความ
เกรงใจกันระหว่างผู้รับและผู้ให้	 ซึ่งหากมีการรับผลตอบแทนดังกล่าวก็จะ
ทำให้ตัวผู้รับผลประโยชน์	 ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎระเบียบของ
ราชการและทำลายผลประโยชน์ประเทศชาติและส่วนรวม	
	 ข้าพเจ้าคิดเสมอว่าเงินเดือนที่ได้รับจากทางราชการ	 หากมีการ
วางแผนการใช้และรู้จักประหยัด	 อดออม	 จะสามารถดำเนินชีวิตได้โดย	 
ไม่เดือดร้อน	 และการที่เรารับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการเพื่อแลกกับ
ความสะดวก	 ก็ไม่ต่างอะไรกับลูกจ้างของผู้ประกอบการและจะไม่เหลือศักดิ์
ศรีของความเป็นข้าราชการอยู่เลย	 ผู้ประกอบการบางรายไม่ปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบของทางราชการ	 จนเกิดปัญหาในการนำเข้า	 –	 ส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ	
ซึ่งเป็นผลมาจากเจ้าหน้าที่ของด่านฯ	 ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
ทำให้ผู้ประกอบการเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่กลั่นแกล้งและต้องการเรียกรับ	 
ผลประโยชน์		
	 ข้าพเจ้าในฐานะหัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำฯ	 จึงมีความไม่สบายใจใน
ความเข้าใจผิดของผู้ประกอบการที่มีต่อเจ้าหน้าที่ของด่านฯ	 จึงได้ดำเนินการ
จัดการประชุมร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่ของด่านฯ	 และผู้ประกอบการ	 เพื่อทำ
บันทึกข้อตกลงความเข้าใจระหว่างกัน	 เพื่อให้ผู้ประกอบการทุกรายมีความ
เข้าใจในกฎระเบียบตรงกันและได้เข้าใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่		 
ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการมีความสบายใจในการเข้ามาติดต่อราชการกับด่าน
ตรวจสัตว์น้ำฯ	 
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14.	ดร.สุกมล	ประกอบชาติ	 	
	 ผู้อำนวยการกลุ่มพลังงานและการจัดการ	
	 ก๊าซเรือนกระจก	
	 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	

		 กระทรวงพลังงาน	

 

พฤติกรรม/เกียรติประวัติที่สมควรรับการยกย่อง	

	 ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาและ	 

คณะกรรมการตรวจรับการจ้างที่ปรึกษาในโครงการต่างๆ	 จะยึดถือการ	 

ดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขงานว่าจ้างที่ปรึกษาอย่างเคร่งครัด		 

แม้จะได้รับการร้องขอให้ผ่อนปรนให้ตรวจรับงานที่ไม่มีคุณภาพเพื่อให้

สามารถตรวจรับงานได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด	

 ตามสัญญาว่าจ้าง	 ดิฉันจะยืนหยัดไม่ดำเนินการตามที่ได้รับการร้องขอ

โดยเด็ดขาด	 เนื่องจากงบประมาณที่ใช้ในการว่าจ้างที่ปรึกษาล้วนเป็นเงินจาก

ภาษีของประชาชน	 และหน้าที่ของข้าราชการคือการปกป้องผลประโยชน์ของ

แผ่นดิน	 ดังนั้นการนำงบประมาณไปใช้ในการว่าจ้างที่ไม่เกิดประโยชน์และ

ไม่มีคุณภาพก็ถือว่าเป็นการบกพร่องหน้าที่ของข้าราชการ	 สิ่งที่ดิฉันจะกระทำ

ได้	 คือการให้คำแนะนำทางวิชาการเพื่อให้ผู้รับจ้างนำไปปรับปรุงแก้ไขงานให้

มีคุณภาพ	ถูกต้องตามหลักวิชาการ	และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้	แต่หาก

ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่ให้คำแนะนำ	หรือหากดำเนินการต่อไป

จะไม่เป็นประโยชน์ต่อราชการและส่วนรวม	 ก็จะยุติการว่าจ้างโครงการตาม

ระเบียบทันที	

	 ปัจจุบันสภาพการทำงานของหน่วยงานราชการให้ความสำคัญ	 

กับดัชนีชี้วัดความรวดเร็วของการเบิกจ่ายงบประมาณ	 อย่างไรก็ตามดิฉัน	 

มีความเห็นว่าจะต้องไม่ละเลยคุณภาพของงานด้วยเช่นกัน	 หากงานส่งได้เร็ว
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แต่ไม่มีคุณภาพ	 ซึ่งกรรมการก็มีหน้าที่ต้องดูแลสอดส่องให้เกิดการแก้ไขและ

ปรับปรุงคุณภาพของงานให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด	 แม้จะต้องใช้เวลาและ

ทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้าไปบ้าง	 เพราะหากแม้จะสามารถเบิกจ่าย

งบประมาณได้เร็วแต่งานไม่มีคุณภาพก็เป็นการเสียงบประมาณของประเทศ

ไปโดยเปล่าประโยชน์	ซึ่งเชื่อว่าหากข้าราชการทุกคนยึดถือในความซื่อสัตย์ต่อ

หน้าที่ของข้าราชการที่จะต้องร่วมกันดูแลรักษางบประมาณและผลประโยชน์

ของประเทศ	 ไม่ปล่อยปละละเลยก็จะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือ

ประพฤติมิชอบได้		

	 ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติโครงการ	 “คนเด่น	 คนดี	 ศรี	 พพ.”	 ประจำ

ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2554	

	 ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น

ประจำปี	พ.ศ.	2554	
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15.	ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ	เหมะรักษ์	 	
	 เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์	(อำนวยการต้น)	
		 สาขาลำปลายมาศ	
		 กรมที่ดิน	

	 กระทรวงมหาดไทย	

 

พฤติกรรม/เกียรติประวัติที่สมควรรับการยกย่อง	

 ขณะดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์	 สาขาลำปลายมาศ	

มีเรื่องพิจารณาออกโฉนดที่ดินรายหนึ่งเป็นเรื่องค้างดำเนินการมาประมาณ		 

4	 -	 5	 ปีแล้ว	 ข้าพเจ้าได้เรียกเจ้าหน้าที่รับผิดชอบมาสอบถาม	 ได้ความว่า	

สาเหตุที่เรื่องค้างเนื่องจากข้างเคียงบางด้านไม่สอดรับกันและต่อมาทราบว่า		 

ผู้แจ้ง	 ส.ค.1	 แปลงที่นำมาเป็นหลักฐานขอออกโฉนดที่ดินมีความเข้าใจ	 

คลาดเคลื่อน	 ในที่สุดก็ได้แก้ไขข้อขัดข้องจนสามารถออกโฉนดที่ดินให้ผู้ขอได้	

และในวันมารับโฉนดที่ดินผู้ขอออกโฉนดขอเข้าพบและให้ซองเงินโดยบอกว่า

ขอบคุณที่ช่วยดำเนินการจนออกโฉนดได้	 จึงได้แจ้งไปว่าทางราชการต่างหาก

ที่ต้องขอโทษที่ออกโฉนดล่าช้าและควรจะต้องเป็นฝ่ายชดเชยเงินค่าใช้จ่ายที่

เสียไปให้ผู้ขอ	และขอขอบคุณในน้ำใจที่มอบให้แต่ไม่สามารถรับไว้ได้	ขอเพียง

ความเป็นพี่เป็นน้องเท่านั้น	ผู้ขอออกโฉนดเห็นการพูดจริงจังของตน	ก็ยกมือไหว้

ลากลับ	 ต่อมาในช่วงปีใหม่ผู้ขอออกโฉนดดังกล่าวได้โทรศัพท์มาสวัสดีปีใหม่

และขอบคุณอีกครั้ง	

		 ขณะดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	 สำนักงานที่ดินจังหวัด

ระยอง	 ซึ่งมีเรื่องจัดซื้อจัดจ้างบ่อยครั้งได้รับข้อเสนอเรื่องผลประโยชน์บ่อย

ครั้งเช่นกัน	 และก็ได้ปฏิเสธไปทุกครั้ง	 เช่น	 ในครั้งหนึ่งมีการยื่นซองประกวด

ราคาเครื่องถ่ายเอกสาร	 และเครื่องโรเนียวอัตโนมัติ	 ซึ่งมีจำนวนหลายเครื่อง	

ผู้ยื่นซองรายหนึ่งได้เข้ามาพบพร้อมเอกสารและกระดาษเขียนข้อความชิ้นเล็ก
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ชิ้นหนึ่งระบุตัวเลขเป็นเปอร์เซ็นต์	จึงถามว่าหมายถึงอะไร	ผู้ยื่นซองบอกว่าเขา

ทำอย่างนี้กันทั้งนั้น	นี่คือเปอร์เซ็นต์ที่จะได้รับ	ถ้าเลือกบริษัทของเขา	ตนบอก

ว่าอย่าทำอย่างนี้ขอให้แข่งขันกันตามระเบียบและรับปากว่าจะให้ความเป็น

ธรรมอย่างเต็มที่บุคคลดังกล่าวลุกขึ้นไหว้และลากลับไปอย่างอายๆ		

	 ขณะดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	 สำนักงานที่ดินจังหวัด

ระยอง	 เป็นกรณีปรับปรุงอาคารสำนักงาน	 เมื่อคณะกรรมการตรวจรับได้

ตรวจรับแล้วเสร็จ	 จะต้องทำเรื่องเบิกจ่ายเงินเพื่อให้เจ้าหน้าที่การเงินซึ่งอยู่ใน

บังคับบัญชานำเงินเข้าบัญชีผู้รับจ้าง	 ในวันต่อมาผู้รับจ้างนำเงินใส่ซองมามอบให้	

และบอกว่าเป็นส่วนของตนจึงได้ปฏิเสธไป	

	 ขณะดำรงตำแหน่งหัวหน้างานทะเบียนสิทธิและหนังสือสำคัญ	

สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง	 ซึ่งต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องจัดสรรที่ดินด้วย	

ในขณะนั้นที่จังหวัดระยองมีกรณีที่ดินเลี่ยงจัดสรรตามกฎหมายกันมาก		 

ทั้งโดยการอาศัยช่องว่างกฎหมาย	 และโดยการแนะนำให้ความช่วยเหลือของ

เจ้าหน้าที่เอง	 ซึ่งอาจจะมีผลประโยชน์ตอบแทน	 จึงได้เข้าไปเรียนปรึกษาและ

ขอรับนโยบายจากเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดว่า	กรณีลักษณะแบ่งแยกหรือกรณี

อื่นใดที่กระทำไปโดยหลีกเลี่ยงกฎหมายจัดสรร	 ตนขออนุญาตไม่ทำและจะ

แนะนำให้ผู้ขอยื่นจัดสรรทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย	 ส่วนกรณียื่นจัดสรรโดย

ชอบด้วยกฎหมายจะเร่งรัดดำเนินการอย่างเต็มที่	 เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด

ระยองขณะนั้น	 คือ	 ท่านวันชัย	 นันทสุรศักดิ์	 (ปัจจุบันเกษียณอายุราชการไป

แล้ว)	ก็ยอมรับ	และตนได้ถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวจนพ้นจากตำแหน่ง		

	 ในขณะดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดินอำเภอหัวตะพาน	

จังหวัดอำนาจเจริญ	 ในช่วงขณะดังกล่าวมีข่าวการปลอมแปลงหนังสือแสดง

สิทธิในที่ดิน	 แล้วนำไปฉ้อโกงหลอกเอาเงินจากนายทุนบ้าง	 นำไปเป็นหลักทรัพย์

ไปทำงานต่างประเทศบ้าง	 รวมทั้งการหลอกลวงกันในรูปแบบต่างๆ	 วันหนึ่ง	 

มีนักการเมืองท้องถิ่นคนหนึ่งมาที่สำนักงานโดยอ้างว่าตนเองเป็นลูกน้อง	 
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ของนักการเมืองใหญ่คนหนึ่ง	 ขอให้ทำแบบพิมพ์หนังสือรับรองการทำ

ประโยชน์	 (น.ส.3	 ก)	 สามคู่ฉบับ	 โดยจะให้ประโยชน์ตอบแทนคู่ฉบับละ	

50,000	 บาท	 รวม	 150,000	 บาท	 (กล่าวคือขอซื้อแบบพิมพ์น.ส.3	 ก		 

สามคู่ฉบับ)	 จึงได้ตอบปฏิเสธและกล่าวตำหนิไปว่าเป็นข้าราชการการเมือง	 

ไม่ควรทำลักษณะนี้	 เพราะจะเกิดความเสียหายหลายด้านและเป็นบาปกรรม	

เมื่อเห็นว่าไม่สามารถชักจูงได้จึงได้กลับไป	 จนสัปดาห์ถัดมาชายคนดังกล่าวก็

มาอีกและมาอ้างลูกพี่ซึ่งเป็นนักการเมืองใหญ่	 ในขณะนั้นบอกว่าเจ้านาย	 

มีความจำเป็นและจะไม่ให้เดือดร้อน	 โดยขอให้นำแบบพิมพ์	 น.ส.3	 ก	 ใส่ซอง

ไปทิ้งไว้ที่ร้านค้าหน้าอำเภอร้านหนึ่งและรับซองที่ฝากร้านค้ากลับมาได้เลย	

ตนตอบปฏิเสธไปเช่นครั้งก่อน	 และบอกว่าถ้าไม่เลิกมาลักษณะนี้ก็จะแจ้ง

ความกับตำรวจ	 ชายผู้นั้นกลับพูดข่มขู่บอกว่ารู้จักตนและครอบครัวของตนดี	

จึงตัดสินใจพูดแรงๆ	 ไปว่า	 “ในชีวิตราชการไม่กลัวอยู่สองเรื่อง	 คือเรื่อง	 

ไม่กลัวตายและสองไม่กลัวย้ายจึงไม่มีอะไรต้องกลัวอีก”	 หลังจากนั้นบุคคล	 

ดังกล่าวก็กลับไปและไม่มาอีกเลยแต่ปรากฏต่อมาว่าสำนักงานที่ดินในพื้นที่

ใกล้เคียงแห่งหนึ่งมีแบบพิมพ์หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินหายหลายคู่ฉบับ	 

และต่อมาแบบพิมพ์ดังกล่าวได้ไปเป็นโฉนดที่ดินปลอมสร้างความเสียหาย	 

ที่จังหวัดอุบลราชธานี		

	 ขณะดำรงตำแหน่งนักวิชาการที่ดินชำนาญการพิเศษ	 (หัวหน้ากลุ่ม

งานวิชาการที่ดิน)	 สำนักงานที่ดินจังหวัดตราดได้ดำเนินการตรวจสอบและ

พิจารณาในเบื้องต้นก่อนรายงานกรมที่ดินเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ

สอบสวนตามความในมาตรา	 61	 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน	 ในระหว่างนั้นมี

บุคคลหลายฝ่ายเข้ามากดดันทั้งคู่กรณีที่เกี่ยวข้องกับที่ดินซึ่งทำสัญญาจะซื้อ

จะขายกันอยู่	 (ประมาณ	 160	 ล้านบาท)	 และผู้ใหญ่ของจังหวัดบางท่าน	

เพราะคู่กรณีฝ่ายหนึ่งเป็นอดีตข้าราชการระดับสูงของส่วนราชการหนึ่ง		 

โดยข่มขู่ว่าระวังจะถูกฟ้องเป็นจำเลยฐานปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบบ้าง		 
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ฟ้องเรียกค่าเสียหายเพราะเป็นต้นเหตุทำให้คู่กรณีไม่สามารถซื้อขายกันได้บ้าง

เดี๋ยวจะไม่ก้าวหน้าและอยู่ไม่เป็นสุขซึ่งข้าพเจ้าได้อธิบายต่อผู้ใหญ่ของจังหวัด

ไปว่า	 ข้าพเจ้าต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย	 เมื่อความปรากฏดังกล่าวแล้ว	 

ก็ดำเนินการไปตามหน้าที่กับทั้งรวบรวมเอกสารเรื่องราวทั้งหมดเสนอ	 

กรมที่ดินพิจารณา	 ในระหว่างนั้นได้มีทนายความของทั้งสองฝ่ายเข้ามาขอดู

เอกสารเรื่องราวการสอบสวนเป็นระยะๆ	 พูดจาโน้มน้าวให้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์

ทางฝ่ายตนอยู่บ่อยครั้ง	 ซึ่งก็ให้ความอนุเคราะห์ในการติดตามสอบถามแต่ก็

จะอธิบายไปทุกครั้งเช่นกันว่าตนต้องดำเนินการไปตามระเบียบกฎหมาย	 

ข้อเท็จจริงเป็นเช่นไรก็จะเป็นไปตามนั้น	 ซึ่งต่อมากรมที่ดินได้มีคำสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการสอบสวนตามความในมาตรา	 61	 ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนได้

ตรวจสอบแล้วมีความเห็นเช่นเดียวกับที่จังหวัดตราดได้เสนอกรมที่ดินไป		 

จนกระทั่งกรมที่ดินมีคำสั่งให้เพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์	(น.ส.3	ก)	

ดังกล่าวบางส่วน	เฉพาะในส่วนที่ออกไม่ชอบด้วยกฎหมาย	(ทับสุสานราชนาวี

และที่เขาที่ไม่ปรากฏการทำประโยชน์)	 ซึ่งต่อมาก็ได้มีการฟ้องร้องในเรื่องนี้

กันจริง		

 ขณะดำรงตำแหน่งนิติกร	 ฝ่ายวินัย	 กองการเจ้าหน้าที่	 ซึ่งการพิจารณา

สอบสวนทางวินัยของตนนั้น	 ได้ถือปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมาและไม่กลัว	 

ต่อการขู่เข็ญ	 โดยปฏิบัติเหมือนกันทุกรายมีอยู่รายหนึ่งเป็นกรณีร้องเรียนว่า

รับเงินจากราษฎรเป็นค่าตอบแทนในการพิจารณาเรื่องออกโฉนดที่ดินจาก

การเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน	 (ขณะนั้นต้องให้สำนักงานที่ดินพื้นที่เป็น	 

ผู้ลงนาม)	 ซึ่งมีผู้ร้องหลายรายมาก	 จึงได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ	 

ในการสอบสวน	 ปรากฏว่าผู้ถูกร้องเป็นหลานของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่	 

ของกระทรวงมหาดไทย	 แม้แต่นายอำเภอเองก็ได้บอกเป็นการส่วนตัวต่อ	 

คณะกรรมการขณะออกทำการสอบสวนว่าไม่อยากจะยุ่งด้วย	 และในขณะ

สอบสวนผู้ใหญ่ของกรมที่ดินในพื้นที่ก็ได้มาฝากขอร้อง	 ซึ่งได้อธิบายไปว่าต้อง
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ทำตามหน้าที่	 ในการสอบสวนผู้กล่าวหาทุกคนยืนยันสอดคล้องเหมือนกัน

หมดตรงตามที่ร้องเรียน	 และผู้ร้องส่วนใหญ่ก็เป็นชาวบ้านยากจนธรรมดาๆ	

ทุกคนบอกว่าถ้าเอาสตางค์มาคืนและออกโฉนดให้จะไม่เอาเรื่อง	 ตนบอกไม่ได้

หรอก	 ถ้าเป็นความจริงก็ต้องถูกลงโทษและแจ้งแก่ชาวบ้านว่าถ้าไม่เอาจริง

ทีหลังอย่าร้อง	 และอย่าพูดในภาพลบว่าไอ้พวกที่ดิน	 มันเป็นการไม่ให้	 

ความเป็นธรรมกับคนดีๆ	 เมื่อรวบรวมพยานหลักฐานเสร็จ	 คณะกรรมการ

พิจารณาแล้วข้อเท็จจริงฟ้งว่ามีมูลตามข้อกล่าวหาปรากฏว่าในชั้นพิจารณา

สำนวนของนิติกร	 เรื่องนี้กลับเข้ามาสู่การพิจารณาของข้าพเจ้าอีกโดยเหตุ

บังเอิญ	 (แต่เดิมฝ่ายวินัยจะมีบรรทัดฐานเพื่อการกลั่นกรองที่รอบคอบ	นิติกร

ที่เป็นกรรมการไม่ควรเป็นผู้พิจารณาสำนวนอีก)	 ข้าพเจ้าได้พิจารณาไปตาม

สำนวนเสนอความผิดวินัยร้ายแรงตามลำดับชั้น	 ในระหว่างนั้นทั้งตัวผู้ถูก	 

กล่าวหาและญาติของผู้ถูกกล่าวหาที่ส่วนมากจะเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่		 

ได้โทรศัพท์ทั้งขอร้องทั้งข่มขู่	 ทั้งกล่าวหาให้ร้ายแต่ก็ไม่ใส่ใจกลับเป็นผลกระตุ้น

ว่าแทนที่จะสำนึกกลับใช้อำนาจบาตรใหญ่	 จนในที่สุดกรมที่ดินได้สั่งลงโทษ

ร้ายแรงตามที่ตนเสนอ	 และผู้ถูกกล่าวหาได้อุทธรณ์ต่อสำนักงาน	 ก.พ.		 

ในระหว่างเรื่องอยู่ที่	 ก.พ.	 มีผู้ใหญ่ที่	 ก.พ.	 ซึ่งตนเคยทำงานร่วมด้วยในฐานะ

กรรมการตัวแทนจากกรมที่ดินหลายเรื่อง	 ได้โทรมาแจ้งว่ามีการปล่อยข่าว

กล่าวหาตนในทางเรียกรับผลประโยชน์จึงแจ้งไปว่าท่านพิจารณาเองแล้วกันว่า

จะเชื่อใคร	และในที่สุด	ก.พ.	ก็พิจารณายืนตามที่กรมที่ดินมีคำสั่ง		

	 การที่จะควบคุมตัวเองให้เป็นคนมีความซื่อสัตย์สุจริต	 นอกจากความ

พยายามทำให้เป็นนิสัยแล้วการแสดงหรือถ่ายทอดต่อบุคคลอื่นจะเป็น	 

การบังคับตัวเองไปทางหนึ่งด้วย	 เพราะหากพูดแล้วทำไม่ได้หรือไม่ทำจะเกิด

ความละอาย	 จึงพยายามถ่ายทอดเรื่องการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส		 

และเรื่องวินัยข้าราชการ	 ทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	

การรับเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องวินัยข้าราชการ	 ขณะดำรงตำแหน่งนิติกร	
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ฝ่ายวินัย	 กองการเจ้าหน้าที่จนย้ายไปดำรงตำแหน่งที่อื่น	 ในขณะดำรง

ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่ดิน	 สำนักงานที่ดินจังหวัดตราดได้จัดทำ

โครงการถ่ายทอดวิชาการงานที่ดิน	โดยจะออกไปบรรยายเรื่องความรู้ทางวิชา

การที่ดินและสอดแทรกในเรื่องการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใสและวินัย

ข้าราชการไปด้วยทุกครั้ง	 พร้อมยกอุทาหรณ์จริงเพื่อให้พึงสังวร	 โดยจะ	 

ออกไปทุกสาขา/ส่วนแยก	 ในทุกเช้าวันพุธก่อนเริ่มปฏิบัติงานให้บริการ	

(07.00	น.	-	08.30	น.)	ซึ่งกรณีดังกล่าวทำขึ้นในขณะหัวหน้าทรงวุฒิ	สายแก้ว

เป็นเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด	 (ปัจจุบันตำแหน่งเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด

นนทบุรี)	 และต่อเนื่องมาในสมัยหัวหน้าสุรพงษ์	 ไชยนิตย์	 เจ้าพนักงานที่ดิน

จังหวัดตราดคนปัจจุบัน	 จนกระทั่งข้าพเจ้าย้ายไปดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงาน

ที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์	สาขาลำปลายมาศ	
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16.	นางวัญญา	ประคำทอง	 	
	 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ	
		 กรมศิลปากร	

		 กระทรวงวัฒนธรรม	

 

พฤติกรรม/เกียรติประวัติที่สมควรรับการยกย่อง	

 ได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชา	 ให้เป็นผู้ดำเนินงานและประธาน

ตรวจรับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมศิลปากรปีงบประมาณ	 2555	

จำนวน	5	โครงการเป็นเงิน	23,416,800	บาท	ประกอบด้วย	

	 1.	 โครงการจัดทำระบบ	National	 SingleWindow	นำเข้า	 ส่งออก	

โบราณวัตถุ	ศิลปวัตถุ	งบประมาณ	4,400,000	บาท	

	 2.	 โครงการจัดหา	 จัดทำ	 ระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับ	 Web	

Application,	 Firewall,VM	 และ	 Network	 Admission	 Control		 

งบประมาณ	5,916,800	บาท	

	 3.	 โครงการจัดหาอุปกรณ์ทดแทนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน		 

งบประมาณ	4,900,000	บาท	

	 4.	 โครงการจัดทำระบบสำรองและกู้ คืนข้อมูลงบประมาณ	

3,000,000	บาท	

	 5.	 โครงการบำรุงรักษา	ตรวจสอบ	แก้ไขปัญหา	การใช้งานระบบ	

		 	 5.1	 โครงการจัดหาวัสดุ	ซ่อมบำรุงรักษางบประมาณ	300,000	บาท 

		 	 5.2	 โครงการบำรุงรักษาระบบ	 อุปกรณ์เครือข่าย	 และความ

ปลอดภัย	 และย้ายระบบอุปกรณ์เครือข่าย	 และความปลอดภัยงบประมาณ	

5,200,000	บาท	
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	 มีบางโครงการที่ต้องเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์	

ในฐานะที่เป็นประธานตรวจรับพัสดุโครงการต่างๆ	 ถ้าไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

และระเบียบพัสดุ	 ก็จะไม่ยอมรับงานไม่เห็นแก่อามิสสินจ้าง	 และไม่ยอมให้

ผู้รับจ้างฯ	 เอาเปรียบราชการ	 เช่น	ส่งของไม่ตรงตามข้อกำหนด	ก็ต้องเปลี่ยน

ให้ตรงตามข้อกำหนด	 หรือคุณภาพดีกว่าที่กำหนด	 เพื่อประโยชน์ของทาง

ราชการ	

	 กรณีมารดาได้ยกที่ดินที่ติดถนน	 ตำบลบ้านยาง	 อำเภอเมือง		 

จังหวัดนครปฐม ให้กับข้าพเจ้าและน้องสาวเป็นจำนวนเกือบ	 3	 ไร่	 เป็นที่

แปลงเดียวกัน	 แต่มารดาโอนเป็นชื่อข้าพเจ้าเพียงคนเดียว	 โดยบอกว่าน้องยัง

ไม่สามารถดูแลได้	 และขอให้ตนแบ่งให้น้องคนละครึ่งเมื่อถึงเวลาอันสมควร	

โดยทุกคนในบ้านก็ให้การสนับสนุนรวมทั้งน้องสาวของตนด้วย	 นั่นย่อมแสดง

ให้เห็นว่าบิดามารดาญาติพี่น้อง	 เห็นตรงกันว่าตนเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต	

จึงกล้าที่จะทำเช่นนั้นหลายคนที่รู้จักคุ้นเคยกันมักจะพูดว่าถ้าตนไม่แบ่งที่ดิน

ให้น้องก็สามารถทำได้	เพราะชื่อเป็นของตนเพียงคนเดียว	แต่ไม่เคยคิดเช่นนั้น	

แม้ที่ดินจะมีราคาสูงสักเพียงใด	 ก็ยังยึดมั่นในคำของมารดา	 และความซื่อสัตย์

อยู่เสมอ	

	 การได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้างานจัดการเครือข่ายงานเทคโนโลยี	 

สารสนเทศของกรมศิลปากร	 มีผู้ใต้บังคับบัญชา	 จึงมีความระลึกอยู่เสมอว่า

หน่วยงาน	 ประเทศชาติ	 จะมีความเจริญก้าวหน้าได้นั้น	 บุคคลในองค์กร	 

จะต้องเป็นผู้ที่มีความรัก	 สามัคคี	 มีความรู้ความสามารถแล้วนั้น	 สิ่งหนึ่งที่จะ

ขาดมิได้คือต้องเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นสำคัญด้วย	 ด้วยเหตุนี้		 

จึงปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างแก่คนในองค์กร	 โดยการตั้งใจทำงานที่ได้รับ	 

มอบหมายให้ดีที่สุด	ด้วยความซื่อสัตย์	สุจริต	เป็นที่ตั้งเสมอมา	
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17.	นายเนรมิต	อ่ำพุทรา	 	
	 พนักงานบริหารทั่วไป	บ.	2	(ลูกจ้างประจำ)	
	 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง	จังหวัดสุพรรณบุรี	
		 กรมศิลปากร	

		 กระทรวงวัฒนธรรม	

 

พฤติกรรม/เกียรติประวัติที่สมควรรับการยกย่อง	

	 เป็นผู้พบโบราณวัตถุ	 ต่างหูทองคำสมัยทวารวดี	 จำนวน	 1	 ข้าง		 

ขณะที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าบริเวณริมขอบสระน้ำภายในบริเวณ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	 อู่ทอง	 และได้นำมามอบให้กับผู้อำนวยการ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทองโดยโบราณวัตถุที่พบ	 มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	

1.8	 ซม.	 ลักษณะถอดสลักจากก้านเมื่อจะทำการสวมใส่	 และมีน้ำหนัก	 26.2	

กรัมปัจจุบันจัดแสดงอยู่ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง	

	 ด้วยจิตสำนึกของตน	 ตนไม่คิดที่จะนำไปขายหรือเก็บไว้เป็นสมบัติ

ของตนเองแม้ว่าจะเป็นแค่คนงาน	 ฐานะทางบ้านก็ไม่ได้ร่ำรวยแค่พอมีพอกิน	

และคิดเสมอว่าสิ่งที่ได้พบเจอนี้	 มันคือสมบัติของชาติที่เราต้องร่วมกันดูแล

รักษา	 และตนก็ทำงานอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	 อู่ทอง	 มีจิตสำนึกอยู่

ตลอดเวลาที่จะร่วมดูแลรักษาสมบัติของชาติที่บรรพบุรุษได้มอบไว้	
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18.	นายจักราวุธ	คำทวี	 	
	 ครูเชี่ยวชาญ	
		 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา	
	 ตามอัธยาศัยอำเภอสรรพยา	
	 (กศน.อำเภอสรรพยา)	จังหวัดชัยนาท	
		 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	

	 กระทรวงศึกษาธิการ	

 

พฤติกรรม/เกียรติประวัติที่สมควรรับการยกย่อง	

	 ได้รับแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการคณะกรรมการข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	 เมื่อเห็นว่า	

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการที่ตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้รับความเป็นธรรมอันเกิดจากการ

ละเลยหรือล่าช้าจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้อง

กับการดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง	ตามที่ระเบียบ	กฎ	กฎหมาย	ให้ต้อง

ปฏิบัติดำเนินการสอบสวนอย่างร้ายแรงให้แล้วเสร็จภายใน	 180	 วัน	 แต่การ

ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จตามกฎหมายกำหนดประธานกรรมการสอบสวนแจ้ง

เหตุผลความจำเป็นขอขยายเวลาต่อผู้แต่งตั้งได้ไม่เกิน	 60	 วัน	 รวมทั้งสิ้น

กฎหมายกำหนดเวลาแล้วเสร็จให้ไม่เกิน	240	วัน	นับตั้งแต่ประธานกรรมการ

สอบสวนรับทราบคำสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสอบสวน	 เพื่อให้เกิดความ

เป็นธรรมแก่ผู้ตกเป็นผู้ถูกกล่าวหา	 ซึ่งตราบใดที่ยังไม่มีคำสั่งลงโทษต้องถือว่า

ผู้นั้นมิได้กระทำผิดตามเรื่องที่ถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนในเรื่องที่ถูกกล่าวหา	

การไม่เร่งรัดให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดนอกจากเข้าข่าย	 

องค์ประกอบความรับผิดกระทำการโดยมิชอบด้วยกฎหมายและจากการ

ละเลยต่อหน้าที่จากการทำหน้าที่พิจารณาสำนวนการสอบสวนทางวินัยอย่าง
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ร้ายแรงในชั้นการสอบสวนแล้วมีข้อสังเกตว่าส่วนใหญ่จะเกินระยะเวลาที่

ระเบียบ	 กฎ	 กฎหมาย	 กำหนด	 คือเกินกว่า	 240	 วัน	 บางรายเกินเป็นปีหรือ

มากกว่าหนึ่งเท่าที่กฎหมายกำหนด	 บางรายเกินเป็นปีถึงสามปี	 ที่ผ่านมาใน

การปฏิบัติดังกล่าวถูกละเลยไม่นำพาสู่การปฏิบัติอย่างเคร่งครัดจริงจังทำให้

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกลงโทษไม่ได้รับ

ความเป็นธรรม	 เป็นทุกข์ทรมานจิตใจเสมือนถูกลงโทษอย่างไม่เป็นธรรมไป

แล้วอีกรูปแบบหนึ่ง		

	 เมื่อข้าพเจ้ามีโอกาสจึงได้เสนอข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุม

เมื่อคราวการประชุม	 อ.ก.ค.ศ.	 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจนที่

ประชุมเห็นชอบและมีมติให้หน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการรายงานข้อมูลการดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงที่ไม่แล้วเสร็จ

ภายใน	240	วัน	เพื่อเกิดความเป็นธรรมมิให้เกิดความล่าช้าให้มีการกำชับแจ้ง

เวียนหน่วยงานให้ถือปฏิบัติอย่างเข้มงวด	

	 ในการปฏิบัติหน้าที่นิติกร	 แม้ระยะแรกครอบครัว	ญาติๆ	 จะเป็นห่วง

เตือนให้ระมัดระวัง	 เพราะเห็นเป็นคนตรงไปตรงมา	 อาจถูกปองร้ายหรือ	 

ถูกข่มขู่	 เล่นพรรคเล่นพวกถูกรังแกกลั่นแกล้ง	 ซึ่งก็มีเกือบทุกกรณีที่ไปทำ

หน้าที่	ตั้งแต่เป็นเลขานุการ	กรรมการ	หรือประธานกรรมการ	คณะกรรมการ

สอบสวนอย่างร้ายแรง	 การสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง	 ตลอดจนการสืบหาข้อ

เท็จจริงก่อนมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน	 ก็ดี	 การประพฤติปฏิบัติ

เคร่งครัดในระเบียบกฎหมายไม่เลือกปฏิบัติ	 เปิดโอกาสให้ผู้ทำผิดที่มิได้จงใจ

และไม่มีเจตนาทุจริตได้แก้ไขปรับพฤติกรรมคืนเป็นคนดีของสังคม	 ส่วนที่มี

เจตนาหรือจงใจหรือหลีกเลี่ยงระเบียบ	 กฎหมาย	 ทั้งๆ	 รู้ยังทำยิ่งมีอำนาจ

หน้าที่โดยตรงไม่ว่าผู้บริหารหรือผู้ปฎิบัติที่มีหน้าที่โดยตรงหรือสมัครใจเข้าไป

ทำหน้าที่ก็ดี	 ก็มักจะพบว่าบุคคลเหล่านั้น	 หลงอำนาจ	 ลุแก่อำนาจ	 มีให้เห็น

เสมอๆ	 หากอยู่ในที่ทำงานเดียวกันกับข้าพเจ้าก็จะแนะนำอย่างเปิดเผย	 



บุคคลที่ได้รับการยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฎิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2556 49

ส่วนใหญ่ที่เป็นผู้ปฏิบัติจะเชื่อปรับปรุงแก้ไข	 ส่วนผู้มีอำนาจหรือผู้ปฏิบัติที่มี	 

ผู้บังคับบัญชาให้ท้ายหรือกล่าวอ้างข่มขู่ว่ามีผู้บังคับบัญชาให้ท้าย	 ก็มักจะ

เข้าใจหรือหลงผิดว่ากฎหมายหรือวินัยเข้าไปไม่ถึง	 เตือนแล้วนอกจากไม่ฟัง	

กลับยิ่งประพฤติมิชอบขยายวงกว้างหนักขึ้น	 บางครั้งถึงขนาดกระทบต่อการ

ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามปกติของข้าพเจ้าถึงขนาดถูกข่มขู่หรือห้ามเพื่อนร่วม

งานคบค้าสมาคมด้วย	 แต่ไม่ได้หวั่นไหว	 ได้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตรักษา

ปกป้องประโยชน์ให้กับทางราชการ	 เพราะที่เห็นมาตลอดคือราชการไม่มีปาก	

มีเสียง	 เราในฐานะที่เป็นข้าราชการลูกจ้างของประชาชน	 เมื่อเห็นว่าเป็นเรื่อง

ผิดระเบียบผิดวินัยไม่ถูกต้อง	 จึงต้องพูดบอกกล่าวแทนราชการอยู่เสมอ		 

ไม่เคยทำตัวเหมือนคนอื่นๆ	 ที่ค่อยเตือนว่า	 ราชการหรือส่วนราชการที่เราทำ

อยู่ไม่ใช่ของเราคนเดียว	 จะไปอะไรนักหนา	 ทำตัวลอยตัวอยู่เหนือปัญหาไป

วันๆ	 ไม่ยุ่งเกี่ยวเอาหูไปนาเอาตาไปไร่อย่าไปขัดแย้งขัดผลประโยชน์เขาหรือ

พวกเขา	 ถึงเวลาพิจารณาความดีความชอบครึ่งปีและสิ้นปีก็ได้รางวัลแห่งการ

เช่นนั้นได้รับการพิจารณาเป็นความดีความชอบ	 หากตนทราบหรือมีหน้าที่

เกี่ยวข้องจะเคร่งครัดให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ	กฎหมายกำหนดเสมอ	

	 ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี	 เป็นตัวอย่างแก่นักศึกษา	

ประชาชนผู้รับบริการ	 เพื่อนร่วมวิชาชีพครู	 ในการครองตนเอง	 การครองงาน	

และการครองคน	นอกจากนี้ได้พยายามอบรมสั่งสอนหรือให้คำแนะนำ	 ให้เขา

เหล่านั้น	 เป็นคนดีมีวินัย	 มีคุณธรรม	 มีความซื่อสัตย์สุจริตเอาใจใส่นักศึกษา		 

ผู้ เรียนทุกคนอย่างเสมอภาค	 ยึดมั่นในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา		 

ให้ความยุติธรรมแก่ทุกคน	 ภาคภูมิใจในวิชาชีพครู	 เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตน

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูอย่างมั่นคงประจักษ์ชัด	 เป็นแบบอย่างที่ดีแก่

เพื่อนร่วมวิชาชีพ	

	 ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแห่งการตั้งมั่นประพฤติปฏิบัติตนใน

ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคนดีของสังคมเป็นผู้ประพฤติตนและปฏิบัติหน้าที่
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ราชการตามมาตรฐานคุณธรรม	 จริยธรรม	 ค่านิยมของสำนักงานปลัด

กระทรวงศึกษาธิการ		

	 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ	 “คุรุสดุดี”	 จากรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ		

	 ได้รับประกาศเกียรติคุณเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ	 “คุรุสดุดี”	 สังกัด

กรมการศึกษานอกโรงเรียน	จากผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท	ปี	2546	

	 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรและเข็มทองคำ	 เป็นผู้ปฏิบัติงานมีผลงานดี	

สร้างคุณประโยชน์ในด้านการศึกษาให้แก่ประเทศชาติ	 ประเภทผู้สอน		 

การศึกษานอกระบบโรงเรียน/การศึกษาพิเศษ	 จากรัฐมนตรี	 ว่าการกระทรวง	

ศึกษาธิการ	 มอบโดยนายกรัฐมนตรี	 ปี	 2544	 -	 2550	 เป็นข้าราชการ	 

ครูผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาคพื้นที่ปกติ	 ที่มิใช่พื้นที่เสี่ยงภัยทุรกันดาร	 หรือ

ติดต่อกับเขตชายแดนประเทศอื่น		

	 ได้รับการพิจารณาความดีความชอบระดับดีเด่น	 2	 ขั้น	 ติดต่อกัน		 

ไม่น้อยกว่า	7	ปี		

 พ.ศ.	2552	ได้รับรางวัลโล่ทองคำ	“คนดีศรี	สป.”	เพื่อเป็นเครื่องหมาย

เชิดชูเกียรติและเป็นการประกาศเกียรติคุณผู้ประพฤติตนและปฏิบัติหน้าที่

ราชการตามมาตรฐานคุณธรรม	 จริยธรรม	 ค่านิยม	 ของสำนักงานปลัด

กระทรวงศึกษาธิการและดำรงตนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	

	 ทุกวันนี้เมื่อว่างเว้นจากงานราชการ	 ก่อนไปทำงานและหลังเลิกงานก็

จะทำหน้าที่	 “สัตวแพทย์”ดูแลให้การรักษาสัตว์ป่วยช่วยเหลือสัตว์ป่วยที่ไม่มี

เจ้าของ	 สัตว์ป่วยของวัดของพระสงฆ์และเจ้าของสัตว์ที่เป็นญาติๆ	 โดยไม่คิด

ค่าใช้จ่ายใดๆ	 เก็บค่ารักษาเจ้าของสัตว์ในราคาต่ำ	 ทั้งๆ	 ที่สามารถเรียกค่า

รักษาให้สูงเช่นเดียวกับสถานประกอบการคลินิกรักษาสัตว์อื่นๆ	 จนเป็นที่รับรู้

กันในหมู่ผู้เลี้ยงสัตว์ที่ผ่านมาว่าไม่มีเงินก็เอาสัตว์ป่วยไปให้หมอแก่รักษาก่อน	

เงินค่ารักษาเอาไว้ที่หลัง		
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เจ้าหน้าที่ของรัฐที่สังกัดกระทรวง 

ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติยกย่อง

เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วย

ความซื่อสัตย์สุจริต

ประจำปี2556
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1.	นางสาวสุธิดา	จุฑามาศ	 	
	 นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ	
	 ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง		
		 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	
	 คนพิการแห่งชาติ	

		 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	

 

พฤติกรรม/เกียรติประวัติที่สมควรรับการยกย่อง	

	 กรณีเตรียมการรับการตรวจงบแสดงฐานะการเงิน	 และงบแสดงผล

การดำเนินงานทางการเงินของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	 

คนพิการ	 ระหว่างปี	 2556	 ถึง	 2553	 โดยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน	 ได้ให้

นโยบายกับเจ้าหน้าที่	 ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องในการให้ความร่วมมือ

เตรียมเอกสาร	 ข้อมูล	 การชี้แจงต้องโปร่งใส	 และพร้อมการตรวจสอบ		 

จากการตรวจสอบ	 สตง.	 ได้แจ้งว่าเอกสารการตรวจครบถ้วนและถูกต้อง	 

ผลการดำเนินงานทางการเงินโดยรวมถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ	 

ตามหลักการบัญชีที่กระทรวงการคลังกำหนด	

	 กรณีการปรับปรุงกระบวนการพัสดุ	 (ระบบการจัดซื้อ-จัดจ้าง)		 

จึงผลักดันเข้าสู่การจัดการความรู้	 (KM)	 ของ	 พก.ประจำปี	 2555	 -	 2556		 

ให้เจ้าหน้าที่ได้ตระหนักถึงกระบวนการจัดซื้อ	 –	จัดจ้างที่ถูกต้อง	 โปร่งใสและ

ตรวจสอบได้ให้ความสำคัญกับเจ้าหน้าที่	 ต้องมีภาพลักษณ์ด้านความซื่อสัตย์

สุจริต	 โดยให้รักษาผลประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญตลอดระยะเวลา	 

ดังกล่าว	 เจ้าหน้าที่ได้เรียนรู้ควบคู่ไปกับการปฏิบัติและปัจจุบันปราศจากเรื่อง

ร้องเรียน	
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	 กรณีการจัดระบบการสรรหาเลือกสรรบุคลากรในตำแหน่งต่างๆ	 เพื่อ

บรรจุเป็นข้าราชการ/พนักงานราชการ	 เช่น	 เมื่อต้นปีงบประมาณ	 2556	 ได้

ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป	 จำนวน	 11	 ตำแหน่ง	

ใน	24	อัตรา	ดังนั้น	ทุกขั้นตอนในการดำเนินการมีความโปร่งใส	เช่น	การแต่งตั้ง

คณะกรรมการชุดต่างๆ	 เพื่อดำเนินการ	 และควบคุม	 ตรวจสอบเพื่อป้องกัน

การทุจริต	 (มีผู้ยื่นใบสมัครทั้งสิ้น	 1,155	 ราย)	 ผลปรากฏว่าผู้ที่ผ่านการ	 

คัดเลือกทั้งการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์	 เป็นไปตามระเบียบและ

หลักเกณฑ์ที่กำหนดด้วยความโปร่งใส	 และเป็นธรรม	 และไม่ปรากฏผลการ

ร้องเรียน	ในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด	
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2.	นางสาวนุสรี	พงษ์สีมา	 	
	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	
		 สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน		
	 ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ	(สท.)	

		 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์		

 

พฤติกรรม/เกียรติประวัติที่สมควรรับการยกย่อง	

 ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ในการจัดทำคำของบประมาณของหน่วยงาน

ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	 และยึดหลักธรรมาภิบาล	 และนำหลัก

ศาสนามาประยุกต์ใช้	 โดยการรักษาศีล	 5	 มาใช้จัดทำคำของบประมาณ	 โดย

ใช้ความรู้	ทักษะในการวิเคราะห์สังเคราะห์	 ในเรื่องการจัดทำงบประมาณแล้ว	

สิ่งสำคัญที่สุดจะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อตนเองและสังคม	เพราะในการ

จัดทำงบประมาณมีโอกาสในการแสวงหาผลประโยชน์ได้ง่ายหากผู้ปฏิบัติงาน

ไม่มีความซื่อสัตย์และมั่นคงในจิตใจแล้วจะนำมาให้เกิดการทุจริตคอรัปชันจึง

ปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุขทั้งกายและใจ	 จนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์	 คือ	

การได้รับรางวัลแห่งชีวิตการทำงานของข้าราชการทุกคน	คือ	การได้รับรางวัล

ข้าราชการดีเด่นระดับชาติในปี	 พ.ศ.	 2551	 และได้เกียรติบัตรยกย่องเชิดชู

เกียรติจากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก	 เยาวชน	 ผู้ด้อยโอกาส

และผู้สูงอายุ	

	 ตลอดระยะเวลาที่ข้าพเจ้าได้รับราชการมา	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2538	จนถึง

ปัจจุบัน	 ได้ยึดหลักจรรยาบรรณข้าราชการ	 ยึดมั่นในระเบียบ	 กฎเกณฑ์และ

ความถูกต้อง	 ซื่อสัตย์	 สุจริต	 มีความมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ให้สำเร็จ	 และปฏิบัติ

ตนเป็นข้าราชการที่ดีและไม่ประพฤติตนให้เสื่อมเกียรติยศต่อวงศ์ตระกูลและ

ราชการ	ตลอดจนให้ความช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานตามความเหมาะสม	
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3.	นางสาวพรนภา	สำรีราษฎร์	 	
	 นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ	
		 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	
	 จังหวัดแพร่	

		 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	

 

พฤติกรรม/เกียรติประวัติที่สมควรรับการยกย่อง	 	 	

	 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถ		 

โดยได้นำความรู้	 และประสบการณ์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการทำงาน	 

มากที่สุด	 จึงมักได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าที่ที่สำคัญ

แทนอยู่เสมอ	 เช่น	 เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา	 

การดำเนินการทางวินัยและให้ออกราชการพนักงานส่วนตำบล	 รวมเป็น	 

คณะทำงานติดตามเร่งรัดและประเมินผลการดำเนินงานโครงการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาอุทกภัยกรณีเร่งด่วน	 ซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้าพเจ้า	 

ได้นำความรู้ที่เกี่ยวกับข้อกฎหมายและระเบียบต่างๆ	 มาประกอบการให้	 

ความคิดเห็น	ข้อเสนอแนะ	และให้การพิจารณาตัดสินใจเป็นไปด้วยความรอบ

ครอบถูกต้อง	 เป็นธรรม	 ไม่เอนเอียงหรืออ่อนไหวตามความรู้สึก	 ข้าพเจ้า

สามารถออกปฏิบัติงานได้ตลอดเวลาแม้จะเป็นวันหยุดราชการ	 หรือในเวลา

กลางคืน	 อาทิ	 การช่วยเหลือเหยื่อจากกระบวนการค้ามนุษย์จากร้านอาหาร	

การออกตรวจจัดระเบียบสังคม	การช่วยเหลือผู้ประสบ	ภัยพิบัติต่างๆ	เป็นต้น	

โดยคำนึงถึงสวัสดิภาพและประโยชน์ที่ประชาชนพึงได้รับเป็นหลัก	

	 ปฏิบัติงานด้วยความพากเพียรพยายาม	 ทำด้วยความสนุก	 กล้าหาญ	

กล้าเผชิญกับความทุกข์ยาก	 ปัญหาและอุปสรรคที่จะเกิดขึ้น	 โดยการนำ	 

ความรู้	 ความสามารถ	 และประสบการณ์มาใช้ในการพัฒนางานและแก้ไข

ปัญหาต่างๆ		
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	 การทำหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

แพร่	 คือ	 ปฏิบัติงานให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมและ

คุ้มครองพิทักษ์สิทธิกลุ่มเป้าหมายตามที่กฎหมายกำหนด	 อาทิ	 เด็ก	 เยาวชน	

ผู้สูงอายุคนพิการ	 ผู้ติดเชื้อเอดส์	 ซึ่งข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดกฎระเบียบ	

ความถูกต้อง	 เป็นธรรม	 ไม่มีอคติ	 และเลือกปฏิบัติงานทุกครั้งมุ่งหวังให้	 

ผู้รับบริการได้รับคุ้มครองสวัสดิภาพ	หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน		
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4.	นางสาวศุภดา	อุณากัณฑ์พร	 	
	 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	
		 กรมการท่องเที่ยว	

		 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	

  

พฤติกรรม/เกียรติประวัติที่สมควรรับการยกย่อง	

	 ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้าง	อาทิเช่น	โครงการ

อบรมธรรมะ	 โครงการจัดทำหนังสือเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม	

ชุดพระอารามหลวง	 เล่ม	 1	 และ	 เล่ม	 2	 ปี	 พ.ศ.	 2555	 ก็จะปฏิบัติงาน	 

ด้วยความละเอียดรอบคอบ	 ระมัดระวังยึดประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก	

ถูกต้องตามระเบียบ	 ถ้าอะไรที่ไม่ถูกต้องก็จะทำการคัดค้านการเบิกจ่ายที่ไม่

เป็นไปตามระเบียบก็จะให้ทำให้ถูกต้องตามระเบียบ	 เป็นไปด้วยความโปร่งใส	

โดยไม่คำนึงถึงผู้ใด	

	 ปฏิบัติงานที่กรมการท่องเที่ยว	 ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2549	 ปฏิบัติงาน	 

หน้าห้องผู้บริหารซึ่งต้องดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องในด้านเอกสาร	 

การเบิกจ่าย	การจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่าย	และระเบียบ

การบริหารการจัดการตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ	 เอกสารการเบิกจ่ายใด	 

ที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนก็จะให้ไปทำให้เรียบร้อย	 ถูกต้องไม่ปล่อยปะละเลย		 

โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของราชการเป็นที่ตั้ง	 แนะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับ

เพื่อนร่วมงานและรุ่นน้องเพื่อให้ปฏิบัติตนได้ถูกต้อง	 เป็นเยี่ยงอย่างที่ดีต่อ

เพื่อนร่วมงาน	ทุ่มเททำงานในหน้าที่ให้เกิดประโยชน์กับทางราชการมากที่สุด	
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5.	นางสาวอรอนงค์	รัชตราเชนชัย	
	 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ	
	 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	

		 กระทรวงสาธารณสุข	

 

พฤติกรรม/เกียรติประวัติที่สมควรรับการยกย่อง	

 ในฐานะหัวหน้าฝ่าย/งาน	 โครงการวิเคราะห์	 -	 วิจัย	ด้านโรคแบคทีเรีย

ก่อโรคอุจจาระร่วง	 ได้บริหารจัดการโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากต่างประเทศ	

คือ	National	Institute	of	Infectious	Diseases	ประเทศญี่ปุ่น	ต่อเนื่องตั้ง

แต่ปี	พ.ศ.	2550	-	2553	อย่างต่อเนื่อง	4	ปี	โดยยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต

ไม่มีการทุจริตหรือมีข้อร้องเรียนเรื่องความโปร่งใส	 และยึดผลประโยชน์ของ

ประเทศชาติเป็นหลักสำคัญ		

	 ได้รับแต่งตั้งเป็น	 ผู้จัดการความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ	 (Safety	

officer)	ได้บริหารจัดการงบสนับสนุนจากต่างประเทศ	คือ	IEIP	ที่ให้งบประมาณ

สนับสนุนการพัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ		 

โดยสุจริต	โปร่งใส	และไม่มีข้อร้องเรียน	

	 เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม	 2554	 เจ้าหน้าที่จากบริษัท

เอกชัยดิสตริบิวชั่น	 (เทสโค้	 โลตัส)	 ซึ่งเป็นผู้นำเข้าสินค้า	 พืชผักผลไม้และ	 

เนื้อสัตว์รายใหญ่จากประเทศอังกฤษ	 ได้รับมอบหมายจากบริษัทแม่	 

ในประเทศอังกฤษให้มาสอบถาม	 ขั้นตอน/วิธี/มาตรฐานการทำงาน	 ในการ	 

รับตัวอย่าง/การนำส่งตัวอย่าง	 ขั้นตอนและวิธีวิเคราะห์ตัวอย่าง	 ที่เก็บจาก

การกักกันพืช	และได้แสดงขั้นตอนการทำงาน	มาตรฐานการทำงาน	จนบริษัท

พึงพอใจและมั่นใจว่า	 ผลการตรวจวิเคราะห์เชื้อที่แยกจากสินค้าที่ถูกกักกัน	

จะเป็นผลที่ถูกต้อง	 ไม่มีการสับเปลี่ยนตัวอย่าง	 หรือ	 มีการลักลอบเปลี่ยน

ข้อมูล	เป็นการนำรายได้เข้าสู่ประเทศได้อีกทางหนึ่ง	
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	 ไม่รับเชิญไปรับประทานอาหาร	 หรือ	 รับของขวัญปีใหม่	 จากผู้แทน

ของบริษัทเอกชน	

	 หากมีกรณีที่ต้องใช้สิทธิในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายจากทางราชการ		 

จะเบิกค่าใช้จ่ายตามที่จ่ายจริง	ไม่ใช่ตามสิทธิ์ที่พึงได้	
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6.	นางสรญา	เจริญวัฒนะ	 	
	 นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ	
		 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	

		 กระทรวงยุติธรรม	

 

พฤติกรรม/เกียรติประวัติที่สมควรรับการยกย่อง	

	 การที่มีผู้ปกครองมาฝากฝังให้ดูแลเยาวชนเป็นพิเศษโดยยินดีจะ	 

ช่วยเหลือให้ได้รับความสะดวกสบายบางประการ	 แต่ยังคงหนักแน่นและ	 

ยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่	 และประพฤติปฏิบัติตนด้วยความรับผิดชอบ	

ซื่อสัตย์	 คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของทางราชการและไม่เคยคิดหาประโยชน์

ในหน้าที่ราชการ	

	 ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมประชุมพิจารณาคู่มือที่เกี่ยวข้องตามพระราช

บัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว	

พ.ศ.	2553	ระหว่างวันที่	1	-	3	กุมภาพันธ์	2555	ณ	ห้องประชุมสำนักพัฒนา

ระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชนศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ	 80	 พรรษา	

อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์	 ชั้น	 5	 ถนนแจ้งวัฒนะ	 แขวงทุ่งสองห้องเขตหลักสี่	

กรุงเทพมหานคร	 ซึ่งได้ขออนุมัติเดินทางโดยมีกำหนดเดินทางไปร่วมประชุม

ในวันที่	 1	 -	 3	 กุมภาพันธ์	 2555	 แต่การประชุมเสร็จสิ้นภายในวันที่	 1	

กุมภาพันธ์	 2555	 ข้าพเจ้ามิได้ฉกฉวยโอกาสพักค้างแรมหรือใช้เวลาในวันที่		 

2	 -	 3	 กุมภาพันธ์	 2555	 ไปเพื่อประโยชน์ส่วนตนแต่ได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่

ตามปกติที่ศูนย์ฝึกฯ		

	 ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการศูนย์ฝึกฯ	 บ้านบึงให้เข้าร่วมประชุม

พิจารณาคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดดีเด่นที่มีภารกิจโดยตรง	 ประจำ

ปีงบประมาณ	 2554	 ในวันพุธที่	 10	 ตุลาคม	 2555	 ณ	 ห้องประชุมชั้น	 1		 

อาคารสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร	 ถนนสรรพาวุธ	
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แขวงบางนา	 เขตบางนา	 กรุงเทพมหานคร	 ซึ่งข้าพเจ้าได้ขออนุมัติเดินทางไป

ราชการโดยไม่ประสงค์เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางเนื่องจากระยะทาง	 ไป	 –	

กลับจากบ้านพักของข้าพเจ้าถึงสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

กรุงเทพมหานคร	มีระยะทาง	ประมาณ	100	กิโลเมตร	ซึ่งเท่ากับระยะทางที่

ข้าพเจ้าต้องเดินทางจากบ้านพักถึงศูนย์ฝึกฯบ้านบึง	เป็นปกติอยู่แล้ว	จึงคิดว่า

เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องหากข้าพเจ้าจะเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	 เพราะถึงแม้ไม่

ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว	 ข้าพเจ้าก็ต้องเดินทางมา

ปฏิบัติหน้าที่และต้องมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางอยู่แล้ว	 ด้วยจิตสำนึกในการ

ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ	 ด้วยความซื่อสัตย์

สุจริตและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการ	

	 ขณะปฏิบัติหน้าที่ภายในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง	

ได้ทราบข้อมูลจากเยาวชน	 1	 ราย	 ว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศ	 จึงได้ทำบันทึก

ข้อความรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเยาวชนคนดังกล่าว	 เพื่อให้ผู้อำนวยการ

ศูนย์ฝึกฯ	บ้านบึงพิจารณาและดำเนินการต่อมาผู้อำนวยการศูนย์ฝึกฯ	บ้านบึง

ได้สั่งการให้สอบสวนข้อเท็จจริงโดยด่วน	 ซึ่งผลการสอบสวนข้อเท็จจริง

ปรากฏว่าเยาวชนรายดังกล่าวถูกล่วงละเมิดทางเพศจริง	 จึงให้ข้อมูลเกี่ยวกับ

สิทธิและสิ่งที่สามารถดำเนินการได้ตามกฎหมายซึ่งเยาวชนมีความประสงค์จะ

ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อผู้กระทำ	 ข้าพเจ้าจึงพาเยาวชนไปแจ้งความไว้เป็น

หลักฐานที่สถานีตำรวจภูธรบ้านบึง	 แม้จะทราบดีว่าจะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้

อีกหลายครั้ง	 เช่น	การให้ปากคำ	การเป็นพยาน	การต้องเผชิญกับคู่กรณีที่จะ

อาฆาต	 พยาบาท	 แต่ก็ยังยึดมั่นที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้อง	 ต่อมาศาลพัทยาได้มี

หนังสือแจ้งให้ตนไปให้การในฐานะพยาน	 ภายหลังเสร็จสิ้นการให้การเป็น

พยาน	 ผู้พิพากษาได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบว่าจะได้รับค่าตอบแทนค่าป่วยการ

พยานจากฝ่ายจำเลย	 500	 บาท	 แต่หลังจากกลับมาแล้วได้เปิดซองเงิน		 

แล้วพบว่าเป็นเงินจำนวน	5,000	บาท	ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่สูงกว่าที่ผู้พิพากษา
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แจ้งกับตน	ข้าพเจ้าจึงโทรศัพท์ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์ฝึกฯ	บ้านบึง	ว่าจะทำ

อย่างไรกับเงินจำนวนดังกล่าวและได้รับคำแนะนำจากท่านว่าให้ประสานงาน

ไปยังตำรวจเจ้าของคดีเพื่อให้ติดต่อกับทนายฝ่ายจำเลยขอให้มารับเงินคืน		 

ในวันรุ่งขึ้นทนายฝ่ายจำเลยได้ส่งตัวแทนมารับเงินคืน	 และข้าพเจ้าคิดว่า

เหตุการณ์ดังกล่าวมีความไม่ชอบมาพากล	 จึงแจ้งฝ่ายทนายจำเลยไม่ขอรับ

เงินจำนวนเงินค่าป่วยการพยาน	500	บาท	
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7.	นางสาวปาริชาต	ศรีประเสริฐ	 	
	 นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ	
		 กองการต่างประเทศ	
		 สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม	

		 กระทรวงยุติธรรม	

 

พฤติกรรม/เกียรติประวัติที่สมควรรับการยกย่อง	

	 เมื่อวันที่	 30	 ตุลาคม	 2549	 กลุ่มงานในความรับผิดชอบของตน	 

ได้จัดให้มีการทดสอบภาษาอังกฤษเบื้องต้นของกระทรวงฯ	 เพื่อคัดเลือกผู้ได้

คะแนนสูงสุดเป็นผู้แทนกระทรวงฯ	 สมัครรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น	 ในครั้งนั้น	 

มีกรมที่เกี่ยวข้องและมีสิทธิส่งผู้แทนเข้ารับการทดสอบจำนวน	 5	 กรม		 

โดยผลการทดสอบปรากฏว่าผู้แทนของกรม	 ก.	 ซึ่งสอบได้ในลำดับที่	 2		 

ได้คะแนนน้อยกว่าผู้แทนของกรม	 ข.	 ซึ่งสอบได้ลำดับที่	 1	 อยู่	 2	 คะแนน	 

จึงไม่พอใจและไม่ยอมรับ	 โดยอ้างว่าการสอบดังกล่าวไม่สามารถวัดได้ว่าเขามี

ความสามารถน้อยกว่าอีกฝ่ายหนึ่งแต่เนื่องจากการจัดทดสอบดังกล่าวได้

ดำเนินการอย่างโปร่งใส	 มีกรรมการควบคุมการสอบและจับเวลา	 และเป็น

ข้อสอบปรนัย	ซึ่งมีเฉลยเป็นที่แน่นอนแล้ว	ไม่ใช่ข้อสอบอัตนัยที่การให้คะแนน

อาจต้องใช้ดุลยพินิจของกรรมการผู้ตรวจว่าสมควรให้คะแนนมากน้อยเพียงใด	

ตลอดจนผู้เข้ารับการทดสอบรายอื่นต่างยอมรับผลการทดสอบดังกล่าวด้วยดี

แม้แต่ผู้สอบที่สอบได้ในลำดับที่	 3	 ซึ่งมีผลการทดสอบน้อยกว่าผู้แทนกรม	 ก.	

ซึ่งสอบได้ในลำดับที่	 2	 อยู่เพียง	 1	 คะแนน	 ดังนั้น	 แม้จะชนะกันเพียง		 

2	คะแนนก็ต้องถือว่าถูกต้องตามกฎเกณฑ์	ข้าพเจ้าได้ชี้แจงและอธิบายเหตุผล

ให้ผู้แทนกรม	 ก.	 ทราบและยืนยันผลการทดสอบในการเสนอชื่อผู้แทน	 

ของกรม	 ข.	 เป็นผู้แทนกระทรวงตามเหตุผลข้างต้น	 แต่ผู้แทนกรม	 ก.	 ยังคง	 

ไม่พอใจคำชี้แจงและได้ขอพบผู้บังคับบัญชา	 (ในขณะนั้น)	 เพื่อร้องเรียน	ซึ่งได้
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รายงานเรื่องดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาทราบและได้นัดหมายให้พบกับผู้แทน

กรม	ก.	 เพื่อรับฟังข้อร้องเรียนและเพื่อให้ผู้แทนกรม	ก.	 ได้รับฟังคำชี้แจงและ

คำอธิบายเพิ่มเติมจากผู้บังคับบัญชา	 ทั้งนี้	 ผู้บังคับบัญชามีความเห็น

สอดคล้องกับตน	 โดยเห็นชอบให้เสนอชื่อผู้แทนกรม	 ข.	 เป็นผู้แทนกระทรวง

ยุติธรรมและได้สั่งการให้นำเรื่องความเห็นแย้งของกรม	 ก.	 ดังกล่าวรายงาน

ปลัดกระทรวงทราบด้วยซึ่งปรากฏว่าปลัดกระทรวงได้ให้ความเห็นชอบตาม

ความเห็นที่ตนเสนอ	เรื่องดังกล่าวจึงยุติลง	

	 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมหน่วยงานหนึ่งมีหนังสือของ

อนุญาตให้ข้าราชการจำนวน	 2	 ราย	 เดินทางไปศึกษาฝึกอบรม	ณ	 ประเทศ

สหรัฐอเมริกา	 โดยบริษัทเอกชนระบุว่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้

ข้าราชการทั้ง	 2	 ราย	 ทั้งนี้	 จากการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลและประเด็นข้อ

กฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต	 พ.ศ.	 2542	 และประกาศคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์

อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 พ.ศ.2543	 ปรากกฎว่าไม่สามารถ

ดำเนินการได้เนื่องจากขัดต่อประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติซึ่งข้าพเจ้าในฐานะที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้

ตรวจสอบและให้ความเห็นเรื่องนี้ได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบและแจ้ง	 

ให้หน่วยงานดังกล่าวให้ความเห็นเพิ่มเติมถึงความจำเป็นและเหมาะสม	 

ในการรับทุนจากบริษัทดังกล่าวโดยให้ยึดตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 พ.ศ.2542	 และ

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติฯข้างต้น	 

ซึ่งปรากฏว่าหน่วยงานดังกล่าวได้มีหนังสือตอบว่าการที่บริษัทเอกชนดังกล่าว

สนับสนุนทุนโดยการระบุชื่อข้าราชการ	 2	 คนโดยตรง	 ขัดต่อประกาศคณะ

กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติฯ	ดังนั้น	จึงขอยกเลิกการ
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ขออนุมัติให้ข้าราชการของหน่วยงานเดินทางไปเข้าร่วมศึกษา	 ณ	 ประเทศ

สหรัฐอเมริกาดังกล่าว	

	 ในการปฏิบัติงาน	 ข้าพเจ้ามีหลักปฏิบัติในความซื่อสัตย์สุจริตอย่าง

มั่นคง	ด้วยการยึดถือกฎหมาย	กฎ	ระเบียบ	เป็นแนวปฏิบัติ	รวมทั้งการวางตัว

เป็นกลาง	ไม่เอนเอียง	 โดยกระทำการเพื่อช่วยเหลือบุคคลหนึ่งบุคคลใด	ให้ได้

สิทธิประโยชน์อันมิชอบ	 แม้ตัวข้าพเจ้าอาจได้รับความเดือดร้อนภายหลัง		 

หวังให้เกิดความซื่อสัตย์สุจริต	 ยึดถือหลักการความซื่อสัตย์สุจริต	 ข้าพเจ้าได้

ปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างของหลานชาย	 หลานสาวและผู้ใต้บังคับบัญชา		 

โดยปฏิบัติตนและวางตัวเป็นแบบอย่างและถ่ายทอดแนวคิดไปยังผู้อื่นด้วย

การให้คำแนะนำ	 ปลูกฝังทัศนคติ	 โดยเฉพาะกับผู้ใต้บังคับบัญชาจะเน้น

ประเด็น	การยึดหลักกฎหมายกฎ	ระเบียบ	การวางตัวกับผู้รับริการไม่ให้ความ

ใกล้ชิดสนิทสนมเกินสมควรเนื่องจากเป็นเจ้าหน้าที่ที่ต้องมีความเป็นกลาง	
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8.	นางนงนุช	เทียมเมือง	 	
	 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ	
		 สำนักนโยบายและแผนพลังงาน	

		 กระทรวงพลังงาน	

 

พฤติกรรม/เกียรติประวัติที่สมควรรับการยกย่อง	

	 กรณีวันขึ้นปีใหม่ได้รับของขวัญปีใหม่จากบริษัท	 และสถาบันการเงิน	

(ธนาคาร)	 ที่ติดต่อทำธุรกรรมกับหน่วยงาน	 ทั้งนี้	 ของขวัญดังกล่าวมีมูลค่า	 

ไม่เกิน	 3,000	 บาท	 จึงปฏิเสธที่จะรับของขวัญดังกล่าว	 และแจ้งว่าเป็นการ

ปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบอยู่แล้ว	แต่ต่อมาโดนขอร้องให้รับ	จึงจำเป็น

ต้องรับของขวัญจากบริษัทและธนาคารดังกล่าวเพื่อไม่ให้เสียความตั้งใจ		 

แต่ตั้งใจจะไม่นำมาใช้เป็นของส่วนตัว	เพื่อผลประโยชน์แก่ตนเองอย่างแน่นอน	

จึงได้นำของขวัญดังกล่าวไปเป็นของขวัญกองกลาง	สำหรับจับฉลากปีใหม่ของ

สำนักงาน	

	 เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มการคลังปฏิบัติหน้าที่ด้าน	 

การงบประมาณ	 การเงิน	 การบัญชี	 และการพัสดุ	 จำนวนเงินที่อยู่ในความ	 

รับผิดชอบในปีงบประมาณ	2555	มีจำนวนประมาณ	425,972,662.40	บาท	

หากไม่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมั่นคงแล้ว	 อาจมีการใช้อำนาจหน้าที่

ราชการไม่ว่าจะโดยตรง	หรือโดยอ้อมแสวงหาประโยชน์ที่มิควรสำหรับตนเอง

ได้และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไม่เคยถูกกล่าวหาร้องเรียนแต่อย่างใด	

		 กรณีบริษัทเสนอให้ประโยชน์ผลตอบแทนเมื่อมีการซื้อสินค้าจาก

บริษัท	 ก็ไม่เคยดำเนินการให้	 และยืนยันที่จะปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามระเบียบ

ของทางราชการให้มีการเปรียบเทียบราคา	 และสั่งซื้อที่มีราคาต่ำสุด	 เพื่อ

ประโยชน์แก่ทางราชการเป็นสำคัญ	 ถึงจะดำรงตำแหน่งในฐานะผู้อำนวยการ

กลุ่มการคลังและในฐานะหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุด้วย	 ก็ไม่เคยคิดจะใช้อำนาจ
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ดังกล่าวเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวและไม่เคยรับสินบน	ทั้งนี้ในการดำเนินการ

ดังกล่าวขอให้บริษัทติดต่อกับเจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรง	 จึงไม่มีใครกล้าเสนอ

สินบนอีก	 เพราะมีคติประจำใจคือ	 ซื่อกินไม่หมด	 คดกินไม่นานและเงินทุก

บาทที่ได้รับงบประมาณก็เป็นเงินของแผ่นดิน	 เป็นเงินของประชาชน	 ดังนั้น	

การใช้จ่ายเงินราชการต้องคุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมสูงสุด	

		 ตลอดชีวิตการรับราชการมีความตั้งใจที่จะประพฤติปฏิบัติหน้าที่อย่าง

ซื่อสัตย์สุจริต	 แม้ว่าโดยตำแหน่งและหน้าที่จะเอื้อต่อการรับผลประโยชน์	 

ได้ง่าย	 แต่ปฏิเสธข้อเสนอผลประโยชน์ทั้งหมด	 และเชื่อมั่นเสมอว่าความ

ซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับทุกบุคคล		
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9.	นางสาวบุญศรี	โชติวรรณวิรัตน์	 	
	 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	
		 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	

		 กระทรวงพลังงาน	

 

พฤติกรรม/เกียรติประวัติที่สมควรรับการยกย่อง	

	 ในการปฏิบัติงานกำกับ	 ดูแลงานในฝ่ายบริหารงานทั่วไปของสำนัก	

ข้าพเจ้าจะต้องมีการติดต่อประสานงานและแนะนำในเรื่องระเบียบงาน

สารบรรณ	 การเขียนหนังสือราชการ	 และอื่นๆ	 แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่	

หน่วยงานต่างๆ	 ทั้งภายในและภายนอก	 และเมื่อเสร็จงานแล้ว	 หรือถึง

เทศกาลต่างๆ	ก็จะได้รับของขวัญของตอบแทนเป็นการขอบคุณ	ทั้งนี้หากของ

ขวัญนั้นมีมูลค่าเกิน	 3,000	 บาท	 ข้าพเจ้าจะปฏิเสธการรับของขวัญนั้นทันที	

และได้แจ้งว่า	 ในการช่วยเหลือประสานงาน	 แนะนำ	 หรือช่วยเหลือให้	 

คำปรึกษาเรื่องต่างๆ	 เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการทุกคนซึ่ง

เป็นการกระทำที่ไม่หวังผลตอบแทนใดๆ	 แต่หากของขวัญหรือของตอบแทน	

เป็นขนม/ผลไม้	 ซึ่งผู้ให้ต้องการที่จะแสดงความขอบคุณ	 และมีมูลค่าไม่เกิน	

3,000	 บาท	 ก็จะรับไว้	 เพื่อไม่ให้เสียความตั้งใจของผู้ให้แล้วนำมาแบ่งปันให้

แก่ผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาในฝ่ายโดยทั่วกัน	

	 ในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	 กรณีที่มีการสั่งซื้อวัสดุ

สำนักงานกับบริษัท/ห้างร้านต่างๆ	 หลายครั้งที่บริษัท/ห้างร้าน	 มักเสนอ	 

ให้ผลประโยชน์	 ทั้งที่เป็นเงินสดและหรือสิ่งของ	 เป็นการส่วนตัวให้ข้าพเจ้า	

แต่ข้าพเจ้าปฏิเสธทุกครั้ง	และให้บริษัท/ห้างร้าน	เสนอราคาที่ต่ำสุดหรือราคา

ที่เหมาะสมกับความเป็นจริงของสินค้าและยืนยันให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตาม

ระเบียบของทางราชการ	 ให้มีการเปรียบเทียบราคาทุกครั้ง	 เพื่อประโยชน์	 

ของทางราชการ	 ข้าพเจ้าคิดว่า	 ความโลภ	 ความไม่ยืนหยัดต่อความซื่อสัตย์	
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เท่ากับการดูถูกตนเอง	 รวมทั้งดูถูกบรรพบุรุษ	 ของตัวเองด้วย	 และที่สำคัญ

ที่สุดถือว่า	เป็นการทำลายประเทศชาติ	ทางหนึ่งอีกด้วย	

	 ตลอดระยะเวลาที่ข้าพเจ้ารับราชการมากว่า	 30	 ปีเศษ	 ได้ตั้งปณิธาน

ตนเองว่า	 จะต้องอุทิศตนให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมให้มากเท่าที่ความ

สามารถจะปฏิบัติได้	 ให้คำนึงถึงประเทศชาติเป็นหลัก	 ดังนั้น	 เมื่อเข้ารับ

ราชการ	 จึงมีความตั้งใจมุ่งมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมั่นคง	 ตลอดชั่วชีวิต

ในชีวิตที่ผ่านมาจะเน้นเรื่อง	ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นสำคัญยิ่ง	อีกทั้งพฤติกรรม

ในการดำเนินชีวิตในการทำงาน	 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีคนหนึ่ง	 เห็นได้

จากการที่ได้รับความไว้วางใจจากเจ้าหน้าที่	 ที่ออกเสียงให้คะแนนคัดเลือกให้

ทำหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการจริยธรรมของ	พพ.ถึง	2	วาระติดต่อกัน	

ระหว่างปี	 2553	 –	 2555	 และปี	 2556	 –	 2558	 หลักการและปณิธาน	 

ที่ถือปฏิบัติมาตลอดชั่วอายุ	 ได้แก่	 ไม่คอร์รัปชันเวลาราชการ	 ทำงานเต็ม	 

ความสามารถ	เต็มที่	 เต็มเวลาไม่เห็นแก่ตัว	ไม่เอาแต่ได้	แนะนำเพื่อนร่วมงาน	

และผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่เสมอว่า	 “ซื่อกินไม่หมด	คดกินไม่นาน”	มีความมั่นใจ

ในตนเองในการกระทำที่ถูกต้องสุจริต		
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10.	นายวรวิทย์	สิงห์อินทร์	 	
	 นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ	
	 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	

		 กระทรวงพาณิชย์	

 

พฤติกรรม/เกียรติประวัติที่สมควรรับการยกย่อง	

	 ตลอดการทำงานราชการจะตั้งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์

สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่โดยการบริการแก่ประชาชนและนักลงทุนต่างชาติ	 

ซึ่งมาติดต่อ	 ขอคำแนะนำหรือขออนุญาตประกอบธุรกิจ	 โดยจะปฏิบัติหน้าที่

โดยยึดมั่นและเคารพกฎหมายและกฎระเบียบ	 มีความโปร่งใส	 และไม่เลือก

ปฏิบัติต่อผู้มาติดต่อ	 ซึ่งประชาชนและนักลงทุนที่มาติดต่อได้เห็นและประจักษ์

ว่าตนและองค์กรมีความตั้งมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต	 ไม่มีการเรียกร้องหรือ	 

รับผลประโยชน์จากการให้บริการเช่น	 ผู้ติดต่อสอบถามเพื่อหยั่งเชิงหรือเสนอ

ให้เจ้าหน้าที่รับทำคำขออนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวซึ่งจะปฏิเสธ

พร้อมแจ้งให้ทราบว่าเจ้าหน้าที่ไม่สามารถกระทำการดังกล่าวได้	 เพราะเป็น	

Conflict	 of	 Interest	 พร้อมแจ้งว่า	 เจ้าหน้าที่ทุกคนมีหน้าที่ให้คำแนะนำ	

และปรึกษาแก่ประชาชนผู้มาติดต่ออยู่แล้ว		

	 กรณีที่นักลงทุนต่างชาติขอให้แนะนำสำนักงานกฎหมายหรือบริษัทให้

คำปรึกษาที่จะจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทหรือยื่นคำขออนุญาตประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าวก็จะปฏิเสธพร้อมให้เหตุผลให้นักลงทุนเหล่านั้นเข้าใจ	 เป็นต้น

นอกจากนี้หากผู้มาติดต่อสอบถามประเด็นข้อกฎหมายที่อาจนำไปสู่การ	 

หลีกเลี่ยงกฎหมายโดยใช้ช่องโหว่ของกฎหมาย	 ก็จะพยายามชี้แจงให้ทราบ

และตระหนักถึงความผิดและโทษของการกระทำดังกล่าว		
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	 ปฏิเสธข้อเรียกร้องของผู้ติดต่อในการขอรับบริการหรือขอให้จัดทำ

คำขออนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวให้	 ซึ่งได้แจ้งให้ทราบว่าเจ้าหน้าที่

ไม่สามารถกระทำการดังกล่าวได้	 แต่โดยหน้าที่เจ้าหน้าที่ทุกคน	 ยินดีให้คำ

แนะนำแก่ประชาชนผู้มาติดต่ออยู่แล้ว	กรณีนี้เกิดนี้เกิดขึ้นเมื่อปี	พ.ศ.	2553		

	 ปฏิเสธการร้องขอของผู้มาติดต่อซึ่งขอให้แนะนำรายชื่อสำนักงาน

กฎหมายหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ให้บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทหรือจัดทำ

คำขออนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวให้เกิดขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม	2556		
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11.	นางสาวธีราพร	นาคสมวงษ์กุล	 	
		 นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ	
	 กรมการค้าระหว่างประเทศ	
	 กระทรวงพาณิชย์	

 

พฤติกรรม/เกียรติประวัติที่สมควรรับการยกย่อง	

	 เมื่อผู้ประกอบการหรือบุคคลภายนอกมาขอข้อมูลหรือเอกสารใดๆ		 

ที่สามารถเผยแพร่ได้ไม่ใช่ความลับทางราชการ	 ไม่ว่าจะเร่งด่วนหรือไม่ก็ตาม	

จะปฏิบัติตามขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลของทางราชการอย่างเคร่งครัดโดยไม่

บ่ายเบี่ยงและไม่มีการลัดขั้นตอนเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายใด

รายหนึ่ง	

	 ตลอดระยะเวลารับราชการ	 จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

ตามระเบียบของราชการอย่างเคร่งครัดแม้ว่าในตำแหน่งของข้าพเจ้าในฐานะ

นักวิชาการพาณิชย์จะไม่เกี่ยวข้องกับงานที่มีผลประโยชน์ใดๆ	 และถ้าข้าพเจ้า

พบเห็นการกระทำไม่ถูกต้องไม่ซื่อสัตย์สุจริตข้าพเจ้าจะแจ้งให้ผู้บังคับ

บัญชาการทราบตามลำดับขั้นตอน	 เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้หน่วยงานของ

ข้าพเจ้าได้รับความเสียหาย	

	 กรณีที่ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะชน	 จะดำเนิน

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารพร้อมทั้งแจ้งให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

ทราบโดยเร็วเป็นไปอย่างโปร่งใสและไม่เลือกปฏิบัติ	

	 กรณีเกิดปัญหาอุปสรรคในด้านต่างๆ	 จะมีความตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหา

เพื่อไม่ให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเดือดร้อนหรือได้รับความเสียหาย	 โดยไม่

เอื้อประโยชน์ให้กับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด	
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12.	สิบตำรวจตรีหญิงนิศาชล	พึ่งแก้ว	
	 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส	
		 กลุ่มบริหารการคลังและสินทรัพย์	
		 สำนักงานเลขาธิการสำนักงาน	ก.ค.ศ.	
		 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	

	 กระทรวงศึกษาธิการ	

 

พฤติกรรม/เกียรติประวัติที่สมควรรับการยกย่อง	

	 ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	 ไม่แสวงหาประโยชน์	 

โดยมิชอบจากตำแหน่งหน้าที่	 ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังภายใต้	 

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยสุจริต	 รักษาความลับของ	 

ทางราชการ	 เต็มใจให้บริการ	 ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว	 โปร่งใส	 และ	 

ถูกต้อง	 โดยไม่มีอคติต่อผู้รับบริการ	 ไม่รับสิ่งของหรือสินบนจากผู้อื่นเพื่อ	 

ก่อให้เกิดความขัดแย้งและไม่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานทั้งในด้านการเงิน	

การบัญชี	งบประมาณ	และพัสดุ		

	 กรณีผู้รับจ้างพิมพ์หนังสือแห่งหนึ่งพยายามที่จะสอบถามเกี่ยวกับ

เรื่องงบประมาณในการสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือเพื่อที่จะยื่นราคาให้ต่ำสุด

จะได้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา	 จึงได้บอกผู้รับจ้างว่า	 ไม่สามารถบอกราคาได้	

เนื่องจากผิดระเบียบของทางราชการ	 จนผู้รับจ้างเข้าใจและแกล้งต่อว่าตน		 

กับผู้รับจ้างอื่นว่า	อย่าไปหาข่าวจากคนๆ	นี้เลย	ไม่มีทางรู้ได้		

	 กรณีผู้รับจ้างได้มายื่นใบเสนอราคาในการซื้อวัสดุสำนักงาน	 ซึ่งได้มี

การเสนอราคาตามขั้นตอนของระเบียบพัสดุทุกประการจนเสร็จเรียบร้อย	

ผู้รับจ้างบอกว่าต้องเสียเงินเท่าไหร่จึงจะชนะการเสนอราคา	 จึงบอกว่าที่นี่	 

ไม่เคยมีการเรียกเงินจากผู้รับจ้าง	 ผู้รับจ้างบอกว่าเขาเสนอราคาซื้อวัสดุที่	 

ต่างจังหวัด	 เจ้าหน้าที่พัสดุของที่นั่นเรียกเงินทุกครั้ง	 ทำไมส่วนกลางไม่เห็น
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เรียกเงินเลย	 จึงบอกว่าที่สำนักงานของเราปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ	

ตั้งมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและไม่ยอมให้ใครแสวงหาผลประโยชน์ใดๆ	

	 กรณีการจ่ายเช็คให้ผู้รับจ้างที่ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว	 เกิดขึ้น

เมื่อปี	พ.ศ.	2548	โดยระเบียบจะมีการจ่ายเงินสดหรือเช็คให้ผู้รับจ้างเมื่อส่งงาน

เรียบร้อยและมีการอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินได้แต่มีอยู่รายหนึ่งได้โทรศัพท์เข้ามา

หาจะขอรับเช็คเร็วกว่าปกติ	 เนื่องจากมีเรื่องจะต้องใช้เงินด่วน	 ซึ่งผู้รับจ้างราย

นี้ตนก็รู้จักดีเพราะเป็นเพื่อนของข้าราชการในสำนักงานด้วยกัน	 ซึ่งตนลำบาก

ใจมากเพราะเรื่องของเขายังไม่ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินจะจ่ายเช็คก่อนยังไม่ได้	

จึงบอกผู้รับจ้างรายนี้ว่าไม่สามารถดำเนินการข้ามขั้นตอนการจ่ายเงินได้	 ซึ่งก็

เกิดความไม่พอใจกันขึ้นว่าคนกันเองทำไมทำไม่ได้ไม่ได้ผิดระเบียบสักหน่อย

เดี๋ยวเรื่องก็อนุมัติตามมา	 แต่ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านการเงิน	 การบัญชี	

ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตไม่เห็นแก่ประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้องต้อง

ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ	 ยืนหยัดที่จะต่อสู้ปกป้องเพื่อ	 

มิให้มีการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ	 และยินดีที่จะให้บริการงานของตน

ด้วยความเต็มใจ	และยึดหลักในการปฏิบัติเช่นนี้เสมอมาจนถึงปัจจุบัน	

	 เมื่อประมาณเดือนกุมภาพันธ์	 2556	 ได้ตรวจเอกสารการตั้งเบิกจ่าย

เงินเดือนของข้าราชการบรรจุใหม่	 มีการเบิกทั้งเงินเดือนและเงินค่าครองชีพ

ตกเบิก	 3	 เดือนปรากฏว่า	 ตรวจสอบแล้วมีการตั้งเบิกเงินค่าครองชีพเกินไป		 

3	 เดือน	 เนื่องจากมีรายการตกเบิกหลายรอบมีการปรับเงินเดือนหลายกรณี	

จึงทำให้เจ้าหน้าที่คิดเงินผิดไป	 เมื่อตรวจพบก็แจ้งเจ้าหน้าที่	 และให้เรียกเงินที่

จ่ายเกินไปส่งคืนคลัง	ประมาณ	3	ราย	ซึ่งในการตรวจสอบเอกสารมีความยุ่งยาก	

ที่จะต้องตรวจสอบทีละราย	ต้องอาศัยเวลา	ความละเอียดรอบคอบ	แต่ก็พร้อม	 

ที่จะอุทิศตนและเวลาในการปฏิบัติงาน	 โดยคำนึงถึงเป้าหมายของสำนักงาน

เป็นสำคัญ	 ทุกอย่างจึงผ่านพ้นไปด้วยดีและเป็นที่เคารพรักของน้องๆ	 ในกลุ่ม

บริหารการคลังและสินทรัพย์เสมอ	
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เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่สังกัดกระทรวง 

ได้รับโล่เชิดชูเกียรติยกย่อง

เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วย

ความซื่อสัตย์สุจริต

ปะจำปี2556
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1.	พล.ต.อ.อมรินทร์	อัครวงษ์	 		
		 จเรตำรวจแห่งชาติ	
	 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	

 
 
พฤติกรรม/เกียรติประวัติที่สมควรรับการยกย่อง	
	 ปลูกฝังจริยธรรมข้าราชการตำรวจทั่วประเทศ	 ให้มีจิตสำนึกในการรับใช้
ประชาชน	โดยจัดทำโครงการ	“ตำรวจสีขาวดาวคุณธรรม”	ในปี	พ.ศ.2556	
 เป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	 ของสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ	ปี	พ.ศ.2555	
	 เป็นผู้ริเริ่มจัดทำบริหารและติดตามผล	 “โครงการนักเรียนนายร้อย
ตำรวจฝึกรับใช้ประชาชนในชนบท”	 เน้นการฝึก	 “จริยธรรมภาคปฏิบัติ”		 
ในการสร้างรูปธรรมความรู้สึกนึกคิดและจิตสำนึกที่จะผดุงความเป็นธรรม	 
ในกลุ่มประชาชนผู้ยากไร้	
	 รวบรวม	 ค้นคว้า	 ในการจัดทำหนังสือจริยธรรมตำรวจ	 เพื่อเผยแพร่
ความรู้	 ให้แก่ประชาชนและข้าราชการตำรวจ	 ให้มีจิตสำนึกในความซื่อสัตย์
สุจริต		
	 เป็นอาจารย์บรรยายวิชาจริยธรรมตำรวจ	 ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม
หลักสูตรสารวัตร	ผู้กำกับการและบริหารงานตำรวจชั้นสูง	
	 เป็นอาจารย์สอนวิชาจริยธรรมตำรวจ	ที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ		
	 เป็นอาจารย์บรรยายวิชาจริยธรรมตำรวจ	 ให้แก่ข้าราชการตำรวจ	 
ชั้นประทวน	เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร	ทั่วประเทศ	
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2.	ดาบตำรวจ	อรรณพ	เครืออนันต์	 	
	 ผู้บังคับหมู่	(ป้องกันปราบปราม)	
		 สถานีตำรวจภูธรแก่งคอย	จังหวัดสระบุรี	
	 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	

 
พฤติกรรม/เกียรติประวัติที่สมควรรับการยกย่อง	
	 ทำการจับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติดโดยผู้ต้องหาพยายามให้เงินสินบน	
เพื่อแลกกับการปล่อยตัวแต่ปฏิเสธไม่รับเงินสินบนดังกล่าว	 และดำเนินการ
ส่งตัวผู้ต้องหาดังกล่าวให้แก่พนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย		
	 เมื่อวันที่	 25	 เม.ย.	 2549	 ได้เข้าจับกุมผู้ต้องหาคดีร่วมกันมียาเสพติด
ให้โทษประเภท	1	(เมทแอมเฟตามีน)	ไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายและ
จำหน่ายโดยผิดกฎหมาย	 จำนวน	 3	 คน	 โดยผู้ต้องหาทั้ง	 3	 คน	 เสนอสินบน
เป็นเงินสด	 จำนวน	 60,000	 บาท	 เพื่อแลกกับการไม่นำตัวผู้ต้องทั้ง	 3	 คนส่ง
พนักงานสอบสวน	 เพื่อดำเนินคดีแต่ปฏิเสธเงินสินบนจำนวนดังกล่าวและ	 
ได้แจ้งข้อหาเพิ่มกับผู้ต้องหาทั้ง	 3	 คน	 ในข้อหาให้สินบนแก่พนักงาน	 และ	 
นำตัวผู้ต้องหาทั้ง	3	คน	ส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย	
	 ตลอดชีวิตการรับราชการตำรวจไม่เคยเรียกรับสินบน	 หรือแสวงหา
ผลประโยชน์โดยทุจริตจากการปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่รับราชการตำรวจได้ปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและคอยตักเตือนให้คำแนะนำแก่ข้าราชการ
ตำรวจรุ่นน้องให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	ไม่เห็นแก่เงินสินบน		
	 ได้รับโล่ข้าราชการตำรวจดีเด่น	 ด้านการป้องกันปราบปรามและเป็น	 
ผู้มีความประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตดี	 เมื่อวันที่	 13	
ตุลาคม	2555	
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3.	ร้อยตำรวจตรี	วิชัย	จิตสัจจพงศ์	 	
	 รองสารวัตรจราจร	
	 สถานีตำรวจนครบาลเทียนทะเล	
	 กรุงเทพมหานคร	
	 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	

 
พฤติกรรม/เกียรติประวัติที่สมควรรับการยกย่อง	
	 ตลอดชีวิตในการรับราชการตำรวจ	 มีความมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต	ไม่มีการเรียกรับสินบนหรือรีดไถ	เรียกรับผลประโยชน์จาก
ประชาชน	 และหากพบเห็นเหตุการณ์มีผู้กระทำผิดกฎหมาย	 จะเข้าตักเตือน	
หรือดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายอย่างเคร่งครัด	
 ดำเนินการจับกุมผู้ที่นำรถมาจอดบริเวณริมถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล	
ในลักษณะกีดขวางการจราจรซึ่งเป็นการกระทำผิดกฎจราจร	แม้จะถูกร้องเรียน
จากผู้ที่มีส่วนได้เสียว่าเขียนใบสั่งเพื่อกลั่นแกล้งประชาชน	
	 ปี	พ.ศ.	2553	ได้นำรถจักรยานส่วนตัวมาปฏิบัติหน้าที่ออกตรวจพื้นที่
และอำนวยความสะดวกด้านการจราจร	และได้เขียนใบสั่งให้กับผู้ใช้รถที่นำรถ
มาจอดริมถนนบางขุนเทียน	 -	 ชายทะเลแม้จะถูกกลุ่มห้างร้านที่ตั้งอยู่ในบริเวณ
ดังกล่าวไม่พอใจ	 และร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชาว่าออกใบสั่งเพื่อกลั่นแกล้ง
ประชาชน	 ทำให้ถูกผู้บังคับบัญชาเรียกไปตำหนิแต่ก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่	 
ในลักษณะดังกล่าวต่อไป	โดยไม่เกรงกลัว	
	 ได้มอบหมายให้มีหน้าที่รับผิดชอบทำงานด้านการจราจรตั้งแต่ปี	
พ.ศ.2547	 จนถึงปัจจุบัน	 มักจะถูกกลุ่มร้านค้าที่อ้างว่ารู้จักผู้บังคับบัญชาและ
เคยช่วยเหลือสถานีตำรวจร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชา	 จนถูกเรียกไปตำหนิจาก
การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย	 แต่ก็ยังคงมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตและยืนยันจะใช้รถจักยานปั่นออกปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะดังกล่าว	 
เพื่ออำนวยการด้านการจราจรจนกว่าจะเกษียณ	
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	 ในปี	 พ.ศ.	 2550	 มีการปรับปรุงถนนสายบางขุนเทียน	 -	 ชายทะเล	
และเสร็จสิ้นเมื่อปี	 พ.ศ.	 2551	 ได้นำรถจักรยานส่วนตัวมาปฏิบัติหน้าที่	 
ออกตรวจพื้นที่และอำนวยความสะดวกด้านการจราจร	 และได้พยายาม	 
ตักเตือนผู้ใช้รถที่นำรถมาจอดริมถนนในลักษณะกีดขวางการจราจร	 แม้จะ	 
ถูกร้องเรียนจากการปฏิบัติหน้าที่และถูกผู้บังคับบัญชาเรียกไปตำหนิ		 
แต่ยังคงมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโดยไม่ได้หวังรางวัลตอบแทน	
เพียงแต่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจาก
ผู้กระทำผิดกฎจราจร		
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เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่สังกัดกระทรวง

ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติยกย่อง

เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วย

ความซื่อสัตย์สุจริต

ประจำปี2556
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1.	นางสาวนารีรัตน์	เอี่ยมตั้งพาณิชย์	
	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	
	 ส่วนนโยบายและแผน	กองนโยบายและยุทธศาสตร์	
	 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	

 
พฤติกรรม/เกียรติประวัติที่สมควรรับการยกย่อง	
	 ในการปฏิบัติงาน	 จะตั้งใจปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักการในการ
ทำงานของตนเอง	 คือ	 รับผิดชอบงานในหน้าที่ให้ดีที่สุด	 ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง	
และคำนึงถึงผลประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ	 โดยมีรายละเอียด	 
กรณีและพฤติกรรมทั้งในอดีตและปัจจุบันในขณะรับราชการในตำแหน่ง	 
นักทรัพยากรบุคคล	คือ		
	 มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านพัฒนาบุคลากรและการบริหารทรัพยากร
บุคคลของหน่วยงาน	 อาทิ	 การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาล	 
ไปศึกษาต่อ	ณ	ต่างประเทศ	การดำเนินการเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ	 ซึ่งมีบุคคลที่รู้จักและไม่รู้จักเข้ารับการ	 
คัดเลือก/แข่งขัน	 ในเวทีเดียวกัน	 ในการดำเนินการดังกล่าว	 จะดำเนินการ	 
โดยยึดถือตามกฎหมาย	 ระเบียบ	 และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด		 
ไม่ใช้อำนาจหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นพิเศษ	
และระลึกอยู่เสมอว่า	 หากดำเนินการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลที่รู้จักเป็นกรณีพิเศษ	
ย่อมทำให้บุคคลที่ไม่รู้จัก	แต่เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถไม่ได้รับโอกาส
ที่ควรจะได้รับ	 และการดำเนินงานเกี่ยวกับพัฒนาบุคลากร	 และการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ		 
หากผู้รับผิดชอบภารกิจดังกล่าว	 คำนึงถึงแต่การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับ	 
ผู้รู้จักคุ้นเคยจนมีพฤติกรรมเอื้อประโยชน์	 อาจจะทำให้ผู้ที่มีความเหมาะสม	 
ไม่ได้รับโอกาสที่ควรจะได้รับ	 ซึ่งการกระทำดังกล่าวมิได้ส่งผลกระทบแต่ใน
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ระดับบุคคลเท่านั้นหากแต่ยังส่งผลกระทบต่อองค์การที่ปฏิบัติงาน	 และระบบ
ราชการไทยในภาพรวมที่จะสูญเสียโอกาสที่จะได้รับ	 ดังนั้น	 จึงถือหลักปฏิบัติ
ต่อบุคคลทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน		
	 ลักษณะงานที่รับผิดชอบจะเป็นไปในรูปแบบของการมีความพยายาม
ที่จะสื่อสารทั้งทางวาจาและการกระทำ	เพื่อให้บุคคลที่เกี่ยวข้องได้รับทราบว่า	
จุดยืน	 ความตั้งใจ	 และหลักการในการปฏิบัติงานเป็นเช่นไร	 และพยายาม
ดำเนินการให้เป็นไปตามนั้น	 เช่น	 มีความตั้งใจที่จะปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่า
เทียมกัน	 ไม่เอื้อประโยชน์กับผู้ใดเป็นกรณีพิเศษ	 ปฏิบัติงานในความรับผิด
ชอบอย่างเต็มกำลังความสามารถ	 เป็นต้น	 งานที่รับผิดชอบในอดีตเป็นงาน
บริหารงานบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับกฎ	 ระเบียบและลักษณะงานในปัจจุบันซึ่งมี
ลักษณะเป็นงานวิชาการ	 สิ่งสำคัญที่จะทำให้ข้าพเจ้าสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ	 คือ	 ต้องมีความรู้ในงานที่ทำ	 ต้องรู้ว่าขั้นตอนที่กำหนด
เป็นอย่างไร	 อย่างไรที่เรียกว่าทำถูก	 อย่างไรที่เรียกว่าทำผิด	 ซึ่งองค์ความรู้ที่
จำเป็นเหล่านี้ย่อมได้มาจากความตั้งใจที่จะศึกษางานในความรับผิดชอบให้
ถ่องแท้	 ซึ่งองค์ความรู้ก็ถือเป็นปัจจัยอีกประการหนึ่งที่จะสนับสนุนให้ความ
ตั้งใจที่จะปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตเป็นไปได้ด้วยดี		
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กัลยาณมิตรป.ป.ช.

ได้รับโล่เชิดชูเกียรติยกย่อง
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ความซื่อสัตย์สุจริต
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1.	นายสมศักดิ์	ถนัดช่าง		
	 กัลยาณมิตร	ป.ป.ช.	พ.ศ.	2551		 	
	 จังหวัดอุดรธานี	

	
	
พฤติกรรม/เกียรติประวัติที่สมควรรับการยกย่อง	
	 ในฐานะรองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานีหลายสมัย	 ได้แสดง
เจตนารมณ์	 ในการต้อต้านความไม่ซื่อสัตย์สุจริตและความไม่โปร่งใสมานาน
หลายปีโดยเฉพาะปีที่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการฯ	 ไม่ถูกต้องตามระเบียบ	
จึงประท้วงโดยการไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งฯ	 เป็นเหตุให้เว้นการเป็นกรรมการฯ	
ไปหนึ่งสมัย	
	 ขณะเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดฯ	ได้นำเสนอการโกงของสถานี
บริการน้ำมันที่ไม่ยอมลดราคาน้ำมันตามเวลาที่กำหนดตามประกาศของ
สำนักงานใหญ่	 จึงส่งเรื่องให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลพิจารณาและเชิญ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบ	 จนสามารถพบสถานีบริการน้ำมันจำนวน
กว่า	 20	 แห่ง	 ซึ่งมีทั้งการปลอมปนของน้ำมัน	 และปริมาณน้ำมันที่ไม่เต็ม
จำนวนลิตร	
 สนับสนุนโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของหอการค้าส่วนกลาง	
ที่อดีตประธานหอการค้าไทยริเริ่มโครงการ	 แต่เมื่อท่านถึงแก่กรรม	 ได้มี
กรรมการอีกหลายท่านได้ยืนหยัดดำเนินโครงการนี้ต่อซึ่งเหตุผลหลักของ	 
โครงการฯ	คือ	การรณรงค์ไม่ให้นักธุรกิจหยิบยื่นผลประโยชน์ให้แก่ข้าราชการ	
เพื่อประโยชน์ทางการค้าของตน	
	 ขณะเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดฯ	 ได้นำเสนอการดำเนินการ
ขุดท่อก๊าซที่ภูฮอม	 อ.หนองแสง	 จ.อุดรธานี	 เพื่อส่งเข้าโรงงานผลิตไฟฟ้า		 
ซึ่งบริษัทแห่งหนึ่งผู้ได้รับสัมปทาน	 มิได้จ่ายค่าภาคหลวงแก่องค์กรปกครอง	 

ส่วนท้องถิ่น	 จึงได้ส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ต่อมาได้รับหนังสือชี้แจง
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จากหน่วยงานของรัฐว่าบริษัทได้รับการยกเว้นในการจ่ายค่าภาคหลวงเป็น

กรณีพิเศษ	สร้างความประหลาดใจแก่คณะกรรมการธรรมาภิบาลเป็นอย่างยิ่ง	

	 ในฐานะบรรณาธิการหนังสือพิมพ์	 ประชาคม	 ซึ่งเป็นสื่อมวลชน	 

แขนงหนึ่งที่วางตลาดในพื้นที่จังหวัดอุดรฯ	 หนองคาย	 หนองบัวลำภู	 และ

บึงกาฬ	 ได้แสดงความคิดเห็นเพื่อรณรงค์ให้มีความตระหนักในด้านความ

ซื่อสัตย์สุจริต	 และโปร่งใส	 โดยเฉพาะอาชีพสื่อมวลชน	 ที่เสมือนหน่วยงาน	 

ในการตรวจสอบสังคม	จึงจำเป็นต้องมีจริยธรรมที่เคร่งครัดมากในอาชีพ	

		 ได้รับโอกาสให้เป็นอาจารย์พิเศษ	 ในคณะนิเทศศาสตร์	 มหาวิทยาลัย

ราชภัฎอุดรธานี	 เป็นเวลา	 6	 ปี	 ขณะที่ทำการสอนจะสอดแทรกหัวข้อ

จริยธรรม	 คุณธรรม	 ในการประกอบวิชาชีพและพูดคุยกับนักศึกษาให้

ตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต	 ตลอดจนการซื้อสิทธิ์ขายเสียง	 โดยทาง	 

มหาวิทยาลัยฯ	 ได้มอบปริญญานิเทศศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์	 ให้แก่

ข้าพเจ้า	นับเป็นคนแรกและคนเดียวของสถาบันแห่งนี้	

	 ร่วมกับคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดฯ	 โดยความร่วมมือของผู้ว่า

ราชการจังหวัดฯ	 ในสมัยนั้น	 (นายคมสัน	 เอกชัย)	 นำข้าราชการมาร่วม

ปฏิญาณตนว่า	จะไม่เป็นผู้กระทำการทุจริต	คอร์รัปชัน	ถึงแม้ว่า	การกระทำนี้

จะไม่ได้ผลในทางปฏิบัติ	 แต่เชื่อว่ากิจกรรมนี้จะมีส่วนในการกระตุ้นให้ภาค

ราชการตระหนักว่า	 กระบวนการการตรวจสอบและสอดส่องโดยภาคเอกชน

ได้เริ่มต้นในการปกป้องประเทศชาติแล้ว	 ตลอดจนเป็นการแสดงออกให้	 

นักธุรกิจที่ขอให้ส่วนราชการเอื้อประโยชน์ให้นั้น	 ไม่สะดวกง่ายดายเหมือน	 

ที่ผ่านมาอีกต่อไป	

	 ได้รณรงค์ต่อต้านไม่ให้นักธุรกิจหยิบยื่นผลประโยชน์ให้แก่ข้าราชการ	

เพื่อประโยชน์ทางการค้าของตน	 จนเป็นที่ยอมรับในคณะกรรมการหอการค้า

จังหวัดอุดรธานีและรับการคัดเลือกให้เป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

อุดรธานี		
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	 ในการประชุมใหญ่หอการค้า	 เมื่อปี	 พ.ศ.	 2554	 ที่จังหวัดระยอง		 

ได้เดินทางไปพร้อมกับคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี	 เพื่อร่วม	 

แสดงพลังและเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชัน	 พร้อมกับคณะกรรมการ

หอการค้าจังหวัดอื่นๆ	ทั่วประเทศ		

	 ในฐานะคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดฯ	 ได้ตรวจสอบการใช้	 

งบประมาณของหน่วยงานชลประทานที่ได้รับงบประมาณสูงมากเกือบ	 

ร้อยล้านบาท	 แต่มีการบริหารจัดการน้ำผิดพลาดบ่อยครั้ง	 สรุปได้ว่า	 เกิดจาก

ความผิดพลาดในการตัดสินใจของผู้ว่าราชการ	 (ในขณะนั้น)	 เพราะวิตก	 

เรื่องน้ำท่วมจนเกินไป	จึงสั่งปล่อยน้ำจนเกิดการขาดแคลน	

	 ได้รับรางวัลจากสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติสองปีซ้อน		
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2.	นายรุจาธิตย์	สุชาโต	
	 กัลยาณมิตร	ป.ป.ช.	พ.ศ.	2551		 	

	 จังหวัดนครศรีธรรมราช	 	

	

	

พฤติกรรม/เกียรติประวัติที่สมควรรับการยกย่อง	

	 ปี	 พ.ศ.	 2555	 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการคัดเลือกนักเรียนที่มาสอบ

สัมภาษณ์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	 มีลุงของนักเรียนมาติดต่อให้ช่วย	 

ผลักดันให้ผ่านการสอบสัมภาษณ์	โดยเสนอค่าตอบแทนให้	แต่ไม่ยอมรับ	

	 ปี	พ.ศ.2555-2556	เป็นช่วงที่ข้าพเจ้าเป็นกรรมการสภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย	มีคนมาล๊อบบี้ให้สนับสนุนฝ่ายของตัวเอง	โดยเสนอตำแหน่ง

กรรมการบริหารให้แต่ไม่ได้ทำตาม	

	 กรณีการขุดลอกคลองบางฉนาก	 ซึ่งมีผู้ร้องเรียนว่าการขุดลอกคลอง

ดังกล่าว	เกิดความไม่โปร่งใส	ทางอำเภอปากพนังได้แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ

ตรวจสอบข้อเท็จจริง	โดยวันที่	1	พฤศจิกายน	2553	ได้ประชุมเพื่อตรวจสอบ

ข้อเท็จจริง	 และต่อมาได้ลงไปดูพื้นที่จริง	 ผลสรุป	 คือ	 ผู้รับเหมายอมขุดลอก

คลองบางฉนากให้ใหม่	

	 เมื่อวันที่	 13	 ธันวาคม	 2553	 ได้รับรางวัลผู้เสียภาษีคุณภาพ	 “รัษฎา

พิพัฒน์”	

	 เมื่อวันที่	 18	 เมษายน	 2555	 ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายใน

กิจกรรม	 ประสานเสียง	 ประสานสิทธิ์เพื่อ	 “ปากพนัง”	 เพื่อให้ประชาชนและ

เยาวชน	ที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งให้เข้าถึงบทบาท	และหน้าที่ที่ถูกต้อง	
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	 เมื่อวันที่	17	มิถุนายน	2555	ได้เข้าร่วมเปิดโครงการ	คืนชุมชนสีขาว

ให้สังคม	 โดยตำรวจทางหลวง	 ส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนเป็นคนดี		 

มีความซื่อสัตย์สุจริต	ปราศจากยาเสพติดและปลอดอาชญากรรม	

	 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย	 ผู้ทรงคุณวุฒิ	 ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช	หลายสมัย	

	 เมื่อวันที่	 28	 มิถุนายน	 2555	 ได้เข้าอบรมเรื่อง	 “พัฒนาความรู้	 

มุ่งสู่ธรรมาภิบาล”	ที่โรงแรมหรรษาเจบี	หาดใหญ่	จังหวัดสงขลา	

	 เมื่อวันที่	7	พฤศจิกายน	2555	ได้ให้สัมภาษณ์เรื่อง	“แนวทางในการ

จัดทำดัชนีชี้วัด	 ธรรมาภิบาล	 ระดับจังหวัด	 และการนำมาใช้ที่มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครศรีธรรมราช	

	 เมื่อวันที่	 3	 มกราคม	 2556	 เป็นวิทยากรร่วมบรรยายเรื่อง	 เวทีสรุป	 

ผลการดำเนินการพัฒนาดัชนีชี้วัด	 ธรรมาภิบาลจังหวัด	 ภายใต้โครงการ		 

สร้างจิตสำนึกพลเมือง	เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล	

	 เมื่อวันที่	 18	 เมษายน	 2556	 ได้เข้าอบรมเรื่อง	 การฝึกอบรมเชิง	 

ปฏิบัติการแนวทางการควบคุมงานและการตรวจรับงานก่อสร้างของจังหวัด

นครศรีธรรมราช	ที่โรงแรมแกรนด์ปาร์ค	จังหวัดนครศรีธรรมราช	

	 ได้รับคัดเลือกเป็นที่ปรึกษา	 ผู้ตรวจการภาคประชาชน	 ด้านวิชาการ	

ระหว่างปี	พ.ศ.2554	-	2555	และระหว่างปี	พ.ศ.	2556	–	2558	

	 ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช	
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3.	นายลิขิต	ฉัตรจันทร์		
	 กัลยาณมิตร	ป.ป.ช.	พ.ศ.	2554	

	 จังหวัดสระบุรี	

  

	

พฤติกรรม/เกียรติประวัติที่สมควรรับการยกย่อง	

	 มุ่งมั่นที่จะเป็นแบบอย่างด้านความซื่อสัตย์สุจริต	 เสมอมาและ	 

ได้ทำการประสานงานและติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน	 ป.ป.ช.	 ประจำ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 ผ่านสำนักงานจังหวัดสระบุรีในการขอความร่วมมือ	 

ที่จะจัดกิจกรรมในพื้นที่	 จ.สระบุรี	 โดยขอรถโมบายจัดนิทรรศการมาช่วย	 

ในการบรรยาย	 เพื่อดึงดูดความสนใจต่อผู้ที่มารับฟังและเป็นการเผยแพร่

ภารกิจของสำนักงาน	ป.ป.ช.	

	 เมื่อวันที่	 30	สิงหาคม	2555	จัดประชุมกัลยาณมิตร	ป.ป.ช.	 จังหวัด

สระบุรี	 ได้เชิญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต	 2	 และอาจารย์โรงเรียนสอง

คอนวิทยาคมมาร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการของสถานศึกษา	

และเกี่ยวกับบทเรียน	

	 เมื่อวันที่	 13	 -	 14	 ธ.ค.	 2555	 จัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้าง	 

คุณธรรมจริยธรรมให้เด็กนักเรียนวัดท่าปราง”เรื่องทำดีเพื่อพ่อโตไปไม่โกง”	

	 ได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม	วันที่	18	

มกราคม	2555	ณ	ศูนย์ยุติธรรม	ต.ท่ามะปราง	อ.แก่งคอย	จ.สระบุรี	

	 ได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการคุมประพฤติร้อยใจร่วมแรงอนุรักษ์	 

สิ่งแวดล้อม	พัฒนาชุมชน	เนื่องในโอกาสครบรอบ	20	ปีกรมคุมประพฤติ	
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	 ได้รับเชิญบรรยายเรื่องเทคนิคการจัดรายการวิทยุ	 ในโครงการสร้าง

เครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน	 จ.สระบุรี		 

เมื่อวันที่	28	ก.พ.	-	1	มี.ค.	2556		

	 ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการหน่วยปฏิบัติการยุติธรรม

เชิงรุก	วันที่	18	ก.ค.	2555	ที่	อบต.	ท่ามะปราง	

	 จัดประชุมกัลยาณมิตร	 ป.ป.ช.	 จ.สระบุรี	 ทุกเดือน	 เพื่อนำกิจกรรม

หรือการทำงานของกัลยาณมิตร	 ป.ป.ช.	 แต่ละท่านมานำเสนอให้ที่ประชุม	 

รับทราบ	

	 จัดรายการวิทยุ	 สถานีวิทยุเมืองปากเพรียว	 เรดิโอ	 FM106.25	MHz	

รายการเพื่อชุมชนคนสระบุรี	ออกอากาศทุกวัน	จันทร์	–	ศุกร์	 เวลา	12.00	-	

13.00	น.	โดยก่อนเปิดรายการ	จะเปิดสปอตการต่อต้านการทุจริต	ที่โหลดมา

จากเว็ปของ	ป.ป.ช.	เช่น	ร่วมเป็นเครือข่ายป้องกันการทุจริต	มือปราบคอร์รัปชัน

ตัวจริง	ปลวกกินชาติทำลายประชาชน	เรียกร้องหาความซื่อสัตย์ฯ	

	 ได้รับคัดเลือกเป็นอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพดีเด่น	 จังหวัด

สระบุรี	วันที่	10	ม.ค.	2556	

	 ได้รับเชิญเป็นเกียรติในฐานะกัลยาณมิตร	 ป.ป.ช.	 เป็นผู้อ่านประวัติ

งานข้าวต้มลูกโยนที่วัดพระพุทธฉาย	จ.สระบุรี	เมื่อวันที่	10	ต.ค.	2555	
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คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

 

1.	 นายปานเทพ	กล้าณรงค์ราญ	 ประธานกรรมการ	ป.ป.ช.	

2.		 นายกล้านรงค์	จันทิก	 กรรมการ	ป.ป.ช.	

3.	 นายใจเด็ด	พรไชยา	 กรรมการ	ป.ป.ช.	

4.		 นายประสาท	พงษ์ศิวาภัย	 กรรมการ	ป.ป.ช.	

5.		 ศาสตราจารย์ภักดี	โพธิศิริ	 กรรมการ	ป.ป.ช.	

6.		 ศาสตราจารย์	(พิเศษ)	วิชา	มหาคุณ	 กรรมการ	ป.ป.ช.	

7.		 นายวิชัย	วิวิตเสวี	 กรรมการ	ป.ป.ช.	

8.		 นายปรีชา	เลิศกมลมาศ	 กรรมการ	ป.ป.ช.	

9.		 พล.ต.อ.	สถาพร	หลาวทอง	 กรรมการ	ป.ป.ช.	
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คณะอนุกรรมการเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต 

 

1.	 นายกล้านรงค์	จันทิก	 ประธานอนุกรรมการ	

2.		 นายจีระพงษ์	สิวายะวิโรจน์	 อนุกรรมการ	

3.		 นางชลรส	นงค์ภา	 อนุกรรมการ	

4.		 พลอากาศตรี	นายแพทย์	บุญเลิศ	จุลเกียรติ	 อนุกรรมการ	

5.		 นายบุญสม	นาวานุเคราะห์	 อนุกรรมการ	

6.		 นายพนม	พงษ์ไพบูลย์	 อนุกรรมการ	

7.		 นายพะนอม	แก้วกำเนิด	 อนุกรรมการ	

8.	 นางสุคนธ์	สินธพานนท์	 อนุกรรมการ	

9.		 นางสาวดวงพร	รุจิเรข	 อนุกรรมการ	

10.	นายวุฒิสาร	ตันไชย	 อนุกรรมการ	

11.	นางสาวนราทิพย์	พุ่มทรัพย์	 อนุกรรมการ	

12.	นายบุญสนอง	บุญมี	 อนุกรรมการ	

13.	รองเลขาธิการฯหรือผู้ช่วยเลขาธิการฯ	 อนุกรรมการและ	

	 (นายภาส	ภาสสัทธา)	 เลขานุการ	

14.	ผอ.สำนักป้องกันการทุจริตภาคการเมือง	 อนุกรรมการและ	

	 (นายบุญแสง	ชีระภากร)	 ผู้ช่วยเลขานุการ	

15.	ผอ.สำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐ	 อนุกรรมการและ	

	 (นายธิติ	เมฆวณิชย์)	 ผู้ช่วยเลขานุการ	

16.	ผอ.สำนักป้องกันการทุจริตภาคประชาสังคม		 อนุกรรมการและ	

	 และการพัฒนาเครือข่าย	 ผู้ช่วยเลขานุการ	

	 (นายมนต์ชัย	วสุวัต) 
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คณะทำงานพิจารณายกย่องผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วย

ความซื่อสัตย์สุจริตประจำปี2556 

 

1.	 นายพะนอม	แก้วกำเนิด	 ประธานคณะทำงาน	

2.		 นายจีระพงษ์	สิวายะวิโรจน์	 คณะทำงาน	

3.		 นายบุญสม	นาวานุเคราะห์	 คณะทำงาน	

4.		 นายเกริกเกียรติ์	เอกพจน์	 คณะทำงาน	

5.		 นางสาวดวงพร	รุจิเรข	 คณะทำงาน	

6.		 นางสุคนธ์	สินธพานนท์	 คณะทำงาน	

7.		 รองเลขาธิการฯ	/	ผู้ช่วยเลขาธิการฯ	 คณะทำงาน		

	 ที่ได้รับมอบหมาย		

 (นายภาส	ภาสสัทธา)  

8.	 ผู้อำนวยการสำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐ	 คณะทำงานและ	

 (นายธิติ	เมฆวณิชย์)	 เลขานุการ	

9.	 นายเฉลิมชัยวงค์	บริรักษ์	 คณะทำงานและ	

	 	 ผู้ช่วยเลขานุการ	

10.	นายเทอดภูมิ	ทัศนพิมล	 คณะทำงานและ	

	 	 ผู้ช่วยเลขานุการ	

11.	นางสาวจารุวรรณ	แสนจันทร์	 ผู้ช่วยเลขานุการ	
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เป็นผู้ประพฤติปฎิบัติตน

ชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

ประจำปี 2556

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

เลขที่ 361 ถ.นนทบุรี ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
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