




สรุปผลการจัดกิจกรรมการสัมมนาเพื่อพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของส านักงาน ก.พ. ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
______________________________ 

 

 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส านักงาน ก.พ. จัดกิจกรรมการสัมมนาเพ่ือพัฒนา                   
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน ก.พ. ตามโครงการประเมินคุณธรรม                   
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ขึ้น เมื่อวันอังคารที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๙ อาคารส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี                    
สรุปผลได้ดังนี้ 

๑. ที่มาและรายละเอียดโครงการ 

๑.๑ หลักการและเหตุผล 
๑.๑.๑ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ได้เริ่มด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
เป็นต้นมา และได้มีการขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามล าดับ 

๑.๑.๒ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้หน่วยงาน
ภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. เสนอ พร้อมทั้งให้หัวหน้าส่วนราชการ                
ให้ความส าคัญกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และน า                 
ผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด และให้หน่วยงาน
ก ากับดูแลส่วนราชการพิจารณาน าผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐไปประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในขอบเขตความรับผิดชอบ 

๑.๑.๓ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส านักงาน ก.พ. จึงได้จัดการสัมมนาเพ่ือ
พัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน ก.พ. ตามโครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ขึ้น เพ่ือเป็นการสร้างความเข้าใจ
กรอบแนวทางในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน ก.พ. และสนับสนุน
ให้การปฏิบัติงานของส านักงาน ก.พ. มีความโปร่งใสและขยายผลไปสู่การพัฒนาองค์กรโปร่งใสต่อไป 

๑.๒ วัตถุประสงค์ 
๑.๒.๑ เพ่ือเพ่ือให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส านักงาน ก.พ. ทราบแนวทางใน               

การด าเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
๑.๒.๒ เพ่ือให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส านักงาน ก.พ. ร่วมกันก าหนดแนวทาง         

การด าเนินงานของส านักงาน ก.พ. ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) เพ่ือเพ่ิมค่าคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน ก.พ. 

เอกสารแนบ ๑ 



๒ 

 
๑.๓ กลุ่มเป้าหมาย 

ผอ. ส านัก/สถาบัน/ศูนย์ และข้าราชการส านักงาน ก.พ. รวมจ านวนประมาณ ๔๐ คน 

๑.๔ ผลสัมฤทธิ์ของงาน 
ผลผลิต 
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส านักงาน ก.พ. ได้ร่วมกันก าหนดแนวทางการด าเนินงาน                

ของส านักงาน ก.พ. ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
จ านวนไม่น้อยกว่า ๔๐ คน 

ผลลัพธ์ 
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส านักงาน ก.พ. ด าเนินงานตามแนวทางการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน ก.พ. อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเพ่ิมค่าคะแนน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน ก.พ. ได ้

๒. การด าเนินงาน 

๒.๑ การบรรยาย เรื่อง แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน                              
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดย นางฉวีวรรณ  นิลวงศ์ 
ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงาน ป.ป.ท. ซึ่งสรุปใจความส าคัญได้ดังนี้ 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ าแนกออกเป็น ๑๐ ตัวชี้วัด ได้แก่ 

๑) การปฏิบัติหน้าที่ (Bribery-Fraud) 
๒) การใช้งบประมาณ (Budget Misallocation) 
๓) การใช้อ านาจ (Power Distortion) 
๔) การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ (Asset Misappropriation) 
๕) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (Anti-corruption Improvement) 
๖) คุณภาพการด าเนินงานของหน่วยงาน (Service Quality) 
๗) ประสิทธิภาพการสื่อสารของหน่วยงาน (Communication Efficiency) 
๘) การปรับปรุงระบบการท างานของหน่วยงาน (Communication Improvement) 
๙) การเปิดเผยข้อมูล (Open Data) 
๑๐) การป้องกันการทุจริต (Anti-corruption Practice) 
เครื่องมือที่ใช้ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ าแนกออกเป็น ๓ เครื่องมือ ได้แก่ 
๑) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and 

Transparency Assessment : IIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง ในตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อ านาจ การใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ และการแก้ไขปัญหาการทุจริต 



๓ 

 
๒) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and 

Transparency Assessment : EIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน ในตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุง
ระบบการท างาน 

๓) แบบส ารวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน 
เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต 

ส านักงาน ก.พ. จะต้องท าการเข้าระบบ ITAS เพื่อตอบค าถามตามแบบตรวจ          
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (แบบ OIT) โดยต้องด าเนินการตามแนวทางที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนดภายใน                        
เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ หลังจากนั้นระบบจะปิดและไม่สามารถด าเนินการตอบแบบส ารวจดังกล่าวได ้ 

๒.๒ การระดมความคิดเห็นเพื่อก าหนดแนวทางและหน่วยงานผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด                 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน ก.พ. ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส านักงาน ก.พ. จะต้องด าเนินการรวบรวมข้อมูล
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของส านักงาน ก.พ. เพ่ือการประเมินแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ซึ่งมีการประเมิน ๒ ตัวชี้วัด รวม ๔๘ ข้อ ดงันี้ 
ตวัชีว้ดัที ่9 การเปดิเผยขอ้มลู ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (33 ข้อมูล) ดังนี้ 

ข้อ ข้อมลู รายละเอยีดข้อมลูทีเ่ผยแพร่ ผูร้บัผดิชอบ 
ตวัชีว้ดัย่อยที ่9.1 ขอ้มลูพื้นฐาน 
ข้อมลูพื้นฐาน 

O1 โครงสร้าง  ข้อมูลการแบ่งส่วนงานภายในของหน่วยงาน เช่น ส านัก 
กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น  

ชอ. 

O2 ข้อมูลผู้บริหาร  ข้อมูล ชื่อ–นามสกุล และต าแหน่ง ของผู้บริหารสูงสุด 
และรองผู้บริหารสูงสุด  

ชอ. 

O3 อ านาจหน้าที่  ข้อมูลเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
ตามท่ีกฎหมายก าหนด  

ชอ. 

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือ
แผนพัฒนาหน่วยงาน  

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนา
หน่วยงานซึ่งมีระยะของแผน มากกว่า 1 ปี พร้อม
รายละเอียด ทั้งนี้ จะต้องครอบคลุมปี พ.ศ. 2562  

กลุ่มแผนงาน 

O5 ข้อมูลการติดต่อ  ข้อมูลการติดต่อกับหน่วยงาน อย่างน้อยจะต้อง
ประกอบด้วย 1) ที่อยู่  2) หมายเลขโทรศัพท์                          
3) หมายเลขโทรสาร  4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(E–Mail)  5) แผนที่ตั้งของหน่วยงาน  

ชอ. 



๔ 

 
ข้อ ข้อมลู รายละเอยีดข้อมลูทีเ่ผยแพร่ ผูร้บัผดิชอบ 
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ข้อมูลกฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับหน่วยงาน เช่น 

พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง 
ข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี  
เป็นต้น  

ชอ. 

ข่าวประชาสมัพนัธ์ 
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์  ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตาม

อ านาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมาย
ก าหนดทั้งนี้จะต้องเป็นข้อมูลปี พ.ศ. 2562  

ชอ. 

การปฏสิมัพนัธ์ขอ้มลู 
O8 Q&A  ช่องทางที่ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถ

สอบถามข้อมูลหรือข้อกังวลสงสัย และหน่วยงาน
สามารถตอบข้อสอบถามหรือสื่อสารโต้ตอบกันได้               
โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน  

ชอ. 

O9 Social Network  ช่องทางการเชื่อมโยงไปสู่เครือข่ายสังคมออนไลน์ของ
หน่วยงาน เช่น Facebook Twitter หรือ Line เป็นต้น                        
โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

ชอ. 

ตวัชีว้ดัย่อยที ่9.2 การบรหิารงาน 
แผนด าเนนิงาน 
O10 แผนด าเนินงาน

ประจ าปี  
ข้อมูลแผนด าเนินงานประจ าปีของหน่วยงาน                 
พร้อมรายละเอียด ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี                    
พ.ศ. 2562  

กลุ่มแผนงาน 

O11 รายงานการก ากับ
ติดตามการด าเนินงาน  
รอบ 6 เดือน  

ข้อมูลที่แสดงว่าหน่วยงานมีการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนด าเนินงานประจ าปี              
รอบ 6 เดือน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562  

กลุ่มแผนงาน 

O12 รายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปี  

ข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงาน
ประจ าปี ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี                      
พ.ศ. 2561  

กลุ่มแผนงาน 

การปฏบิตัิงาน 
O13 คู่มือหรือมาตรฐาน               

การปฏิบัติงาน  
ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่พร้อมรายละเอียด 

ทุกส านัก/
สถาบัน/ศูนย์ 

การให้บรกิาร 
O14 คู่มือหรือมาตรฐาน               

การให้บริการ  
ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการตาม
อ านาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมาย
ก าหนดพร้อมรายละเอียด  

ทุกส านัก/
สถาบัน/ศูนย์ 

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการ
ให้บริการ  

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการตามอ านาจหน้าที่ หรือ
ภารกิจของหน่วยงานตามท่ีกฎหมายก าหนด ทั้งนี้
จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562  

ทุกส านัก/
สถาบัน/ศูนย์ 



๕ 

 
ข้อ ข้อมลู รายละเอยีดข้อมลูทีเ่ผยแพร่ ผูร้บัผดิชอบ 

O16 รายงานผลการส ารวจ
ความพึงพอใจ                    
การให้บริการ  

ข้อมูลสรุปผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ
ตามอ านาจหน้าที่ หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่
กฎหมายก าหนด ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี 
พ.ศ. 2561  

ทุกส านัก/
สถาบัน/ศูนย์ 

O17 E–Service  ช่องทางที่ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถ
ขอรับบริการตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของ
หน่วยงานตามที่กฎหมายก าหนดโดยจะต้องเป็น                  
ช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน  

ทุกส านัก/
สถาบัน/ศูนย์ 

ตวัชีว้ดัย่อยที ่9.3 การบรหิารเงนิงบประมาณ 
แผนการใชจ้า่ยงบประมาณประจ าปี 
O18 แผนการใช้จ่าย

งบประมาณประจ าปี  
ข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี พร้อม
รายละเอียด ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562  

กลุ่มแผนงาน/
กลุ่มงานคลัง 

O19 รายงานการก ากับ
ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ รอบ 6 
เดือน  

ข้อมูลการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายประจ าปี รอบ 6 เดือน 
ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562  

กลุ่มแผนงาน/
กลุ่มงานคลัง 

O20 รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี  

ข้อมูลสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี                   
พ.ศ. 2561  

กลุ่มแผนงาน/
กลุ่มงานคลัง 

การจดัซือ้จัดจา้งหรอืการจัดหาพสัดุ 
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

หรือแผนการจัดหา
พัสดุ  

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ตามที่
หน่วยงานจะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560  ทั้งนี้ 
จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562  

กบส. 

O22 ประกาศต่าง ๆ 
เกี่ยวกับการจัดซื้อ           
จัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุ  

ประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผล                 
การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี            
พ.ศ. 2562  

กบส. 

O23 สรุปผลการจัดซื้อ              
จัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุรายเดือน  

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ทั้งนี้ จะต้อง
เป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562  

กบส. 

O24 รายงานผลการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุประจ าปี  

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี ทั้งนี้ 
อย่างน้อยจะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2561  

กบส. 



๖ 

 
ข้อ ข้อมลู รายละเอยีดข้อมลูทีเ่ผยแพร่ ผูร้บัผดิชอบ 

ตวัชีว้ดัย่อยที ่9.4 การบรหิารและพฒันาทรัพยากรบคุคล 
การบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล 
O25 นโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล  
นโยบายหรือทิศทางของหน่วยงาน เกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใส สอดคล้องกับ                     
การขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานและทิศทาง                 
การปฏิรูปประเทศ  

กจ. 

O26 การด าเนินการตาม
นโยบายการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล  

หน่วยงานมีการด าเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนก าลังคน การสรรหา
คนดีคนเก่งเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
การพัฒนาบุคลากร (การพัฒนาบุคลากร การสร้างทาง
ก้าวหน้าในสายอาชีพ) การพัฒนาคุณภาพชีวิต                       
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผล                      
การปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของ
บุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตาม              
กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง  

กจ. 

O27 หลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากร
บุคคล  

หน่วยงานมีการก าหนดหลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็น กฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับทีเ่กี่ยวข้อง ได้แก่ หลักเกณฑ์การสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากร หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้ง
บุคลากร หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร หลักเกณฑ์          
การประเมินผลการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์การให้คุณ              
ให้โทษและการสร้างขวัญก าลังใจ  

กจ. 

O28 รายงานผลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากร
บุคคลประจ าปี  

หน่วยงานมีการประเมินผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลและจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปี  

กจ. 

ตวัชีว้ดัย่อยที ่9.5 การสง่เสรมิความโปรง่ใส 
การจดัการเรื่องรอ้งเรยีนการทุจรติ 
O29 แนวปฏิบัติการจัดการ 

เรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต  

แนวปฏิบัติเนื้อหาเก่ียวกับรายละเอียดการจัดการต่อ
เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงาน  

ศปท. 

O30 ช่องทางแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต 

ส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงาน โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน  

ศปท. 

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต
ประจ าปี  

สรุปจ านวนและประเภทเรื่องร้องเรียนการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูล
ของปี พ.ศ. 2561  

ศปท. 



๗ 

 
ข้อ ข้อมลู รายละเอยีดข้อมลูทีเ่ผยแพร่ ผูร้บัผดิชอบ 

การเปิดโอกาสให้เกดิการมสีว่นรว่ม 
O32 ช่องทางการรับฟัง

ความคิดเห็น  
ส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
สามารถให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน  

ทุกส านัก/
สถาบัน/ศูนย์ 

O33 การเปิดโอกาสให้เกิด
การมีส่วนร่วม  

การด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้               
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานตาม
ภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ 
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล 
เป็นต้น ทั้งนี้จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562  

ทุกส านัก/
สถาบัน/ศูนย์ 

ตวัชีว้ดัที ่10 การป้องกนัการทุจรติ ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วดัย่อย (15ข้อมูล) ดังต่อไปนี้ 
ข้อ ข้อมลู รายละเอยีดข้อมลูทีเ่ผยแพร่ ผูร้บัผดิชอบ 

ตวัชีว้ดัย่อยที ่10.1 การด าเนนิการเพื่อป้องกนัการทจุริต 
เจตจ านงสจุริตของผูบ้รหิาร 
O34 เจตจ านงสุจริตของ

ผู้บริหาร  
การแสดงเจตนารมณ์หรือค าม่ันของผู้บริหารสูงสุดคน
ปัจจุบัน ว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  

ศปท. 

O35 การมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร  

การด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วม
ของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน ในการให้ความส าคัญกับ
การปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส 
ทั้งนี้จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562  

ศปท. 

การประเมนิความเสีย่งเพื่อการป้องกนัการทุจรติ 
O36 การประเมินความเสี่ยง

การทุจริตประจ าปี  
การประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติ
หน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ
หน่วยงาน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562  

ทุกส านัก/
สถาบัน/ศูนย์ 

O37 การด าเนินการเพ่ือ
จัดการความเสี่ยง            
การทุจริต  

การด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการ                
ความเสี่ยงของการด าเนินงานในกรณีที่อาจก่อให้เกิด
การทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ทั้งนี้จะต้อง  
เป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562  

ทุกส านัก/
สถาบัน/ศูนย์ 

การเสริมสรา้งวฒันธรรมองคก์ร 
O38 การเสริมสร้าง

วัฒนธรรมองค์กร  
การด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ 
ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ทั้งนี้ 
จะต้องเป็นข้อมูลปี พ.ศ. 2562  

ทุกส านัก/
สถาบัน/ศูนย์ 



๘ 

 
ข้อ ข้อมลู รายละเอยีดข้อมลูทีเ่ผยแพร่ ผูร้บัผดิชอบ 

แผนปฏบิตัิการป้องกนัการทจุรติ 
O39 แผนปฏิบัติการป้องกัน

การทุจริตประจ าปี  
ข้อมูลแผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปี 
พร้อมรายละเอียดทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี                 
พ.ศ. 2562  

ศปท. 

O40 รายงานการก ากับ
ติดตามการด าเนิน                 
การป้องกันการทุจริต 
รอบ 6 เดือน  

ข้อมูลการก ากับติดตามการด าเนินการ ตามแผนป้องกัน
การทุจริตประจ าปี รอบ 6 เดือน ทั้งนี้จะต้องเป็นข้อมูล
ของปี พ.ศ. 2562  

ศปท. 

O41 รายงานผลการ
ด าเนินการป้องกันการ
ทุจริตประจ าปี  

ข้อมูลสรุปผลการด าเนินงาน ตามแผนป้องกันการทุจริต
ประจ าปี ทั้งนี้อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2561  

ศปท. 

ตวัชีว้ดัย่อย 10.2 มาตรการภายในเพือ่ปอ้งกนัการทจุรติ 
มาตรการภายในเพือ่ปอ้งกนัการทจุรติ 
O42 มาตรการเผยแพร่

ข้อมูลต่อสาธารณะ  
แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การก าหนดขั้นตอน 
วิธีการ และ ส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับ                   
การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  

ชอ. 

O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมีส่วนร่วม  

แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การก าหนดขั้นตอน 
วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการให้            
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน  

ทุกส านัก/
สถาบัน/ศูนย์ 

O44 มาตรการส่งเสริม    
ความโปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้าง  

แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การก าหนดขั้นตอน 
วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับ                   
การส่งเสริความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างหรือ                    
การจัดหาพัสดุ  

กบส. 

O45 มาตรการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต  

แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การก าหนดขั้นตอน วิธีการ 
และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน  

ศปท. 

O46 มาตรการป้องกันการ
รับสินบน  

แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การก าหนดขั้นตอน 
วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันการรับสินบน  

ทุกส านัก/
สถาบัน/ศูนย์ 

O47 มาตรการป้องกันการ
ขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม  

แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การก าหนดขั้นตอน 
วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม  

ทุกส านัก/
สถาบัน/ศูนย์ 

O48 มาตรการตรวจสอบ
การใช้ดุลพินิจ  

แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การก าหนดขั้นตอน 
วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจ
ในการปฏิบัติหน้าที่  

ทุกส านัก/
สถาบัน/ศูนย์ 



๙ 

 
๓. การประเมินกิจกรรมการสัมมนาเพื่อพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส                      

ในการด าเนินงานของส านักงาน ก.พ. ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ได้รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปผลการประเมินกิจกรรม 
ตามความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวม ๓ ด้าน คือ (๑) ด้านเนื้อหาในการสัมมนา (๒) ด้านอ่ืนๆ และ 
(๓) ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

(๑) ด้านเนื้อหาในการสัมมนา 
หัวข้อที่ รายการ ความคิดเห็น 

ส่วนใหญ่ 
ความคิดเห็น 
รองลงมา 

๑ ประเด็นการสัมมนามีความชัดเจน ชัดเจนปานกลาง 
๔๔.๐๐ % 

ชัดเจนมาก 
๔๐.๐๐ % 

๒ ท่านมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

เพิ่มข้ึนมาก 
๘๐.๐๐ % 

เพิ่มข้ึนปานกลาง 
๘.๐๐ % 

๓ เนื้อหาการสัมมนาสามารถน าไปปรับใช้ในการ
ท างานได้ 

ปรับใช้ได้มาก 
๖๐.๐๐ % 

ปรับใช้ได้ปานกลาง 
๓๒.๐๐ % 

๔ ระยะเวลาที่ใช้ในการสัมมนามีความเหมาะสมกับ
เนื้อหา 

เหมาะสมมาก 
๗๖.๐๐ % 

เหมาะสมปานกลาง 
๒๔.๐๐ % 

(๒) ด้านอ่ืนๆ 
หัวข้อที่ รายการ ความคิดเห็น 

ส่วนใหญ่ 
ความคิดเห็น 
รองลงมา 

๑ สถานที่จัดงาน เหมาะสมมาก 
๘๐.๐๐ % 

เหมาะสมมากที่สุด 
๑๖.๐๐ % 

๒ การอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ เหมาะสมมาก 
๘๔.๐๐ % 

เหมาะสมมากที่สุด 
๑๒.๐๐ % 

๓ เอกสารประกอบการสัมมนา เหมาะสมมาก 
๗๖.๐๐ % 

เหมาะสมมากที่สุด 
๑๒.๐๐ % 

๔ ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมสัมมนาโดยรวม พึงพอใจมาก 
๖๘.๐๐ % 

พึงพอใจมากที่สุด 
๒๔.๐๐ % 

(๓) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
- ควรอธิบายภาพรวมของการประเมินก่อนค่อยอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัดรายข้อเนื่องจากผู้ เข้ารับ  

การสัมมนาบางท่านยังไม่เข้าใจภาพรวมการประเมิน ท าให้ไมส่ามารถมองภาพรวมทั้งหมดได ้
- การเปลี่ยนห้องจัดสัมมนาควรมีการติดประกาศไว้ที่ห้องเดิมและประชาสัมพันธ์ทางไลน์ OCSC ด้วย 

______________________________ 



 

สรุปผลการประชุมเพื่อการจัดท าระบบการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน และการเปิดโอกาส 

ให้ประชาชน ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ 

การด าเนินงานของส านักงาน ก.พ. 
 

๑. หลักการและเหตุผล 

๑.๑ เมื่อวันที่  ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ คณะรัฐมนตรีมีมติ เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐ                   
ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. เสนอ 

๑.๒ การส่ งเสริมความโปร่งใส เป็นตัวชี้ วัด ย่อยหนึ่ งของการประเมินคุณธรรมและ                   
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)             
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีประเด็นการประเมิน ๒ เรื่อง ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต            
และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

๑.๓ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส านักงาน ก.พ. จึงได้จัดการประชุมเพ่ือการจัดท าระบบ
การด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน และการเปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สามารถแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะการด าเนินงานของส านักงาน ก.พ.  ขึ้น เพ่ือเป็นการสร้างความรู้
ความเข้าใจแนวทางในการจัดท าระบบการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน การแสดงความคิดเห็น                   
และการติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆ ของส านักงาน ก.พ. 

๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพ่ือให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส านักงาน ก.พ. มีความรู้ความเข้าใจแนวทางในการจัดท า
ระบบการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน การแสดงความคิดเห็น และการติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆ              
ของส านักงาน ก.พ. 

๒.๒ เพ่ือให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส านักงาน ก.พ. ร่วมกันก าหนดแนวทางในการจัดท าระบบ
การด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  การแสดงความคิดเห็น และการติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆ                       
ของส านักงาน ก.พ. 

๒.๓ เพ่ือก าหนดแนวทางและผู้รับผิดชอบในการจัดการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน การแสดงความคิดเหน็ 
และการติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆ ของส านักงาน ก.พ. 

๓. กลุ่มเป้าหมาย 

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส านักงาน ก.พ. รวมจ านวนประมาณ ๒๐ คน 

๔. วิธีการฝึกอบรม 

การระดมความคิดเห็น 

เอกสารแนบ ๒ 



-๒- 
 
 

๕. ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง 

๕.๑ ผลผลิต 

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส านักงาน ก.พ. ได้ร่วมกันก าหนดแนวทางในการจัดท าระบบ                  
การด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน การแสดงความคิดเห็น และการติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆ และก าหนด
แนวทางและผู้รับผิดชอบในการจัดการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน การแสดงความคิดเห็น และการติดต่อสอบถาม
ข้อมูลต่างๆ ของส านักงาน ก.พ. จ านวนไม่น้อยกว่า ๒๐ คน 

๕.๒ ผลลัพธ์ 
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส านักงาน ก.พ. สามารถด าเนินงานตามแนวทางและผู้รับผิดชอบ

ในการจัดการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน การแสดงความคิดเห็น และการติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆ ของส านักงาน ก.พ. 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๖. ระยะเวลาและสถานที่ 

ครั้งที่ ๑ 
วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๔๕ – ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๖ ชั้น ๔ อาคารส านักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี 

ครั้งที่ ๒ 
ประมาณเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ 

๗. ที่ปรึกษา/ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ที่ปรึกษาโครงการ 
นางชุติมา  หาญเผชิญ   รองเลขาธิการ ก.พ. 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส านักงาน ก.พ. 

๘. ความสอดคล้องกับเป้าหมาย/ยุทธศาสตร์ 

- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
- ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

_________________________________ 
 



แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนของส านักงาน ก.พ. 

ศปท. ได้ด าเนินการจัดท าแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง                
และการให้บริการต่าง ๆ ในส านักงาน ก.พ. โดยครอบคลุมการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนต่างๆ 
ตลอดจนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการให้บริการต่างๆ ของส านักงาน ก.พ. 
โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย  

๑. ค าจ ากัดความ 
ข้อร้องเรียน มีความหมายครอบคลุมถึง ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/

ข้อคิดเห็น/ค าชมเชย/การสอบถามหรือร้องขอข้อมูล 
ผู้ร้องเรียน หมายถึงประชาชนท่ัวไป, องค์กรภาครัฐ/ภาคเอกชน, 

ผู้รับบริการ, ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีติดต่อกับส านักงาน ก.พ. 
ผ่านช่องทางต่างๆ 

๒. ประเภทข้อร้องเรียน 
๒.๑ ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง หมายถึง ข้อสงสัย           

ความไม่พึงพอใจด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องการให้ผู้ให้บริการชี้แจง ตอบข้อสงสัย ปรับปรุง หรือ
แก้ไขการปฏิบัติงานให้ถูกต้องและชัดเจน โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 

๒.๒ ข้อร้องเรียนการให้บริการ หมายถึง ข้อไม่พึงพอใจด้านการให้บริการวิชาการ 
ต้องการให้ผู้ให้บริการปรับปรุง แก้ไขการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความไม่สะดวกในการรับบริการความล่าช้า 
ข้อผิดพลาดในการให้บริการ การเลือกปฏิบัติกับผู้รับบริการ การใช้ค าพูด การดูแลต้อนรับ             
การควบคุมอารมณ์ของผู้ปฏิบัติงาน เป็นต้น  

๒.๓ ข้อร้องเรียนประเภทอื่นๆ หมายถึง ข้อท่ีไม่พึงใจในด้านอื่นๆ ท่ีผู้ร้องเรียน
ประสงค์ให้ส านักงาน ก.พ. แก้ไขและด าเนินการให้ถูกต้องและโปร่งใส 

๓. ช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน 
๓.๑ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส านักงาน ก.พ.  
๓.๒ ส านักงานเลขาธิการ ส านักงาน ก.พ. 
๓.๓ กล่องรับข้อคิดเห็น / ข้อร้องเรียน 
๓.๔ การร้องเรียนด้วยตนเอง ในขณะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี ณ             

จุดปฏิบัติงาน 
๓.๕ การร้องเรียนด้วยตนเอง ในวัน เวลาราชการ โดยกรอกข้อมูลแบบฟอร์ม

แจ้งข้อร้องเรียน   
๓.๖ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : cc@ocsc.go.th 
๓.๗ Facebook ส านักงาน ก.พ. 

mailto:cc@ocsc.go.th


 

๓.๘ Contact Us ส านักงาน ก.พ.  

๔. กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน  
๔.๑ กรณีเป็นข้อเรียน ณ จุดปฏิบัติงาน ให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานน าเสนอ

ข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชา และท าหน้าท่ีแจ้งข้อมูลกลับต่อผู้ร้องเรียน 
๔.๒ กรณีร้องเรียน ณ ส านักงาน ให้ด าเนินการดังนี้ 

๔.๒.๑ แจ้งให้ผู้ ร้องเรียนกรอกแบบฟอร์ม ข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ  

๔.๒.๒ เจ้าหน้าท่ีรับเอกสาร 
๔.๒.๓ น าเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพ่ือพิจารณาด าเนินการ 
๔.๒.๔ เมื่อผู้บังคับบัญชาด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ เสร็จเรียบร้อยแล้วหรืออยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไข มอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีแจ้งข้อมูล
กลับผู้ร้องเรียน  

๔.๓ กรณีข้อร้องเรียนจากสื่อออนไลน์อื่น ๆ ให้เจ้าหน้าท่ีศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริตประสานงานกับกลุ่มช่วยอ านวยการ รวบรวมข้อมูลเสนอต่อผู้บริหารและแจ้ง
ข้อมูลกลับผู้ร้องเรียนต่อไป  

๕. การตอบสอบต่อเร่ืองร้องเรียน 
๕.๑ ผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนได้ในช่องทางท่ีก าหนดให้ โดยการให้ 

ผู้ร้องเรียนบันทึกข้อมูล รายละเอียดการร้องเรียน ชื่อผู้ร้องเรียน ท่ีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อหน่วยงาน 
หรือชื่อผู้ถูกร้องเรียน และเหตุท่ีร้องเรียน ตามแบบฟอร์มเอกสารท่ีก าหนดเพื่อประโยชน์ในการแจ้ง
ผลการด าเนินกลับไปให้ผู้ร้องทราบ แต่หากผู้ร้องประสงค์ท่ีจะปกปิดชื่อผู้ร้องสามารถท่ีจะระบุไว้ 
ในแบบฟอร์ม ซึ่งส านักงาน ก.พ. จะรักษาเป็นความลับอย่างเคร่งครัด 

๕.๒ เมื่อได้รับข้อร้องเรียน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส านักงาน ก.พ.                    
จะด าเนินการตามกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนตามขั้นตอนต่างๆ ทันที พร้อมแจ้งข้อมูลกลับ                   
ให้ผู้รับบริการได้รับทราบ พร้อมรายงานและบันทึกข้อมูลข้อร้องเรียน/วิธีการด าเนินการต่อ
ผู้บังคับบัญชาต่อไป 
  รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

 

 



เอกสารแนบ 

 
 
การตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน  
  ๑ . ผู้ ร้องเรียนสามารถร้องเรียนได้ ในช่องทางท่ีก าหนดให้  โดยการให้ผู้ร้องเรียน 
บันทึกข้อมูล รายละเอียดการร้องเรียน ชื่อผู้ร้องเรียน ท่ีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อหน่วยงาน หรือชื่อ 
ผู้ถูกร้องเรียน และเหตุท่ีร้องเรียน ตามแบบฟอร์มเอกสารข้างท้ายนี้ เพื่อประโยชน์ในการแจ้งผล
การด าเนินกลับไปให้ผู้ร้องทราบ แต่หากผู้ร้องประสงค์ท่ีจะปกปิดชื่อ ผู้ร้องสามารถท่ีจะระบุไว้ใน
แบบฟอร์ม ซึ่ง ส านักงาน ก.พ. จะรักษาเป็นความลับอย่างเคร่งครัด  

 
 

 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒1 

 
แบบแจ้งข้อร้องเรียน ส านักงาน ก.พ. 

      วันที่ ........... เดือน............................. พ.ศ................... 
เรื่อง ร้องเรียน........................................................  
เรียน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส านักงาน ก.พ. 
      ข้าพเจ้าชื่อ............................ นามสกุล ..................................อยู่บ้านเลขท่ี .................หมู่ที่ .........
ถนน ................ ต าบล/แขวง ...................... อ าเภอ/เขต .................... จังหวัด ...................รหัสไปรษณีย์ ........
โทรศัพท์ ................ขอร้องเรียน นาย/นาง/นางสาว............................................ต าแหน่ง...................................
ส านัก/กลุ่ม/งาน..................................................................ได้กระท าการเป็นการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติ 
ไม่ถูกต้องตามกระบวนการ จัดซื้อ.จัดจ้าง / การรับสมัครสอบ / อ่ืนๆ................... โดยมรีายละเอียดข้อเท็จจริง  
ดังนี้................................................................. ..................................................................................................... 
      พร้อมนี้  ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณามาด้วยแล้ว คือ  
     (1)  ........................................................................... ..........................จ านวน ......................... แผ่น 
     (2)  ........................................................................ .............................จ านวน ..........................แผ่น 
                ทั้งนี้ ภายหลังจากการร้องเรียน 15 วัน หากข้าพเจ้ายังไม่ได้รับการติดต่อจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ข้าพเจ้าจะด าเนินการติดตามเรื่องที่ร้องเรียน และจะติดตามเรื่องร้องเรียนเป็นระยะๆ ทุกเดือน 
               ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อเท็จจริงที่ได้ยื่นร้องเรียนต่อส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  
เป็นความจริงทุกประการ และขอรับผิดชอบต่อข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นทั้งหมด และข้าพเจ้ารับทราบว่า  
การน าความเท็จมาร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ ซึ่งท าให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย เป็นความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญาฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน 
      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการให้ตามความประสงค์ของข้าพเจ้าต่อไป 

 ขอแสดงความนับถือ 

(ลงชื่อ) ....................................... ผู้ร้องเรียน 
(..........................................) 

--------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- 
 
บันทึกเพ่ิมเติม………………………………………...………………..………………………… 

ลงชื่อ................................... เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องร้องเรียน 
 (....................................................) 
วันที่......เดือน..............................พ.ศ........................ 

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน   ด้วยตนเอง อินเทอร์เน็ต จดหมาย อ่ืนๆ ได้แก่..................................................... 



๓ 

 
๒. เมื่อได้รับข้อร้องเรียน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส านักงาน ก.พ. ด าเนินการตาม

กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนตามขั้นตอนต่างๆ ทันที พร้อมแจ้งข้อมูลกลับให้ผู้รับบริการ
ได้รับทราบรายงานและบันทึกข้อมูลข้อร้องเรียน/วิธีการด าเนินการต่อผู้บังคับบัญชา สรุปเป็น
ตารางแสดงกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสนอ ลธ. กพ.  

แตง่ตัง้คณะกรรมการสบืสวนข้อเท็จจริง 

ศปท. ส านกังาน ก.พ.  

เป็นผู้ รับเร่ืองร้องเรียน 

 

 



สรุปผลการจัดกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคล่ือนมาตรฐานจริยธรรม 
ของส านักงาน ก.พ. 

 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส านักงาน ก.พ. จัดกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
เพ่ือการขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรมของส านักงาน ก.พ. ขึ้น เมื่อวันที่ ๑๓ และ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒  
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี สรุปผลการจัดกิจกรรมไดด้ังนี้ 

๑. ที่มาและรายละเอียดโครงการ 

๑.๑ หลักการและเหตุผล 

๑.๑.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ วรรคสาม 
ได้บัญญัติให้ “รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการก าหนดประมวล
จริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว” และ
มาตรา ๒๕๘ ข.(๔) บัญญัติให้ “ให้มีการปรับปรุงพัฒนาการบริหารงานบุคลากรภาครัฐเพ่ือจูงใจให้ผู้มีความรู้
ความสามารถอย่างแท้จริงเข้ามาท างานในหน่วยงานของรัฐและสามารถเจริญก้าวหน้าได้ตามความสามารถ 
และผลสัมฤทธิ์ของงานของแต่ละบุคคล มีความซื่อสัตย์สุจริต กล้าตัดสินใจ และกระท าในสิ่งที่ถูกต้อง  
โดยคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีความคิดสร้างสรรค์และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อให้
การปฏิบัติราชการและการบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรการคุ้มครองป้องกัน
บุคลากรภาครัฐจากการใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรมของผู้บังคับบัญชา 

๑.๑.๒ โดยพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒ และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป  
 หมวด ๑ มาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรม มาตรา ๕ มาตรฐาน
ทางจริยธรรม คือ หลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งจะต้องประกอบด้วย 

๑) ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๒) ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกท่ีดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
๓) กล้าตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม 
๔) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ 
๕) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
๖) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
๗) ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ 
หมวด ๓ การรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ มาตรา ๑๙ เพ่ือประโยชน์

ในการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
๑) ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาจริยธรรมประจ าหน่วยงาน 

ของรัฐ ในการนี้อาจมอบหมายให้ส่วนงานที่มีหน้าที่และภารกิจในด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล หรือที่เกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคล หรือคณะกรรมการและกลุ่มงานจริยธรรมประจ าหน่วยงานของรัฐที่มีอยู่แล้ว  
เป็นผู้รับผิดชอบก็ได้ 

เอกสารแนบ ๓ 
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๒) ด าเนินกิจกรรมการส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู้ ฝึกอบรม และพัฒนา
เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของรัฐ และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพ่ือเสริมสร้างให้มีการ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม รวมทั้งก าหนดกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตลอดจนสร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและ
ภาคเอกชน 

๓) ทุกสิ้นปีงบประมาณ ให้จัดท ารายงานประจ าปีตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ม.จ. 
ก าหนดเสนอต่อ ก.ม.จ. โดยให้หน่วยงานของรัฐเสนอรายงานประจ าปีผ่านองค์กรกลางบริหารงานบุคคล  
หรือองค์กรตามมาตรา ๖ วรรคสอง แล้วแต่กรณีเพ่ือประเมินผลในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐเสนอต่อ 
ก.ม.จ. ด้วย 

๑.๑.๓ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส านักงาน ก.พ. จึงได้จัดกิจกรรมการสัมมนา 
เชิงปฏิบัติการเพ่ือการขับเคลื่อนมาตรฐานจริยธรรมของส านักงาน ก.พ. ขึ้น เพ่ือเป็นการฝึกอบรมและพัฒนา
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส านักงาน ก.พ. ให้มีความรู้ความเข้าใจมาตรฐานทางจริยธรรม มีพฤติกรรมที่ 
พึงประสงค์ตามมาตรฐานทางจริยธรรม มีจิตส านึก ทัศนคติ และมีพฤติกรรมในการท างานเป็นข้าราชการ  
ที่ดี สร้างคุณค่าในการปฏิบัติงานและขยายผลไปสู่การพัฒนาองค์กรโปร่งใส เพ่ือให้การปฏิบัติราชการ 
และการบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

๑.๒ วัตถุประสงค์ 

   เพ่ือให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส านักงาน ก.พ. มีความรู้ความเข้าใจมาตรฐานทาง
จริยธรรม การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีจิตส านึก ทัศนคติ และมีพฤติกรรมในการ
ท างานเป็นข้าราชการที่ดี น าไปสู่การก าหนดพฤติกรรมที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ของข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ส านักงาน ก.พ. 

๑.๓ กลุ่มเป้าหมาย 

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส านักงาน ก.พ. ประเภทวิชาการตั้งแต่ระดับปฏิบัติการถึง
ระดับช านาญการพิเศษ และประเภททั่วไปทุกระดับ รวมจ านวนประมาณ ๑๔๐ คน  

๑.๔ ผลสัมฤทธิ์ของงาน 

ผลผลิต 
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส านักงาน ก.พ. มีความรู้ความเข้าใจมาตรฐานทางจริยธรรม 

การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีจิตส านึก ทัศนคติ และมีพฤติกรรมในการท างาน
เป็นข้าราชการที่ดี น าไปสู่การก าหนดพฤติกรรมที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ส านักงาน ก.พ. จ านวนไม่น้อยกว่า ๑๔๐ คน 

ผลลัพธ์ 

 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส านักงาน ก.พ. มีความตระหนักรู้ถึงมาตรฐานทางจริยธรรม  
และมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส านักงาน ก.พ.  สอดคล้องกับมาตรฐานทาง
จริยธรรม  
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๒. การด าเนินงาน 

๒.๑ การบรรยายชี้แจง  เรื่อง พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒   
โดยวิทยากรจากศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม ส านักงาน ก.พ. นางธิรานันท์ โกศลยุทธสาร นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
และนายรุจิภาส จรรยาศรี นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  เป็นการปูพ้ืนฐานและให้แนวทางการน าเสนอ
พฤติกรรมเชิงบวกและเชิงลบตามมาตรฐานทางจริยธรรม สรุปได้ดังนี้ 

- ความเป็นมา และความส าคัญของการจัดท าพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 โดยที่มาตรา ๗๖ วรรคสามของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้รัฐ 
พึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการก าหนดประมวลจริยธรรมส าหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว  และมาตรา ๒๕๘ ข. (๔)  
ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคคลภาครัฐเพ่ือจูงใจให้ผู้มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงเข้ามา
ท างานในหน่วยงานของรัฐ และสามารถเจริญก้าวหน้าได้ตามความสามารถ และผลสัมฤทธิ์ ของงานของแต่ละ
บุคคล มีความซื่อสัตย์สุจริต กล้าตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ถูกต้อง โดยคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตัว มีความคิดสร้างสรรค์และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพ่ือให้การปฏิบัติราชการและการบริหาร
ราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรการคุ้มครองป้องกันบุคลากรภาครัฐจากการใช้อ านาจ
โดยไม่เป็นธรรมของผู้บังคับบัญชา รวมถึงมติคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  
เครืองาม) ก ากับดูแลโดยให้ ส านักงาน ก.พ. รับผิดชอบด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกับองค์กรกลาง
บริหารงานบุคคลประเภทต่าง ๆ ให้เรียบร้อย ทันตามเวลาที่รัฐธรรมนูญก าหนด 

- ตัวอย่างมาตราส าคัญของพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒  
ที่มีความเก่ียวข้องกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส านักงาน ก.พ. ได้แก่ 

 มาตรา ๕ มาตรฐานทางจริยธรรม คือหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมี
คุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้เป็นหลักส าคัญในการจัดท าประมวลจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐที่จะ
ก าหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เกี่ยวกับสภาพคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ต้องยึดถือส าหรับการปฏิบัติงาน การตัดสินความถูกผิด การปฏิบัติที่ควรกระท าหรือไม่ควรกระท า ตลอดจน
ด ารงตนในการกระท าความดีและละเว้นความชั่ว ประกอบด้วย 

(๑) ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกท่ีดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
(๓) กล้าตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม 
(๔) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ 
(๕) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
(๗) ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ 
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 มาตรา ๖ ผู้รับผิดชอบในการจัดท าประมวลจริยธรรม ก าหนดให้องค์กรกลาง
บริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่จัดท าประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ 

 กรณีไม่มีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลที่รับผิดชอบให้องค์กรต่อไปนี้ เป็นผู้จัดท า
ประมวลจริยธรรม 

(๑) คณะรัฐมนตรี ส าหรับข้าราชการการเมือง 
(๒) สภากลาโหม ส าหรับข้าราชการทหารและข้าราชการพลเรือนกลาโหม 
(๓) ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ส าหรับผู้บริหารและพนักงาน

รัฐวิสาหกิจ 
(๔) คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน ส าหรับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ 

และผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชน 
กรณีที่มีปัญหาว่าองค์กรใดเป็นผู้จัดท าประมวลจริยธรรมให้ ก.ม.จ. เป็นผู้มีอ านาจ

วินิจฉัย 
หน่วยงานของรัฐอาจจัดท าข้อก าหนดจริยธรรมเพ่ือใช้บังคับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐใน

หน่วยงานนั้นเพ่ิมเติมจากประมวลจริยธรรมให้เหมาะสมแก่ภารกิจที่มีลักษณะเฉพาะของหน่วยงานของรัฐนั้น
ด้วยก็ได้ 

 มาตรา ๘ คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) ประกอบด้วย 

(๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่ งนายกรัฐมนตรี มอบหมาย  
เป็นประธานกรรมการ 

(๒) ผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ผู้แทน ก.พ.) ที่ได้รับมอบหมาย  
เป็นรองประธานกรรมการ 

(๓) กรรมการโดยต าแหน่ง จ านวนห้าคน ได้แก่ ผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
คณะกรรมการข้าราชการต ารวจ คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และสภากลาโหม 
อย่างละหนึ่งคน 

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจ านวนไม่เกินห้าคนเป็น
กรรมการ 

ให้เลขาธิการ ก.พ. เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้เลขาธิการ ก.พ. แต่งตั้ง
ข้าราชการในส านักงาน ก.พ. เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ได้ตามความจ าเป็น 

โดย ก.ม.จ. อาจมีมติให้เชิญผู้เข้าร่วมประชุมในฐานะ “กรรมการ” เป็นครั้งคราวได ้

 มาตรา ๑๓ หน้าที่และอ านาจ ก.ม.จ. 

(๑) เสนอแนะและให้ค าปรึกษาเก่ียวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทาง
จริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรี 



๕ 
 

(๒) ก าหนดแนวทางหรือมาตรการในการขับเคลื่อน การด าเนินกระบวนการรักษา
จริยธรรม รวมทั้งกลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ  เพ่ือให้องค์กรกลาง
บริหารงานบุคคล องค์กรตามมาตรา ๖ วรรคสอง หรือผู้บังคับบัญชาน าไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคล 

(๓) ก าหนดแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรม และยึดถือแนวทางปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรม รวมทั้งเสนอแนะมาตรการในการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมแก่หน่วยงานของรัฐต่อคณะรัฐมนตรี 

(๔) ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม 
(๕) ตรวจสอบรายงานประจ าปีของหน่วยงานของรัฐและรายงานสรุปผลการ

ด าเนินงานดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 
(๖) ตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดจากการใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้ 
(๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะรัฐมนตรี

มอบหมาย  

 มาตรา ๑๙ การรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาจริยธรรม 
(๒) ด าเนินกิจกรรมการส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู้ ฝึกอบรม และพัฒนา

เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
(๓) จัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพ 
(๔) ก าหนดกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบพฤติกรรม 
(๕) สร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและ

ภาคเอกชน 
(๖) จัดท ารายงานและประเมินผล 

 มาตรา ๒๐ หน้าที่ขององค์กรกลางบริหารงานบุคคลแต่ละประเภทและองค์กร  
(ก.ต่าง ๆ) 

(๑) ก ากับดูแลการด าเนินกระบวนการรักษาจริยธรรม 
(๒) ประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
(๓) จัดหลักสูตรการฝึกอบรมการเผยแพร่ความเข้าใจ 
(๔) ก าหนดมาตรการจูงใจและมาตรการที่ใช้บังคับ 

๒.๒ การแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น โดยผู้เข้าร่วมการสัมมนาแบ่งกลุ่มตามภารกิจที่
ส านัก/สถาบัน/ศูนย์/สังกัด และร่วมกันระดมความคิดเห็น ตามหัวข้อดังนี้ 

(๑) พฤติกรรมจริยธรรมเชิงบวกท่ีท่านอยากให้เกิดในส านัก/สถาบัน/ศูนย์  

(๒) พฤติกรรมจริยธรรมเชิงบวกท่ีท่านอยากให้เกิดในส านักงาน ก.พ. 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 



๖ 
 

๓. การประเมินกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรม
ของส านักงาน ก.พ. 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส านักงาน ก.พ. ได้รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปผลการ
ประเมินกิจกรรม ตามความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวม ๓ ด้าน คือ (๑) ด้านเนื้อหาในการสัมมนา                    
(๒) ด้านอื่น ๆ และ (๓) ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

(๑) ด้านเนื้อหาในการสัมมนา 

หัวข้อที่ รายการ ความคิดเห็น 
ส่วนใหญ่ 

ความคิดเห็น 
รองลงมา 

๑ ประเด็นการสัมมนามีความชัดเจน ชัดเจนมาก 
๕๑.๔๓ % 

ชัดเจนปานกลาง 
๒๘.๕๗ % 

๒ ท่านมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น เกี่ยวกับ พ.ร.บ. 
มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เพิ่มข้ึนมาก 
๕๗.๑๔ % 

เพิ่มข้ึนปานกลาง 
๓๑.๔๓ % 

๓ เนื้อหาการสัมมนาสามารถน าไปปรับใช้ในการ
ท างานได้ 

ปรับใช้ได้มาก 
๖๘.๕๗ % 

ปรับใช้ได้ปานกลาง 
๒๐.๐๐ % 

๔ ระยะเวลาที่ใช้ในการสัมมนามีความเหมาะสมกับ
เนื้อหา 

เหมาะสมมาก 
๖๐.๐๐ % 

เหมาะสมปานกลาง 
๒๘.๕๗ % 

(๒) ด้านอื่น ๆ  

หัวข้อที่ รายการ ความคิดเห็น 
ส่วนใหญ่ 

ความคิดเห็น 
รองลงมา 

๑ สถานที่จัดงาน เหมาะสมมาก 
๕๔.๒๙ % 

เหมาะสมมากที่สุด 
๒๘.๕๗ % 

๒ การอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ เหมาะสมมาก 
๕๗.๑๔ % 

เหมาะสมมากที่สุด 
๒๘.๕๗ % 

๓ เอกสารประกอบการสัมมนา เหมาะสมมาก 
๔๕.๗๑ % 

เหมาะสมมากที่สุด 
๓๗.๑๔ % 

๔ ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมสัมมนาโดยรวม พึงพอใจมาก 
๕๔.๒๙ % 

พึงพอใจมากที่สุด 
๒๘.๕๗ % 

(๓) ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
- สไลด์มองไม่ชัด 
- ควรมีเอกสาร Slide power point ที่ใช้บรรยายแจกผู้เข้าร่วมสัมมนาด้วย 
- การจัดสรรเวลาไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ การด าเนินรายการไม่มีความราบรื่น เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 

ไม่สามารถอธิบายรายละเอียดได้อย่างชัดเจน ท าให้ผู้เข้าร่วมประชุมต้องถามหลายครั้ง 
- อยากให้เพ่ิมเนื้อหาการอบรมในครั้งต่อไปมากขึ้น แต่โดยรวมในการจัดการอบรมครั้งนี้ดีมาก 



๗ 
 

- การน าพฤติกรรมทางจริยธรรมมาใช้กับการบริหารงานบุคคล โดยก าหนดไว้ว่าถ้ากระท าตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมที่ก าหนดไว้จะท าให้บุคคลนั้นได้รับประโยชน์ตอบแทน จึงอาจมีการกระท าโดยไม่ได้มาจาก
พฤติกรรมจริง ๆ แต่ท าเพราะอาจหวังผลประโยชน์ตอบแทน ท าให้ไม่สามารถวัดจริยธรรมที่แท้จริงได ้

- ระบบ reward ที่เป็นค่าตอบแทนเพ่ือส่งเสริมผู้ที่หนักแน่นทางจริยธรรมให้อยู่อย่างมีศักดิ์ศรีและ
สอดคล้องกับคุณภาพชีวิตที่ดีกับค่าครองชีพที่ดีและเหมาะสม 

ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

(๑) ด้านเนื้อหาในการสัมมนา 

หัวข้อที่ รายการ ความคิดเห็น 
ส่วนใหญ่ 

ความคิดเห็น 
รองลงมา 

๑ ประเด็นการสัมมนามีความชัดเจน ชัดเจนมาก 
๕๗.๑๔ % 

ชัดเจนมากที่สุด 
๓๕.๗๑ % 

๒ ท่านมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น เกี่ยวกับ พ.ร.บ. 
มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เพิ่มข้ึนมาก 
๖๔.๒๙ % 

เพิ่มข้ึนปานกลาง 
๓๒.๑๔ % 

๓ เนื้อหาการสัมมนาสามารถน าไปปรับใช้ในการ
ท างานได้ 

ปรับใช้ได้มาก 
๗๕.๐๐ % 

ปรับใช้ได้มากท่ีสุด 
๑๔.๒๙ % 

๔ ระยะเวลาที่ใช้ในการสัมมนามีความเหมาะสมกับ
เนื้อหา 

เหมาะสมมาก 
๗๘.๕๗ % 

เหมาะสมมากที่สุด 
๑๗.๘๖ % 

(๒) ด้านอื่น ๆ  

หัวข้อที่ รายการ ความคิดเห็น 
ส่วนใหญ่ 

ความคิดเห็น 
รองลงมา 

๑ สถานที่จัดงาน เหมาะสมมาก 
๗๑.๔๓ % 

เหมาะสมมากที่สุด 
๒๘.๕๗ % 

๒ การอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ เหมาะสมมาก 
๕๓.๕๗ % 

เหมาะสมมากที่สุด 
๔๖.๔๓ % 

๓ เอกสารประกอบการสัมมนา เหมาะสมมาก 
๖๗.๘๖ % 

เหมาะสมมากที่สุด 
๒๘.๕๗ % 

๔ ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมสัมมนาโดยรวม พึงพอใจมาก 
๖๗.๘๖ % 

พึงพอใจมากที่สุด 
๒๘.๕๗ % 

(๓) ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
- ควรให้ผู้รับการประเมินในระดับพอใช้หรือปรับปรุงเข้าร่วมสัมมนาให้ข้อคิดเห็นเพ่ือเป็นการปรับปรุง

ทัศนคติของบุคคลเหล่านั้น หรือให้ ผอ.ส านัก คัดเลือกบุคคลที่มีผลการปฏิบัติงานที่ต่ ากว่ามาตรฐานเข้าสัมมนา 
เพ่ือบุคคลเหล่านั้นได้เห็นถึงเรื่องของมาตรฐานคุณธรรม จะได้ปรับแนวคิดวิธีการท างานให้ดีขึ้น โดยมิให้เป็น
ภาระของส านักหรืออาจจะถูกด าเนินการทางวินัยในอนาคตได้ (หากเขาเหล่านั้นจะปรับเปลี่ยน) 
 

-------------------------------------------- 
















