การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

คำนำ
ด้ว ยกองการเจ้ าหน้ าที่ กรมทางหลวง ได้รับ จัดสรรงบประมาณในลั กษณะบูรณาการ
การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ 2559 โครงการ
เสริมสร้างจิตสานึกในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยจะต้องมีการจัดทาคู่มือ
การปฏิบั ติงานเผยแพร่ ให้ เจ้าหน้ าที่ กรมทางหลวงและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ เกิดความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงานและเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน
การจัดทาคู่มือการปฎิบั ติงาน เรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม เป็นส่วนหนึ่งของโครงการดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร และส่งเสริมให้
บุคลากรมีจิตสานึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมอย่างเคร่งครัด อันจะนาไปสู่การป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐได้
กองการเจ้ า หน้ า ที่ หวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านเล่ ม นี้ จ ะเป็ น ประโยชน์
กับบุคลากรที่สังกัด หน่วยงานในกรมทางหลวง ทั้งในส่วนกลางและในภูมิภาค โดยใช้เป็นคู่มือในการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ทาให้งานบรรลุผลสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และผู้สนใจทั่วไปได้มี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

กองการเจ้าหน้าที่
กรมทางหลวง
สิงหาคม 2559

สารบัญ
หน้า

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
การจ่ายเงินช่วยเหลือเจ้าหน้าที่กรมทางหลวง
๑. ความหมาย
๒. กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๓. ผังกระบวนการขั้นตอน
๔. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

5
5
5
5
6

การขออนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ของสมาชิกที่ถึงแก่กรรม
๑. ความหมาย
๒. กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๓. ผังกระบวนการขั้นตอน
๔. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

11
11
11
11
12

การจัดทาแผนกลยุทธ์การสร้างความผาสุก ความผูกพัน และความพึงพอใจ
ของบุคลากรกรมทางหลวง
๑. ความหมาย
๒. กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๓. ผังกระบวนการขั้นตอน
๔. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

23

การจัดกิจกรรมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
๑. ความหมาย
๒. กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๓. ผังกระบวนการขั้นตอน
๔. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

31
31
31
31
33

การจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๑. ความหมาย
๒. กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๓. ผังกระบวนการขั้นตอน
๔. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

39

23
25
26
28

39
39
40
42

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
การจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ วันครอบครัว และวันสงกรานต์
๑. ความหมาย
๒. กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๓. ผังกระบวนการขั้นตอน
๔. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

47
47
47
47
49

การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
การดาเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
๑. ความหมาย
๒. ความเป็นมา
๓. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๔. องค์กรคุ้มครองจริยธรรม
๕. จริยธรรมข้าราชการพลเรือน 10 ประการ
๖. ผลประโยชน์ทับซ้อน
๗. การเรี่ยไร
๘. การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
๙. บทลงโทษ
๑๐. กรณีตัวอย่าง

55

การดาเนินการตามยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
๑. ความหมาย
๒. ความเป็นมา
๓. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๔. การดาเนินการของกรมทางหลวง
๕. แผนผังขั้นตอนการจัดทาแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐของกรมทางหลวง
๖. แผนผังขั้นตอนการรายงานผลการดาเนินงานตามแผนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ของกรมทางหลวง

73
73
73
74
77
80

55
55
56
56
61
62
64
66
68
68

83

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency Assessment : ITA)
๑. ความหมาย
๒. ความเป็นมา
๓. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๔. กรอบแนวคิดและขอบเขตการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ
๕. ดัชนีและเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ
๖. เกณฑ์การแปลผลคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
๗. แผนผังขั้นตอนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐของกรมทางหลวง

89
89
89
91
92
96
101
102

การประเมินมาตรฐานความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของส่วนราชการ
๑. ความหมาย
๒. ความเป็นมา
๓. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๔. คณะกรรมการประเมินผลการจัดทามาตรฐานความโปร่งใสของกรมทางหลวง
๕. หลักเกณฑ์การประเมิน
๖. แผนผังขั้นตอนการดาเนินการ

109
109
109
109
109
110
118

การจัดทารายงานสรุปการกระทาที่มีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
(แบบ จธ 01 และ จธ 02)
๑. ความหมาย
๒. ความเป็นมา
๓. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๔. แผนผังขั้นตอนการดาเนินการ

123
123
123
123
124

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
การดาเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมทางหลวง
๑. ความหมาย
๒. หลักการและเหตุผล
๓. วัตถุประสงค์
๔. กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๕. คณะกรรมการพิจารณาการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมทางหลวง
๖. คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
๗. การกาหนดกลุ่มและจานวนผู้ได้รับการคัดเลือก
๘. วิธีการคัดเลือก
๙. ขั้นตอนการคัดเลือก
๑๐. การมอบรางวัลและการเชิดชูเกียรติคุณ
๑๑. กาหนดวันเวลาและสถานที่ การมอบรางวัล
๑๒. แผนผังขั้นตอนการดาเนินงาน

129
129
129
129
130
130
131
132
132
132
134
134
135

สารบัญ (ต่อ)
หน้า

ภาคผนวก
๑. ระเบียบสวัสดิการกรมทางหลวงว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิกสวัสดิการ
กรมทางหลวง พ.ศ. 2554
๒. ประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา 297 (เฉพาะคานิยาม “อันตรายสาหัสนั้น คือ”))
๓. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ลักษณะ 2 สิทธิโดยธรรมในการรับมรดก)
๔. ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์
ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรวิชาชีพซึ่งเป็นนิติบุคคลที่อยู่
ภายใต้การกากับของรัฐ พ.ศ. 2547
๕. ข้อบังคับกรมทางหลวง ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมทางหลวง พ.ศ. 2555
๖. ระเบียบการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมทางหลวง ว่าด้วยเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2556
๗. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2551
๘. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.2547
๙. คู่มือคาอธิบายตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐปีงบประมาณ
พ.ศ. 2554 ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
๑๐. เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 ของ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
๑๑. คู่มือการจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ ของสานักงาน ก.พ.
๑๒. ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง การขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน
๑๓. หนังสือกรมการศาสนา เรื่อง ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน
๑๔. ประกาศคณะกรรมการดาเนินงานเกี่ยวกับกฐินพระราชทานกรมทางหลวง
เรื่อง เชิญชวนไปร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
๑๕. คู่มือพิธีกรและการปฏิบัติพิธีทางพระพุทธศาสนา ของกรมการศาสนา
๑๖. หนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0202/ว 152 ลงวันที่ 28 กันยายน 2533
เรื่อง การจัดสัปดาห์ส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
๑๗. หนังสือคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ ที่ นร 0111/15875 ลงวันที่
6 พฤศจิกายน 2543 เรื่อง การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม
เนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ประจาปี 2543
๑๘. หนังสือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ พม 0507/ว6826
ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2552 เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ
ปี 2552
๑๙. ประกาศกรมทางหลวง ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2554 เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการคุ้มครอง ส่งเสริม และสนับสนุนการอานวยความสะดวกและความปลอดภัย
แก่ผู้สูงอายุ ในการบริการสาธารณะอื่น (ข้อ 2 (3))

139
143
145
151
159
167
177
181
185
187
191
193
195
197
199
207
209

215
217

สารบัญ (ต่อ)
หน้า

ภาคผนวก (ต่อ)
๒๐. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
๒๑. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐของกรมทางหลวง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 – 2560)
๒๒. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐของกรมทางหลวง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
๒๓. แบบฟอร์มการจัดทาแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐของกรมทางหลวง
๒๔. แบบฟอร์มการจัดทารายงานผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ของกรมทางหลวง
๒๕. แนวทางการรายงานผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐของกรมทางหลวง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
๒๖. แบบสารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based Integrity & Transparency
Assessment : EBIT) สาหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
๒๗. คู่มืออธิบายแบบสารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based Integrity &
Transparency Assessment : EBIT)
๒๘. หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1019/21 ลงวันที่ 27 มกราคม 2559
๒๙. หนังสือสานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่ ผผ 15/ว 17 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553
๓๐. หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/29 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2553
๓๑. หนังสือกระทรวงศึกษาธิการที่ ศธ 0201.5/4750 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558
๓๒. หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมทางหลวง

219
233
243
251
253
255
275
287
309
313
317
319
321

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

การจ่ายเงินช่วยเหลือ
เจ้าหน้าที่กรมทางหลวง

๕

“ การจ่ายเงินช่วยเหลือเจ้าหน้าที่กรมทางหลวง ”
1. ความหมาย
“การจ่ายเงินช่วยเหลือเจ้าหน้าที่กรมทางหลวง” หมายถึง กิจกรรมหรือกิจการใด ๆ ที่คณะกรรมการ
สวัสดิการของกรมทางหลวงจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสวัสดิการช่วยเหลือและอานวยความ
สะดวกให้แก่ข้าราชการและพนักงาน ในการปฏิบัติราชการและการดารงชีวิตนอกเหนือจากสวัสดิการที่
ทางราชการจัดให้อยู่แล้ว

2. กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. ระเบียบสวัสดิการกรมทางหลวงว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิกสวัสดิการกรมทางหลวง
พ.ศ. 2554
2. ประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา 297 (เฉพาะคานิยาม “อันตรายสาหัสนั้น คือ”))
3. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ลักษณะ 2 สิทธิโดยธรรมในการรับมรดก)
4. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550

3. ผังกระบวนการขั้นตอน :
“ การจ่ายเงินช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ กรมทางหลวง ”
ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายสวัสดิการและ
เจ้าหน้าที่สัมพันธ์

กิจกรรม
ศึกษากฎระเบียบ หลักเกณฑ์ คู่มอื หรือ
แนวทางการดาเนินการและเอกสารอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง

รับเอกสารการขอรับเงินช่วยเหลือฯ , ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน

ก.กรณีปกติ
จัดทาบันทึกเสนอ ผอจ. และ รทบ. (ประธาน
คณะกรรมการฯ) ตามลาดับ เพื่อพิจารณา
อนุมัติและเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือฯ

ข.กรณีไม่ปกติ
จัดทาบันทึกเพื่อขอแนวปฏิบัติจากสานักกฎหมาย
จัดประชุมคณะกรรมการฯ ในเรื่องแนวทาง
ปฏิบัติตามกฎหมาย
ตามกฎหมาย

จัดทาบันทึกเสนอ ผอจ. และ ผอง. ตามลาดับ
เพื่อเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือฯ

จัดทาบันทึกเสนอ ผอจ. และ ผอง. ตามลาดับ
เพื่อเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือฯ

๖

4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4.1 ศึกษากฎระเบียบ หลักเกณฑ์ คู่มือ หรือแนวทางการดาเนินการ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4.2 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการฯ รับเอกสารแจ้งขอรับเงินช่วยเหลือ (สวัสดิการกรมทางหลวง) ในกรณี
ได้รั บ อุบั ติเหตุ ประสบสาธารณะภัย และเหตุถูกลอบทาร้ายจากการก่อความไม่ส งบใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ในขณะปฏิบัติงานราชการ พร้อมตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ดังนี้.-

เอกสารหลักฐาน

1. สาเนาคาสั่งจ้าง (เฉพาะลูกจ้างชั่วคราว)
2. สาเนาคาสั่งให้ไปปฏิบัติงาน
3. หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชาหรือบันทึกสรุปเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้น
4. สาเนาคาสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวนและบันทึกสรุปผล
การสอบสวน
5. สาเนาบันทึกประจาวัน (สถานีตารวจท้องที่รับผิดชอบ)
6. สาเนาใบมรณะบัตร
7. สาเนาใบรับรองแพทย์ ใบเสร็จรับเงิน
8. หนังสือรับรองของทางสานักงานเขต/อาเภอท้องที่
9. รายละเอียดทรัพย์สินและประมาณการค่าเสียหาย
10. เอกสารแสดงความผู ก พั น ของผู้ รั บ ผลประโยชน์ ต าม
กฎหมาย
11. หนั ง สื อ รั บ รองการศึ ก ษา (กรณี มี บุ ต รอยู่ ร ะหว่ า ง
การศึกษา)
12. ภาพถ่ายจุดเกิดเหตุ/บาดแผล/อื่นๆ

เกิดเหตุขณะ
ปฏิบัติงาน/ปฏิบัติงาน
พื้นที่เสี่ยงภัย

เหตุประสบภัยพิบัติ

ตาย

บาดเจ็บ

ตาย/
บาดเจ็บ

ทรัพย์สิน
เสียหาย

√

√

√

√

√

√

-

-

√

√

√

√

√

-

√

-

√

√

√

-

√

-

√

-

-

√

√

-

-

-

√

√

-

-

-

√

√

-

√

-

√

-

-

-

√

√

√

√

4.3 การจ่ายเงินช่วยเหลือเจ้าหน้าทีก่ รมทางหลวง ดาเนินการดังนี้
ก. กรณีปกติ
1. ทาบันทึกเสนอ ผอจ. ลงนาม แล้วเสนอ รทบ. (ประธานคณะกรรมการฯ) ตามลาดับ
เพื่อพิจารณาอนุมัติ และเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือฯ
2. จัดทาบันทึกเสนอ ผอจ. และ ผอง. ตามลาดับ เพื่อเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือฯ ให้กับต้น
สังกัดของผู้ที่ยื่นคาร้องต่อไป

๗
ข. กรณีไม่ปกติ
1. จัดทาบันทึกขอคาปรึกษา หารือ ความคิดเห็น และแนวทางในการปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
ระเบียบ กฎหมาย จากสานักกฎหมาย
2. จัดประชุมคณะกรรมการสวัสดิการของกรมทางหลวง (สว.ทล.) ในเรื่องแนวทางปฏิบัติ
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่ถูกต้อง
3. จั ด ทาบั น ทึกเสนอ ผอจ. และ ผอง. ตามล าดั บ เพื่ อเบิ กจ่ ายเงิ นช่ ว ยเหลื อฯ ให้ กั บ
หน่วยงานต้นสังกัดของผู้ที่ยื่นคาร้องต่อไป

การขออนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์
ของสมาชิกที่ถึงแก่กรรม

๑๑

“ การขออนุมตั ิจ่ายเงินสงเคราะห์ของสมาชิกที่ถึงแก่กรรม ”
1. ความหมาย
“ การขออนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ของสมาชิกที่ถึงแก่กรรม ” หมายถึงการดาเนินการขอเบิกเงิน
จากการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมทางหลวง มาเพื่อจ่ายเงินให้กับผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์คนใด
คนหนึ่งเมื่อถึงแก่ความตาย โดยจ่ายเงินให้ในงวดแรกเป็นเงินทั้งหมดเท่าที่เก็บได้ของสมาชิก (40%) ภายใน
15 วันทาการนับแต่วันที่ได้รับเอกสารคาขอรับเงินสงเคราะห์ถูกต้องครบถ้วนและจ่ายเงินส่วนที่เหลือ (60%)
ให้สมาชิกอีกภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้จ่ายเงินในครั้งแรกไปแล้วหรือสมาชิกมีความประสงค์จะขอรับเงิน
ทั้งหมดงวดเดียว (100%) ก็ได้ แล้วแต่กรณี

2. กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545
2. ระเบี ย บกระทรวงการพั ฒ นาสั งคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้ว ยการฌาปนกิจสงเคราะห์ ของ
ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรวิชาชีพซึ่งเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกากับของรัฐ
พ.ศ. 2547
3. ข้อบังคับกรมทางหลวง ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมทางหลวง พ.ศ. 2555
4. ระเบียบการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมทางหลวง ว่าด้วยเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2556

3. ผังกระบวนการขั้นตอน :
“การขออนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ของสมาชิกที่ถึงแก่กรรม (งวดแรก : 40%)”
ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าทีก่ ารฌาปนกิจสงเคราะห์

กิจกรรม
การขออนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ฯ
(จ่ายงวดแรก 40%)

ศึกษากฎระเบียบ หลักเกณฑ์ คู่มอื หรือ
แนวทางการดาเนินการและเอกสารอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง

จัดทาบันทึกการขอรับเงินสงเคราะห์ฯ โดยตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน ตามระเบียบที่กาหนด

๑๒

นาบันทึกเสนอ ผจก. , ผจจ. , ผอจ. (นายทะเบียน)
ตามลาดับ เพื่อตรวจสอบและขออนุมัติจา่ ยเงิน

นาบันทึก พร้อมแนบใบถอนเงินจาก สอ.ทล. เสนอ ผอง.
รทบ. ลงนาม ตามลาดับ เพื่อขอเบิกเงินสงเคราะห์ฯ

จ่ายเงินสงเคราะห์ฯ ให้กับทายาท

ก.รับที่ส่วนกลาง
ติดต่อทายาทให้มารับเงินที่ส่วนกลาง

ข.โอนเงินต่างจังหวัด
ขอเบิกเงินจาก สอ.ทล. , โอนเงิน
ทาบันทึกแจ้งให้ต้นสังกัดทราบ

จัดเก็บเอกสาร
การจ่ายเงินสงเคราะห์ฯ
หลักฐานสาคัญต่าง ๆ

4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4.1 ศึกษากฎระเบียบ หลักเกณฑ์ คู่มือหรือแนวทางการดาเนินการ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4.2 งานทะเบี ย นฯ รั บ เอกสารการขอรับ เงิ น สงเคราะห์ ฯ จากทายาทแล้ ว ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานสาคัญต่าง ๆ ให้ถูกต้อง ดังนี้.1) ใบสมัคร
2) หนังสือตรวจสอบหนี้จากสหกรณ์ออมทรัพย์
3) สาเนาใบมรณบัตรของสมาชิกที่ถึงแก่ความตาย
4) สาเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกที่ถึงแก่ความตาย ซึ่งทางอาเภอประทับตราการ “ ตาย ”
5) แบบคาร้องขอรับเงินสงเคราะห์ (ฌ.ส.ทล. 5 และ ฌ.ส.ทล. 6)
6) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (บัตรต้องไม่หมดอายุ) ของผู้มีสิทธิรับเงิน ทุกราย ตามที่
สมาชิกระบุไว้ให้เป็นผู้มีสิทธิรับเงิน
7) สาเนาทะเบียนบ้านของผู้มีสิทธิรับเงินทุกราย ตามที่สมาชิกระบุไว้ให้เป็นผู้มีสิทธิรับเงิน

๑๓
8) สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
9) สาเนาทะเบียนสมรส หย่า (ถ้ามี)
10) หนังสือรับรองจากอาเภอในกรณี คานาหน้า ชื่อ นามสกุล หรือหลักฐานต่า ง ๆ ไม่
ตรงกัน
4.3 งานการเงินฯ นาเสนอ ผจก. , ผจจ. และ ผอจ. (นายทะเบียน) ตามลาดับ เพื่อตรวจสอบและ
ขออนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ฯ (จ่ายงวดแรก 40% )
4.4 งานการเงิ น ฯ น าบั น ทึ ก พร้ อ มใบถอนเงิ น จาก สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ก รมทางหลวง
(สอ.ทล.) เสนอ ผอง. และ รทบ. ลงนาม ตามลาดับ เพื่อขอเบิกเงินสงเคราะห์ฯ ต่อไป
4.5 การดาเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิกที่ถึงแก่กรรม (งวดแรก 40%) ให้ทายาท ดังนี้.ก. รับที่ส่วนกลาง
1. ติดต่อทายาทให้มารับเงินที่ส่วนกลาง
2. เจ้าหน้าที่และทายาท นาใบถอนเงินที่ลงนามแล้ว ในข้อ 4.4 มาเบิกเงินสดที่สหกรณ์
ออมทรัพย์กรมทางหลวง (สอ.ทล.)
ข. โอนเงินไปต่างจังหวัด
1. ขอเบิกเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง (สอ.ทล.)
2. เจ้าหน้าที่จัดทาบันทึกแจ้งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง (สอ.ทล.) เพื่อสั่งจ่ายเช็ค
ในนามธนาคารออมสิน
3. ดาเนินการโอนเงินให้ต้นสังกัด เพื่อจ่ายให้กับทายาทที่อยู่ต่างจังหวัด
4. จัดทาบันทึกแจ้งให้ต้นสังกัดทราบเรื่องการโอนเงินตามข้อ 3.
4.6 จัดเก็บเอกสารและหลักฐานใบสาคัญต่าง ๆ ในการจ่ายเงินฯ ให้เรียบร้อยเป็นหมวดหมู่ เพื่อ
เป็นเอกสารสาคัญในการอ้างอิงต่อไป

๑๔

5. ผังกระบวนการขั้นตอน :
“การขออนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ของสมาชิกที่ถึงแก่กรรม (จ่ายส่วนที่เหลือ 60%)”
ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าทีก่ ารฌาปนกิจสงเคราะห์

กิจกรรม
การขออนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ฯ
(จ่ายส่วนที่เหลือ 60%)

ศึกษากฎระเบียบ หลักเกณฑ์ คู่มอื หรือ
แนวทางการดาเนินการและเอกสารอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง

ตรวจสอบยอดเงินที่เก็บได้จริงเสนอ ผจก.

ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินงวดแรก (40%)
ตรวจสอบหนี้สินของ สอ.ทล.

นาเสนอ ผจก., ผจจ.และ ผอจ. (นายทะเบียน)
ตามลาดับ เพื่อตรวจสอบแล้วนาเสนอ
รทบ.อนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ฯ
จ่ายเงินสงเคราะห์ฯ
ตรวจสอบเงินสงเคราะห์ฯ ที่ค้างชาระ
เสนอ ผจจ. และ ผอง. ตามลาดับ

นาบันทึกพร้อมใบถอนเงินจาก สอ.ทล. เสนอ ผอง.และ รทบ.
ลงนามตามลาดับ เพื่อขอเบิกเงินสงเคราะห์ฯ

๑๕

จ่ายเงินสงเคราะห์ฯ ให้กับทายาท

ก.รับที่ส่วนกลาง
ติดต่อทายาทให้มารับเงิน
ทีส่ ่วนกลาง

ข.โอนเงินต่างจังหวัด
ขอเบิกเงินจาก สอ.ทล. , โอนเงิน
ทาบันทึกแจ้งต้นสังกัดให้ทราบ

ค.ชาระหนี้สหกรณ์ฯ
ติดต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
ให้มารับเงิน
ที่ส่วนกลาง

จัดเก็บเอกสาร
การจ่ายเงินสงเคราะห์ฯ
หลักฐานสาคัญต่าง ๆ

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
6.1 ศึกษากฎระเบียบ หลักเกณฑ์ คู่มือหรือแนวทางการดาเนินการ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
6.2 ตรวจสอบยอดเงินที่เก็บได้จริง เสนอ ผจก. ฌ.ส.ทล.
6.3 งานการเงินฯ ตรวจสอบการจ่ายเงินในงวดแรก (40%) และตรวจสอบหนี้สินของสอ.ทล.
6.4 งานการเงินฯ นาเสนอ ผจก. , ผจจ. , ผอจ. (นายทะเบียน) ตามลาดับ เพื่อตรวจสอบแล้ว
เสนอ รทบ. อนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ฯ (จ่ายส่วนที่เหลือ 60% )
6.5 ตรวจสอบเงินสงเคราะห์ฯ ที่ค้างชาระ เสนอ ผจจ. และ ผอง. ตามลาดับ
6.6 งานการเงินฯ นาบันทึกพร้อมใบถอนเงินจาก สอ.ทล. เสนอ ผอง. และ รทบ. ลงนาม
ตามลาดับ เพื่อขอเบิกเงินสงเคราะห์ฯ ต่อไป
6.7 การจ่ายเงินสงเคราะห์ของสมาชิกที่ถึงแก่กรรม (ส่วนที่เหลือ 60%) ให้ทายาท ดาเนินการดังนี้
ก. รับที่ส่วนกลาง
1. ติดต่อทายาทให้มารับเงินที่ส่วนกลาง
2. เจ้ า หน้ าที่ แ ละทายาท น าใบถอนเงิ น ตามข้ อ 6.6 ไปเบิก เงิ น ที่ ส หกรณ์ อ อมทรั พ ย์
กรมทางหลวง (สอ.ทล.)
ข. โอนเงินต่างจังหวัด
1. ขอเบิกเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง
2. เจ้าหน้าที่จัดทาบันทึกแจ้งสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อสั่งจ่ายเช็ค ในนามธนาคารออมสิน
3. ดาเนินการโอนเงินให้ต้นสังกัด เพื่อจ่ายให้กับทายาทที่อยู่ต่างจังหวัด
4. จัดทาบันทึกแจ้งให้ต้นสังกัดทราบเรื่องการโอนเงินตามข้อ 3.

๑๖
ค. ชาระหนี้สหกรณ์ฯ
- ติดต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง (สอ.ทล.) ให้มารับเงิน
6.8 ดาเนินการจัดเก็บเอกสารและหลักฐานสาคัญต่าง ๆ ในการจ่ายเงินฯ ให้เรียบร้อยเป็น
หมวดหมู่ เพื่อใช้เป็นเอกสารสาคัญในการอ้างอิงต่อไป

๑๗

7. ผังกระบวนการขั้นตอน :
“ การขออนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ของสมาชิกที่ถึงแก่กรรม (จ่ายงวดเดียว 100%) ”
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม

เจ้าหน้าทีก่ ารฌาปนกิจสงเคราะห์

การขออนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ฯ
(จ่ายงวดเดียว 100%)

ศึกษากฎระเบียบ หลักเกณฑ์ คู่มอื หรือ
แนวทางการดาเนินการและเอกสารอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง

รับเอกสารการขอรับเงินสงเคราะห์ฯ , ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน
ตรวจสอบหนี้สินของ สอ.ทล.

ตรวจสอบยอดเงินที่เก็บได้จริงเสนอ ผจก.

นาเสนอ ผจก. , ผจจ. , ผอจ. (นายทะเบียน) ตามลาดับ เพื่อตรวจสอบ
แล้วเสนอ รทบ. อนุมตั ิจ่ายเงินสงเคราะห์ฯ

ตรวจสอบเงินสงเคราะห์ฯ ที่ค้างชาระ
เสนอ ผจจ. และ ผอง. ตามลาดับ

นาบันทึกพร้อมใบถอนเงินจาก สอ.ทล. เสนอ ผอง. และ รทบ.
ลงนามตามลาดับ เพื่อขอเบิกเงินสงเคราะห์ฯ

๑๘

จ่ายเงินสงเคราะห์ฯ ให้กับทายาท

ก.รับที่ส่วนกลาง
ติดต่อทายาทให้มารับเงิน
ทีส่ ่วนกลาง

ข.โอนเงินต่างจังหวัด
ขอเบิกเงินจาก สอ.ทล. , โอนเงิน
ทาบันทึกแจ้งต้นสังกัดให้ทราบ

ค.ชาระหนี้สหกรณ์ฯ
ติดต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
ให้มารับเงิน

จัดเก็บเอกสาร
การจ่ายเงินสงเคราะห์ฯ
หลักฐานสาคัญต่าง ๆ

8. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
8.1 ศึกษากฎระเบียบ หลักเกณฑ์ คู่มือหรือแนวทางการดาเนินการ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
8.2 งานทะเบียนฯ รับเอกสารการขอรับเงินสงเคราะห์ฯ จากทายาท ทาการตรวจสอบหนี้สินของ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง (สอ.ทล.) เอกสารและหลักฐานสาคัญต่าง ๆ ให้ถูกต้อง ดังนี้
1) ใบสมัคร
2) บันทึกข้อความ ตรวจสอบหนี้จากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง (สอ.ทล.)
3) สาเนาใบมรณบัตรของสมาชิกที่ถึงแก่ความตาย
4) สาเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกที่ถึงแก่ความตาย ซึ่งทางอาเภอประทับตราการ “ ตาย ”
5) แบบคาร้องขอรับเงินสงเคราะห์ (ฌ.ส.ทล. 5 และ ฌ.ส.ทล. 6)
6) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (บัตรต้องไม่หมดอายุ) ของผู้มีสิทธิรับเงินทุกราย ตามที่
สมาชิกระบุไว้
7) สาเนาทะเบียนบ้านของผู้มีสิทธิรับเงินทุกรายตามที่สมาชิกระบุไว้
8) สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
9) สาเนาทะเบียนสมรส หรือ หย่า (ถ้ามี)
10) หนังสือรับรองจากอาเภอ ในกรณี คานาหน้า ชื่อ นามสกุล หรือหลักฐานต่าง ๆ ไม่
ตรงกัน
8.3 ตรวจสอบยอดเงินที่เก็บได้จริงเสนอ ผจก. ฌ.ส.ทล.
8.4 งานการเงินฯ นาเสนอ ผจก. , ผจจ. และ ผอจ. (นายทะเบียน) ตามลาดับ เพื่อตรวจสอบ
แล้วนาเสนอ รทบ. อนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ฯ (จ่ายงวดเดียว 100% )

๑๙
8.5 ตรวจสอบเงินสงเคราะห์ฯ ที่ค้างชาระ เสนอ ผจจ. และ ผอง. ตามลาดับ
8.6 งานการเงินฯ นาบันทึกพร้อมแนบใบถอนเงินจาก สอ.ทล. เสนอ ผอง. และ รทบ. ลงนาม
ตามลาดับ เพื่อขอเบิกเงินสงเคราะห์ฯ ต่อไป
8.7 การจ่ า ยเงิน สงเคราะห์ ของสมาชิก ที่ถึ งแก่ก รรม (จ่ ายงวดเดีย ว 100%) ให้ กั บทายาท
ดาเนินการดังนี้
ก. รับทีส่ ่วนกลาง
1. ติดต่อทายาทให้มารับเงินที่ส่วนกลาง
2. เจ้าหน้าที่และทายาท นาใบถอนเงินที่ลงนามแล้วในข้อ 8.6 มาเบิกเงินที่สหกรณ์
ออมทรัพย์กรมทางหลวง (สอ.ทล.)
ข. โอนเงินต่างจังหวัด
1. ขอเบิกเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง (สอ.ทล.)
2. เจ้าหน้าที่จัดทาบันทึกแจ้งสหกรณ์ออมทรัพย์ (สอ.ทล.) เพื่อสั่งจ่ายเช็คในนามธนาคาร
ออมสิน
3. ดาเนินการโอนเงินให้ต้นสังกัด เพื่อจ่ายให้กับทายาทที่อยู่ต่างจังหวัด
4. จัดทาบันทึกแจ้งให้ต้นสังกัดทราบเรื่องการโอนเงินตามข้อ 3.
ค. ชาระหนี้สหกรณ์ฯ
- ติดต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง (สอ.ทล.) ให้มารับเงิน
8.8 จัดเก็บเอกสารและหลักฐานสาคัญต่าง ๆ ในการจ่ายเงินฯ ให้เรียบร้อยเป็นหมวดหมู่ เพื่อใช้
เป็นเอกสารสาคัญในการอ้างอิงต่อไป

การจัดทาแผนกลยุทธ์การสร้าง
ความผาสุก ความผูกพัน
และความพึงพอใจของบุคลากร
กรมทางหลวง

๒๓

“ การจัดทาแผนกลยุทธ์การสร้างความผาสุก ความผูกพัน และความพึงพอใจ
ของบุคลากรกรมทางหลวง ”
1. ความหมาย
“ การจัดทาแผนกลยุทธ์ก ารสร้างความผาสุก ความผูกพัน และความพึงพอใจ ของบุคลากร
กรมทางหลวง ” หมายถึง การจัดทาแผนงาน/โครงการเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินการ
เสริมสร้างความผาสุก ความผูกพันและความพึงพอใจให้กับบุคลากรของกรมทางหลวงในทุกระดับและ
ทุกประเภท ซึ่งเป็นการสร้างแรงจูงใจ ขวัญกาลังใจ ทาให้เกิดความผูกพันในองค์กร มีทัศนคติที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน ผลักดันให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล นาไปสู่ความสาเร็จตาม
เป้าหมายขององค์กร การจัดทาแผนกลยุทธ์การสร้างความผาสุก ความผูกพัน และความพึงพอใจของ
บุคลากรกรมทางหลวงนั้น เกิดจากการสารวจปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุก ความผูกพัน และความพึง
พอใจของบุคลากรในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ปัจจัยสร้างบรรยากาศในการทางาน (Hygiene factors) และ
ปัจจัยสร้างแรงจูงใจในการทางาน (Motivator factors) แล้วนาปัจจัยต่าง ๆ มาจัดลาดับความสาคัญ
ของปั จ จั ย ที่มีผ ลต่อ ความผาสุ ก ความผู กพั น และความพึ งพอใจของบุ คลากร โดยจะต้ องมี ความ
สอดคล้องกับแผนยุทธ์ศาสตร์กรมทางหลวง รวมทั้งเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(Public Sector Management Quality Award : PMQA) หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
ตลอดจนเกณฑ์ PMQA อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ แนวคิดการดาเนินการจัดทาแผนกลยุทธ์การสร้างความผาสุก ความผูกพัน และความ
พึงพอใจของบุคลากรกรมทางหลวง ประกอบด้วย.1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุ ณภาพชีวิตข้าราชการพลเรือนสามัญของสานักงาน ก.พ.
พ.ศ. 2554 - 2556
1.1 ยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 : ด้านการทางาน
เพื่อให้ ข้าราชการท างานอย่างมีประสิ ทธิภ าพ มีขวั ญกาลั งใจและแรงจูงใจในการ
สร้างสรรค์และส่งมอบผลงานที่มีคุณภาพแก่ประชาชน และเป็นแรงขับเคลื่อนที่สาคัญในการพัฒนา
ประเทศ
1.2 ยุทธ์ศาสตร์ที่ 2 : ด้านส่วนตัว
เพื่ อให้ ข้า ราชการมี สุ ข ภาพร่า งกายและจิต ใจที่ แข็ ง แรง มี ค วามสุ ข มี ค วามสมดุ ล
ระหว่างชีวิตการทางานกับชีวิตส่วนตัว
1.3 ยุทธ์ศาสตร์ที่ 3 : ด้านสังคม
เพื่อให้ข้าราชการทุกระดับมีความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีต่อกัน มีความสามัคคี
มีความรักและความภาคภูมิใจในองค์กร
1.4 ยุทธ์ศาสตร์ที่ 4 : ด้านเศรษฐกิจ
เพื่อให้ข้าราชการมีความมั่งคงทางเศรษฐกิจ และดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
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2. เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Fundamental Level) ซึ่ง
ได้กาหนดให้ส่วนราชการนาไปใช้ในการพัฒนาองค์การปีละ 2 หมวด ระหว่างปี พ.ศ. 2552 – 2554
ได้แก่
 หมวด 5 การมุ้งเน้นทรัพยากรบุคคล
HR1 : ส่วนราชการต้องกาหนดปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุก และความพึงพอใจ
ของบุ คลากรรวมทั้งต้องมีการวิเคราะห์ และปรับปรุงปัจจัย ดังกล่ าวให้ มีความเหมาะสม เพื่อสร้าง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานและให้เกิดความผูกพันต่อองค์การ
* มี กระบวนการกาหนดปั จ จัย ที่ มีผ ลต่ อ ความผาสุ ก ความพึ งพอใจของ
บุคลากร ประกอบด้วยปัจจัยที่สร้างแรงจูงใจ และปัจจัยที่สร้างบรรยากาศในการทางาน
* มีการจัดลาดับความสาคัญของปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุก ความพึงพอใจ
ของบุคลากร
* มีแผนการสร้างความผาสุก และความพึงพอใจของบุคลากร ที่สอดคล้อง
กับปัจจัยที่กาหนด
* มีการดาเนินการตามแผนการสร้างความผาสุก และความพึงพอใจของ
บุคลากร
* มีระบบการประเมินความผาสุก ความพึงพอใจ และการสร้างแรงจูงใจของ
บุคลากร เช่น การสารวจความพึงพอใจ การกาหนดตัวชี้วัด เป็นต้น
3. การตรวจรั บ รองคุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ระดั บ พื้ น ฐาน (Certified
Fundamental Level) กาหนดให้มีการตรวจประเมินทุก 3 ปี (การตรวจประเมินรอบที่ 1 ระหว่าง ปี
พ.ศ. 2555 – 2557 ได้เสร็จ สิ้น แล้ ว และเริ่มตรวจประเมินรอบที่ 2 ระหว่างปี พ.ศ.2559 –
2561) ได้แก่
 หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร (WorkForce Focus)
HR3 : ส่วนราชการมีการประเมินความผูกพันของบุคลากร มีวิธีการและตัววัดที่ใช้
ในการประเมินความผูกพันของบุคลากรที่มีความแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มของบุคลากร
* มีแนวทางวิธีการในการค้นหาและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของ
บุคลากร
* แสดงแนวทางและวิธีการในการวิเคราะห์และสร้างความผูกพันของบุคลากร
ในแต่ละกลุ่มบุคลากร
* แสดงผลการสร้างความผูกพันให้เกิดขึ้นในส่วนราชการ
* มีวิธีการที่เหมาะสมส าหรับ บุคลากรแต่ล ะกลุ่ มในการสร้ างให้ เกิดความ
ผูกพันต่อองค์การ
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* แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ผลจากการสร้ า งความผู ก พั น ช่ ว ยส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากร
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผลและเต็มความสามารถ
* บุคลากรมีความมุ่งมั่นและเต็มใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้องค์การประสบ
ความสาเร็จ
* มีการเชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานขององค์การและความสาเร็จของส่วน
ราชการ

2. กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.2551
2. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.2547
3. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2548
4. คู่มือคาอธิบายตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐปีงบประมาณ พ.ศ.
2554 ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
5. เกณฑ์ คุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ระดั บ พื้ น ฐาน ฉบั บ ที่ 2 ของสานั ก งาน
คณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
6. คู่มือการจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ ของสานักงาน ก.พ.
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3. ผังกระบวนการขั้นตอน :
“ การจัดทาแผนกลยุทธ์การสร้างความผาสุก ความผูกพัน และความพึงพอใจของ
บุคลากร กรมทางหลวง ”
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม

ฝ่ายสวัสดิการและ
เจ้าหน้าที่สัมพันธ์

HR1 : ส่วนราชการต้องกาหนดปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุกและความพึงพอใจ
ของบุคลากร รวมทั้งต้องมีการวิเคราะห์และปรับปรุงปัจจัยดังกล่าว
ให้มีความเหมาะสม เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และ
ให้เกิดความผูกพันต่อองค์การ

1.
วิธีการหาปัจจัย
ความผาสุกฯ

2.
การสร้าง
ความผาสุกฯ

1.1 ศึกษาวิเคราะห์หลักเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) กฎ/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1.2 จัดทาแบบส ารวจปัจจัยความผาสุ กฯ โดยกาหนดให้
เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงทุกประเภทและทุกระดับมีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็น
1.3 วิ เ คราะห์ ผ ลส ารวจฯโดยใช้ วิ ธี ก ารประมวลผล
Program SPSS
1.4 รายงานสรุ ป ผลการสารวจฯ เสนอ อทล. และ
คณะกรรมการ สว.ทล. โดยนาผลการสารวจฯ มาเป็ น
แนวทางในการจั ด ทาแผนกลยุ ท ธ์ ก ารสร้ า งความผาสุ ก
ความผู ก พั น และความพึ ง พอใจ ของบุ ค ลากรกรมทาง
หลวง
2.1 ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ คู่ มื อ การจั ด โครงการ/กิ จ กรรมเพื่ อ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ข้ า ราชการ กฎ/ระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
2.2 จัดทาร่างแผนกลยุทธ์การสร้างความผาสุก ความผูกพัน
และความพึงพอใจ ของบุคลากรกรมทางหลวง เสนอ อทล.
และคณะกรรมการ สว.ทล. ให้ความเห็นชอบและอนุมัติการ
จัดกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการที่รองรับแผนกลยุทธ์ฯ
2.3 ด าเนิ น กิ จ กรรมตามแผนงานฯ/โครงการที่ ก าหนด
โดยกาหนดให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวงรายงานผล
การดาเนินการทุก 6 เดือน
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HR3 : ส่วนราชการมีการประเมินความผูกพันของบุคลากร มีวิธีการและ
ตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมินความผูกพันของบุคลากรที่มีความแตกต่างกัน
ในแต่ละกลุ่มของบุคคล

3.
การ
ประเมินผล
ความผาสุกฯ

4.
การตรวจ
ประเมินผล

3.1 ศึกษาวิเคราะห์ห ลักเกณฑ์การตรวจรับรองคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ กฎ/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3.2 จัดทาแบบสารวจการประเมินความผาสุกฯ โดยกาหนดให้
เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงทุกระดับมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น
3.3 วิเคราะห์ผลสารวจการประเมินความผาสุกฯ โดยใช้วิธีการ
ประมวลผล Program SPSS
3.4 รายงานสรุปผลการสารวจการประเมินความผาสุกฯ เสนอ
อทล. และ คณะกรรมการ สว.ทล.

4.1 รวบรวมรายงานผลการด าเนิ น การจั ด กิ จ กรรมภายใต้
แผนงาน/โครงการฯ ที่รองรับแผนกลยุทธ์การสร้างความผาสุกฯ
ในรอบปีงบประมาณ จากทุกหน่วยงานของกรมทางหลวง
4.2 สรุปรายงานผลการการดาเนินการ เอกสาร/หลักฐาน เพื่อ
รองรับการตรวจประเมินโดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร)
4.3 นาผลวิเคราะห์การสารวจประเมินความผาสุกฯ และ ผล
ตรวจประเมินของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
(ก.พ.ร.) มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ก ารสร้าง
ความผาสุก ความผูกพัน และความพึงพอใจของบุคลากรกรม
ทางหลวง ในปีงบประมาณถัดไป
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4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4.1 วิธีการหาปัจจัยความผาสุก
4.1.1 ศึกษากฎระเบียบ หลักเกณฑ์ คู่มือหรือแนวทางการดาเนินการ และเอกสารต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
4.1.2 จัดทาแบบสารวจปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจ ในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรกรมทางหลวง
4.1.3 บันทึกข้อมูลผลการสารวจฯ ประมวลผลการวิเคราะห์ โดยใช้ Program SPSS
4.1.4 รายงานสรุปผลการสารวจฯ เสนออทล.และคณะกรรมการสวัสดิการกรมทางหลวง
4.2 การสร้างความผาสุก
4.2.1 นาปัจจัยความผาสุกฯที่ได้จากการสารวจมาจัดทาร่างแผนกลยุทธ์การสร้างความผาสุก
ความผูกพัน และความพึงพอใจ ของบุคลากรกรมทางหลวง และกิจกรรมภายใต้แผนงาน/โครงการฯ
รองรับแผนกลยุทธ์ฯ เสนอ อทล. ให้ความเห็นชอบแผนกลยุทธ์ฯ รวมทั้งแผนงาน/โครงการ ภายใต้
แผนกลยุทธ์ฯ ดังกล่าว
4.2.2 จัดทาบันทึกแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยในสังกัดกรมทางหลวงดาเนินการจัดกิจกรรม/ร่วม
กิจกรรม ตามแผนงาน/โครงการฯ รองรับแผนกลยุทธ์
4.2.3 จัดทาบันทึกแจ้งให้รายงานผลการดาเนินการรอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน ในแต่
ละปีงบประมาณนั้น ๆ
4.3 การประเมินความผาสุก
4.3.1 จัดทาแบบสารวจการประเมินความสุข ความผูกพัน และความพึงพอใจ ของบุคลากร
กรมทางหลวง
4.3.2 บันทึกข้อมูลผลการสารวจการประเมินความสุขฯ ประมวลผลการวิเคราะห์ โดยใช้
Program SPSS
4.3.3 รายงานสรุ ป ผลการส ารวจการประเมินความสุ ขฯ เสนอ อทล.และคณะกรรมการ
สวัสดิการกรมทางหลวง (สว.ทล.)
4.4 การตรวจประเมินผล
4.4.1 จัดเตรียมข้อมูลการดาเนินงาน ตามข้อ 4.1 – 4.3 เพื่อรองรับการตรวจประเมินของ
สานักงานพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
4.4.2 นารายงานสรุป ผลการส ารวจการประเมินความสุขฯ และผลการตรวจประเมินของ
สานักงาน ก.พ.ร มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงแผนงาน/โครงการฯ การจัดกิจกรรมสร้างความสุข
ความผูกพัน และความพึงพอใจ ของบุคลากรกรมทางหลวง ในปีงบประมาณถัดไป

การจัดกิจกรรมพิธีถวายผ้า
พระกฐินพระราชทาน
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“ การจัดกิจกรรมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ”
1. ความหมาย
“ การจัดกิจกรรมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ” หมายถึง พระกฐินที่พระมหากษัตริย์ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน คณะบุคคลหรือบุคคล
ใดบุคคลหนึ่งนาไปถวายแด่พระสงฆ์ ที่จาพรรษาในพระอารามหลวงต่างๆ โดยกรมการศาสนาจัดหาผ้า
พระกฐินและบริวารพระกฐิน ซึ่งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน คณะบุคคลหรือบุคคลใดบุคคล
หนึ่งจะต้องยื่นความจานงขอพระราชทานผ่านไปยังกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และเมื่อถึง
กาหนดกฐินกาลก็ไปติดต่อขอรับผ้าพระกฐินและบริวารพระกฐิน จากกองศาสนูปถัมภ์ กรมการศาสนา
เพื่อนาไปทอด ณ พระอารามที่ขอรับพระราชทานไว้ เมื่อทอดถวายเรียบร้อยแล้วผู้ขอรับพระราชทาน
จะต้ อ งจั ด ท าบั ญ ชี ร ายงานถวายพระราชกุ ศ ลในการถวายผ้ า พระกฐิ น พระราชทานส่ ง ไปยั ง ส านั ก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพื่อแจ้งให้สานักราชเลขาธิการดาเนินการนาความกราบบังคมทูลพระกรุณา
ทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลที่ได้อัญเชิญผ้าพระกฐินไปถวาย ณ พระอาราม
นั้น

2. กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง การขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน
2. หนังสือกรมการศาสนา เรื่อง ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน
3. ประกาศคณะกรรมการดาเนินงานเกี่ยวกับกฐินพระราชทานกรมทางหลวง เรื่อง เชิญชวนไปร่วม
ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
4. คู่มือพิธีกรและการปฏิบัติพิธีทางพระพุทธศาสนา ของกรมการศาสนา

3. ผังกระบวนการขั้นตอน :
“ การจัดกิจกรรมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ”
ผู้รับผิดชอบ
1. ฝ่ายสวัสดิการและ
เจ้าหน้าที่สัมพันธ์

2. สานักงานเลขานุการกรม

กิจกรรม
ศึกษากฎระเบียบ หลักเกณฑ์ คู่มอื หรือ
แนวทางการดาเนินการและเอกสารอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
จัดหาวัดและประสานกับทางวัดที่จะทาการถวายผ้าพระกฐิน
จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน คณะอนุกรรมการฝ่าย
พิธีการ จัดการเดินทาง การเงิน ประสานงานและต้อนรับ ประชาสัมพันธ์
สถานที่ จัดประชุมเรื่องพิธีถวายผ้าพระกฐิน จัดทาหนังสือแจ้งจองกฐิน
พระราชทาน ไปที่ กองศาสนูปถัมภ์ กรมการศาสนา หรือ จองกับพระ
อารามหลวงโดยตรง จัดทาบันทึกแจ้งเวียนหน่วยงานต่าง ๆ
พร้อมกาหนดการ
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3. กรมการศาสนา

กรมการศาสนาจัดทาประกาศแจ้งกาหนด
ระยะเวลาที่จะทาการถวายผ้าพระกฐิน
และการขอรับผ้าพระกฐินและเครื่องพระกฐิน

4. สานักงานเลขานุการกรม

ลนก. ได้รับหนังสือจากกรมการศาสนา แจ้งให้
ไปรับผ้าพระกฐินและเครื่องพระกฐิน

5. ฝ่ายสวัสดิการและ
เจ้าหน้าที่สัมพันธ์

6. ฝ่ายสวัสดิการและ
และเจ้าหน้าทีส่ ัมพันธ์
และเจ้าหน้าทีใ่ นพื้นที่
ที่รับผิดชอบ

กจ. ได้รับหนังสือจาก ลนก. แจ้งให้ไปรับ
ผ้าพระกฐินและเครื่องพระกฐินทีก่ องศาสนูปถัมภ์
กรมการศาสนา

การดาเนินการ
“การจัดกิจกรรมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน”

การจัดเตรียมงานในฝ่ายพิธีการของ กจ.
ประสานงานกับทางวัดและวัฒนธรรมจังหวัด ประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่ที่
รับผิดชอบ เตรียมเครื่องบริวารกฐินของกรมฯ เตรียมใบปวารนาซอง
คากล่าวของประธาน เบิกเงินถวายปัจจัยพระ+เงินทุนการศึกษา+เงินถวายผ้าป่า
ประสานและร่วมดาเนินการในพิธสี มโภชน์องค์พระกฐิน และพิธีถวายผ้าพระกฐิน

การจัดเตรียมงานของหน่วยงานในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
ก.พิธีสมโภชน์ ประสานงานกับทางวัดและวัฒนธรรมจังหวัด นิมนต์พระ จัดสถานที่ให้สะอาดสวยงาม
อย่างสมพระเกียรติ เตรียมอุปกรณ์ตา่ งๆในพิธีสงฆ์ โต๊ะหมู่บูชาพระ โต๊ะหมู่สาหรับองค์พระกฐิน
ดอกไม้ ซอง ปัจจัย เครื่องไทยธรรม ศาสนพิธีกร เจ้าหน้าที่ลาเรียงชุดไทยธรรม จัดที่นั่งสาหรับ
ประธานและผู้ที่เข้าร่วมพิธี เจ้าหน้าที่ต้อนรับ เครื่องเสียง ป้ายบอกทางจราจร อาหาร เครื่องดืม่
ข.พิธีถวายผ้าพระกฐิน ประสานกับทางวัดและวัฒนธรรมจังหวัด นิมนต์พระ จัดสถานที่ให้สะอาด
สวยงามอย่างสมพระเกียรติ เตรียมอุปกรณ์ต่างๆในพิธีสงฆ์ โต๊ะหมู่บูชาพระ โต๊ะหมู่พระบรมฉายา
ลักษณ์พร้อมผ้าไตรพระราชทาน ดอกไม้ พานพุ่ม กรวยดอกไม้ โต๊ะหมู่สาหรับองค์พระกฐินและบริวาร
ย่าม ดอกไม้ ซอง ปัจจัย เครื่องไทยธรรม ศาสนพิธีกร เจ้าหน้าที่ลาเรียงเครื่องพระกฐิน จัดที่นั่ง
ประธานและผูเ้ ข้าร่วมพิธีทั้งในและนอกพระอุโบสถ จัดชุดตั้งแถวเพื่อรอรับประธาน เจ้าหน้าที่ต้อนรับ
จัดโต๊ะรับบริจาคเงิน จัดมอบทุนการศึกษา จัดห้องสาหรับเปลี่ยนเสื้อผ้า วงดุริยางค์ เครื่องเสียง
ป้ายบอกทางจราจร อาหาร เครื่องดืม่
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ก. พิธีสมโภชน์องค์พระกฐิน
(จัดก่อนพิธีถวายผ้าพระกฐิน 1 วัน)
ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ศาสนพิธีกร กล่าวนาบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์
เจริญพระพุทธมนต์ ประธานถวายปัจจัยเครื่องไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา ประธาน
กรวดน้า รับพร พระสงฆ์ประพรมน้าพระพุทธมนต์ กราบลาพระสงฆ์

ข. พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
จัดแถวต้อนรับประธาน ประธานเดินไปที่โต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ ยืนตรงแล้ว
คานับเพื่อถวายความเคารพ เปิดกรวยดอกไม้ถวายความเคารพอีกครั้ง ประธานยกผ้าพระกฐิน
มาอุ้มประคองไว้แล้วยืนตรง ดุรยิ างค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจนจบ ประธานอุ้มผ้า
พระกฐินเดินเข้าสู่พระอุโบสถ วางผ้าพระกฐินพระราชทานไว้ที่พานแว่นฟ้าตรงหน้าพระสงฆ์
รูปที่ 2 ประธานจุดธูป เทียน บูชาพระ หยิบผ้าห่มพระประธาน ซึ่งวางอยู่บนผ้าไตรส่งให้
เจ้าหน้าที่ ยกผ้าพระกฐินพระราชทานขึ้นประคองลักษณะประนมมือหันหน้าไปทางพระประธาน
ประจาพระอุโบสถ กล่าวนะโม 3 จบ หันหน้าไปยังพระสงฆ์ กล่าวคาถวายผ้าพระกฐิน
วางผ้าพระกฐินพระราชทานไว้บนพานแว่นฟ้ายกประเคนพระสงฆ์รปู ที่ 2 ยกพานเทียนปาฏิโมกข์
ประเคนพระสงฆ์รูปที่ 2 ประธานเดินไปนั่งเก้าอี้ที่จดั เตรียมไว้ พระสงฆ์ทาพิธีกฐินกรรม
ประธานประเคนเครื่องพระกฐินพระราชทาน ประธานและผูม้ ีเกียรติประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม
แด่พระสงฆ์ ประกาศยอดจานวนเงินที่มีผู้บริจาคร่วมถวายเป็นพระราชกุศลพระสงฆ์อนุโมทนา
ถวายอดิเรก ประธานกรวดน้าและรับพร กราบลาพระสงฆ์

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมฯ
โดยจัดบอร์ดหน้าอาคารกองการเจ้าหน้าที่
และนาลงเว็บไซต์ของกองการเจ้าหน้าที่

4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4.1 ศึกษากฎระเบียบ หลักเกณฑ์ คู่มือหรือแนวทางการดาเนินการ และเอกสารอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
4.2 สานักงานเลขานุการกรม ดาเนินการดังนี้
1) จัดหาวัดและประสานกับทางวัดที่จะทาการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
2) จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน และคาสั่ งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการ
ฝ่ายจัดการเดินทาง ฝ่ายการเงิน ฝ่ายประสานงานและต้อนรับ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และฝ่ายสถานที่
3) จัดประชุมเรื่องพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของกรมทางหลวง
4) จัดทาหนังสือแจ้งจองกฐินพระราชทาน ไปที่ กองศาสนูปถัมภ์ กรมการศาสนา หรือจอง
กับพระอารามหลวงโดยตรง
5) จัดทาบันทึกแจ้งเวียนหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมกาหนดการจัดงาน
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4.3 กรมกรมการศาสนา จั ดทาประกาศแจ้ง กาหนดระยะเวลาที่จ ะทาการถวายผ้ าพระกฐิ น
พระราชทานและการขอรับผ้าพระกฐินพระราชทานและเครื่องพระกฐิน
4.4 ส านั ก งานเลขานุ ก ารกรม ได้ รั บ หนั ง สื อ จากกรมการศาสนา แจ้ ง ให้ ไ ปรั บ ผ้ า พระกฐิ น
พระราชทานและเครื่องพระกฐิน
4.5 กองการเจ้ า หน้ า ที่ ได้ รั บ หนั ง สื อ จากส านัก งานเลขานุก ารกรม แจ้ งให้ ไ ปรั บ ผ้ า พระกฐิ น
พระราชทานและเครื่องพระกฐิน ที่กองศาสนูปถัมภ์ กรมการศาสนา
4.6 การจัดกิจกรรมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
4.6.1 การจัดเตรียมงานฝ่ายพิธีการของกองการเจ้าหน้าที่ ดาเนินการดังนี้
1) ติดต่อประสานงานกับทางวัดและวัฒนธรรมจังหวัด
2) ประสานงานกับหน่วยงาน ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
3) เตรียมเครื่องบริวารกฐิน และทาเครื่องหมายตรากรมทางหลวงติดบนเครื่อง
บริวาร
4) เตรียมใบปวารนา + ซอง
5) คากล่าวของประธาน
6) เบิกเงินปัจจัยถวายพระ เงินทุนการศึกษา เงินถวายผ้าป่า
7) ประสานและร่วมดาเนินการในพิธีสมโภชน์องค์พระกฐินและพิธีถวายผ้าพระกฐิน
4.6.2 การจัดเตรียมงานของหน่วยงานในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ดาเนินการดังนี้
ก. พิธีสมโภชน์องค์พระกฐิน (จัดก่อนพิธีถวายผ้าพระกฐิน 1 วัน)
1. ติดต่อประสานงานกับทางวัดและวัฒนธรรมจังหวัด
2. นิมนต์พระ
3. จัดสถานที่ให้สะอาดสวยงามอย่างสมพระเกียรติ
4. เตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ในพิธีสงฆ์
5. จัดโต๊ะหมู่บูชาพระ
6. จัดโต๊ะหมู่สาหรับองค์พระกฐิน
7. จัดเตรียมดอกไม้ ซอง ปัจจัย เครื่องไทยธรรม
8. จัดเจ้าหน้าที่ศาสนพิธีกร
9. จัดเจ้าหน้าที่ลาเรียงชุดเครื่องไทยธรรม
10. จัดที่นั่งสาหรับประธานและผู้ที่เข้าร่วมพิธี
11. จัดเจ้าหน้าที่ต้อนรับ
12. เครื่องเสียง
13. ป้ายบอกทางจราจร
14. อาหาร เครื่องดื่ม
ข. พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
1. ติดต่อประสานงานกับทางวัดและวัฒนธรรมจังหวัด
2. นิมนต์พระ
3. จัดสถานที่ให้สะอาดสวยงามอย่างสมพระเกียรติ
4. เตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ในพิธีสงฆ์
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5. จัดโต๊ะหมู่บูชาพระ
6. จัดโต๊ะหมู่พระบรมฉายาลักษณ์พร้อมผ้าไตรพระราชทาน ดอกไม้ พานพุ่มเงิน
พานพุ่มทอง กรวยดอกไม้
7. จัดโต๊ะหมู่สาหรับองค์พระกฐินและบริวาร
8. จัดเตรียมย่าม ดอกไม้ ซอง ปัจจัย เครื่องไทยธรรม
9. ศาสนพิธีกร
10. เจ้าหน้าที่ลาเรียงเครื่องพระกฐินและบริวาร
11. จัดที่นั่งสาหรับประธานและผู้ที่เข้าร่วมในพิธี ทั้งในและนอกพระอุโบสถ
12. จัดชุดตั้งแถวเพื่อรอรับประธาน
13. จัดเจ้าหน้าที่ต้อนรับ
14. จัดโต๊ะรับบริจาคเงิน
15. จัดมอบทุนการศึกษา
16. จัดห้องสาหรับเปลี่ยนเสื้อผ้า
17. จัดวงดุริยางค์
18. เครื่องเสียง
19. ป้ายบอกทางจราจร
20. อาหาร เครื่องดื่ม
4.6.3 พิธีสมโภชน์องค์พระกฐิน ดาเนินการดังนี้
1. จัดตั้งองค์พระกฐิน อย่างสวยงาม ถูกต้อง เรียบร้อยสมพระเกียรติ
2. ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
3. ศาสนพิธีกร กล่าวนาบูชาพระรัตนตรัย
4. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
5. ประธานถวายปัจจัย เครื่องไทยธรรม
6. พระสงฆ์อนุโมทนา
7. ประธานกรวดน้า รับพร
8. พระสงฆ์ประพรมน้าพระพุทธมนต์
9. กราบลาพระสงฆ์
4.6.4 พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ดาเนินการดังนี้
1. จัดแถวต้อนรับประธาน
2. ประธาน เดินทางมาถึงบริเวณด้านหน้าพระอุโบสถ เดินไปที่โต๊ะหมู่ประดิษฐาน
พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
3. ยืนตรงแล้วคานับเพื่อถวายความเคารพ (คานับ หรือถอนสายบัว แล้วแต่กรณี)
4. เปิดกรวยดอกไม้ แล้วถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์อีกครั้ง
5. ประธานยกผ้าพระกฐินขึ้นอุ้มประคองไว้ตรงอก ยืนตรง (ดนตรีบรรเลงเพลง
สรรเสริญพระบารมี จนจบ)
6. ถวายความเคารพ
7. ประธานอุ้มประคองผ้าพระกฐินพระราชทานเข้าสู่พระอุโบสถ

๓๖
8. ประธานวางผ้าพระกฐินพระราชทานไว้ที่พานแว่นฟ้า ตรงหน้าพระสงฆ์รูปที่ 2
9. จุดธูป เทียน บูชาพระพุทธปฏิมากรประจาพระอุโบสถ
10. กราบที่แท่นกราบ 3 ครั้ง
11. ประธานหยิบผ้าห่มพระประธาน ซึ่งวางอยู่บนผ้าไตรส่งให้เจ้าหน้าที่
12. ยกผ้าพระกฐินพระราชทานขึ้นประคองลักษณะประนมมือ
13. หันหน้าไปทางพระพุทธปฏิมากรประจาพระอุโบสถ กล่าว นะโม 3 จบ
14. หันหน้าไปยังพระสงฆ์ กล่าวคาถวายผ้าพระกฐินที่ติดบนผ้าไตร จบแล้ว
15. วางผ้าพระกฐินพระราชทานไว้บนพานแว่นฟ้า ยกประเคนพระสงฆ์รูปที่ 2
16. ยกพานเทียนปาฏิโมกข์ ประเคนพระสงฆ์รูปที่ 2
17. ประธานเดินไปนั่งเก้าอี้ที่จัดเตรียมไว้
18. พระสงฆ์ทาพิธีกฐินกรรม
19. พระเถระองค์ครอง ลุกออกไปครองผ้าพระกฐิน เสร็จแล้วกลับเข้ามานั่งยังที่
เดิม (ในขณะนี้ ถ้ามีการบรรเลงดนตรีไทย จะบรรเลงเพลงสาธุ การ เมื่อพระเถระครองผ้ าเสร็จ จะ
กลับมานั่งยังอาสนสงฆ์เดิม ให้ดนตรีหยุดบรรเลงเพลงทันที)
20. ประธานประเคนเครื่องพระกฐินพระราชทาน (ถ้ามี พัดรองที่ระลึก ให้ประเคน
ต่อจากเครื่องพระกฐินพระราชทาน)
21. ประธานและผู้มีเกียรติ ประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ทุกรูป
22. ประกาศจานวนเงิ น ที่ มี ผู้ บ ริ จ าคร่ ว มถวายพระราชกุ ศ ล ในการถวายผ้ า
พระกฐิ น พระราชทาน
23. พระสงฆ์อนุโมทนา ถวายอดิเรก
24. ประธาน กรวดน้า และรับพร
25. ประธาน กราบลาพระพุทธปฏิมากรประจาพระอุโบสถ
26. ประธาน กราบลาพระสงฆ์
(เสร็จพิธี)
4.7 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ “ การจัดกิจกรรมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ” โดยจัดบอร์ด
หน้าอาคารกองการเจ้าหน้าที่ และนาลงเว็บไซต์ของกองการเจ้าหน้าที่

การจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา

๓๙

“ การจัดกิจกรรมปฏิบตั ิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ”
1. ความหมาย
“ การจั ด กิ จ กรรมปฏิ บั ติ ธ รรมเพื่ อ ถวายเป็ น พระราชกุ ศ ลแด่ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว
และสมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ นี น าถ เนื่ อ งในโอกาสวั น เฉลิ ม พระ ชนมพรรษา ”
หมายถึง กิจกรรมที่แสดงถึงความจงรักภักดีและมีสานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอย่างหา
ที่สุ ดมิได้ เพื่อเป็ น การเฉลิ มพระเกีย รติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หั ว เนื่องในโอกาสวันเฉลิ ม
พระชนมพรรษา 5 ธันวาคม และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ของทุกปี โดยนาพระบรมราโชวาทและพระราชกรณียกิจของพระองค์
ท่านมาเผยแพร่ แล้ ว น้อมน าหลั กในการทรงงานของพระองค์ท่าน มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
อันเป็นปัจจัยสาคัญในการพัฒนาคน พัฒนางาน ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่ งต่อหน่วยงานและยังเป็นการ
ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสานึกที่ดีให้กับข้าราชการและพนักงานในองค์กรนั้นอีกด้วย

2. กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. หนั ง สื อ สานั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ที่ นร 0202/ว 152 ลงวั น ที่ 28 กั น ยายน
2533 เรื่อง การจัดสัปดาห์ส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
2. หนังสือสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย ที่ ว 16/2539 ลงวันที่ 4 มิถุนายน
2539 เรื่องแนวทางการทางานตามรอยพระยุคลบาท
3. หนังสือคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ ที่ นร 0111/15875 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน
2543 เรื่ อ งการจั ด งานสั ป ดาห์ ส่ ง เสริ ม ศาสนาและจริ ย ธรรม เนื่ อ งในมหามงคลสมั ย เฉลิ ม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจาปี 2543

๔๐

3. ผังกระบวนการขั้นตอน :
“ การจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา”
ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายสวัสดิการและ
เจ้าหน้าที่สัมพันธ์

กิจกรรม
ศึกษากฎระเบียบ หลักเกณฑ์ คู่มอื หรือ
แนวทางการดาเนินการและเอกสารอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง

จัดทาบันทึกขออนุมัติจัดกิจกรรมฯ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว
โดยเรียนเชิญ อทล. มาเป็น ประธานในพิธี , และกิจกรรมฯ ของสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ให้เรียนเชิญ รทบ. มาเป็น ประธานในพิธี ,
จัดทาบันทึกแจ้งเวียนหน่วยงานพร้อมกาหนดการ , แบบลงชื่อผู้เข้าร่วม
กิจกรรมฯ , จัดทาหนังสือขอความอนุเคราะห์ ผอ.ปช.ทาป้ายโฆษณา
กิจกรรมที่อาคารนันทนาการ และ จัดทาหนังสือนิมนต์พระ

นาบันทึกเสนอ ผอจ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนาม

จัดส่งและแจ้งเวียนบันทึกให้หน่วยงานต่าง ๆ ทราบ

ประสานงานกับเจ้าหน้าทีพ่ ัสดุของกองฯ เพื่อขอรถรับ-ส่งพระ

การดาเนินการ
“การจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา”

๔๑
จัดเตรียมสถานที่ (อาคารนันทนาการ)
เตรียมจัดหาสิ่งของที่จาเป็นสาหรับพระ , จัดชุดทาบุญสังฆทาน , จัดเตรียมโต๊ะหมู่บูชา
อาสนะพระ , จัดดอกไม้พิเศษอย่างสวยงามและเหมาะสม , ชุดข้าวพระพุทธ
จัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ สาหรับต้อนรับพระ เช่น ชาม จาน ช้อน น้าดื่ม ฯลฯ , ตู้ปัจจัยพระ
อุปกรณ์เครื่องเสียง , ทาความสะอาดอาคาร , สถานที่ , ป้ายข้อความจัดงาน , กล้องถ่ายรูป
สาหรับกิจกรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้จัดเพิ่มเติมดังนี้ จัดโต๊ะหมู่บูชา
พระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว , พานพุ่มเงิน พุ่มทอง , กรวยดอกไม้
ธูปเทียนแพร , ธงชาติ และ ธง ภปร.

ก่อน การปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ
ติดตั้งเครื่องเสียง , เปิดเพลงสดุดีพระองค์ท่าน พร้อมเชิญชวน , ตั้งป้ายข้อความ
จัดงาน พร้อมตู้ปัจจัยพระ , จัดดอกไม้พิเศษที่โต๊ะหมู่บูชาอย่างสวยงาม
เตรียมชุดอาหารคาว หวานสาหรับพระพุทธ และพระสงฆ์ , นารถไปนิมนต์พระ
สาหรับกิจกรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้จัดเพิ่มเติมดังนี้ จัดโต๊ะหมู่
บูชาพระบรมฉายาลักษณ์ฯ อย่างถูกต้องและสมพระเกียรติ

การปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระ, พิธีกรกล่าวนาบูชาพระรัตนตรัย , อาราธนาศีล สมาทานศีล พระให้
ศีล , พระแสดงธรรมในเรื่อง “พระราชกรณียกิจของพระองค์ท่าน” , นั่งสมาธิและแผ่เมตตา ถวาย
สังฆทาน , ถวายปัจจัย , ประธานกรวดน้า, กราบลาพระ , ถ่ายเก็บภาพตลอดงาน
สาหรับกิจกรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้จัดเพิ่มเติมดังนี้ ประธานถวายความ
เคารพต่อพระบรมฉายาลักษณ์ , เปิดกรวยถวายความเคารพ , กล่าวนาถวายพระราชกุศล
ร่วมร้องเพลงสดุดมี หาราชา

หลัง การปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ นิมนต์พระกลับวัดพร้อมสังฆทานที่ทุกคนนามา
ถวายซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของ กจ. คอยดูแลไปส่งโดยรถของ กจ. ทาความสะอาดสถานที่และอุปกรณ์
ต่าง ๆ และจัดเก็บเข้าที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมฯ
โดยจัดบอร์ดหน้าอาคารกองการเจ้าหน้าที่
และนาลงเว็บไซต์ของกองการเจ้าหน้าที่

๔๒

4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4.1 ศึกษากฎระเบียบ หลักเกณฑ์ คู่มือหรือแนวทางการดาเนินการ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4.2 จัดทา
1) บันทึกขออนุมัติจัดกิจกรรมฯ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเรียนเชิญ อทล. มาเป็น
ประธานในกิจกรรมฯ ส่วนในกิจกรรมฯ ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ นั้น ไม่ต้องขอ
อนุมัตจิ ัดกิจกรรมฯ และให้เรียนเชิญ รทบ. มาเป็นประธานในกิจกรรมฯ
2) บันทึกแจ้งเวียนหน่วยงานพร้อมแนบกาหนดการและแบบลงชื่อผู้เข้าร่วมในกิจกรรมฯ
3) หนังสือขอความอนุเคราะห์ ผอ.ปช. ทาป้ายโฆษณากิจกรรมฯ ที่อาคารนันทนาการ
4) หนังสือนิมนต์พระ
4.3 เสนอ ผอจ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนาม และแจ้งเวียนให้หน่วยงานต่าง ๆ ทราบ
4.4 ประสานงานเจ้าหน้าที่พัสดุของกองฯ เพื่อขอรถรับ-ส่งพระ
4.5 การจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
4.5.1 จัดเตรียมสถานที่ (อาคารนันทนาการ) ดังนี้
1) เตรียมจัดหาสิ่งของที่จาเป็นสาหรับพระ
2) จัดชุดทาบุญสังฆทาน
3) จัดเตรียมโต๊ะหมู่บูชา ชุดข้าวพระพุทธ อาสนะพระ
4) จัดดอกไม้พิเศษอย่างสวยงามและเหมาะสม
5) จัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ สาหรับต้อนรับพระ เช่น ชาม จาน ช้อน น้าดื่ม ฯลฯ
6) ตู้ปัจจัยพระ ป้ายข้อความจัดงาน อุปกรณ์เครื่องเสียง
7) กล้องถ่ายรูป
8) ทาความสะอาดอาคารสถานที่
ทั้งนี้ สาหรับกิจกรรมฯ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้จัดเพิ่มเติมดังนี้
9) จัดโต๊ะหมู่บูชาพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประกอบด้วย
 พานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง
 กรวยดอกไม้
 ธูปเทียนแพร
 ธงชาติ และ ธง ภปร.
4.5.2 ก่อน การปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ดาเนินการดังนี้
1) ติดตั้งเครื่องเสียง
2) เปิดเพลงสดุดีพระองค์ท่าน พร้อมเชิญชวน
3) ตั้งป้ายข้อความจัดงาน พร้อมตั้งตู้ปัจจัยพระ
4) จัดดอกไม้พิเศษที่โต๊ะหมู่บูชา
5) เตรียมชุดอาหารคาว หวานสาหรับพระพุทธ และพระสงฆ์
6) นารถไปนิมนต์พระ
7) กราบนิมนต์พระสงฆ์ฉันภัตตาหารเพล
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และสาหรับกิจกรรมฯ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้จัดเพิ่มเติมดังนี้
8) จัดโต๊ะหมู่บูชาพระบรมฉายาลักษณ์ฯ อย่างถูกต้องและสมพระเกียรติ
4.5.3 การปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ดาเนินการดังนี้
1) ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระ
2) พิธีกรกล่าวนาบูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล สมาทานศีล
3) พระสงฆ์ให้ศีล
4) พระแสดงธรรมในเรื่องพระราชกรณียกิจของพระองค์
5) พระสงฆ์นานั่งสมาธิและแผ่เมตตา
6) ถวายสังฆทาน ปัจจัยพระ
7) ประธานกรวดน้า และรับพร
8) กราบลาพระสงฆ์
9) ถ่ายเก็บภาพตลอดงาน
และสาหรับกิจกรรมฯ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้จัดเพิ่มเติมดังนี้
10) ประธานถวายความเคารพต่อพระบรมฉายาลักษณ์ฯ
11) เปิดกรวย ถวายความเคารพ
12)กล่าวนาถวายพระราชกุศล
13) ร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชา
4.5.4 หลังการปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ดาเนินการดังนี้
1. นิมนต์พระกลับวัดพร้อมชุดสังฆทานที่ทุกคนนามาถวายซึ่งมีเจ้าหน้าที่คอยดูแล
ให้ความสะดวกไปส่งพระ โดยรถของกองการเจ้าหน้าที่
2. ทาความสะอาดสถานที่และอุปกรณ์ต่าง ๆ
3. จัดเก็บอุปกรณ์ต่างๆ เข้าที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
4.6 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ “ การจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ” โดยจัด
บอร์ดหน้าอาคารกองการเจ้าหน้าที่ และนาลงเว็บไซต์ของกองการเจ้าหน้าที่

การจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ
วันครอบครัว และวันสงกรานต์
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“ การจัดกิจกรรมวันผูส้ ูงอายุแห่งชาติ วันครอบครัว และวันสงกรานต์ ”
1. ความหมาย
“ การจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันครอบครัว และวันสงกรานต์ ” หมายถึง การจัดกิจกรรม
ที่มีค วามสาคัญ อย่า งยิ่ง ซึ่ง เน้น ในเรื่อ งของการแสดงความกตัญ ญูรู้คุณ ค่า บุญ คุณ และคุณ งาม
ความดีของสูงอายุ ตลอดจนส่งเสริมให้ความสาคัญกับสถาบันครอบครัว สร้างความสัมพันธ์อัน ดี
ระหว่างเจ้าหน้าที่ขององค์กรเพื่อเป็น การสืบสานและรั กษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
ของไทย ให้คงอยู่ตลอดต่อไป และยังเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนการปลูก
จิตสานึกที่ดีอีกด้วย

2. กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. หนังสือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2552
เรื่องขอเชิญชวนร่วมจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติปี 2552
2. ประกาศกรมทางหลวง ลงวั น ที่ 3 มิ ถุ น ายน 2554 เรื่ อ ง กาหนดหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารและ
เงื่อนไขการคุ้มครอง ส่งเสริ มและสนับ สนุนการอานวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้ สูงอายุ
ในการบริการสาธารณะอื่น ในข้อ 2 (3)

3. ผังกระบวนการขั้นตอน :
“ การจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันครอบครัว และวันสงกรานต์ ”
ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายสวัสดิการและ
เจ้าหน้าที่สัมพันธ์

กิจกรรม
ศึกษากฎระเบียบ หลักเกณฑ์ คู่มือหรือ
แนวทางการดาเนินการ และเอกสารอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง

ร่างกาหนดการจัดกิจกรรม
“วันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันครอบครัว และวันสงกรานต์”
เสนอ ผจจ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ

จัดทาบันทึกขออนุมัติจัดกิจกรรมในโอกาส “ วันผู้สูงอายุแห่งชาติ
วันครอบครัว และวันสงกรานต์ ” เสนอ ผอจ. พิจารณาลงนาม ก่อนเสนอ
อทล. ผ่าน รทบ. ลงนามอนุมัติ พร้อมแนบร่างกาหนดการ
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จัดทาบันทึกกราบนิมนต์พระสงฆ์มาเป็น
องค์ดาเนินรายการ ในการจัดกิจกรรม
วันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันครอบครัว
และวันสงกรานต์
จัดทาบันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่าย
ในการจัดกิจกรรมฯ เสนอ ผอจ. พิจารณา
ลงนาม ก่อนเสนอ อทล. ผ่าน รทบ. ลงนาม
อนุมัติในการเบิกจ่ายเงินในการจัดกิจกรรมฯ
จัดทาบันทึกแจ้ง ผบ.กจ. เพื่อให้ดาเนินการ
ยืมเงินทดรองราชการในการดาเนินการ
จัดกิจกรรมวันผูส้ ูงอายุแห่งชาติ วันครอบครัว
และวันสงกรานต์
จัดทาบันทึกเรียนเชิญ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่
ในหน่วยงาน และข้าราชการบาเหน็จบานาญ
เข้าร่วมกิจกรรม วันผู้สูงอายุแห่งชาติ
วันครอบครัว และวันสงกรานต์
จัดทาบันทึกถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อขอใช้สถานที่ และขอความอนุเคราะห์
ในการจัดเตรียมสถานที่ ฯลฯ
การดาเนินการ
“การจัดกิจกรรม วันผู้สูงอายุแห่งชาติ
วันครอบครัว และวันสงกรานต์”
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมฯ
โดยจัดบอร์ดหน้าอาคารกองการเจ้าหน้าที่
และนาลงเว็บไซต์ของกองการเจ้าหน้าที่
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4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4.1 ศึกษากฎระเบียบ หลักเกณฑ์ คู่มือหรือแนวทางการดาเนินการ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4.2 ร่างกาหนดการจัดกิจกรรม “วันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันครอบครัว และวันสงกรานต์ ”
เสนอ ผจจ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
4.3 จัดทาบันทึกขออนุมัติจัดกิจกรรมในโอกาส “ วันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันครอบครัว และวัน
สงกรานต์ ” พร้อมแนบร่างกาหนดการจัดกิจกรรมฯ เสนอ ผอจ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ และลงนาม
เสนอ อทล. ผ่าน รทบ. พิจารณาอนุมัติให้ดาเนินการจัดกิจกรรมฯ
4.4 จั ด ท าหนั ง สื อ กราบนิ ม นต์ พ ระสงฆ์ ม าเป็ น องค์ ด าเนิ น รายการ ในการจั ด กิ จ กรรม
วันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันครอบครัว และวันสงกรานต์
4.5 จั ด ท าบั น ทึ ก ขออนุ มั ติ เ บิ ก จ่ า ยเงิ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด กิ จ กรรมฯ เสนอ ผอจ. พิ จ ารณา
ลงนาม เสนอ อทล. ผ่าน รทบ. พิจารณาอนุมัติในการเบิกจ่ายเงินในการจัดกิจกรรมฯ
4.6 จัดทาบันทึกแจ้ง ผบ.กจ. เพื่อให้ดาเนินการขอยืมเงิน ทดรองราชการในการดาเนินการจัด
กิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันครอบครัว และวันสงกรานต์
4.7 จัดทาบันทึก ดังนี้
1. เรียนเชิญ อทล. เป็นประธานในกิจกรรม “วันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันครอบครัว และวัน
สงกรานต์”
2. เรี ย นเชิ ญ รองอธิบ ดี วิ ศ วกรใหญ่ ผู้ อานวยการส านั ก ศู น ย์เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ
เลขานุการกรม ผู้อานวยการกอง สานักงาน สานักงานทางหลวง ศูนย์สร้างและบูรณะสะพาน ศูนย์
สร้างทาง แขวงทางหลวง ส านักงานบารุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ผบก.ทล. และผู้ จัดการ
สหกรณ์ฯ
3. เรียนเชิญคณะผู้บริหารเป็นรายบุคคลเข้าร่วมในกิจกรรม เพื่อให้เจ้าหน้าที่/ผู้บังคับบัญชา
ได้รดน้าขอพรซึ่งประกอบด้วย รองอธิบดี วิศวกรใหญ่ฯ และ ผบก.ทล.
4. เรียนเชิญ ประธานแผนกข้าราชการบาเหน็จบานาญ กรมทางหลวง
5. แจ้งเวียนหน่วยงานต่างๆในสังกัดกรมทางหลวง ทั้งในส่วนกลางและหน่วยงานในภูมิภาค
เพื่อเรียนเชิญให้เข้าร่วมงานรดน้าขอพรผู้บริหารระดับสูงของกรมทางหลวง (เวียนในระบบ)
6. เรียน ผออ. เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการขอใช้ห้องสัมมนาเทิดศักดิ์ เศรษฐมานพ พร้อม
อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมฯ
7. เรียน สานักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) เพื่อขอความอนุเคราะห์จัดส่งเจ้าหน้าที่มาช่วย
ดาเนินการจัดเตรียมสถานที่สาหรับการจัดกิจกรรมฯ
4.8 การจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันครอบครัว และวันสงกรานต์ ดาเนินการดังนี้
4.8.1 พิธีทางสงฆ์
1) เชิญผู้เข้าร่วมพิธี สรงน้าพระพุทธ แล้วเข้านั่งประจาที่
2) เชิญประธานจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย
3) ศาสนพิธีกร และผู้ร่วมพิธี กล่าวคาบูชาพระรัตนตรัย และอาราธนาศีล
4) พระสงฆ์ให้ศีล กล่าวสัมโมทนียกถา
5) พิธีกร กล่าวนาถวายไทยธรรม

๕๐
6) ถวายจัตุปัจจัย เครื่องไทยธรรม
7) พระสงฆ์ ให้พร
8) ประธานกรวดน้า รับพร
4.8.2 พิธีสรงน้าพระสงฆ์และรดน้าขอพรจากผู้บริหาร
1) ประธาน / พิธีกร เป็นผู้แทนกล่าวนาคาขอขมาพระสงฆ์
2) ประธาน ผู้สู งอายุ ผู้บริหารระดับสูงของกรมฯ และผู้บังคับการตารวจทางหลวง
สรงน้าพระพุทธ สรงน้าพระสงฆ์ และรับการประพรมน้าพระพุทธมนต์จากพระสงฆ์ แล้วเดินไปยังที่นั่ง
ที่เตรียมไว้
3) เชิญข้าราชการผู้อาวุโสเป็นผู้รดน้าขอพรเป็นท่านแรก และต่อด้วยผู้เข้าร่วมงาน
รดน้าขอพรตามลาดับ จนเสร็จสิ้นของการจัดกิจกรรมฯ ดังกล่าว
4.9 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ “การจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันครอบครัว และวันสงกรานต์”
โดยจัดบอร์ดหน้าอาคารกองการเจ้าหน้าที่ และนาลงเว็บไซต์ของกองการเจ้าหน้าที่

การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

การดาเนินการตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน
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การดาเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
1. ความหมาย
การดาเนิ นการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน หมายถึง การดาเนินการให้
เป็นไปตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนที่ กาหนด ได้แก่ การจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรม
ประจ าส่ ว นราชการ กลุ่ ม งานคุ้ ม ครองจริ ย ธรรม รวมทั้ ง การด าเนิ น การสนั บ สนุ น การท างานของ
คณะกรรมการฯ และกลุ่มงานฯ เช่น เผยแพร่ ปลูกผัง ส่งเสริมการเป็นข้าราชการที่มีคุณธรรมและ
จริยธรรม การสืบสวนข้อเท็จจริงเมื่อมีการฝ่าฝืนจริยธรรม ฯลฯ ให้เป็นไปตามที่ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือนทีก่ าหนด หรือเป็นไปตามที่ ก.พ. มอบหมาย

2. ความเป็นมา
โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ กาหนดให้
มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่ละประเภท
ให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่กาหนดขึ้น โดยจะต้องมีกลไกและระบบในการดาเนินงานเพื่อให้การบังคับ
ใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกาหนดขั้นตอนการลงโทตตามความร้ายแรงแห่งการกระทาการ
ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมให้ถือว่าเป็นการกระทาผิดทางวินัย
ก.พ. ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือน ได้พิจารณาโดยถี่ถ้วน
แล้วเห็นว่า ตาแหน่งข้าราชการพลเรือนทุกตาแหน่ง มีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติเพื่อให้ราชการแผ่น ดินในส่วน
ที่ตนรับผิดชอบเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคม ดังนั้น การใช้อานาจเพื่อให้หน้าที่ที่ตนรับผิดชอบลุล่วง
ข้าราชการพลเรือนทั้งปวง จึงต้องมีคุณธรรม ซึ่งเป็นการอันพึงทา เพราะนาประโยชน์ให้เกิดแก่ส่วนรวม
และตนเอง และศีลธรรมซึ่งเป็นการอันพึงเว้น เพราะเป็นโทตแก่ส่วนรวมและตนเอง ประกอบกันขึ้นเป็น
จริยธรรมข้าราชการพลเรือนอันเป็นความประพฤติที่ดีงาม สมกับความเป็นข้าราชการ
ตามมาตรา 280 ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีหน้าที่ เสนอแนะหรือ ให้คาแนะนาในการจัดทา
หรื อ ปรั บ ปรุ ง ประมวลจริ ย ธรรมตามมาตรา 279 และส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ทางการเมื อ ง
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีจิตสานึกในด้านจริยธรรม รวมทั้งมีหน้าที่รายงานการกระทาที่มีการ
ฝ่ า ฝื น ประมวลจริ ย ธรรมเพื่ อ ให้ ผู้ ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการบั ง คั บ การให้ เ ป็ น ไปตามประมวลจริ ย ธรรม
ดาเนินการบังคับให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรม ตามมาตรา 279
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ดังนั้นบุคคลผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการพลเรือนทุกตาแหน่งจึงต้องมีหน้าที่ดาเนินการให้
เป็ น ไปตามกฎหมายเพื่อ รั กตาประโยชน์ส่ ว นรวมและประเทศชาติ มีความเป็นกลางทางการเมือ ง
อานวยความสะดวก และให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิ บาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก
ของมาตรฐานจริ ย ธรรมส าหรั บ ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ทางการเมื อ งและเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ 9 ประการ
ของสานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ดังนี้
1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
2. การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
4. การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักตามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากตัตริย์ทรงเป็นประมุข
9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
เพื่อให้ เป็นไปตามความในมาตรา 279 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ ก.พ. โดยความเห็ นชอบของคณะรัฐ มนตรี จึงกาหนดมาตรฐานทางจริยธรรมเป็นประมวล
จริ ย ธรรมข้ าราชการพลเรื อ น เพื่ อ ให้ ข้ า ราชการทั้ ง หลายเกิด ส านึก ลึ ก ซึ้ งและเที่ ย งธรรมในหน้ า ที่
ผดุงเกียรติและศักดิ์ศรีข้าราชการ ควรแก่ความไว้วางใจและเชื่อมั่นของปวงชนและดารงตนตั้งมั่นเป็น
แบบอย่ างที่ ดี งาม สมกั บความเป็ น ข้ าราชการในพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ผู้ ท รงเป็ น ตั ว อย่ า ง
แห่งธรรมจรรยาอันสูงสุดเพื่อใช้บังคับเป็นมาตรฐานกลางไว้

3. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
2. หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 เรื่อง แนวทาง
การดาเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

4. องค์กรคุม้ ครองจริยธรรม
1. ก.พ.
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน หมวด 3 ข้อ 13 กาหนดให้ก.พ. มีหน้าที่
ควบคุมกากับให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างทั่วถึงและจริงจัง โดยมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. วางระเบียบเพื่อกาหนดการทั้งหลายอันจาเป็นแก่การใช้บังคับประมวลจริยธรรม

57
2. คุ้มครองและประกันความเป็นอิสระและเที่ยงธรรมของคณะกรรมการจริยธรรม
และกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
3. คุ้ ม ครองข้ า ราชการซึ่ ง ปฏิ บั ติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมนี้ อ ย่ า งตรงไปตรงมามิ ใ ห้
ผู้บังคับบัญชาใช้อานาจโดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น
4. เผยแพร่และปลูกผังจริยธรรมให้เป็นที่รับทราบอย่า งกว้างขวางทั้งในหมู่ข้าราชการ
และประชาชน
5. ส่ ง เสริ ม และยกย่ อ งส่ ว นราชการ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา และ
ข้าราชการที่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างจริงจัง
6. ติดตาม สอดส่องการใช้บังคับ และการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีมี
การฝ่าฝืนจริยธรรมและยังไม่มีการดาเนินการใด ก.พ. อาจมีมติให้หัวหน้าส่ วนราชการของข้าราชการ
ผู้ฝ่าฝืนปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมได้
7. ประสานงานกับผู้ ตรวจการแผ่นดิน เพื่อให้การปฏิบัติตามค่านิยมหลักสาหรับผู้
ดารงตาแหน่งทางการเมือง และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตลอดจนประมวลจริยธรรมนี้มีผลบังคับใช้อย่างจริงจัง
มีประสิทธิภาพและทั่วถึง
8. ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมนี้ ของหั ว หน้ า ส่ ว นราชการ
คณะกรรมการจริยธรรม และข้าราชการทั้งปวง และจัดทารายงานประจาปีเสนอคณะรัฐมนตรี และ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน แล้วเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
9. ตีความ และวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากประมวลจริยธรรมนี้
10. ประมวลการตีความ และวินิจฉัยปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรม
นี้ทุกปีและเผยแพร่ให้ข้าราชการทราบเพื่อยึดถือและเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป
11. ทบทวนว่าสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลจริยธรรมนี้หรือไม่ทุกสี่ปี
12. ดาเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่จะตกลงกับผู้ตรวจการแผ่นดิน

2. คณะกรรมการจริยธรรมประจาส่วนราชการ
ตามประมวลจริ ยธรรมข้าราชการพลเรือน หมวด 3 ข้อ 14 กาหนดให้ ก.พ. โดย
ข้อเสนอของหน้าส่วนราชการ แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจาส่วนราชการขึ้น เพื่อควบคุม กากับ
ให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
คณะกรรมการจริยธรรมประจาส่วนราชการ ประกอบด้วย
1. ประธานกรรมการ ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการเสนอจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกผู้มีความ
ซื่อสัตย์เป็นประจักต์ โดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.พ.
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2. กรรมการผู้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารหรือประเภทอานวยการเลือกกันเองให้เหลือ
สองคน
3. กรรมการสองคนซึ่งเป็นข้าราชการในส่ ว นราชการที่ได้รับคัดเลือกจากข้าราชการ
พนักงานราชการและลูกจ้างของส่วนราชการนั้น ตามวิธีการดาเนินการที่แต่ละส่วนราชการเห็นสมควร
4. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสองคน ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการและรองหัวหน้าส่วน
ราชการร่วมกันเสนอ
5. ให้หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมเป็นเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม
“กรรมการจริยธรรมต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย และเป็นผู้มีเกียรติเป็นที่ยอมรับของส่วนราชการนัน้ ”
คณะกรรมการจริยธรรมประจาส่วนราชการ มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. ควบคุ ม ก ากั บ ส่ ง เสริ ม และให้ ค าแนะน าในการใช้ บั ง คั บ ประมวลจริ ย ธรรมนี้ ใ น
ส่วนราชการ
2. สอดส่ อ งดูแ ลให้ มี การปฏิ บั ติต ามประมวลจริ ย ธรรมในส่ ว นราชการ ในกรณี ที่ มี
ข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรม ให้ส่งเรื่องให้หัวหน้าส่วนราชการเพื่อปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้โดยเร็ว
3. พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าดปั ญ หาอั น เกิ ด จากการใช้ บั ง คั บ ประมวลจริ ย ธรรมนี้ ใ น
ส่วนราชการ เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งคาวินิจฉัยให้ ก.พ. โดยพลัน ถ้า ก.พ. มิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอื่น
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ ก.พ. รับเรื่อง ให้คาวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด
4. ส่ ง เรื่ อ งให้ ก.พ. พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ในกรณี ที่ เ ห็ น ว่ า เรื่ อ งนั้ น เป็ น เรื่ อ งส าคั ญ หรื อ มี
ผลกระทบในวงกว้างหลายส่วนราชการ และยังไม่มีคาวินิจฉัยของ ก.พ. หรือผู้ตรวจการแผ่นดิน
5. คุ้มครองและประกันความเป็นอิสระและเที่ยงธรรมของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมของ
ส่วนราชการ
6. คุ้ ม ครองข้ า ราชการซึ่ ง ปฏิ บั ติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมนี้ อ ย่ า งตรงไปตรงมา มิ ใ ห้
ผู้บังคับบัญชาใช้อานาจโดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น
7. เสนอผลการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ของหัวหน้าส่วนราชการต่อ
ก.พ. และประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมของส่ วนราชการเพื่อเสนอหัวหน้า
ส่วนราชการเพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือน หรือเลื่อนตาแหน่งข้าราชการในกลุ่มงาน
8. เสนอแนะการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลจริยธรรมนี้ หรือการอื่นที่เห็นสมควรต่อ ก.พ.
9. ดาเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ ก.พ. มอบหมาย
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3. หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารส่วนราชการ
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน หมวด 3 ข้อ 16 ให้หน้าส่วนราชการ และ
ผู้บริ หารส่วนราชการตั้งแต่ผู้ดารงตาแหน่งประเภทบริหาร ประเภทอานวยการ หรือดารงตาแหน่ง
ประเภทอื่นที่ทาหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชา มีหน้าที่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ และประพฤติตนให้
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ควบคุมให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
สนับสนุนส่งเสริมผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่มีความซื่อสัตย์ มีผลงานและความรู้ความสามารถ และปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้ โดยให้มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. คุ้มครองและประกันความเป็นอิสระและเที่ยงธรรมของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
ของส่วนราชการ
2. คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่น
แกล้งหรือถูกใช้อานาจโดยไม่เป็นธรรม ในกรณีที่หัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารส่วนราชการตั้งแต่ประเภท
อานวยการขึ้น ไป ถูก ข้าราชการผู้ ใ ดกล่ าวหาว่า ไม่ปฏิบั ติตามประมวลจริยธรรมนี้ ข้ าราชการผู้ ถู ก
กล่ า วหานั้ น ไม่ อ าจด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การออกค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง โยกย้ า ย เลื่ อ นเงิ น เดื อ น แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสืบ สวนข้อเท็ จ จริ งหรื อคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยหรือการดาเนินการใดที่เป็น
ผลร้ายหรือกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของข้าราชการผู้กล่าวหานั้น จะกระทามิได้เว้นแต่จะได้รับความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมประจาส่วนราชการแล้ว
3. ส่งเสริมและเผยแพร่การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่าเสมอ
4. ติดตามสอดส่องให้ข้าราชการในส่วนราชการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่าง
เคร่งครัด
5. ปฏิบั ติตามมติ หรือคาวินิจฉัย ก.พ. หรือคณะกรรมการจริยธรรม คาแนะนาของ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ในกรณีที่คณะกรรมการจริยธรรมมีคาวินิจฉัยใด และหัวหน้าส่วนราชการไม่เห็นพ้อง
ด้วยกับคาวินิจฉัยนั้ น ให้เสนอความเห็นของตนและคาวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมไปให้ ก.พ.
วินิจฉัยได้ เว้นแต่กรณีนั้นมีคาวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน หรือ ก.พ. วินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดไว้แล้ว
6. รวบรวมปัญหาการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ และข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ประมวลจริยธรรมนี้ หรือการอื่นตามที่เห็นสมควรเสนอต่อ ก.พ.
7. ดาเนิ น การอื่น ตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ผู้ ตรวจการแผ่นดิน หรือ ก.พ.
มอบหมาย
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4. กลุ่มงานคุม้ ครองจริยธรรม
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน หมวด 3 ข้อ 17 ให้จัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรมขึ้นในทุกส่วนราชการ ขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการมีหน้าที่คุ้มครองจริยธรรมตามประมวล
จริยธรรมนี้ ซึ่งมีความเป็นอิสระ โดยมีข้าราชการซึ่งดารงตาแหน่ง ประเภทบริหารระดับต้นขึ้นไปเป็น
หัวหน้ากลุ่มและมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. ดาเนิ นการเผยแพร่ ปลู กผัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดี และ
ติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่าเสมอ
2. สืบสวนข้อเท็จจริงการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมเพื่อรายงานผลให้หัวหน้าส่วนราชการ
พิจารณา ทั้งนี้ โดยอาจมีผู้ร้องขอหรืออาจดาเนินการตามที่หัวหน้าส่ว นราชการมอบหมาย หรือตามที่
เห็นสมควรก็ได้
3. ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ และดู แ ลข้ า ราชการซึ่ ง ปฏิ บั ติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมนี้ อ ย่ า ง
ตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่ นแกล้งหรือถูกใช้อานาจโดยไม่เป็นธรรมให้ นาความในข้อ 3 (2) มาใช้กับ
ข้าราชการในกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมด้วย โดยอนุโลมโดยให้ ก.พ. เป็นผู้ให้ความเห็นชอบ
4. ทาหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมประจาส่วนราชการ
5. ดาเนินการอื่นตามที่กาหนดในประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่หัวหน้าส่วนราชการ
คณะกรรมการจริยธรรม หรือตามที่ ก.พ. มอบหมาย ทั้งนี้ โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ดารง
ตาแหน่งในกลุ่มงานดังกล่าว
กรมทางหลวง ได้มีคาสั่งกรมที่ จ.1.9 /9/2553 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553
เรื่อง จัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมทางหลวง โดยมีองค์ประกอบและหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
องค์ประกอบ
1. รองอธิบดีฝ่ายบริหาร
หัวหน้ากลุ่มงานฯ
2. ผู้อานวยการฝ่ายวินัย
กองการเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่
3. ผู้อานวยการฝ่ายสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ กองการเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่
4. ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่
เลขานุการกลุ่มงานฯ
5. ผู้อานวยการฝ่ายคุ้มครองจริยธรรม
กองการเจ้าหน้าที่ ผู้ช่วยเลขานุการ
กลุ่มงานฯ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ดาเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริมยกย่องข้าราชการ ที่เป็นแบบอย่างที่ดีและควบคุม
ติดตามให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต การเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรมและการดาเนินการเพื่อสร้างมาตรฐานความโปร่งใส
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2. สืบสวนข้อเท็จจริงการฝ่าฝืนจริยธรรม เพื่อรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณา
ทั้งนี้ โดยอาจมีผู้ร้องขอหรืออาจดาเนินการตามที่หัวหน้าส่วนราชการมอบหมาย หรือตามที่เห็นสมควรก็ได้
3. ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ และดู แ ลข้ า ราชการที่ ป ฏิ บั ติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมอย่ า ง
ตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้ง/ถูกใช้อานาจโดยไม่เป็นธรรม
4. ทาหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมประจาส่วนราชการ
5. ดาเนินการอื่นๆตามที่กาหนดในประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน หรือตามที่
ได้รับมอบหมาย

5. กลุ่มงานส่งเสริมจริยธรรม กองการเจ้าหน้าที่
ตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงคมนาคม ครั้ งที่ 2/2556 เมื่อวัน ที่ 5 มิ ถุนายน 2556
เห็นชอบการจัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กองการเจ้าหน้าที่ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
1. จัดทาและทบทวนแผนกลยุทธ์(4 ปี) และแผนปฏิบัติการ(รายปี)ในการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนการป้องกันและ
ปรามการทุจริต
2. ดาเนินการเสริมสร้างจริยธรรมและปลูกฝังคุณธรรมให้แก่บุคลากรทุกระดับของกรม
3. ส่งเสริ มและผลั กดัน ให้ ห น่ว ยงานในสั งกัดกรม ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ(รายปี)
รวมทั้งติดตามรายงานผลการดาเนินการตามแผน
4. ดาเนินการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสภายในกรม
5. ดาเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
6. ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน ดูแลให้เจ้าหน้าที่ของกรมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน
7. ดาเนินการอื่นใดตามที่กาหนดในประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย

5. จริยธรรมข้าราชการพลเรือน 10 ประการ
ประมวลจริย ธรรมข้า ราชการพลเรือ น ได้กาหนดให้ข้า ราชการประพฤติป ฏิบัติ ตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 10 ประการ ดังนี้
1. ข้าราชการต้องยึดมั่นในจริยธรรม และยืนหยัดกระทาในสิ่งที่ถูกต้อง และเป็นธรรม
2. ข้าราชการต้องมีจิ ตสานึกที่ดี และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความรวดเร็ว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
3. ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตาแหน่งหน้าที่ และยึดถือประโยชน์ส่วนรวม
ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
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4. ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยตาแหน่งหน้าที่ และไม่
กระทาการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม
5. ข้าราชการต้องเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา
6. ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม เป็นกลางทางการเมือง ให้บริการแก่
ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดี และไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
7. ข้าราชการต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่า ด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างเคร่งครัด
และรวดเร็ว ไม่ถ่วงเวลาให้เนิ่นช้า และใช้ข้อมูลข่าวสารที่ได้มาจากการดาเนินงานเพื่อการในหน้าที่
และให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
8. ข้าราชการต้อ งมุ่ง ผลสัม ฤทธิ์ข องงาน รัก ตาคุณ ภาพและมาตรฐานแห่ง วิช าชีพ โดย
เคร่งครัด
9. ข้าราชการต้องยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากตัตริย์ทรงเป็นประมุข
10. ข้าราชการต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการดารงตน รักตาชื่อเสียงและภาพลักตณ์ของราชการ

6. ผลประโยชน์ทับซ้อน
ประมวลจริ ย ธรรมข้ า ราชการพลเรื อ น ได้ ก าหนดให้ มี ม าตรฐานทางจริ ย ธรรมของ
ข้าราชการในการป้องกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการหลายประการ ดังปรากฏในหมวด ๒
ข้อ ๓(๓) ข้อ ๕(๑), (๒), (๓), (๔) ข้อ ๖(๑), (๒), (๓) ข้อ ๗(๔), (๕) ข้อ ๘(๕) ข้อ ๙(๑) เป็นต้น

1.ความหมาย
ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests) สานักงาน ก.พ. : สถานการณ์หรือ
การกระทาของบุคคล (ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองข้าราชการ พนักงานบริตัท ผู้บริหาร) มีผลประโยชน์
ส่ ว นตนเข้ า มาเกี่ ย วข้ อ ง จนส่ ง ผลกระทบต่ อ การตั ด สิ น ใจหรื อ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ในต าแหน่ ง นั้ น
การกระทาดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนาหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติ
สืบต่อกันมา จนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใดพฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระทาความผิดทางจริยธรรม
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ต้องคานึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจ
ปฏิบัติหน้าที่โดยคานึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง
ผลประโยชน์ส่วนตน(Private Interest)คือ สิ่งใดๆ ที่มีผลต่อบุคคล/กลุ่ม ไม่ว่าใน
ทางบวกหรือลบไม่ได้ครอบคลุมเพียงผลประโยชน์ด้านการงานหรือธุรกิจของเจ้าหน้าที่ แต่รวมถึง คนที่
ติดต่อสั มพัน ธ์ด้ว ย เช่น เพื่อน ญาติคู่แข่ง ศัตรูเมื่อใดเจ้าหน้าที่ประสงค์จะให้ คนเหล่ านี้ได้ห รือเสี ย
ประโยชน์ เมื่อนั้นก็ถือว่ามีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง
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ผลประโยชน์สาธารณะ (Public Interest) คือประโยชน์ของชุมชนโดยรวม ไม่ใช่
ผลประโยชน์ของปัจเจกบุคคล และไม่ใช่ผลประโยชน์ของกลุ่มคน

2. ปัจจัยที่ทาให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน มีดังนี้
1. บุคคลดารงตาแหน่งของรัฐที่ต้องรับผิดชอบต่อประโยชน์สาธารณะ
2. เกิดภาวะผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาแทรกแซงการตัดสินใจหรือการใช้ดุลยพินิจ
3. เกิดการตัดสินใจเพื่อประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม

3. การกระทาที่อยู่ในข่ายของผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น
รั บ ผลประโยชน์ คื อ การรั บ สิ น บน หรื อ การรั บ ของขวั ญ เช่ น เป็ น เจ้ า หน้ า ที่
สรรพากรแล้วรับเงินจากผู้มีเสียภาตี หรือเป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้อแล้วไปรับไม้กอล์ฟจากร้านค้า เป็นต้น
ใช้อิทธิพล เป็นการเรียกผลตอบแทนในการใช้อิทธิพลในตาแหน่งหน้าที่เพื่อส่งผลที่
เป็นคุณแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม
ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน ได้แก่ การใช้รถราชการ หรือ
คอมพิวเตอร์ของราชการทางานส่วนตัว เป็นต้น
ใช้ข้อมูลลับของทางราชการ เช่น รู้ว่าราชการจะตัดถนน แล้วรีบชิงไปซื้อที่ดักหน้า
ไว้ก่อน
รับงานนอก ได้แก่ การเปิดบริตัทหาดินซ้อนบริตัทที่ตนเองทางาน เช่น เป็น
พนักงานขายแอบเอาสินค้าตัวเองมาขายแข่ง หรือเช่น นักบัญชีที่รับงานส่วนตัวจนไม่มีเวลาทางานบัญชี
ในหน้าที่ให้ราชการ
ทางานหลังออกจากตาแหน่ง เป็นการไปทางานให้ผู้อื่นหลังออกจากงานเดิม โดย
อาศัย ความรู้ห รื ออิทธิพ ลที่เดิมมาชิงงาน หรือเอาผลประโยชน์โ ดยไม่ชอบธรรม เช่น เอาความรู้ใน
นโยบายและแผนธนาคารแห่งชาติไปช่วยธนาคารเอกชนหลังเกตียน

4. มาตรการของรัฐในการป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนมีดังนี้
1. การกาหนดคุณสมบัติพึงประสงค์และคุณสมบัติต้องห้ามของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เช่น รั ฐ มนตรี ห รื อสมาชิกสภาผู้ แทนราตฎร (ส.ส.) ต้องไม่ดารงตาแหน่งทางราชการหรือที่ปรึกตา
เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องไม่เป็นกรรมการบริตัท เป็นต้น
2. การเปิดเผยข้อมูลทรัพย์สิน หนี้สิน และธุรกิจครอบครัวต่อสาธารณะ : การแจ้ง
ถึงจานวนหุ้ นส่ วนหรื อธุร กิจ ส่ว นตัวว่ามีอะไรบ้าง เช่น การแจ้งทรัพย์สิ นส่ว นบุคคลเมื่อมีข้อขัดแย้ง
เกิดขึ้น การแจ้งทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐก่อนและหลังดารงตาแหน่ง
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3. การกาหนดข้อพึงปฏิบัติ เพื่อเป็นการสร้างกรอบพฤติกรรมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณ ไม่ทาลายความเชื่อมั่นของสังคม หรือก่อให้เกิดวิกฤติศรัทธา

5. กรณีตัวอย่าง
กรณีที่ 1: การใช้ตาแหน่งหน้าที่ไปดาเนินการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง
ตัวอย่างเช่น ข้าราชการระดับสูงได้ใช้อานาจหน้าที่ในการตัดสินใจ ทาสัญญาว่าจ้าง
บริตัทที่ปรึกตาที่ข้าราชการผู้นี้เป็นเจ้าของอยู่
กรณีที่ 2: การนาทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว
ตัวอย่างเช่น การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐนารถยนต์ของทางราชการไปใช้ในกิจส่วนตัว
เช่น รับส่งลูกไปโรงเรียน
กรณีที่ 3: การนาข้อมูลอันเป็นความลับของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ตัวอย่างเช่น การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทราบข้อมูลโครงการตัดถนนล่วงหน้า ว่าจะมี
การตัดถนนที่ดินบริเวณใด ก็ดาเนินการบอกญาติพี่น้องไปซื้อที่ดินบริเวณนั้นล่วงหน้า เพื่อหวังที่จะขาย
ต่อให้กับหน่วยงานของรัฐในราคาแพงต่อไป

7. การเรี่ยไร
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนข้อ 5 กาหนดให้ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัว
ออกจากตาแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และ
ข้อ 6 กาหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยตาแหน่งหน้าที่และ
ไม่กระทาการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
การเรี่ยไรมีรูปแบบที่หลากหลายและมีความซับซ้อนมากขึ้น สาหรับหน่วยงานของรัฐหรือ
ข้าราชการก็ มีการเรี่ ย ไรเพื่อประโยชน์ ส าธารณะหรือประโยชน์ของหน่ว ยงานของรัฐ อยู่เสมอ เช่ น
การขอรับบริจาคเงินหรือทรัพย์สินเพื่อประโยชน์สาธารณะ การขอรับการสนับสนุนหรือการช่วยเหลือ
บรรเทาทุกข์ในเหตุการณ์สาคัญต่างๆ แม้เรื่องดังกล่าวจะเป็นวัฒนธรรมที่ดีที่แสดงออกถึงความมีน้าใจ
การเอื้อเฟื้อเผื่ อแผ่ ช่วยเหลื อเกื้อกูล กัน แต่จากการส ารวจพบว่ามีห น่ว ยงานของรัฐ หรือข้าราชการ
บางส่วน ได้มีการอาศัยวัฒนธรรมดังกล่าวเป็นช่องทางในการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ ดาเนินการ
เรี่ยไรที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทาให้เกิดความไม่เป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการหรื อใช้อ านาจหน้ าที่ในทางมิช อบ และน าไปสู่ การทุจริต และประพฤติมิช อบ อันก่ อให้ เกิ ด
ความเดือ ดร้ อนแก่ป ระชาชนโดยทั่ว ไป ซึ่งการกระทาดังกล่ าวถือเป็ นการฝ่ าฝื นประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือนและเป็นความผิดทางวินัยได้
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ส านั ก งาน ก.พ. จึ ง ก าหนดแนวทางการส่ ง เสริ ม การปฏิ บั ติ ต ามประมวลจริ ย ธรรม
ข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
กับการเรี่ยไร ดังนี้
1. ห้ามมิให้จัดให้มีการเรี่ยไรที่มิชอบด้วยกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร
พุทธศักราช 2587 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 มติคณะรัฐมนตรีและประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
2. ห้ามใช้หรือแสดงตาแหน่งหน้าที่ราชการให้ปรากฏในการเรี่ยไร
3. ห้ า มใช้ อ านาจหน้ า ที่ ใ นฐานะข้ า ราชการพลเรื อ น สั่ ง ขอร้ อ ง หรื อ บั ง คั บ ให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลอื่นช่วยทาการเรี่ยไรที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบและขั้นตอนของกฎหมาย
4. ห้ามมิให้นาผลการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชา หรือบุคคลอื่นที่เกิดจาก
การเรี่ ยไรมาประกอบการพิ จารณาให้ คุณให้ โทต หรื อใช้ในการบริหารทรัพยากรบุ คคล และไม่ท าให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลอื่นเกิดความเดือดร้อนหรือเกิดความอึดอัดใจ
5. ห้ามเรี่ยไรจากข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนเพื่อซื้อของขวัญให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
หรือผู้บังคับบัญชา เนื่องในโอกาสต่างๆ เช่น วันเกิด วันขึ้นปีใหม่ การโยกย้าย การเลื่อนตาแหน่ง การเลี้ยง
รับรองข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาที่ไปตรวจราชการ ฯลฯ ตลอดจนการมอบของฝาก หรือของ
อภินันทนาการซึ่งมีราคาแพง โดยปราศจากเหตุตามปกติประเพณีนิยม หากประสงค์จะแสดงความยินดีหรือ
ความปรารถนาดี ควรใช้บัตรอวยพรหรือการลงนามในสมุดอวยพรแทน
6. ห้ามจัดกิจกรรมที่กาหนดให้มีการจาหน่ายบัตรหรือบริจาคเงินหรือทรัพย์สินที่มีการ
กาหนดมูลค่าที่แน่นอน เช่น การจาหน่ายบัตรเข้าชมการแสดง การจาหน่ายบัตรเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน
กอล์ฟหรือกีฬาอื่น เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับการอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรหรือได้รับยกเว้น
ตามกฎหมาย
7. ห้ามใช้สัญลักตณ์ ตราสัญลักตณ์ หรือทรัพยากรของรัฐ เช่น บุคลากร ทรัพย์สิน และ
เวลาราชการในการเรี่ยไร เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับยกเว้นตามกฎหมาย

กรณีตัวอย่าง
กรณีที่ 1: หน่วยงานของรัฐออกทาการเรี่ยไรขอรับบริจาคเงิน และสิ่งของเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุทกภัย สามารถดาเนินการเรี่ยไรได้ทันทีโดยไม่ต้องขออนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการ
เรี่ ย ไรของหน่ ว ยงานของรั ฐ เนื่ องจากเป็นกรณีที่ห น่ว ยงานของรัฐ จ าเป็นต้อ งดาเนิ นการช่ ว ยเหลื อ
ผู้เสียหายหรือบรรเทาความเสียหายที่เกิดจากสาธารณภัย
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กรณีที่ 2: หน่วยงานของรัฐ จะดาเนินการเรี่ยไรเงินเพื่อใช้ประโยชน์แก่หน่วยงานในการ
จัดสวัสดิการให้แก่เจ้าหน้ าที่ภายในหน่ วยงาน โดยจะดาเนินการจัดการแข่งขันกอล์ฟ ซึ่งมีการขาย
จานวนบั ตรแข่งขัน แก่บุ คคลทั่ว ไป โดยประสงค์จะได้รับเงินจากการจัดการแข่งขันกอล์ ฟประมาณ
300,000 บาทขึ้นไป ในกรณีนี้ หน่วยงานของรัฐต้องได้รับการอนุมติจากคณะกรรมการควบคุมการ
เรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐก่อน จึงจะดาเนินการได้ และเมื่อดาเนินการแล้วต้องรายงานการเงินพร้อมทั้ง
บัญชีให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ

8. การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนข้อ 5 กาหนดให้ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัว
ออกจากตาแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และ
ข้อ 6 กาหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยตาแหน่งหน้าที่และ
ไม่กระทาการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ได้กาหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้แล้ว แต่หากข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ ถูกต้อง
และไม่ให้ความสาคัญที่จะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในการฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือนดังกล่าว และเป็นความผิดวินัยได้
ส านั ก งาน ก.พ. จึ ง ก าหนดแนวทางการส่ ง เสริ ม การปฏิ บั ติ ต ามประมวลจริ ย ธรรม
ข้าราชการพลเรือน : กรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย
ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ดังนี้
1. ข้ าราชการต้ องไม่ ถามน าถึ งการให้ หรื อรั บของขวั ญ ของที่ ระลึ ก ของก านั ล หรื อ
ประโยชน์อื่นใด
2. ข้ า ราชการต้ อ งไม่ รั บ หรื อ ไม่ ใ ห้ เ งิ น สด เช็ ค พั น ธบั ต ร หุ้ น ทองค า อั ญ มณี
อสังหาริ มทรั พย์หรือประโยชน์อื่นใด เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ การรับการ
ฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักตณะเดียวกัน
3. ข้าราชการต้องไม่ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวให้หรือรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใดกับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่
4. กรณี จ าเป็ นต้ องรั บหรื อต้ องให้ ทรั พย์ สิ นหรื อประโยชน์ อื่ นใดโดยธรรมจรรยาหรื อ
ตามปกติประเพณีนิยมหรือเพื่อรักตาไมตรี มิตรภาพ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ก่อนการให้หรือรับ
ของขวัญ ของที่ระลึก ของกานัลและหรือประโยชน์อื่นใด ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยสิ่งของหรือของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่รับหรือให้แก่กันนั้น ต้องมี
มูลค่าในการรับจาก แต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน 3,000 บาท

67
5. การให้หรือการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดในกรณียกเว้นหรือจาเป็นนั้น อาจเสี่ยง
ต่อความเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบันหรือในอนาคตได้ และควรพึงระวังในการตีมูลค่าของขวัญ
หรือประโยชน์อื่นใดต่ากว่าความเป็นจริง
6. ควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงความยินดีแทนการให้
ของขวัญ เพื่อเป็นการป้องกันการฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ อีกทั้งเพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างทัศนคติในการ
ประหยัดให้แก่ข้าราชการ

กรณีตัวอย่าง
กรณีที่ 1: เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดได้ก็ต่อเมื่อมีกฎหมาย กฎ
หรือข้อบังคับ ที่ออกโดยอาศัยอานาจตามกฎหมายให้รับได้ การรับทรัพย์สินในเรื่องนี้ ได้แก่ การรับ
เงินเดือน การรับเงินค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ ค่าที่พักในการเดินทางไปราชการ การรับสวัสดิการ
ต่างๆ ที่ทางราชการจัดให้ทั้งในรูปแบบที่เป็นสวัสดิการปกติและการจัดสวัสดิการตามระเบียบการจัด
สวัสดิการภายในของส่วนราชการ รวมถึงค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารหรือค่าอาหารในระหว่างการ
อบรม ประชุม หรือสัมมนา เป็นต้น
ตัวอย่างเช่น เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถรับเงินเดือน เงินประจาตาแหน่งหรือค่าจ้างได้
เนื่องจากมีพระราชบัญญัติเงินเดือน หรือเงินประจาตาแหน่งหรือระเบียบฯที่เกี่ยวข้องกับค่าจ้างไว้ หรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถรับเงินค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าที่พัก ค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการได้
เนื่องจากมีพระราชกฤตฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2554
กรณีที่ 2:การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นการรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา เช่น การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติ
มีราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน 3,000 บาท
ตัวอย่างเช่น เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทาหน้าที่จัดซื้อจัดจ้ างในหน่วยงานของรัฐ ไม่สามารถรับ
ของขวัญราคาแพงจากตัวแทนของบริตัทผู้จัดส่งสินค้าเนื่องในเทศกาลปีใหม่ เพราะมูลค่าของขวัญเกิน
3,000 บาท
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9. บทลงโทษ
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน หมวด 3 ส่วนที่ 2 ระบบการบังคับใช้ประมวล
จริยธรรมฯ ข้อ 18 ได้กาหนดว่า การฝ่าฝืนจริยธรรมตามความในหมวด ๒ ของประมวลจริยธรรมฯ
ถือเป็นความผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. ๒๕๕๑ ระเบียบ
ส านั กนายกรั ฐมนตรี ว่ าด้ วยพนั กงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ หรื อ ระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ย
ลูกจ้างประจาของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ แล้วแต่กรณี
ข้อ 19 ได้กาหนดว่าเมื่อมีการฝ่าฝืนจริยธรรมผู้บังคับบัญชาอาจสั่งลงโทตทางวินัย ว่า
กล่าวตักเตือน ทาทัณฑ์บนเป็นหนังสือ หรือสั่งให้ได้รับการพัฒนาตามที่เห็นสมควร

10. กรณีตัวอย่าง
กรณีที่ 1
ข้อบัญญัติประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ได้กล่าวไว้นั้นอยู่ในหมวด ๒ ข้อ ๓ – ๑๒
ทั้งนี้ ขอยกตัวอย่างกรณีศึกตาการไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม หรือ ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมตาม
ประมวลจริยธรรม ในข้อที่น่าสนใจและควรศึกตา ดังนี้
ตัวอย่างเช่น ข้อ ๕ ข้าราชการต้องแยกเรื่ องส่วนตัวออกจากตาแหน่งหน้าที่และยึดถือ
ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนโดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้ (๑)
ไม่ นาความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้อง พรรคพวกเพื่อนฝูง หรือผู้มี
บุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุล พินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทตแก่บุคคลนั้น หรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้น
ต่างจากบุคคลอื่นเพราะชอบหรือชัง
กรณีตัวอย่าง ผู้อานวยการสานักๆหนึ่ง มีความสัมพันธ์ส่วนตัวในฐานะเป็นบิดากับบุตรได้
จ้ า งบุ ต รชายตนมาท างานค่ าจ้ างที่ ได้ รั บจากทางราชการ จึ งเป็ นรายได้ ของบุ คคลในครอบครั ว ของ
ผู้อานวยการสานักๆนั้น ถือว่าเป็นผู้มีผลประโยชน์ทางอ้อม และการปกครองบังคับบัญชาของผู้อานวยการ
สานักนั้นกับบุตรชายอาจมีลักตณะเป็นการใช้ดุลยพินิจเป็นคุณหรือมีการปฏิบัติต่อบุตรต่างจากบุคลอื่น
เพราะชอบได้
บทวิเคราะห์ การที่หัวหน้านาลูกหลานทางานในหน่วยงาน ซึ่ งตนเองเป็นผู้บังคับบัญชา
โดยตรง อาจทาให้เป็นที่เคลือบแคลงสงสัยแก่ผู้ที่พบเห็นได้ว่าอาจใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติต่อลูกหลาน
นั้นเป็นกรณีพิเศต ในทางเป็นคุณแก่ลูกหลานมากกว่าคนอื่น จึงเป็นการไม่สมควรที่จะกระทาเช่นนั้น
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กรณีที่ 2
วิโรจน์ประธานคณะกรรมการจัดซื้อครุภัณฑ์ในหน่วยงานราชการ ได้วางแผนและออก
กฎเกณฑ์ ก ารจั ด ซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ ผลประโยชน์ ข องบริ ตั ท ที่ เ ขาเป็ น หุ้ น ส่ ว นอย่ า งลั บ ๆ ไพศาล
ผู้ใต้บังคับบัญชาของนายวิโรจน์ตรวจพบเข้า จึงต้องการที่จะรักตาผลประโยชน์ของทางราชการไว้แต่
กังวลว่าจะส่งผลต่อหน้าที่ การงานของตน เรื่องมาถึงวันสรุปผลบนโต๊ะประชุม เขาจะตัดสินใจเช่นไร
ต่อไป....
ข้อสรุป: กรณีที่นายไพศาลมีความคิดเห็นคัดค้านผู้บังคับบัญชาในที่ประชุมโดยยึดมั่นใน
หลักการและความถูกต้องเป็นสาคัญ ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมฯ ข้อ 3(4) ซึ่งนอกจาก
การคัดค้านแล้ว ควรจัดทาบันทึกคาคัดค้านของตนไว้ในรายงานการประชุม หรือในเรื่องนั้นแล้วแต่กรณี
เพื่อให้สามารถเป็นหลักฐานป้องกันการมีส่วนร่วมรู้เห็นในการกระทาดังกล่าว นอกจากนั้นนายไพศาลยัง
มีการกระทาที่สอดคล้องกับประมวลจริยธรรมฯ ข้อ 4(3) กล่าวคือได้ตรวจพบว่าหลักเกณฑ์ การจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ที่กาหนดนั้นอาจมีการ “ล็อคสเปค” โดยไม่ทราบมาก่อนว่า บริตัทที่มายื่นเป็นบริตัทที่นาย
วิโรจน์ผู้บังคับบัญชามีส่วนได้เสีย แสดงถึงการเป็นผู้มีความละเอียด รอบคอบ มีความรับผิดชอบและใช้
ดุลยพินิจในการตัดสินใจอย่างตรงไปตรงมาตามข้อมูลหลักฐานที่ปรากฏ
ส่วนนายวิโรจน์ถือว่าได้กระทาการฝ่าฝืน ประมวลจริยธรรมฯ ข้อ 6(3) ที่ว่า ต้องไม่เสนอ
หรืออนุมัติโครงการ การดาเนินการ หรือการทานิติกรรมหรือสัญญา ซึ่งตนเองหรือบุคคลอื่นจะได้รับ
ประโยชน์ อัน มิควรได้โ ดยชอบด้ว ยกฎหมาย เหตุเพราะได้มีการวางแผนออกกฎเกณฑ์การจัดซื้ อ
ครุภัณฑ์ เพื่อให้บริตัทที่ตนเองเป็นหุ้นส่วนได้รับผลประโยชน์ จึงถือว่ าเป็นการแสวงหาผลประโยชน์โดย
มิชอบ และเป็นการกระทาที่ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม

กรณีที่ 3
วิชัย ผู้ประมูลงานสร้างตึกสานักงานของสถานที่ราชการแห่งหนึ่งเดินทางมาเพื่ออวยพรปีใหม่
ให้กับนายสุทิน รองอธิบดีผู้ดูแลโครงการก่อสร้างตึกที่นายวิชัยเคยประมูลได้ นายวิชัยยื่นกระเช้าผลไม้
พร้อมทั้งคะยั้นคะยอให้นายสุทินรับซองเงินสดที่เป็นสินน้าใจเล็กน้อยสาหรับเพื่อนๆ ข้าราชการในส่วนที่
ดูแลโครงการนี้นาไปแบ่งกัน นายสุทินจะทาอย่างไรดีกับเหตุการณ์นี้....
ข้อสรุป: ถึงแม้ว่าประชาชนมีความตั้งใจที่จะนาของขวัญมาให้ข้าราชการตามธรรมเนียม
ปฏิบั ติ แต่ต้องระมัดระวังมูล ค่าของขวัญแต่ล ะราย จะต้องจ่ายไม่เกิน 3,000 บาท ตามที่มติของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนดไว้ หากท่านไม่ทราบที่มา ราคา หรือไม่แน่ใจว่าของขวัญชิ้นนั้นๆ จะรับไว้
ได้หรือไม่ ท่านไม่ควรรับของขวัญนั้น สอดคล้องตามประมวลจริยธรรมฯ ข้อ 6(1) คือ ข้าราชการต้อง
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ละเว้นจากการแสวงหาผลประโยชน์ที่มิชอบโดยเฉพาะไม่เรียกร้องหรือยอมรับของขวัญของตนเอง รับให้
ญาติ หรือให้คนอื่นมารับแทนตน ไม่ว่าจะก่อนหรือหลังการปฏิบัติหน้าที่ ยกเว้นเป็นการให้โดยชอบธรรม
เนียมปฏิบัติ หรือที่ให้ตามประเพณีแชอย่างเหมาะสมแก่บุคคลทั่วไป

กรณีที่ 4
นางสาว ก นักแสดงละครโทรทัศน์ชื่อดังเดินทางมาติดต่อราชการที่ส่วนราชการแห่งหนึ่ง
ขณะนั้นเองมีหญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ พระภิกตุ และชายตาบอดเดินเข้ามาภายในสานักงาน เจ้าหน้าที่จึง
จัดช่องทางพิเศตให้บุ คคลเหล่านั้ นได้รั บบริการก่อน นางสาว ก จึงให้ ผู้ จัดการส่ วนตัว ไปพูดคุยกับ
เจ้าหน้าที่เพื่อขอเข้าช่องทางพิเศตบ้าง เจ้าหน้าที่หยุดคิดชั่วครู่แล้วบอกกับผู้จัดการส่วนตัว นางสาว ก
ว่า..........
ข้อสรุป: จากเหตุการณ์นี้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมฯ ข้อ 8(3) ที่ว่าด้วยการให้บริการ
แก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดี ปราศจากอคติ ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลผู้มาติดต่อโดยไม่เป็นธรรมยกเว้น
เป็นการดาเนินการตามมาตรการที่รัฐกาหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรค หรือเป็นการส่งเสริมให้บุคคลสามารถ
ใช้สิทธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น หรือเป็นการปฏิบัติที่สมเหตุสมผล เป็นธรรม เป็นที่ยอมรับ
โดยทั่วกัน ซึ่งหน่วยงานใดเห็นว่าผู้รับบริการควรได้รับการบริการเป็นกรณีพิเศต เช่น หญิงตั้งครรภ์
คนชรา ผู้ พิ การ รวมไปถึง พระภิ กตุ และแม่ชี ควรเปิด เป็ นช่ องทางพิ เศตหรื อช่ องทางฉุ กเฉิน และ
ประกาศให้ผู้รับบริการทราบเป็นการทั่วไป
ในส่วนของนางสาว ก ทางเจ้าหน้าที่จะต้องอธิบายให้ผู้จัดการส่วนตัวเข้าใจว่าต้องปฏิบัติ
ตามขั้นตอนของทางราชการ เพราะนางสาว ก ไม่อยู่ในข่ายที่ควรได้รับบริการในช่องทางพิ เศต แม้จะ
เป็นนักแสดงชื่อดังก็ต้องได้รับบริการในช่องประชาชนทั่วไป โดยไม่เลือกปฏิบัติและไม่ เอื้อประโยชน์แก่
บุคคลใดเป็นพิเศต

การดาเนินการตามยุทธศาสตร์
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ
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การดาเนินการตามยุทธศาสตร์
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
1. ความหมาย
การดาเนินการตามยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ คือ การ
ดาเนินการด้านป้องกันการทุจริตของกรมทางหลวงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต และยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริต กระทรวงคมนาคม
โดยจัดทายุทธศาสตร์ การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของกรมทางหลวง และจัดทาแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกัน
และปราบปรามการทุจ ริ ตและประพฤติ มิช อบของกรมทางหลวง โดยให้ ห น่ว ยงานในสั ง กัดใช้เป็ น
แนวทางในการจัดทาแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน และรายงานผลตามแผนส่งให้กองการเจ้าหน้าที่
เพื่อรวบรวมเป็นภาพรวมของกรมทางหลวง เสนอคณะกรรรมการจริยธรรมประจากรมทางหลวง ก่อน
เสนออธิบดีเห็นชอบ และรายงานหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องต่อไป

2. ความเป็นมา
ในประเทศไทย ปั ญหาการทุ จริตเป็นปัญ หาเรื้ อรัง และยิ่ งทวีค วามรุ นแรงและมี ความ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ส่งผลกระทบในวงกว้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ และการ
พัฒนาประเทศ แม้ว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยจะแสดงให้เห็นถึงความพยายามใน การ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่น้อยลง ทั้งนี้
เนื่องจากสาเหตุที่ทาให้ก ารทุจริตยังคงเป็นปัญหาที่สาคัญของสังคมไทย ประกอบด้วยปัจจัยทางด้าน
พื้นฐานโครงสร้างสังคมไทย ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation)
หรื อ อี ก นั ย หนึ่ ง คื อ พื้ น ฐานของสั ง คมอุ ป ถั ม ภ์ ท าให้ สั ง คมไทยยึ ด ติ ด กั บ การช่ ว ยเหลื อ เกื้ อ กู ล กั น
โดยเฉพาะในหมู่เครือญาติพี่น้องและพวกพ้อง นอกจากนี้ ยังคงมีปัจจัยด้านกระแสโลกาภิ วัตน์ส่งผลให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม ทาให้สังคมยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม
ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและอานาจ เมื่อเกิดค่านิยมดังกล่าว ก็เปรียบเสมือนปั จจัยผลักที่ทาให้
บุคคลที่มีอานาจและอิทธิพลกระทาการทุจริต ดังนั้นเมื่อพื้นฐานของสังคมไทยเป็นเช่นนี้ ผนวกกับการ
ทางานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทางานของกลไกหรือ
ความพยายามที่กล่าวมาข้างต้น ไม่สามารถทางานได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง
ด้วยสาเหตุดังกล่าวข้างต้น ทุกภาคส่ วนจึงต้องตระหนักต่อปัญหาการทุจริตที่จะส่งผล
กระทบต่ อ ความมั่ น คงของชาติ รวมถึ ง เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มเพื่ อ เป็ น กลไกขั บ เคลื่ อ นการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริต จากความสาคัญดังกล่าวข้างต้น จึงนามาสู่การจัดทายุทธศาสตร์ ชาติว่าด้วยการ
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ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2560) โดยมีวัตถุประสงค์สาคัญเพื่อให้มี
แนวทางในการขับเคลื่อนกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่มีการบูรณาการความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วน ในการยกร่างยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ.
2556 – 2560) เป็นการขับเคลื่อนหลักจากองค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับการ
ต่อต้านการทุจ ริต นอกจากนี้ได้มาจากการทบทวนงานวิจัยและงานวิชาการที่เ กี่ยวข้อง โดยเฉพาะ
ผลการประเมินการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ
ที่ 1 (พ.ศ. 2551 – 2555) สาหรับข้อมูลพื้นฐาน ประกอบด้วย ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์
ทุจริตคอร์รัปชัน สถานการณ์ที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ที่ เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยหลังจากรับฟังความคิดเห็นและทบทวนงานวิจัยและงานวิชาการดังกล่าว
ข้างต้น สรุปข้อคิดเห็นสังเคราะห์และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวางแผนเชิงกลยุทธ์ สาหรับการ
กาหนดเป็นยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุ จริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 –
2560)
สาหรับ ในการจัดทายุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของกรมทางหลวง
กองการเจ้าหน้าที่จะดาเนินการทบทวนยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐของกรมทางหลวงในปีที่ผ่านมา ให้มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปราม
การทุจริต กระทรวงคมนาคม
ทั้งนี้ กองการเจ้าหน้าที่ได้จัดทายุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐของกรมทางหลวง พ.ศ. 2559 – 2560 (ฉบับ
ปรับปรุงเพิ่มเติม) โดยปรับปรุงจากยุทธศาสตร์ฉบับเดิม พ.ศ. 2556 – 2559 ปรับปรุงภายใต้กรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) และ
ยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงคมนาคม มาประกอบการจัดทายุทธศาสตร์
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ของกรมทางหลวง พ.ศ. 2559 – 2560 (ฉบับปรับปรุง) และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐของกรมทางหลวง พ.ศ. 2559

3. กฎหมายและระเบียบที่เกีย่ วข้อง
1) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
2) ยุทธศาสตร์ที่เกีย่ วข้อง
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2.1) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ.
2556 – 2560)
วิสัยทัศน์
“สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม และร่วมป้องกันและปราบปราม
การทุจริต เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ”
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
1. เพื่ อ ยกระดั บ จิ ต ส านึ ก รั บผิ ด ชอบในประโยชน์ ข องสาธารณะของเจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง และบุคลากรในหน่วยงานต่อต้าน
การทุจริต
2. เพื่อพัฒนาระบบบริหารการต่อต้านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการ
เชื่อมโยงยุ ทธศาสตร์ช าติว่าด้ว ยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต กับแผน
ยุท ธศาสตร์ร ะดับ องค์ก รของหน่ว ยงานต่อ ต้า นการทุจ ริต รวมทั้ง มีแ นวทาง
ขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม
3. เพื่อพัฒนาระบบ กลไก และมาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต เกิดความไว้วางใจและเชื่อมั่นในความปลอดภัย
4. เพื่อยกระดับสมรรถนะการดาเนินงานของหน่วยงานต่อต้านการทุจริ ตในด้านการ
ทุจริตให้เท่าทันกับสถานการณ์และได้มาตรฐานสากล
มีจานวน 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกและปลุกจิตสานึกการต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยน
ฐานความคิดของคนในทุกภาคส่วนในการรักษาประโยชน์
สาธารณะ
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการการทางานของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตและ
พัฒนาเครือข่ายในประเทศ
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาความร่วมมือกับองค์กรต่อต้านการทุจริตและเครือข่าย
ระหว่างประเทศ
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากร
ทุกภาคส่วน
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2.2) ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงคมนาคม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
1. เพื่อยกระดับจิตสานึกรับผิดชอบของบุคลากรส่วนราชการในการต่อต้านการทุจริต
2. เพื่ อ ให้ เ กิด การบู ร ณาการการทางานร่ ว มกั นของหน่ ว ยงานในสั ง กัด กระทรวง
คมนาคม
3. เพื่อพัฒนาระบบ กลไก และมาตรการที่สนับสนุนให้เกิดการป้องกันการทุจริต
4. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจด้านการต่อต้านการทุจริต
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การทางาน 4 ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกและปลุกจิตสานึกการต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยน
ฐานความคิดของคนในทุกภาคส่วนในการรักษาผลประโยชน์
สาธารณะ
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการทางานของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริต และ
พัฒนาครือข่าย
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากร
2.3) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมจริยธรรมและการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐของกรมทางหลวง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560 (ฉบับปรับปรุง)
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
1. เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรของกรมทางหลวงตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ และปฏิ บั ติ ต นตาม
หลักคุณธรรมและจริยธรรม หลักธรรมาภิบาล การดารงชีวิตตามรอยพระยุคลบาท
พระบรมราโชวาท และหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนการปฏิบัติงานภายใต้วินั ย
ข้าราชการพลเรือนและประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและจรรยาข้าราชการ
กรมทางหลวง
2. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายทุกภาคส่วนของสังคมในการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ
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3. เพื่อเสริ มสร้ างระบบการบริห ารจัดการองค์ กรและระบบการบริห ารทรัพยากร
บุคคลที่เอื้ออานวยให้เกิดระบบการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
4. เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการปฏิบัติงานและด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต และการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกและปลุกจิตสานึกการต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยน
ฐานความคิดของคนในทุกภาคส่วนในการรักษาผลประโยชน์
สาธารณะ
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการทางานของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตและ
พัฒนาเครือข่าย
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพื่อพัฒนาระบบ กลไก และมาตรการที่สนับสนุนให้เกิดการ
ป้องกันทุจริต
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากร

4. การดาเนินการของกรมทางหลวง
กรมทางหลวง เห็นความสาคัญของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จึงได้ดาเนินการ
ขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 –
2560) โดยจัดทายุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐของกรมทางหลวง เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวง สามารถนา
แนวทาง และมาตรการตามยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าว ไปใช้เป็นกรอบทิศทางการให้ความร่วมมือ และ
ดาเนินการด้านส่งเสริมจริยธรรมและการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต และแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่
การปฏิบัติของหน่วยงานในสังกัดได้ ดังนี้
๑) สานักงาน ป.ป.ช. ได้จัดสัมมนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐไปสู่ การปฏิบัติทุกภาคส่วน เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 สานักงาน
ป.ป.ช. และคณะที่ปรึกษาจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ได้จัดทาร่างยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2560) โดยยุทธศาสตร์ฯ
ดังกล่าวจะเป็น เครื่ องมือชี้น าการพัฒ นาเครือข่ายภาคีทุกภาคส่ ว นในด้านกระบวนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุ จ ริ ต ที่ ยั่ ง ยื น และต่ อ เนื่ อ ง ทั้ ง ภายในและภายนอกประเทศ เน้ น การสร้ า งปั จ จั ย
ขับเคลื่อนการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนใน
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สังคม มีคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นแกนกลางประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๒) กระทรวงคมนาคมได้จัดทาโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมความเข้าใจและ
ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครั ฐ ไปสู่การปฏิบัติของ
กระทรวงคมนาคม เพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสาระสาคัญและกลไกในการขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2560)
ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 ณ ห้องสวัสดิ์วรวิถี กรมทางหลวง
ประกอบด้วย ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ซึ่งรับผิดชอบเกี่ยวกับงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต /งาน
คุ้มครองของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม และข้าราชการของสานัก /กองใน
สังกัดสานักงานรัฐมนตรีและสานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
๓) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงคมนาคม ได้นาผลการประชุมจัดทาร่าง
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงคมนาคม และเชิญผู้แทนส่วนราชการใน
สังกัดมาประชุมเพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงคมนาคมอีก
ครั้ง เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุม 1 สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ที่ประชุมได้
พิจารณาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นปรับปรุงร่างที่เสนอ หลักจากนั้นศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
ได้ดาเนินการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าวส่งให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคมตรวจสอบ
และเพิ่มเติมรายละเอียดของแผนงานโครงการของแต่ละยุทธศาสตร์ที่กาหนด และนามาเป็นภาพรวม
ของ “ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกระทรวงคมนาคม ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 – 2560”
๔) กลุ่มงานส่งเสริมจริยธรรม กองการเจ้าหน้าที่ กรมทางหลวง ได้นาร่างแผนยุทธศาสตร์
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิช อบในภาครัฐ
ของกรมทางหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2559 มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม ให้มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2560) และ
ยุ ทธศาสตร์ การป้ องกั นและปราบปรามการทุ จริต กระทรวงคมนาคม (พ.ศ. 2557 – 2560) โดย
น าเสนอที ่ป ระชุม คณะกรรมการจริย ธรรมประจ ากรมทางหลว ง เมื่ อวั นที่ 15 กั นยายน 2558
ณ ห้องประชุมสารศาสตร์ศิริลักษณ์ กรมทางหลวง เพื่อพิจารณาเห็นชอบยุทธศาสตร์ฯ (ฉบับปรับปรุง
เพิ่มเติม พ.ศ. 2559 – 2560)
๕) กลุ่มงานส่งเสริมจริยธรรม กองการเจ้าหน้าที่ กรมทางหลวง นาแผนยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐของ
กรมทางหลวง (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม พ.ศ. 2559 – 2560) และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐของกรมทางหลวง ประจาปี
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งบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมติที่ประชุมเสนออธิบดีเห็นชอบ ก่อนแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานในสังกัด
กรมทางหลวงรับทราบและถือปฏิบัติ พร้อมแจ้งกาหนดการส่งแผนและรายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ
๖) ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวงต้องนาแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐของกรมทางหลวง ประจาปี
งบประมาณ จัดทาเป็นแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ ในระดับหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณนั้น
พร้อมทั้งรายงานผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ส่งให้กลุ่มงานส่งเสริมจริยธรรม กองการเจ้าหน้าที่
เพื่อรวบรวมจัดทาเป็นรายงานผลการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจ ริต และประพฤติมิช อบในภาครัฐ ของกรมทางหลวง เสนออธิ บดี เห็ น ชอบ และรายงานผลการ
ดาเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาพรวมของกรมทางหลวง ส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงคมนาคม ทุก 6 เดือน และ 12 เดือนของปีงบประมาณ
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5. แผนผังขั้นตอนการจัดทายุทธศาสตร์และแผนปฏิบตั ิการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐของ
กรมทางหลวง
ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานส่งเสริมจริยธรรม
กองการเจ้าหน้าที่

กระบวนการ
กองการเจ้าหน้าที่ ศึกษา วิเคราะห์
- ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
- ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงคมนาคม
- ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐของกรมทางหลวง (ฉบับเดิม)
กองการเจ้าหน้าที่จัดทาร่างยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรมฯ พร้อมร่าง
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ ประจาปีงบประมาณ เสนอที่ประชุม
คณะกรรมการจริยธรรมประจากรมทางหลวง เพื่อพิจารณาเห็นชอบ

ในกรณีที่แผนยุทธศาสตร์เดิมยังสามารถใช้ได้อยู่ กองการเจ้าหน้าที่จะใช้
ยุทธศาสตร์เดิมเป็นหลักในการจัดทาร่างแผนปฏิบตั ิการประจาปี
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาเห็นชอบ
กองการเจ้าหน้าที่จัดทาบันทึกเสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัตกิ าร
ส่งเสริมคุณธรรมฯ ที่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
จริยธรรมแล้ว เสนออธิบดีเห็นชอบ
กองการเจ้าหน้าที่จัดทาบันทึกแจ้ง ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวง
ทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรับทราบแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ ระดับกรม
และให้จัดทาแผนปฏิบตั ิการส่งเสริมคุณธรรมฯ ในระดับหน่วยงาน

81

หน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวงศึกษาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมจริยธรรมฯ ตามที่กองการเจ้าหน้าที่แจ้งเวียน หรือจากเว็บไซต์
กรมทางหลวง  การบริหารงานภาครัฐ  ป้องกันและปราบปราม
การทุจริต  ยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการ  แผนปฏิบตั ิการรายปี
(โดยศึกษาจากยุทธศาสตร์/วัตถุประสงค์/มาตรการ และโครงการหรือ
กิจกรรมของแผนปฏิบัติการฯ ระดับกรม ที่ระบุหน่วยงานผูร้ ับผิดชอบ
และค่าเป้าหมายตัวชี้วัดระดับหน่วยงานไว้)

หน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวง จัดทาแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐของหน่วยงาน ส่งให้กองการเจ้าหน้าที่ ตามระยะเวลาที่กาหนด
ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวงดาเนินการโครงการ/กิจกรรม
ที่ได้วางไว้ตามแผนปฏิบัติการฯ ของหน่วยงานที่ตั้งไว้

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๑) กองการเจ้าหน้าที่ ศึกษา วิเคราะห์ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจ ริ ต ยุ ท ธศาสตร์ ว่า ด้ว ยการป้อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริต กระทรวงคมนาคม และ
ยุ ทธศาสตร์ การส่ งเสริ ม คุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันและปราบปรามการทุ จริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐของกรมทางหลวง (ฉบับเดิม) เพื่อจัดทาร่างแผนยุทธศาสตร์ ฯ ให้เป็น
ปัจจุบัน (โดยระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์ ฯ กรม จะกาหนดตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบการการทุจริต)
๒) กองการเจ้าหน้าที่จัดทาร่างยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรมฯ พร้อมร่างแผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรมฯ ประจาปีงบประมาณ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจากรมทางหลวง
พิจารณาเพื่อพิจารณาเห็นชอบ
๓) ในกรณีที่แผนยุทธศาสตร์เดิมยังสามารถใช้ได้อยู่ กองการเจ้าหน้าที่จะใช้ยุทธศาสตร์เดิมเป็น
หลักในการจัดทาร่างแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ ประจาปี เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
จริยธรรมพิจารณาเห็นชอบ
๔) กองการเจ้าหน้าที่จัดทาบันทึกเสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ ที่
ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมแล้ว เสนออธิบดีเห็นชอบ
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๕) กองการเจ้ า หน้ า ที่ จั ด ท าบั น ทึ ก แจ้ ง ทุ ก หน่ ว ยงานในสั ง กั ด กรมทางหลวงทางสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรับทราบแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริม คุณธรรมฯ ระดับกรม
และให้จัดทาแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ ในระดับหน่วยงาน
๖) หน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวง ศึกษาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ
ตามที่กองการเจ้าหน้าที่แจ้งเวียน หรือจากเว็บไซต์กรมทางหลวง โดยดาวน์โหลดได้ที่ (เว็บไซต์
กรมทางหลวง  การบริหารงานภาครัฐ  ป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ยุทธศาสตร์/
แผนปฏิบัติการ  แผนปฏิบัติการรายปี (โดยศึกษาจากยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์/มาตรการ
และโครงการหรือกิจกรรมของแผนปฏิบัติการฯ ระดับกรม ที่ระบุหน่วยงานผู้รับผิดชอบและ
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดระดับหน่วยงานไว้)
๗) หน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวง จัดทาแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐของหน่วยงาน ส่งให้กองการเจ้าหน้าที่
ตามระยะเวลาที่กาหนด
๘) หน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวงดาเนินการโครงการ/กิจกรรมที่ได้วางไว้ ตามแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรมฯ ของหน่วยงานที่ตั้งไว้ ภายในรอบปีงบประมาณ
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6. แผนผังขั้นตอนการจัดทารายงานผลตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ของกรมทางหลวง
ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานส่งเสริมจริยธรรม
กองการเจ้าหน้าที่

กระบวนการ
กองการเจ้าหน้าทีจ่ ัดทาบันทึกแจ้งกาหนดการส่งรายงานผล
การดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการฯ ให้ทุกหน่วยงานทราบทุกครั้ง
ทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
หน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวง ศึกษารูปแบบการรายงานผลได้จาก
แนวทางการรายงานผลการปฏิบัตกิ ารฯ ที่หน้าเว็บไซด์กรมทางหลวง
โดยดาวน์โหลดได้ที่ (เว็บไซต์กรมทางหลวง  การบริหารงานภาครัฐ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต รายงานผลการดาเนินการ)
หน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวงจัดทาการรายงานผลตามแผนปฏิบตั ิการฯ
ทุก 3 เดือน (4 รอบ) ตามแบบฟอร์มรายงานที่กาหนด โดยลงนามผู้รายงาน
และผูร้ ับรองในส่วนท้ายของรายงานผลให้เรียบร้อย ก่อนจัดทาบันทึก
ส่งให้กองการเจ้าหน้าที่
กองการเจ้าหน้าทีน่ าข้อมูลการรายงานผลดาเนินการของแต่ละหน่วยงาน
มาจัดทาเป็นรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ในภาพรวม
ระดับกรม เสนออธิบดีเห็นชอบผลการดาเนินงาน

กองการเจ้าหน้าที่นาข้อมูลการรายงานผลดาเนินการของกรมทางหลวง
จัดทาเป็นรายงานผลด้านการป้องกันและปราบกรามการทุจริตของ
กรมทางหลวง เพื่อส่งให้ศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงคมนาคม
หรือหน่วยงานอื่นที่ร้องขอข้อมูลผลดาเนินการด้านส่งเสริมจริยธรรม
และป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรมทางหลวง
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๑) กองการเจ้าหน้าที่จัดทาบันทึกแจ้งกาหนดการส่งรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ
ให้ทุกหน่วยงานทราบทุกครั้ง ทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
๒) หน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวง สามารถศึกษารูปแบบการรายงานได้จากแนวทางการรายงาน
ผลการปฏิบัติการฯ ที่หน้าเว็บไซด์กรมทางหลวง โดยดาวน์โหลดได้ที่ (เว็บไซต์กรมทางหลวง 
การบริหารงานภาครัฐ  ป้องกันและปราบปรามการทุจริต  รายงานผลการดาเนินการ)
๓) หน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวงจัดทาการรายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ ทุก 3 เดือน (4 รอบ)
ตามแบบฟอร์มรายงานที่กาหนด โดยลงนามผู้รายงานและผู้รับรองในส่วนท้ายของรายงานผล
ให้เรียบร้อย ก่อนจัดทาบันทึกส่งให้กองการเจ้าหน้าที่
๔) กองการเจ้ าหน้ าที่จะน าข้อมูล การรายงานผลดาเนินการของแต่ ละหน่ว ยงานมาจัดทาเป็น
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ในภาพรวมระดับกรม เสนออธิบดีเห็นชอบผล
การดาเนินงาน
๕) กองการเจ้าหน้าที่นาข้อมูลการรายงานผลดาเนินการของกรมทางหลวง จัดทาเป็น รายงานผล
ด้านการป้องกันและปราบกรามการทุจริต ของกรมทางหลวง เพื่อส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวงคมนาคม และหน่วยงานอื่นที่ร้องขอข้อมูลผลดาเนินการด้านส่งเสริม
จริยธรรมและป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรมทางหลวง
ระยะเวลาในการรายงานผล
ให้ ทุ ก หน่ ว ยงานในสั ง กั ด กรมทางหลวงจั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การตามแผน
ปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ โดยรายงานผล ทุก ๓ เดือน (4 รอบ) ส่งให้กองการเจ้าหน้าที่ ดังนี้
1) ครั้งที่ 1 รอบ 3 เดือน (เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม)
2) ครั้งที่ 2 รอบ 6 เดือน (เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม)
3) ครั้งที่ 3 รอบ 9 เดือน (เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน)
4) ครั้งที่ 4 รอบ 12 เดือน (เดือนตุลาคม – เดือนกันยายน (รอบปีงบประมาณ))
ครั้ งที่ 1 - 3 ส่ งรายงานผลให้ กองการเจ้าหน้าที่ทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เท่านั้น
ยกเว้นครั้งที่ 4 ส่งเป็นเอกสารฉบับจริงให้กองการเจ้าหน้าที่ เพื่อจะได้สรุปเป็นรายงานผลในภาพรวม
กรมทางหลวง ส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) กระทรวงคมนาคม และหน่วยงานอื่น ที่
ร้องขอต่อไป
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คาอธิบาย
แบบรายงานผลการดาเนินงาน
มาตรการ หมายถึง มาตรการตามที่ระบุในแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐของหน่วยงาน เช่น ส่งเสริมให้บุคลากร
ของกรมทางหลวงทุกระดับ ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล รวมทั้งให้
ปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท พระบรมราโชวาท และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, ส่งเสริมให้บุคลากร
ของกรมทางหลวงปฏิบัติงานภายใต้กรอบวินัยข้าราชการพลเรือน ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
และจรรยาข้าราชการกรมทางหลวง เป็นต้น
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานตามแผน หมายถึง การตั้งค่าเป้าหมายการปฏิบัติงานในระดับ
วัตถุประสงค์ หรือในระดับโครงการ ซึ่งเป็นการบ่งบอกให้ทราบถึงเป้าหมายที่จะดาเนินการตามโครงการ
นั้นๆ
โครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการตามมาตรการ หมายถึง โครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการ
ภายใต้ ม าตรการตามแผนปฏิ บั ติ ก ารส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมและการป้ อ งกั น และปราบปราม
การทุจ ริ ตและประพฤติมิช อบในภาครั ฐ ของหน่ว ยงาน และได้ดาเนินการภายในปีงบประมาณของ
แผนปฏิบัติการฯ
ผลการดาเนินงาน หมายถึง ผลการดาเนินงานโครงการ หรือมาตรการ ตามแผนปฏิบั ติการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐของ
หน่วยงาน ในรอบของการรายงาน โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ผลผลิตและผลลัพธ์
ผลผลิต หมายถึง ผลการดาเนินการที่เป็นผลสาเร็จเชิงปริมาณหรือคุณภาพ
ผลลัพธ์ หมายถึง ผลการดาเนินการที่เป็นผลสาเร็จที่มีผลกระทบในวงกว้างต่อกลุ่มเป้าหมาย
ผู้รายงาน หมายถึง ผู้รับผิดชอบจัดทารายงานผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐของหน่วยงาน
นั้นๆ
ผู้รับรอง หมายถึง ผู้อานวยการของหน่วยงาน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่กากับดูแล
การรายงานการด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก ารส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมและการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐของหน่วยงาน

การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency Assessment : ITA)
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การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency Assessment : ITA)
1. ความหมาย
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ คือ การ
ดาเนินการของสานักงาน ป.ป.ท. ที่กาหนดให้หน่วยงานภาครัฐ ต้องเข้ารับการประเมินใน 3 ส่วน คือ
การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน, การประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียกับหน่วยงาน และการประเมินตามหลักฐานแสดงการดาเนินงานของหน่วยงานตามแบบสารวจ
ที่กาหนด เพื่อประเมินค่าคะแนนสรุปเป็นผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ
การประเมิน คุณ ธรรมและความโปร่ งใสการดาเนิน งานของกรมทางหลวง คือ การ
ดาเนินการให้หน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวงที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการประเมินฯ ในส่วนของการ
ประเมิน ทั้ง 3 ส่วน โดยกองการเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ดาเนินการเป็นไปตามแผนงานและกรอบระยะเวลาที่ผู้ประเมินกาหนดไว้ พร้อมศึกษาวิเคราะห์
ประมวลผลและสรุ ป ข้อมู ล ที่ ได้ รั บ จากหน่ว ยงานที่ เกี่ยวข้อง จัดทาเอกสารส าหรับการประเมิน ทั้ ง
3 ส่วน ส่งให้ผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐของกรมทางหลวง

2. ความเป็นมา
การปฏิรูประบบราชการไทยเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕ และการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ทาให้หน่วยงานภาครัฐมีการนาหลัก
ธรรมาภิบาล (Good Governance) มาปรับใช้ในการดาเนินภารกิจ เพื่อความสอดคล้องกับยุคสมัยและตอบสนอง
ต่อความต้องการของประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นเรื่องความโปร่งใส (Transparency)
ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญที่รัฐบาลพยายามผลักดันให้เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานทั่วประเทศ เพราะ
ความโปร่งใสเป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงถึงการเปิดเผยและตรงไปตรงมาของการปฏิบัติงาน ทั้งยังเป็นเครื่องมือ
ที่สั งคมจะรั บ รู้ ถึงปั ญหาการฉ้อราษฎร์บังหลวงและมีส่ ว นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาร่ว มกันได้
อย่างสะดวก
จากความสาคัญดังกล่าว สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(สานักงาน ป.ป.ช.) ได้ตระหนักถึงสถานการณ์ความรุนแรงและผลกระทบที่เกิดจากปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่นในปัจจุบัน จึงกาหนดทิศทางและนโยบายที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานทุกภาคส่วน โดยดาเนินการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรม
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และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment
- ITA) จากการทาความร่วมมือแบบทวิภาคีกับประเทศสาธารณรัฐเกาหลี เกี่ยวกับประเด็นการบูรณาการ
แนวคิดการประเมินคุณธรรมในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity Assessment) ขององค์การ
ต่อต้านการทุจริตและสิทธิพลเมือง (Anti - Corruption and Civil Rights Commission : ACRC) แห่ง
สาธารณรั ฐเกาหลี ประยุ กต์เข้ากับดัช นีชี้วัดความโปร่งใสในหน่ว ยงานภาครัฐของประเทศไทย เพื่อ
กาหนดเป็นกรอบแนวคิดและสังเคราะห์เป็นดัชนีหลัก ตัวชี้วัด และประเด็นในการสารวจต่า งๆ ให้การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นการสร้างเครื่องมือการประเมิน
ที่ผนวกหลักการประเมินเชิงภาพลักษณ์ (Perception - Based) เข้ากับหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) โดยมุ่งหวังให้เกิดการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรมในหน่วยงานภาครัฐ และให้มีการจัดระดับ
Integrity Assessment ตามผลที่ได้รับจากการประเมินดังกล่าว เพื่อเผยแพร่สร้างความเข้าใจถึงประโยชน์
ในการเข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่สามารถนาข้อมูล
ผลการประเมิ น ไปช่ ว ยในการพั ฒ นาและยกระดั บ คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสการด าเนิ น งานของ
หน่วยงานตนเองได้อย่างเหมาะสม รวมถึงสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริตของประเทศ
ได้อีกทางหนึ่ ง เพื่อให้ แต่ล ะหน่ วยงานนาข้อมูล ผลการประเมินไปวางแผนการพัฒ นาและยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานตนเองได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนสามารถใช้
เป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นของประเทศได้อีกทางหนึ่ง ประการสาคัญคือ สามารถ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจนเป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล สร้างภาพลักษณ์เชิงบวกโดยรวมต่อหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยต่อไปในอนาคต
ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สานักงาน ป.ป.ช. ได้มอบหมายให้สานักงาน ป.ป.ท.
รับผิดชอบดาเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จานวน
ทั้งสิ้น ๖๕๗ หน่วยงาน ได้แก่
1. หน่วยงานภาครัฐระดับกรม (ส่วนกลาง)
จานวน ๑๔๗ หน่วยงาน
2. ส่วนราชการระดับจังหวัด ๗๖ จังหวัด
จานวน 228 หน่วยงาน
(ประกอบด้วย สานักงานจังหวัด สานักงานสาธารณสุขจังหวัด และสานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด)
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัด
จานวน ๗๖ หน่วยงาน
๔. เทศบาลนคร
จานวน ๓๐ หน่วยงาน
๕. องค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
จานวน ๒ หน่วยงาน
๖. เทศบาลเมือง
จานวน ๑๗๔ หน่วยงาน
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เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของสานักงาน ป.ป.ท. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สะท้อนภาพลักษณ์ตามความเป็นจริง
และเกิดผลลัพธ์อันเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ จึงมอบหมายให้โรงเรียนนายร้อยตารวจ
เป็ น ที่ป รึ กษาโครงการและดาเนิน การประเมิ นความโปร่งใสของหน่ว ยงานภาครัฐ ภายใต้โ ครงการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment - ITA )
โดยกรมทางหลวงเข้ารับการประเมินฯ มาตั้งแต่แรกเริ่มการประเมิน ตั้งแต่ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555 โดยเป็นหน่วยงานนาร่องที่เข้ารับการประเมิน จนปัจจุบันที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องเข้ ารับ
การประเมิน โดยกรมทางหลวงเป็นหน่วยงานภาครัฐระดับกรม(ส่วนกลาง) 1 ใน 657 หน่วยงาน
ที่ต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมฯ และตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 การประเมินนี้มาเป็นตัวชี้วัด
ในคารับรองปฏิบัติราชการของกรมทางหลวง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นตัวชี้วัดที่ 8 ระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มีค่าน้าหนักอยู่ที่ร้อยละ 5

3. กฎหมายและระเบียบที่เกีย่ วข้อง
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและ
กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
พ.ศ. 2546
- คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและ
การคานวณราคากลาง (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) ศูนย์กากับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สานักงาน ป.ป.ช.
- พระราชบั ญญัติระเบี ยบบริหารราชการแผ่ นดิน พ.ศ. 2534 แก้ ไขเพิ่ มเติม (ฉบั บที่ 5)
พ.ศ. 2545
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552
- พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 103/7 วรรคหนึ่ง และมาตรา 100 - 103
- มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 - 2560) เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
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4. กรอบแนวคิดและขอบเขตการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ
4.1 กรอบแนวคิดของการประเมิน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
& Transparency Assessment) เป็นการประยุกต์แนวคิดของการประเมินคุณธรรมการดาเนินงาน
(Integrity Assessment) ขององค์การต่างประเทศที่ประสบความสาเร็จคือ องค์การต่อต้านการทุจริต
(Anti - Corruption and Civil Rights Commission : ACRC) จากสาธารณรัฐเกาหลี และบูรณาการเข้า
กับดัชนีวัดความโปร่งใสของสานักงาน ป.ป.ช. โดยได้กาหนดเป็นกรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่ ง ใสการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ และสั ง เคราะห์ เ ป็ น องค์ ป ระกอบหลั ก ที่ ส าคั ญ
และจาเป็นในการประเมิน โดยจาแนกองค์ประกอบหลักเป็นองค์ประกอบย่อย ประเด็นการประเมินและ
แปลงไปสู่คาถามที่ใช้ในการสอบถามความคิดเห็นหรือรวบรวมจากข้อมูล เอกสาร/หลักฐานของหน่วยงาน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency
Assessment) แบ่งเป็น ๕ องค์ประกอบ ดังนี้
1) ความโปร่งใส (Transparency) ประเมินจากความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการหรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ และจากข้อมูลเอกสาร/
หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในการดาเนินงานของหน่วยงาน
๒) ความรับผิดชอบ (Accountability) ประเมินจากความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ
๓) การปลอดการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption - Free Index) ประเมินจากการ
รับรู้และประสบการณ์โดยตรงของประชาชน ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีต่อการให้บริการ
ของหน่วยงานภาครัฐ
๔) วัฒนธรรมคุณธรรม (Integrity Culture) ประเมินจากความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงานภาครัฐและจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) บนพื้นฐานของ
ข้อเท็จจริงในการดาเนินงานของหน่วยงาน
๕) คุณธรรมในการทางาน (Work Integrity) ประเมินจากความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงานภาครัฐที่มีต่อการดาเนินงานของหน่วยงาน
โดยสรุปแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ซึ่งได้กาหนดองค์ประกอบในการประเมินที่คานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรม
ของประเทศไทยเป็นหลัก รวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานภาครัฐ ซึ่ง
สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดาเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร
หรือเกิดจากลักษณะงานที่เอื้อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นและการรับสิ่งของต่างๆ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็น
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วิธีการบริห ารจั ดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ ยนพฤติกรรม ค่านิยม และวัฒ นธรรมของ
องค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร แม้การสร้างความตระหนัก
ถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ภายในองค์กรจะเป็นสิ่งที่ยากต่อการดาเนินงาน แต่เป็นสิ่งสาคัญที่ต้องสร้างต้องทาให้เกิดขึ้นเพื่อนาไป
สู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน นาไปสู่การทาให้สังคม ชุมชน และประเทศ
เกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตคอร์รัปชั่น และเกิดแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริต ไม่ยอมรับให้
มีการทุจริตในสังคม ชุมชน โดยปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานโดยเฉพาะในหน่วยงานภาครัฐของ
ประเทศ จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นในการรณรงค์และเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กรที่ให้ความสาคัญกับการ
ดาเนินงานที่มีความโปร่งใส ยึดหลักคุณธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต โดยผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสการดาเนินงานจะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐมีข้อมูลผลการดาเนินงานด้านความโปร่งใส
ความรับผิดชอบ การทุจริตคอร์รัปชั่นขององค์กร และทราบถึงประเด็นในการพัฒนา ปรับปรุงวิธีการ
ดาเนินงานที่นาไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานให้สูงยิ่งขึ้น พัฒนาสู่การ
เป็ น หน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ มีวัฒ นธรรมคุณ ธรรมที่เ ข้มแข็ งในการดาเนินงาน ซึ่ งได้ รับการยอมรั บจาก
ผู้รับบริการ เจ้าหน้าที่ภายในองค์กร เกี่ยวกับการดาเนินงานที่มีความซื่อสัตย์สุจริตขององค์กร เป็นแบบอย่าง
ของหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ และประการสาคัญ คือ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ จะเป็นกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ที่จะส่งผลต่อการจัดอันดับดัชนี
ภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นของประเทศ (Corruption Perception Index : CPI) โดยองค์กรความโปร่งใสนานาชาติ
ให้มีคะแนนเพิ่มขึ้นนาไปสู่การจัดอันดับที่ดีขึ้นได้อีกทางหนึ่ง
4.2 ขอบเขตของการประเมิน
1) ด้านบุ คลากร (การจั ดเก็บข้อมูล บุคลากรเพื่อประกอบการประเมินตามแบบที่ ๑)
แบบประเมินการรับรู้สาหรับบุคลากรภายในหน่วยงาน (Internal Integrity and Transparency Assessment)
โดย “บุคลากร” หมายถึง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ฯลฯ สังกัดส่วนราชการ ที่เข้ารับ
การประเมินที่เคยปฏิบัติงานในหน่วยงานนั้น ๆ อย่างน้อย ๑ ปี ผู้ประเมินจะทาการสารวจโดยสุ่มตัวอย่าง
(Sample Survey Research) ด้วยขนาดตัวอย่างที่สอดคล้อง เหมาะสม และมีลักษณะของความเป็น
ตัวแทนที่ดี
2) ด้านผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (การจัดเก็บข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินตาม
แบบที่ ๒) แบบประเมินการรับรู้สาหรับผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน (External
Integrity and Transparency Assessment) โดย “ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย” หมายถึง ผู้ที่ติดต่อ
ราชการกับหน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน เช่น ผู้ที่เป็นคู่สัญญา ผู้ขออนุมัติ อนุญาต ผู้มารับบริการ ฯลฯ
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โดยผู้ประเมินจะทาการสารวจโดยสุ่มตัวอย่าง (Sample Survey Research) ด้วยขนาดตัวอย่างที่สอดคล้อง
เหมาะสม และมีลักษณะของความเป็นตัวแทนที่ดี
3) การจัดเก็บข้อมูลเอกสารหลักฐานประกอบข้อคาถามตามแบบประเมินแบบที่ ๓
แบบสารวจเชิงประจักษ์สาหรับหน่วยงาน (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment)
ใช้ข้อมูลในปีงบประมาณปัจจุบัน เว้นแต่ข้อคาถามที่กาหนดให้ใช้เอกสารหลักฐานของปีงบประมาณอื่น
แนวทางการประเมินผล
ผู้ประเมิน (ที่ปรึกษาโครงการฯ)
ส่วนราชการที่เข้ารับการประเมิน
๑. ประสานหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินเพื่อ
๑.๑ ขอรายชื่อข้าราชการ/เจ้าหน้าที่
ในสังกัด จานวน ๒ คน เพื่อเป็นผู้ประสานงาน
ประจาหน่วยงาน
๑.๒ ขอข้อมูลเจ้าหน้าที่ของรัฐ/พนักงาน/
ลูกจ้างของหน่วยงานตามจานวนที่ผู้ประเมิน
กาหนด
๑.๓ ขอข้อมูลผู้เข้ารับบริการ/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียกับหน่วยงานตามจานวนที่ผู้ประเมิน
กาหนด
๑.๔ ให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินตอบ
คาถามและรวบรวมข้อมูลหลักฐานประกอบ
ตามแบบสารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (แบบ
ประเมิน Evidence Based) พร้อมแนบเอกสาร
หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งให้ผู้ประเมินตาม
ระยะเวลาที่กาหนด

๑. จัดส่งข้อมูลให้ผู้ประเมินดังนี้
๑.๑ รายชื่อข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ในสังกัด
จานวน ๒ คน เพื่อเป็นผู้ประสานงาน
ประจาหน่วยงาน
๑.๒ ข้อมูลเจ้าหน้าที่ของรัฐ/พนักงาน/ลูกจ้าง
ของหน่วยงานตามจานวนที่ผู้ประเมินกาหนด
๑.๓ ข้อมูลผู้เข้ารับบริการ/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียกับหน่วยงานตามจานวนที่ผู้ประเมิน
กาหนด
๑.๔ ตอบและส่งแบบสารวจใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์ (แบบประเมิน Evidence Based)
พร้อมทั้งแนบข้อมูลหลักฐานประกอบตามแบบ
สารวจเชิงประจักษ์ของหน่วยงาน ส่งให้แก่
ผู้ประเมินตามระยะเวลาทีก่ าหนด

๒. ดาเนินการจัดเก็บข้อมูลและประมวลผล
คะแนนระดับคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
ทั้ง 3 แบบ

3. รับทราบคะแนนการประเมินของแบบสารวจ
การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (แบบประเมิน
Evidence Based) จากผู้ประเมิน

๒. ให้ความร่วมมือกับผู้ประเมินเข้าทาการสารวจ
การรับรู้สาหรับบุคลากรภายในหน่วยงาน

๓. จัดส่งผลคะแนนการประเมินของแบบสารวจ 4. ทาการอุทธรณ์ผลการประเมินคุณธรรม
การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (แบบประเมิน
และความโปร่งใสฯ เบื้องต้นตามระยะเวลาที่
Evidence Based) ให้ทุกหน่วยงานทราบ
ผู้ประเมินกาหนด
เพื่อให้อุทธรณ์ผลคะแนน
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แนวทางการประเมินผล
ผู้ประเมิน (ที่ปรึกษาโครงการฯ)
ส่วนราชการที่เข้ารับการประเมิน
๔. รับและพิจารณาการอุทธรณ์ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสฯ จากหน่วยงาน
ที่เข้ารับการประเมินฯ

5. รับทราบผลคะแนนรวมของการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส พร้อมข้อเสนอแนะ
ในการพัฒนาการดาเนินงานของหน่วยงาน

๕. ประมวลผลคะแนนรวมทั้ง 3 แบบ
และจัดส่งผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส พร้อมข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาการดาเนินงานให้แต่ละหน่วยงานทราบ
๖. จัดส่งผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของทุกหน่วยงาน ให้แก่สานักงาน
ป.ป.ท.
4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคะแนน
คณะที่ป รึ กษาจะดาเนิ น การส ารวจตามระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ด้วยแบบประเมิน
ตามที่สานักงาน ป.ป.ช. หรือสานักงาน ป.ป.ท. กาหนด คือ
1) แบบประเมิน Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT) เป็นการประเมิน
จากข้อคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานภาครัฐเกี่ยวกับวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture)
และคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน (Work Integrity) ใช้วิธีการสารวจโดยการสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า
(Face to Face Interview) หรือการสารวจทางไปรษณีย์ ด้วยขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม และมี
ลักษณะของความเป็นตัวแทนที่ดีตามหลักวิชาการ
2) แบบประเมิน External Integrity and Transparency Assessment (EIT) เป็นการ
ประเมินจากข้อคิดเห็นของผู้รับบริการหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานภาครัฐเกี่ยวกับความโปร่งใส
(Transparency) ความพร้อมรับผิด (Accountability) และความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
(Corruption - Free Index) โดยการสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า (Face to Face Interview) หรือการสารวจ
ทางไปรษณีย์ด้วยขนาดของตัวอย่างที่เหมาะสม และมีลักษณะของความเป็นตัวแทนที่ดีตามหลักวิชาการ
3) แบบประเมิน Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment (EBIT)
เป็ นการประเมินการปฏิบั ติ งานของหน่ วยงานภาครั ฐโดยใช้ หลั กฐานเชิ งประจั กษ์ เกี่ ยวกับความโปร่งใส
(Transparency) และวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture) โดยหน่วยงานภาครัฐตอบคาถาม
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ตามความเป็นจริงในแบบประเมินโดยแนบเอกสารหรือหลักฐานประกอบหรืออ้างอิงโดยใช้แบบประเมิน
๑ ชุดต่อ ๑ หน่วยงาน

5. ดัชนีและเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ
ดัชนีและเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment) มีเนื้อหาและรายละเอียดจากการสังเคราะห์
และประยุกต์จากแนวคิดขององค์การต่อต้านการทุจริตและสิทธิพลเมือง (Anti - Corruption and Civil
Rights Commission : ACRC) จากสาธารณรัฐเกาหลีบูรณาการเข้ากับดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐของสานักงาน ป.ป.ช. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
5.1 รายละเอียดดัชนี
ดัช นี การประเมิ น คุณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ว ยงานภาครั ฐ
(Integrity & Transparency Assessment) มีจานวน ๕ ดัชนี โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑) ความโปร่งใส (Transparency) ประเมินจากความคิดเห็นของประชาชน ผู้รับบริการ หรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ และจากข้อมูลเอกสารหลักฐาน
เชิงประจักษ์ (Evidence Based) บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในการดาเนินงานของหน่วยงาน
๒) ความพร้อมรับผิด (Accountability) ประเมินจากความคิดเห็นของประชาชน ผู้รับบริการ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ
๓) ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption - Free Index) ประเมินจาก
การรับรู้ของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ
๔) วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture) ประเมินจากความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่
ภายในหน่วยงานภาครัฐ และจากข้อมูลเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) บนพื้นฐาน
ของข้อเท็จจริงในการดาเนินงานของหน่วยงาน
๕) คุณธรรมการทางานในหน่วยงาน (Work Integrity) ประเมินจากความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่
ภายในหน่วยงานภาครัฐที่มีต่อการดาเนินงานของหน่วยงาน

97
1) ดัชนีความโปร่งใส (Transparency)
ดัชนีความโปร่งใส หมายถึง การปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงานที่มีความโปร่งใส
การมีระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ด้วยความเป็นธรรม
และจริยธรรมในการปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ โดยประเมินจากมุมมองความคิดเห็นของผู้รับบริการ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและจากหลักฐานเชิงประจักษ์ บนพื้นฐานข้อเท็จจริงจากเอกสารหลักฐานต่างๆ
ในการดาเนินงานของหน่วยงาน โดยแบ่งเป็น 2 ตัวชี้วัดหลัก 9 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
1.1) การดาเนินงานขององค์กร (Organization Operation) ประเมินจากมุมมองการ
รับรู้ของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและจากหลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับการให้และเปิดเผย
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรฐานการปฏิบัติงาน ความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ การมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการ และการ
เข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
1.2) ระบบการร้องเรียนขององค์กร (Organization Complaint System) ประเมินจาก
มุมมองการรับรู้ ของผู้รั บบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ยและจากหลักฐานเชิงประจักษ์ เกี่ยวกับระบบ
การร้องเรียนของหน่วยงาน โดยแบ่งเป็นประเด็นการประเมิน ได้แก่ การตอบสนองข้อร้องเรียน ช่องทาง
การร้องเรียนและการแจ้งผลร้องเรียน
2) ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability)
ดัชนีความพร้อมรับผิด หมายถึง การปฏิบัติราชการตามภารกิจของเจ้าหน้าที่มีความ
รับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตน โดยคานึงถึงความสาเร็จของงาน ดัชนีนี้จะวัดระดับความรับผิดชอบ
ตามการปฏิบัติหน้าที่ (Accountability on Duties) ของผู้ปฏิบัติงาน คือ เจ้าหน้าที่ของรัฐในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ และพฤติกรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
โดยมุ่งผลสาเร็จของงาน โดยประเมินจากมุมมองความคิดเห็นของผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของหน่วยงาน มี 1 ตัวชี้วัด คือ ความรับผิดชอบตามการปฏิบัติหน้าที่
3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – Free Index)
ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน หมายถึง พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของ
รัฐที่มีการดาเนินการโดยเป็นธรรมและโปร่งใส เป็นไปตามกระบวนการมาตรฐานในระหว่างการส่งมอบ
บริการหรือขั้นตอนการให้บริการ ไม่เลือกปฏิบัติเมื่อได้รับการเสนอเงื่อนไขพิเศษหรือจูงใจ เพื่อให้ได้มา
ซึ่งผลประโยชน์ส่วนตน กลุ่ม หรือพวกพ้อง หากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีพฤติกรรมเหล่านี้มาก และ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติงานตามกระบวนการมาตรฐานหรือขั้นตอนการให้บริการด้วยความเป็น
ธรรมแล้ว ก็จะส่งผลให้หน่วยงานมีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ดัชนีนี้จะวัดระดับการ
รับรู้จาก 2 มุมมอง ได้แก่ การรับรู้ข้อมูลการทุจริต (Perceived Corruption) และประสบการณ์ตรง
(Experience) ของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแบ่งเป็น 2 ตัวชี้วัด ดังนี้
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3.1) การรับรู้ข้อมูลการทุจริต (Perceived Corruption) ประเมินจากความคิดเห็นที่
เป็นการรับรู้ หรือเคยรับฟังเกี่ยวกับการรับสินบนในรูปแบบต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนกับการดาเนินงาน หรือการ
ให้บริการที่เป็นพิเศษจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงการรับรู้เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ
เป็นพิเศษ เพื่อผลประโยชน์ตอบแทนบางอย่างสาหรับตนเองและพวกพ้องหรือบุคคลอื่นๆ
3.2) ประสบการณ์ตรงการทุจริต (Experienced Corruption) ประเมินจากความคิดเห็น
ที่เป็นประสบการณ์ตรงที่เกี่ยวกับการถูกร้องขอให้เงินพิเศษ เรี่ยไร ขอรับบริจาค ความบันเทิงต่างๆ หรือ
ผลประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ให้บริการเพื่อแลกเปลี่ยนกับการดาเนินงาน หรือการ
ให้บริการจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ
4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture)
ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร หมายถึง หน่วยงานภาครัฐมีการปฏิบัติราชการตาม
ภารกิจของหน่วยงานที่ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม จรรยาวิชาชีพ และการมีระบบ
การต่อต้านการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ ดัชนี นี้เป็นการประเมินการรับรู้จากมุมมองของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานและจากข้อเท็จจริงของเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ของหน่วยงาน ตลอดจนข้อมูลการถูก
ชี้มูลความผิดจากสานักงาน ป.ป.ช. และสานักงาน ป.ป.ท. มาใช้ประเมิน แบ่งเป็น 2 ตัวชี้วัด ดังนี้
4.1) วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture) ประเมินการรับรู้จากมุมมองของเจ้าหน้าที่
ในหน่ว ยงานเกี่ยวกับการปฏิบั ติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามประมวลจริยธรรมขององค์กร โดยยึด
ความสาเร็จ ความมีมาตรฐาน ความมีคุณภาพ ความโปร่งใสและตรวจสอบได้เป็นหลักในการปฏิบัติงาน
4.2) การต่อต้านการทุจริตขององค์กร (Anti-Corruption Practices) ประเมินการรับรู้
จากมุมมองของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เกี่ยวกับกระบวนการดาเนินงานด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต การเผยแพร่แนวความคิดการต่อต้านการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ระบบการป้องกัน
การทุจริตภายในหน่วยงาน กระบวนการตรวจสอบและลงโทษผู้กระทาความผิด การรับเงินพิเศษ การ
ขอรับบริจาค การอานวยความสะดวก การรับของขวัญ การรับเงิน และการรับสิทธิประโยชน์ในเทศกาล
ต่างๆ
ส่ ว นการประเมิ น ข้ อ เท็ จ จริ ง จากเอกสารหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ ข องหน่ ว ยงานนั้ น
เกี่ยวกับกระบวนการดาเนินการเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน การรวมกลุ่มเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส และ
การดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตลอดจนการถูกชี้มูลความผิดจากสานักงาน ป.ป.ช.
และสานักงาน ป.ป.ท. ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
5) ดัชนีคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน (Work Integrity Index)
ดัชนีคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน หมายถึง ระบบการบริหารงานของหน่วยงานที่มี
การบริหารจัดการที่ดี ยึดระบบคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน มุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวม ดัชนีนี้
เป็นการวัดระบบการบริหารงานภายในหน่วยงาน ในเรื่องของการบริหารงานบุคคล (Personnel Management)
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ยึดหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ การสรรหา การพัฒนาและการรักษาทรัพยากรมนุษย์ การบริหาร
งบประมาณ (Budget Execution) ยึดหลักความคุ้มค่า หมายถึง หน่วยงานมีการใช้จ่ายงบประมาณ
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการและตรงตามวัตถุประสงค์ การใช้จ่ายงบประมาณ และความเป็นธรรม
ในการมอบหมายงาน (Fairness in Work Assignment) ยึดหลักการคานึงถึงความรู้ ความสามารถ และ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยดัชนีนี้เป็นประเมินจากมุมมองความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ของรัฐภายใน
หน่วยงาน แบ่งเป็น 3 ตัวชี้วัด คือ
5.1) การบริหารงานบุคคล (Personnel Management) ประเมินจากประสบการณ์ตรง
และการรับรู้จากมุมมองของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
5.2) การบริหารงบประมาณ (Budget Execution) ประเมินการรับรู้จากมุมมองของ
เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
5.3) ความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน (Fairness in Work Assignment) ประเมินจาก
ประสบการณ์ตรงและการรับรู้จากมุมมองของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
5.2 ค่านาหนักดัชนีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานภาครัฐ
โดยคณะผู้วิจัยจะคานวณคะแนนจากข้อคาถามตามแบบที่สานักงาน ป.ป.ช. และ
สานักงานป.ป.ท. กาหนด ทั้ง 5 ด้าน ดังนี้
ตาราง แสดงค่านาหนักดัชนี
ดัชนี
1. ความโปร่งใส (Transparency)
2. ความพร้อมรับผิด (Accountability)
3. ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption –
Free Index)
4. วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture)
5. คุณธรรมการทางานในหน่วยงาน (Work Integrity)
รวม

ค่านาหนัก (ร้อยละ)
26
18
22
16
18
100
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5.3 เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ เป็นการให้คะแนนจากการประเมินผลแบบสารวจความคิดเห็นบุคลากรในหน่วยงาน (Internal Integrity
& Transparency Assessment : IIT) แบบสารวจความคิดเห็นผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External
Integrity & Transparency Assessment : EIT) และแบบสารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based
Integrity & Transparency Assessment : EBIT) โดยคณะที่ปรึกษาได้ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสังคมศาสตร์
ในการประมวลผล โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติในรูปแบบร้อยละ (Percent) และค่าเฉลี่ย (Mean) ที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการดาเนินการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1) การให้คะแนนตามแบบสารวจความคิดเห็นบุคลากรในหน่วยงาน (Internal Integrity
& Transparency : IIT) และแบบสารวจความคิดเห็นผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(External
Integrity & Transparency : EIT) เป็นการให้คะแนนตามคาตอบของผู้รับการประเมิน ซึ่งมีลักษณะเป็น
ตัวเลือก ๒ หรือ ๔ ตัวเลือก โดยทาการแทนค่าคาตอบในแต่ละข้อคาถามเป็นค่าคะแนน ระหว่าง 0 - 100
ตามตัวเลือกที่มีความแตกต่างกัน
2) การให้คะแนนตามแบบสารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based Integrity
& Transparency : EBIT) เป็นการให้คะแนนตามคาตอบของหน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน รวมไปถึง
ความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารหลักฐานประกอบที่หน่วยงานจัดส่งมาพร้อมกับแบบสารวจ โดย
กาหนดให้แต่ละคาถามมีคะแนนระหว่าง 0 - 100 คะแนน
3) การคานวณคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 255๙
3.๑) การคานวณคะแนนจากแบบสารวจความคิดเห็นบุคลากรในหน่วยงาน (Internal
Integrity & Transparency : IIT) มีดังนี้ 1) คะแนนแต่ละข้อคาถาม หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของข้อคาถาม
นั้น 2) คะแนน IIT ของดัชนี หมายถึง ผลรวมของคะแนนแต่ละข้อคาถาม IIT ในดัชนี
3.๒) การคานวณคะแนนจากแบบสารวจความคิดเห็นผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(External Integrity & Transparency : EIT) มีดังนี้ 1) คะแนนแต่ละข้อคาถาม หมายถึงคะแนนเฉลี่ยของ
ข้อคาถามนั้น 2) คะแนน EIT ของดัชนี หมายถึง ผลรวมของคะแนนแต่ละข้อคาถาม EIT ในดัชนี
3.๓) การคานวณคะแนนจากแบบสารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based
Integrity & Transparency : EBIT) ได้แก่ คะแนน EBIT ของดัชนี หมายถึง ผลรวมของคะแนนแต่ละข้อ
คาถาม EBIT ในดัชนี
3.๔) การคานวณคะแนนของดัชนี คะแนนของดัชนี หมายถึง ร้อยละของผลรวม
คะแนน IIT, EIT และ EBIT ในดัชนี
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3.๕) การคานวณคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (คะแนน ITA) คะแนน ITA หมายถึง ผลรวมของคะแนนดัชนีที่ถ่วงค่าน้าหนัก
กรณีไม่สามารถให้คะแนนได้ เช่น
1) หน่วยงานไม่ได้มีภารกิจหรือไม่มีการถูกวัดในข้อคาถาม/ประเด็นสารวจ/ตัวชี้วัดย่อย/
ตัวชี้วัดนั้น
2) ตัวอย่างที่จะนามาใช้วิเคราะห์ในข้อคาถาม/ประเด็นสารวจ/ตัวชี้วัดย่อย/ตัวชี้วัดนั้น
มีจานวนน้อยกว่าจานวนตัวอย่างที่มีความเหมาะสมทางสถิติ
กรณีข้างต้นจะไม่นาข้อคาถามนั้นมาร่วมคานวณคะแนน

6. เกณฑ์การแปลผลคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ
ค่าคะแนนของผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ มีค่าคะแนนระหว่าง 0 – 100 คะแนน วิเคราะห์ข้อมูลโดยให้น้าหนักแต่ละข้อคาถามในแบบสารวจ
จาก 3 แหล่ง ได้แก่ แบบสารวจความคิดเห็นบุคลากรในหน่วยงาน (Internal Integrity & Transparency
Assessment : IIT) แบบสารวจความคิดเห็นผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External Integrity &
Transparency Assessment : EIT) และแบบสารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based Integrity
& Transparency Assessment : EBIT) โดยเกณฑ์การให้คะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้
80 – 100 คะแนน = มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานสูงมาก
60 – 79.99 คะแนน = มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานสูง
40 – 59.99 คะแนน = มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานปานกลาง
20 – 39.99 คะแนน = มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานต่า
0 – 19.99 คะแนน = มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานต่ามาก
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7. แผนผังขันตอนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐของกรมทางหลวง
ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานส่งเสริมจริยธรรม
กองการเจ้าหน้าที่

กระบวนการ
ที่ปรึกษาโครงการฯแจ้งรายละเอียดและกาหนดการดาเนินงาน
ของการประเมินคุณธรรมฯ ให้กรมทางหลวงรับทราบ
อธิบดีมอบหมายให้กองการเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment - ITA)

กองการเจ้าหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบการประเมินทีไ่ ด้รับจาก
ที่ปรึกษาโครงการฯ และจัดทาบันทึกแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ส่งข้อมูลสาหรับการประเมินในแต่ละแบบให้กับกองการเจ้าหน้าที่

1) ข้อมูลบุคลากรของ
หน่วยงาน (ให้หน่วยงานใน
สังกัดส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง
ส่งข้อมูลบุคลากรของหน่วยงาน
ได้แก่ ชื่อ-สกุล,ตาแหน่ง,
สังกัด และเบอร์โทรศัพท์)
ให้กองการเจ้าหน้าที่ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด

2) ข้อมูลผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (ให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องส่งข้อมูลผูม้ ีส่วนได้
ส่วนเสีย และสานักงานพัฒนา
ระบบบริหาร (สพร.) จัดส่งข้อมูล
ผู้รับบริการจากกรมทางหลวง
ได้แก่ ชื่อ-สกุล/ ชื่อบริษัท, ที่อยู่
และเบอร์โทรศัพท์)

3) แบบสารวจหลักฐานเชิง
ประจักษ์ พร้อมเอกสารหลักฐาน
อ้างอิง (ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร่วมประเมินตามแบบสารวจการ
ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ พร้อม
แนบเอกสารหลักฐานยืนยันในส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของ
หน่วยงาน เพื่อรวบรวมจัดทาเป็น
ผลการดาเนินงานภาพรวมของ
กรมทางหลวง

กองการเจ้าหน้าที่รวบรวม วิเคราะห์ และเรียบเรียงจัดทา
เอกสารสาหรับข้อมูลทั้ง 3 ส่วน เสนออธิบดีเห็นชอบ
ก่อนจัดส่งข้อมูลให้ที่ปรึกษาโครงการฯ ตามกาหนดเวลา
เพื่อนาไปดาเนินการและประมวลผลคะแนนคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของกรมทางหลวงต่อไป
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ที่ปรึกษาโครงการฯ ประมวลคะแนนและแจ้งผลประเมินในส่วน
ของการสารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ให้กรมทางหลวงรับทราบ
ผลคะแนน และให้สามารถอุทธรณ์คะแนนหลักฐานเชิงประจักษ์
ได้ตามระยะเวลาที่ผู้ประเมินกาหนด
กรณีอุทธรณ์ กองการเจ้าหน้าทีป่ ระสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
ส่วนที่ต้องการเพิ่มคะแนน เพื่อขอหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
ชี้แจงการดาเนินงานของกรมทางหลวงในข้อที่ไม่ได้คะแนน นามา
จัดทาแบบคาขออุทธรณ์พร้อมแนบหลักฐานดังกล่าว เสนออธิบดี
พิจารณาเห็นชอบ ก่อนส่งให้ที่ปรึกษาโครงการฯ
ที่ปรึกษาโครงการฯ รับและพิจารณาการอุทธรณ์ และประมวลผล
คะแนนรวม ทั้ง 3 ส่วน ก่อนจัดทารายงานสรุปผลคะแนน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ พร้อมข้อเสนอแนะ
การพัฒนาการทางานของกรมทางหลวง ให้กรมทางหลวง
และสานักงาน ป.ป.ท. ทราบ
ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส จะเป็นตัวชี้วัด
ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ในการดาเนินการจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณของกรมทางหลวง
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ขันตอนการปฏิบัติงาน
1. ที่ป รึ กษาโครงการประเมิน คุณธรรมฯ ส่งหนังสื อแจ้ง กรมทางหลวง เรื่องรายละเอียดการ
ดาเนินการและกาหนดการจัดส่งข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่ต้องเข้ารับการประเมิน เพื่อการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจาปีงบประมาณ
2. กองการเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการประเมินคุณธรรมฯ ของกรมทางหลวง ตามที่
อธิบดีมอบหมาย
3. กองการเจ้าหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบการประเมิน และประสานงานดาเนินการจัดเก็บ
ข้อมูลทั้ง 3 แบบ ได้แก่ ข้อมูลบุคลากรของกรมทางหลวง, ข้อมูลผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และแบบสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์การดาเนินงานของกรมทางหลวง และเอกสารหลักฐาน
อ้างอิงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. กองการเจ้ าหน้ าที่ จั ดทาบั น ทึก แจ้ง ให้ ห น่ ว ยงานที่ เกี่ยวข้องจัดส่ ง ข้ อมู ล ส าหรับ ใช้ใ นการ
ประเมินทั้ง 3 ส่วน ตามที่ปรึกษาโครงการฯ กาหนด
4.1 การเก็บข้อมูลบุคลากรกรมทางหลวง กองการเจ้าหน้าที่ดาเนินการแจ้งขอข้อมูล
บุคลากรจากหน่วยงานในสังกัดส่วนกลาง 29 หน่วยงาน โดยให้ระบุ ชื่อ -สกุล ,
ตาแหน่ง และเบอร์ โทรศัพท์ ตามแบบฟอร์มที่กาหนด ส่งให้กองการเจ้าหน้าที่ เพื่อ
รวบรวมเตรียมส่งให้ ที่ปรึกษาโครงการฯ (ทางที่ปรึกษาโครงการฯ จะส่งเจ้าหน้าที่
โครงการเข้ามาทอดแบบสอบถามให้บุคลากรกรมทางหลวงร่วมประเมินกรมฯ โดย
กองการเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้ประสานงานการดาเนินการดังกล่าวฯ)
4.2 การเก็บข้อมูลผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กองการเจ้าหน้าที่ดาเนินการแจ้ง
ขอข้อมูลผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลผู้รับบริการจาก
สานักงานพัฒนาระบบบริหาร (สพร.) ได้แก่ชื่อ-สกุล/ชื่อบริษัท, ที่อยู่ และเบอร์
โทรศัพท์ ตามแบบฟอร์มที่กาหนด เพื่อรวบรวมเตรียมส่งให้ที่ปรึกษาโครงการฯ
4.3 การตอบแบบสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์การดาเนิน งานของกรมทางหลวง
พร้ อมเอกสารหลักฐานอ้า งอิง กองการเจ้าหน้าที่ ดาเนินการแจ้งหน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้องร่วมประเมิน ตามแบบสารวจการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ พร้อมให้แนบ
เอกสารหลักฐานอ้างอิง ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของหน่ วยงาน เพื่อ
รวบรวมจั ด ทาเป็ น ผลการดาเนินงานภาพรวมของกรมทางหลวงเตรียมส่ งให้ ที่
ปรึกษาโครงการฯ
5. กองการเจ้าหน้าที่จะรวบรวม วิเคราะห์ และเรียบเรียงข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดทาเอกสารส าหรับ ข้อมูล ทั้ง 3 ส่ ว น เสนออธิบดีเห็ นชอบ ก่อนจัดส่ งข้อมูล ให้ ที่ปรึ กษา
โครงการฯ ตามกาหนดเวลา เพื่อนาไปดาเนินการและประมวลผลคะแนนคุณธรรมและความ
โปร่งใสการดาเนินงานของกรมทางหลวงต่อไป
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6. ที่ปรึกษาโครงการฯ ประมวลคะแนนและแจ้งผลการประเมินในส่วนของการสารวจการใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์ ให้กรมทางหลวงรับทราบ
7. กรมทางหลวงสามารถอุทธรณ์ผลคะแนนได้ โดยส่งหลักฐานอ้างอิงเพิ่มเติมในข้อที่ต้องการขอ
เพิ่มคะแนน กรณีอุทธรณ์ กองการเจ้าหน้าที่ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนที่ต้องการ
เพิ่มคะแนน เพื่อขอหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมชี้แจงการดาเนินงานของกรมทางหลวงในข้อที่
ไม่ได้คะแนน นามาจัดทาแบบคาขออุทธรณ์พร้อมแนบหลักฐานดังกล่าว เสนออธิบดีพิจารณา
เห็นชอบ ก่อนส่งให้ที่ปรึกษาโครงการฯ
8. ที่ป รึกษาโครงการฯ รับ และพิจารณาการอุทธรณ์ และประมวลผลคะแนนรวมทั้ง 3 ส่ ว น
(คะแนนประเมินจากความคิดเห็นของบุคลากรกรมทางหลวง, คะแนนประเมินความคิดเห็น
ของผู้รับบริการ/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมทางหลวง และคะแนนการประเมินแบบสารวจ
หลักฐานเชิงประจักษ์ของกรมทางหลวง) และจัดทารายงานสรุปผลคะแนนการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสฯ พร้อมข้อเสนอแนะการพัฒนาการทางานของกรมทางหลวง แจ้งให้กรมทางหลวง
และสานักงาน ป.ป.ท. ทราบ
9. ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมฯ นามาเป็นตัวชี้วัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในการดาเนินการจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณของกรมทางหลวง

การประเมินมาตรฐาน
ความโปร่งใสและตรวจสอบได้
ของส่วนราชการ สานักงาน ก.พ.
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การประเมินมาตรฐานความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของส่วนราชการ
1. ความหมาย
การประเมิน มาตรฐานความโปร่งใสและตรวจสอบได้ หมายถึง การดาเนินการให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทาข้อมูลเอกสารหลักฐานตามรายละเอียดการประเมินมาตรฐานความโปร่งใส
ส่งมายังกองการเจ้ าหน้าที่เพื่อศึกษาวิเคราะห์ พร้อมประมวลผลเพื่อสรุปผลการประเมินมาตรฐาน
ความโปร่งใสในภาพรวมของกรม นาเสนอคณะกรรมการฯ ก่อนส่งสานักงาน ก.พ.

2. ความเป็นมา
ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2553 เห็นชอบเครื่องมือวัดความโปร่งใส
และตรวจสอบได้ และส านักงาน ก.พ.ได้ดาเนินการส่ งเสริมให้ ทุกส่วนราชการมีความรู้ความเข้าใจใน
หลักการและขั้นตอนเกี่ยวกับการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสและประเมินตนเองเพื่อพัฒนาการดาเนินการ
ของส่วนราชการให้มีความโปร่งใสเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ต่อมาสานักงาน ก.พ. ได้พัฒนาตัวชี้วัด
มาตรฐานความโปร่งใส โดยบูรณาการตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานอื่นๆ ได้แก่ สานักงาน ป.ป.ช.
สานั กงาน ก.พ.ร. และสานั กงานปลั ดส านักนายกรัฐมนตรี ซึ่ง อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการเสริมสร้าง
จริยธรรมเพื่อราชการใสสะอาด ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 28 มกราคม 2558 เห็นชอบ
“เครื่ องมื อวั ดความโปร่ งใสและตรวจสอบได้ ของส่ ว นราชการ” ที่ พั ฒ นาเกณฑ์ การสร้ างมาตรฐาน
ความโปร่งใสขึ้น

3. กฎหมายและระเบียบที่เกีย่ วข้อง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ เห็นชอบเครื่องมือวัดความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ ข องส่ ว นราชการตามที่ ส านั กงาน ก.พ. เสนอ และให้ ส่ ว นราชการน าไปปรั บ ใช้ ต าม
ความเหมาะสม
- หนังสือสานักงาน ก.พ. เรื่องการประเมินผลมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ
- คู่มือแนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ
-

4. คณะกรรมการประเมินผลการจัดทามาตรฐานความโปร่งใสของกรมทางหลวง
1. องค์ประกอบ
1.1 รองอธิบดี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
1.2 ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและกระบวนงาน
1.3 ผู้เชี่ยวชาญด้านความโปร่งใสและการตรวจสอบได้
1.4 ผู้แทนกลุ่มผู้ใช้บริการ

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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1.5 นักวิชาการอิสระ
1.6 ผู้แทนสื่อมวลชน
1.7 ............................
1.8 .............................

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ
เลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

2. อานาจหน้าที่
2.1 ดาเนินการตรวจสอบและประเมินผลการจัดทามาตรฐานความโปร่งใสของกรม.......ใน
4 มิติหลัก 13 ตัวชี้วัดย่อยตามคู่มือแนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในองค์กร
2.2 ดาเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

5. หลักเกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์การให้คะแนนประเมินตัวชี้วัดมาตรฐานความโปร่งใส
การประเมินมาตรฐานความโปร่งใสในแต่ละตัวชี้วัดเป็นการประเมินแบบขั้นบันได เกณฑ์การ
ประเมิน จะพิ จ ารณาจากความก้า วหน้ า ของงานตามระดั บขั้ นความส าเร็จ (Milestone) หรื อระดั บ
ความสมบูรณ์ในการทางานเพื่อบรรลุเป้าหมายในแต่ละตัวชี้วัด ตัวชี้วัดหนึ่งประกอบด้วยระดับคะแนน
0 – 5 จากระดับความสมบูรณ์น้อยไปสู่ระดับความสมบูรณ์มาก
เกณฑ์การประเมินและระดับคะแนนของ 13 ตัวชี้วัด ใน 4 มิติหลัก มีดังนี้
มิติที่ 1 ด้านนโยบาย/ผู้บริหาร และความพยายาม/ริเริ่มของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส
ตัวชี้วัดที่ 1.1 มีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับความโปร่งใส (ตัวชี้วัดระดับกรม)
คะแนน
0
1
2

3

เกณฑ์การประเมิน
ไม่มีการกาหนดนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
มีการกาหนดนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมโดย
ผู้บริหารและคณะกรรมการจริยธรรมประจาส่วนราชการ
1. ตามคะแนนระดับที่ ๑ และ
2. มีแผนงานดาเนินการตามนโยบายฯ และแนวทางการประเมินผลตามนโยบาย
ดังกล่าวเป็นระยะๆ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมประจา
ส่วนราชการพร้อมทั้งสื่อสารไปยังเจ้าหน้าทีท่ ุกระดับด้วยช่องทางต่างๆ
1. ตามคะแนนระดับที่ ๒ และ
2. มีการกาหนดมาตรการ/วิธีการต่างๆ เพื่อสร้างจิตสานึก และวัฒนธรรม
หน่วยงานด้านความโปร่งใส อาทิ การประชุม การสัมมนา การรณรงค์เผยแพร่
สื่อต่างๆ การจัดทาคู่มือ เป็นต้น
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คะแนน
4
5

เกณฑ์การประเมิน
1. ตามคะแนนระดับที่ ๓ และ
2. มีการดาเนินการตามมาตรการ/วิธีการต่างๆ ตามที่ระบุ
1. ตามคะแนนระดับที่ ๔ และ
2. มีการติดตามและทบทวนการดาเนินการตามนโยบายเป็นระยะๆ พร้อมทั้ง
จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินการประจาปี

ตัวชี้วัดที่ 1.2 บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมเรื่องความโปร่งใสในองค์กร
คะแนน
0
1
2
3
4
5

เกณฑ์การประเมิน
ผู้บริหารไม่แสดงบทบาทในการส่งเสริมเรื่องความโปร่งใส
ผู้บริหารให้ความสาคัญกับการกากับดูแลการปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ
จรรยาของหน่วยงาน
1. ตามคะแนนระดับที่ 1 และ
2. ผู้บริหารมีการสื่อสารถึงความสาคัญและแนวทางในการดาเนินการสร้าง
ความโปร่งใสของหน่วยงาน
1. ตามคะแนนระดับที่ 2 และ
2. มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบเรื่องความโปร่งใสอย่างชัดเจน พร้อมทั้งจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
1. ตามคะแนนระดับที่ 3 และ
2. กาหนดกิจกรรมด้านความโปร่งใสเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการประเมินผล
การปฏิบัติราชการรายบุคคล
1. ตามคะแนนระดับที่ 4 และ
2. มีการกาหนดมาตรการให้คุณให้โทษในการดาเนินการตามนโยบายด้าน
ความโปร่งใส

ตัวชี้วัดที่ 1.3 ความพยายาม/ริเริ่มของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส
คะแนน
0
1
2
3
4
5

เกณฑ์การประเมิน
ไม่มีแนวทางหรือกิจกรรมใดๆ เพื่อให้การทางานในหน่วยงานเกิดความโปร่งใส
มีแนวทางหรือกิจกรรมส่งเสริม/ปลูกจิตสานึกให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส 1 กิจกรรม
มีแนวทางหรือกิจกรรมส่งเสริม/ปลูกจิตสานึกให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส 2 กิจกรรม
มีแนวทางหรือกิจกรรมส่งเสริม/ปลูกจิตสานึกให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส 3 กิจกรรม
มีแนวทางหรือกิจกรรมส่งเสริม/ปลูกจิตสานึกให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส 4 กิจกรรม
มีแนวทางหรือกิจกรรมส่งเสริม/ปลูกจิตสานึกให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรมและต้องมีกิจกรรมใหม่ๆ ที่ไม่เคย
ทามาก่อน อย่างน้อย ๒ กิจกรรม
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มิติที่ 2 ด้านความเปิดเผย การมีระบบตรวจสอบภายในองค์กร และการมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัดที่ 2.1 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
คะแนน
0
1

2

3

4

5

เกณฑ์การประเมิน
ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
จัดสถานที่/จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารสาหรับให้บริการข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙
แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เพื่อให้ประชาชนสามารถ
เข้าตรวจสอบและสืบค้นข้อมูลข่าวสารได้สะดวก รวดเร็ว โดยมีผู้บริหารระดับ
รองหัวหน้าส่วนราชการรับผิดชอบการปฏิบัติงานเป็นการเฉพาะ พร้อมทั้งมี
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลข่าวสารเป็นการเฉพาะ มีป้ายบอกที่ตั้ง
ศูนย์ฯของชัดเจน
1. ตามคะแนนระดับที่ ๑ และ
2. มีข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 และข้อมูลเกี่ยวกับการกาหนดราคากลาง
การประกวดราคา ประกาศสอบราคา จัดทาสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเป็นราย
เดือน พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์หน่วยงานหรือช่องทางอื่นๆ ตามความ
เหมาะสม
1. ตามคะแนนระดับที่ 2 และ
2. มีข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 ครบถ้วนเป็นปัจจุบนั และจัดทาดัชนีข้อมูล
ข่าวสารไว้ให้บริการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอย่างชัดเจน เพื่อให้การสืบค้นข้อมูลทา
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
1. ตามคะแนนระดับที่ ๓ และ
2. จัดเก็บสถิติและสรุปผลการมาใช้บริการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารรายงานให้
ผู้บริหารของส่วนราชการทราบอย่างสม่าเสมอ (รายเดือนหรือรายไตรมาส) และ
มีการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๗ ในการ
ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วโดยมีเรื่องที่สามารถ
ตอบสนอง หรือให้บริการข้อมูลข่าวสารได้ครบถ้วน ร้อยละ ๑๐๐
1. ตามคะแนนระดับที่ ๔ และ
2. เผยแพร่ข้อมูล โดยเฉพาะในประเด็นที่สาธารณะให้ความสนใจส่งผลกระทบ
ต่อประชาชนโดยตรง และเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามภารกิจ (Core
function) โดยเฉพาะการดาเนินโครงการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าสูง เช่น รายงาน
การศึกษา ความเป็นไปได้ของโครงการขนาดใหญ่ รายงานการประเมินคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมของโครงการขนาดใหญ่ สัญญาสัมปทาน สัญญากับบริษัทเอกชน
เป็นต้น

หมายเหตุ : 1. ตัวชี้วัด 2.1 เป็นตัวชี้วัดระดับกรม
2. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ว่าด้วยการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 7 และมาตรา 9
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ตัวชี้วัดที่ 2.2 การมีมาตรฐานการให้บริการประชาชน และประกาศให้ทราบ
คะแนน
0
1
2
3

4
5

เกณฑ์การประเมิน
ไม่มีการกาหนดขั้นตอนและการระยะเวลาการให้บริการ
มีการกาหนดขั้นตอนและการระยะเวลาการให้บริการ
1. ตามคะแนนระดับที่ ๑ และ
2. ประกาศขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เฉพาะภายในสถานที่ให้บริการ
1. ตามคะแนนระดับที่ ๒ และ
2. มีการจัดลาดับการ ให้บริการ ก่อน-หลัง และอัตราการให้บริการ (ถ้ามี) ให้
ผู้รับบริการรับทราบอย่างชัดเจนทางช่องทางต่างๆ อาทิ สื่ออิเล็กทรอนิกส์
หนังสือพิมพ์ วารสาร แผ่นพับ วิทยุ โทรทัศน์
1. ตามคะแนนระดับที่ ๓ และ
2. มีช่องทางให้ผู้รับบริการเข้าถึงข้อมูลตามคะแนนระดับที่ 3 ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว
1. ตามคะแนนระดับที่ ๔ และ
2. มีระบบป้องกันหรือตรวจสอบการละเว้นไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นตอนที่
กาหนดพร้อมทั้งชี้แจงให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ

ตัวชี้วัดที่ 2.3 การมีระบบตรวจสอบภายในที่ดาเนินการตรวจสอบมากกว่าเรื่องเงิน/บัญชี
คะแนน
เกณฑ์การประเมิน
ไม่มีการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
0
มีการตรวจสอบภายในของส่วนราชการเฉพาะเรื่องเงิน/บัญชี
1
มีการตรวจสอบภายในของส่วนราชการมากกว่าเรื่องเงิน/บัญชี 2 เรื่อง/ด้าน
2
มีการตรวจสอบภายในของส่วนราชการมากกว่าเรื่องเงิน/บัญชี 3 เรื่อง/ด้าน
3
มีการตรวจสอบภายในของส่วนราชการมากกว่าเรื่องเงิน/บัญชี 4 เรื่อง/ด้าน
4
มีการนาผลประเมินการตรวจสอบภายในไปใช้ปรับปรุงการทางานให้มี
5
ประสิทธิภาพและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ

ตัวชี้วัดที่ 2.4 การเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองต่อสาธารณะ
คะแนน
0
1
2
3

เกณฑ์การประเมิน
ไม่มีการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและผลประเมินการตรวจสอบภายในของ
หน่วยงานต่อสาธารณะ
มีการเผยแพร่ผลการปฏิบตั ิงานและผลประเมินการตรวจสอบภายในของ
หน่วยงานภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
มีการเผยแพร่ผลการปฏิบตั ิงานและผลประเมินการตรวจสอบภายในของ
หน่วยงานภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบ และผูบ้ ริหารระดับสานัก/กอง ขึ้นไป
มีการเผยแพร่ผลการปฏิบตั ิงานและผลประเมิน การตรวจสอบภายในของ
หน่วยงานภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบ และผูบ้ ริหารระดับสานัก/กองขึ้นไป
ต่อสาธารณะอย่างน้อย ๑ ช่องทาง
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คะแนน

เกณฑ์การประเมิน

4

มีการเผยแพร่ผลการปฏิบตั ิงานและผลประเมิน การตรวจสอบภายในของ
หน่วยงานภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบ และผูบ้ ริหารระดับสานัก/กองขึ้นไปต่อ
สาธารณะอย่างน้อย ๒ ช่องทาง
มีการเผยแพร่ผลการปฏิบตั ิงานและผลประเมินตรวจสอบภายในของหน่วยงาน
ภายในหน่วยงาน ที่รับผิดชอบ และผู้บริหารระดับสานัก/กองขึน้ ไป ต่อ
สาธารณะอย่างน้อย ๓ ช่องทาง

5

ตัวชี้วัดที่ 2.5 การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการ
คะแนน
0
1

2

3

4

5

เกณฑ์การประเมิน
ไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบตั ิราชการ
เผยแพร่งานตามภารกิจหลักของหน่วยงานให้สาธารณะชนได้รับทราบโดย
ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง เช่น website หรือเอกสารรายงานประจาปี อาทิ
- หน่วยงานประเภทนโยบาย/การบริหาร : เผยแพร่ในประเด็นการกาหนด
นโยบายสาธารณะ
- หน่วยงานประเภทบังคับใช้กฎหมาย : เผยแพร่ในประเด็นการควบคุม กากับ
ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ การพิจารณาอนุมัติ/
อนุญาตในแต่ละเรื่อง
- หน่วยงานประเภทสนับสนุนวิชาการ : เผยแพร่ในประเด็นเกี่ยวกับกิจกรรม/
โครงการที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศตามภารกิจของหน่วยงาน
- หน่วยงานประเภทบริการ : เผยแพร่ในประเด็นเกี่ยวกับการให้บริการตามภารกิจ
หลักของหน่วยงาน
1. ตามคะแนนระดับที่ ๑ และ
2. มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Stakeholder)ที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทาง และกระบวนการต่างๆ ในภารกิจหลักไม่
น้อยกว่า ๕๐%
1. ตามคะแนนระดับที่ ๒ และ
2. มีนโยบายให้ประชาชนและผู้มีสว่ นได้ส่วนเสีย (Stakeholder)เข้ามามีส่วน
ร่วมโดยระบุประเด็นที่ต้องการสร้างการมีส่วนร่วม ซึ่งต้องเป็นประเด็นที่มีความ
สอดคล้องกับภารกิจหลัก
1. ตามคะแนนระดับที่ ๓ และ
2. ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตามภารกิจหลักของหน่วยงานตามนโยบายได้
๕๐% โดยประชาชนดังกล่าวอาจมีคุณสมบัติ เช่น ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ
ผู้เชี่ยวชาญ ประชาชนผู้ได้รบั ประโยชน์
1. ตามคะแนนระดับที่ ๔ และ
2. ให้ประชาชนตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในระดับ ๔ คะแนนเข้ามามีส่วนร่วมตาม
ภารกิจหลักของหน่วยงานตามนโยบายได้ ๗๐% ของจานวนภารกิจที่ดาเนินการ
ขึ้นไป
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มิติที่ 3 ด้านการใช้ดุลพินิจ
ตัวชี้วัดที่ 3.1 การลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
คะแนน
0
1
2
3
4
5

เกณฑ์การประเมิน
เจ้าหน้าทีป่ ฏิบัติงานโดยใช้ดลุ ยพินิจส่วนตัว ในการปฏิบัติงาน
มีหลักเกณฑ์หรือแนวทางในการปฏิบัติงานที่อยู่ในภารกิจหลักของหน่วยงาน
1. ตามคะแนนระดับที่ 1 และ
2. มีคู่มือหรือการกาหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่อยู่ในภารกิจหลัก
ของหน่วยงาน
1. ตามคะแนนระดับที่ 2 และ
2. มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นระบบ
ทาให้สามารถสืบค้นได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
1. ตามคะแนนระดับที่ 3 และ
2. มีการนาข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้ปฏิบัติงาน
1. ตามคะแนนระดับที่ 4 และ
2. มีแนวทางการติดตามทบทวน กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ เพื่อนามา
ปรับปรุงหลักเกณฑ์แนวทางการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัดที่ 3.2 การลดการใช้ดุลพินิจในการบริหารงานบุคคล
3.2.1 การใช้ดุลพินิจในการบริหารงานบุคคล (การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร)
คะแนน
0
1
2
3
4
5

เกณฑ์การประเมิน
ไม่มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดาเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรของ
หน่วยงาน
มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดาเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรของหน่วยงาน
1. ตามคะแนนระดับที่ ๑ และ
2. มีระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานทีถ่ ูกต้องและ
เป็นปัจจุบัน สามารถนาข้อมูลทีม่ ีอยู่มาใช้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
1. ตามคะแนนระดับที่ ๒ และ
2. มีการจัดทาแผนอัตรากาลังของหน่วยงานล่วงหน้า
1. ตามคะแนนระดับที่ 3 และ
2. มีการวิเคราะห์และจัดทาแนวทางการดาเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
ของหน่วยงานที่เป็นไปตาม กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
1. ตามคะแนนระดับที่ ๔ และ
2. มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ แนวทางการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
และประกาศผลพร้อมระบุเหตุผลอย่างชัดเจน
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3.2.2 การใช้ดุลพินิจในการบริหารงานบุคคล (การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร)
คะแนน
0
1
2
3
4
5

เกณฑ์การประเมิน
ไม่มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดาเนินการบรรจุและแต่งตัง้ บุคลากรของหน่วยงาน
มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดาเนินการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรของหน่วยงาน
1. ตามคะแนนระดับที่ ๑ และ
2. มีระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานทีถ่ ูกต้องและ
เป็นปัจจุบัน สามารถนาข้อมูลทีม่ ีอยู่มาใช้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
1. ตามคะแนนระดับที่ ๒ และ
2. มีการจัดทาแผน ความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path)
1. ตามคะแนนระดับที่ 3 และ
2. มีการวิเคราะห์และจัดทาแนวทางการดาเนินการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรของ
หน่วยงานที่เป็นไปตาม กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
1. ตามคะแนนระดับที่ ๔ และ
2. มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ แนวทางการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรและ
ประกาศผลพร้อมระบุเหตุผลอย่างชัดเจน

3.2.3 การใช้ดุลพินิจในการบริหารงานบุคคล (การพัฒนาบุคลากร)
คะแนน
0
1
2
3
4
5

เกณฑ์การประเมิน
ไม่มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน
มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน ที่ครบถ้วนและ
เป็นปัจจุบัน
1. ตามคะแนนระดับที่ ๑ และ
2. มีระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานทีถ่ ูกต้องและ
เป็นปัจจุบัน สามารถนาข้อมูลทีม่ ีอยู่มาใช้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
1. ตามคะแนนระดับที่ ๒ และ
2. มีการจัดทา แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan)
1. ตามคะแนนระดับที่ 3 และ
2. มีการวิเคราะห์และจัดทาแนวทางการประเมินผลการพัฒนาบุคลากรของ
หน่วยงาน
1. ตามคะแนนระดับที่ ๔ และ
2. มีการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน
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ตัวชี้วัดที่ 3.3 การมีระบบบริหารความเสี่ยงด้านความโปร่งใส
คะแนน
0
1
2

3
4
5

เกณฑ์การประเมิน
ไม่มีระบบบริหารความเสี่ยงด้านความโปร่งใส
มีการกาหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยงด้านความโปร่งใส
1. ตามคะแนนระดับที่ ๑ และ
2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสีย่ งด้านความโปร่งใส และความเสี่ยงที่อาจเป็น
เหตุให้เกิดการทุจริต หรือ ละเว้นการปฏิบัติหน้าทีโ่ ดยมิชอบ หรือการปฏิบัติ
ราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบไม่เพียงพอ ขาดความ
เชื่อถือ ในความมีคุณธรรม จริยธรรม คานึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่า
ผลประโยชน์ส่วนรวม และการไม่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล
1. ตามคะแนนระดับที่ ๒ และ
2. มีการจัดทาแผนหรือกลยุทธ์ และกิจกรรมในการจัดการกับความเสี่ยงด้าน
ความโปร่งใส
1. ตามคะแนนระดับที่ ๓ และ
2. มีการดาเนินกิจกรรมตามแผนฯ อย่างเป็นรูปธรรม
1. ตามคะแนนระดับที่ ๔ และ
2. มีการติดตามผล และกาหนดแนวทางเฝ้าระวังความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ใน
อนาคต

มิติที่ 4 การมีระบบ/กลไกจัดการรับเรื่องร้องเรียน
ตัวชี้วัดที่ 4.1 การมีหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการดาเนินการต่อเรื่องร้องเรียน
คะแนน
0
1
2
3
4
5

เกณฑ์การประเมิน
ไม่มีการกาหนดหน่วยงาน/มอบหมายผู้รับผิดชอบโดยตรงในการดาเนินการต่อ
ข้อร้องเรียน
มีการกาหนดหน่วยงาน/มอบหมายผู้รับผิดชอบโดยตรงในการดาเนินการต่อเรื่อง
ร้องเรียน
1. ตามคะแนนระดับที่ 1 และ
2. มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่สะดวก รวดเร็ว
1. ตามคะแนนระดับที่ 2 และ
2. มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายในกรมทราบ (ว่าได้มีการ
มอบหมายหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ)
1. ตามคะแนนระดับที่ 3 และ
2. มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายในและภายนอกกรมทราบ (ว่า
ได้มีการมอบหมายหน่วยงาน/ผูร้ ับผิดชอบ)
1. ตามคะแนนระดับที่ 4 และ
2. มีการส่งเรื่องร้องเรียนให้ผู้รับผิดชอบดาเนินการ
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ตัวชี้วัดที่ 4.2 การมีระเบียบปฏิบัติในการดาเนินการต่อเรื่องร้องเรียน
คะแนน
เกณฑ์การประเมิน
ไม่มีการกาหนดระเบียบ/ขั้นตอนในการดาเนินการต่อเรื่องร้องเรียน
0
มีการกาหนดระเบียบปฏิบัติในการดาเนินการต่อเรื่องร้องเรียน
1
1. ตามคะแนนระดับที่ ๑ และ
2
3
4
5

2. มีขั้นตอนการปฏิบัติในการดาเนินการต่อเรื่องร้องเรียน
1. ตามคะแนนระดับที่ ๒ และ
2. มีการเผยแพร่ระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติต่อเรื่องร้องเรียนให้สาธารณชนทราบ
1. ตามคะแนนระดับที่ ๓ และ
2. มีการรายงานผลการดาเนินการต่อเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ
1. ตามคะแนนระดับที่ ๔ และ
2. มีการรายงานผลการดาเนินการต่อเรื่องร้องเรียน

6. แผนผังขั้นตอนการดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ

กระบวนการ

กลุ่มงานส่งเสริมจริยธรรม
กองการเจ้าหน้าที่

ศึกษากฎระเบียบ หลักเกณฑ์ คู่มอื หรือ แนวทางการ
ดาเนินการและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒. เจ้าหน้าทีก่ ลุ่มงาน
ส่งเสริมจริยธรรม กจ.
(๑ วันทาการ)

จัดทาบันทึกแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตาม
ตัวชี้วัด ดาเนินการจัดทาข้อมูลพร้อมเอกสาร
หลักฐานตามรายละเอียดเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานความโปร่งใส
เร่งรัด ติดตามและรวบรวมข้อมูลการรายงานจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กาหนด

๓. เจ้าหน้าทีก่ ลุ่มงาน
ส่งเสริมจริยธรรม กจ.
(๓0 วันทาการ)

๔. เจ้าหน้าทีก่ ลุ่มงาน
ส่งเสริมจริยธรรม กจ.
(15 วันทาการ)

๕. เจ้าหน้าทีก่ ลุ่มงาน
ส่งเสริมจริยธรรม กจ.
(7 วันทาการ)

ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลการรายงานพร้อมประมวลผลและ
สรุปผลการประเมินผลมาตรฐานความโปร่งใสในภาพรวมของ
กรมทางหลวง
นัดประชุมคณะกรรมการประเมินผลมาตรฐานความโปร่งใส
พิจารณาประเมินมาตรฐานความโปร่งใส
4 มิติหลัก 13 ตัวชี้วัดย่อย ของกรมทางหลวง

119

6. เจ้าหน้าทีก่ ลุ่มงาน
ส่งเสริมจริยธรรม กจ.
(7 วันทาการ)

ประมวลผลและสรุปผลการประเมินผลมาตรฐานความ
โปร่งใส ตามที่คณะกรรมการฯ เห็นชอบ พร้อมให้คณะ
กรรมการฯ ลงลายมือชื่อ
จัดทาบันทึกเสนอ อทล. ลงนามไปยังสานักงาน ก.พ.

7. เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน
ส่งเสริมจริยธรรม กจ.
(7 วันทาการ)

โดยผ่านผู้บังคับบัญชาตามลาดับขัน้ ตั้งแต่ ผู้อานวยการฝ่าย

8. เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน
ส่งเสริมจริยธรรม กจ.
(3 วันทาการ)

จัดส่งรายงานฯให้สานักงาน ก.พ.

ผอจ. , รทบ. และอทล.

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ศึกษากฎระเบียบ หลักเกณฑ์ คู่มือ หรือ แนวทางการดาเนินการและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทาบัน ทึกแจ้ งให้ห น่ว ยงานที่เกี่ยวข้องตามตัวชี้วัด ดาเนินการจัดทาข้อมูลพร้อมเอกสาร
หลักฐานตามรายละเอียดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานความโปร่งใส
(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)
3. เร่งรัด ติดตามและรวบรวมข้อมูลการรายงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กาหนด
4. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล การรายงาน พร้อมประมวลผลและสรุปผลการประเมินผลมาตรฐาน
ความโปร่งใสในภาพรวมของกรมทางหลวง
5. นัด ประชุ ม คณะกรรมการประเมิ น ผลมาตรฐานความโปร่ ง ใสพิ จ ารณาประเมิ น มาตรฐาน
ความโปร่งใส 4 มิติหลัก 13 ตัวชี้วัดย่อย ของกรมทางหลวง
6. ประมวลผลและสรุปผลการประเมินผลมาตรฐานความโปร่งใส ตามที่คณะกรรมการฯ เห็นชอบ
พร้อมให้คณะกรรมการฯ ลงลายมือชื่อ
7. จัดทาบันทึกเสนอ อทล. ลงนาม ไปยังสานักงาน ก.พ.
8. จั ด ส่ ง รายงานผลการประเมิ น มาตรฐานความโปร่ งใส พร้ อ มเอกสารประกอบที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ไปยังสานักงาน ก.พ.

การจัดทารายงานสรุปการกระทาที่มีการ
ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือน(แบบ จธ 01 และ จธ 02)
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การจัดทารายงานสรุปการกระทาที่มีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม
(แบบ จธ 01 และ จธ 02)
1. ความหมาย
การรายงานสรุปการกระทาที่มีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม หมายถึง การรายงานการจัดทา
รายงานการกระทาที่ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ดังนี้
ก. เมื่อกองการเจ้าหน้าที่ ได้รับเรื่องการกระทาที่มีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมแต่ละเรื่อง
จากหน่วยงานในสั งกัดกรมทางหลวง กองการเจ้าหน้าที่ จะต้ องรายงานไปยังสานักงานผู้ ตรวจการ
แผ่นดินทุกเรื่อง ภายใน 15 วันนับแต่ได้รับเรื่อง (จธ 01)
ข. กองการเจ้าหน้าที่ จัดทารายงานสรุปเรื่องร้องเรียนการกระทาที่มีการฝ่าฝืนประมวล
จริ ย ธรรมและผลคืบ หน้ า การดาเนิ น การในข้อ ก. รวมทั้ งกรณีไม่ มีการ้ องเรียนตามข้ อ ก. ทุ กรอบ
4 เดือนไปยังสานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (จธ 02)

2. ความเป็นมา
1. หนังสือสานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่ ผผ ๑๕/ว๑๗ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
แจ้งว่า ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 280 บัญญัติให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน
มีอานาจหน้าที่ในการเป็นที่ปรึกษา กากับ และควบคุมการดาเนินการตามประมวลจริยธรรมของผู้ดารง
ตาแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ จึงขอความร่วมมือมายังส่วนราชการ ให้รายงานการ
กระทาที่มีการฝ่าฝืน ประมวลจริยธรรม ซึ่งมีการร้องเรียนโดยตรงไปยังหน่วยงานของรัฐนั้นๆ ส่งให้
สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ตามแบบรายงานที่กาหนด
2. หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๗/๒๙ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๓ ได้ขอความ
ร่วมมือให้หน่วยงานของรัฐรายงานการกระทาที่มีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ซึ่งมีการร้องเรียนโดยตรง
ไปยังหน่วยงานของรัฐนั้นๆ ส่งให้สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยให้รายงานตามแนวทางและแบบ
รายงานที่สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินกาหนด

3. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. หนังสือสานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่ ผผ ๑๕/ว๑๗ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
2. หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๗/29 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2553
3. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
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4. แผนผังขั้นตอนการดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ

กระบวนการ

กลุ่มงานส่งเสริมจริยธรรม
กองการเจ้าหน้าที่

ศึกษากฎระเบียบ หลักเกณฑ์ คู่มอื หรือ แนวทางการ
ดาเนินการและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒. เจ้าหน้าทีก่ ลุ่มงาน
ส่งเสริมจริยธรรม กจ.
(๑ วันทาการ)

จัดทาบันทึกแจ้งเวียนให้หน่วยงานรายงานการฝ่าฝืน

๓. เจ้าหน้าทีก่ ลุ่มงาน
ส่งเสริมจริยธรรม กจ.
(15 วันทาการ)

เมื่อมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม
จากหน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวง ให้รายงานไปยัง
สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินภายใน ๑๕ วัน หรือ
รายงานมายัง กจ. โดยใช้แบบรายงาน จธ ๐๑

4. เจ้าหน้าทีก่ ลุ่มงาน
ส่งเสริมจริยธรรม กจ.
(15 วันทาการ)

เร่งรัด ติดตามและรวบรวมข้อมูลการรายงานจาก
หน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวงภายในเวลาที่กาหนด

5. เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน
ส่งเสริมจริยธรรม กจ.
(30 วันทาการ)

ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสรุปการรายงานการฝ่าฝืนฯ ตามแบบ
จธ ๐๑ พร้อมสรุปข้อมูลรายงานการฝ่าฝืนในความคืบหน้า
การดาเนินการในภาพรวมของกรมทางหลวง รายงานไปยัง
สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ทุกรอบ ๔ เดือน
ลงในแบบรายงาน จธ ๐๒

6. เจ้าหน้าทีก่ ลุ่มงาน
ส่งเสริมจริยธรรม กจ.
(7 วันทาการ)

7. เจ้าหน้าทีก่ ลุ่มงาน
ส่งเสริมจริยธรรม กจ.
(3 วันทาการ)

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

จัดทาบันทึกเสนอ อทล. ลงนามไปยังเลขาธิการสานัก

ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมข้อมูลรายงานการกระทาที่มีการฝ่า
ฝืนประมวลจริยธรรมของกรมทางหลวง (แบบ จธ ๐๒)

จัดส่งรายงานฯให้สานักงานผู้ตรวจการ
แผ่นดิน
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ศึกษากฎระเบียบ หลักเกณฑ์ คู่มือ หรือ แนวทางการดาเนินการและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทาบันทึกแจ้งเวียนให้หน่วยงานรายงานการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
3. จัดทาบันทึกเสนอ อทล. ลงนาม กรณีมีหน่วยงานแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน เพื่อส่งรายงานไปยังสานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ภายใน 15 วัน
โดยใช้แบบ จธ ๐๑
4. เร่งรัด ติดตามและรวบรวมข้อมูลการรายงานจากหน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวงภายในเวลาที่
กาหนด
5. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสรุปการรายงานการฝ่าฝืนฯ ตามแบบ จธ ๐๑ พร้อมสรุปข้อมูลรายงาน
การฝ่าฝืนในความคืบหน้าการดาเนินการในภาพรวมของกรมทางหลวง รายงานไปยังสานักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ทุกรอบ ๔ เดือน ลงในแบบรายงาน จธ ๐๒
6. จัดทาบันทึกเสนอ อทล. ลงนามไปยังเลขาธิการสานักผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมข้อมูลรายงาน
การกระทาที่มีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมของกรมทางหลวง (แบบ จธ ๐๒) โดยผ่าน
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับขั้นตั้งแต่ ผู้อานวยการฝ่าย ผอจ. และ รทบ.
7. ดาเนินการจัดส่งรายงานฯ ให้สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

การดาเนินการคัดเลือกข้าราชการ
พลเรือนดีเด่นของกรมทางหลวง
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การดาเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมทางหลวง
1. ความหมาย
การคั ด เลื อ กข้ า ราชการพลเรื อ นดี เ ด่ น เป็ น การคั ด เลื อ กข้ า ราชการพลเรื อ น และ
ลูกจ้างประจาของกรมทางหลวง เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการพลเรือน
และลู กจ้ า งประจ าซึ่ งได้ ป ระพฤติป ฏิบั ติ ตนเป็นแบบอย่ างที่ ดี เสี ยสละและอุทิ ศตนสร้างประโยชน์
แก่ทางราชการและประเทศชาติ

2. หลักการและเหตุผล
ด้วยทางราชการได้กาหนดให้วันที่ ๑ เมษายนของทุกปีเป็นวันข้าราชการพลเรือนซึ่งได้เริ่ม
ดาเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆได้ร่วมกันจัดงานวันข้าราชการ
พลเรือนเป็นประจาทุกปี การจัดงานวันข้าราชการพลเรือนได้มีการพัฒนาทั้งรูปแบบและวิธีการตลอดมา
จนกระทั่งในปี พ.ศ.๒๕๒๖ คณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ที่มีปลัดสานักนายกรัฐมนตรีเป็น
ประธานคณะกรรมการจั ดงานวัน ข้าราชการพลเรือน เห็ นชอบมอบหมายปลั ดกระทรวงศึกษาธิการ
เป็ น เจ้ า ภาพรั บ ผิ ด ชอบด าเนิ น งานในฐานะประธานอนุ กรรมการคั ดเลื อกข้ าราชการพลเรื อนดี เด่ น
ดาเนินการคัดเลือกข้าราชการดีเด่น เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการพลเรือน
และลูกจ้างประจา ซึ่งได้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เสียสละและอุทิศตนสร้างประโยชน์แก่
ทางราชการและประเทศชาติสมควรได้รับการยกย่องสรรเสริญ เป็นขวัญกาลังใจในการทางานต่อไป
ในการนี้ กรมทางหลวงได้มอบหมายให้คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น
ของกรมทางหลวง ซึ่ ง มี ท่ า นรองอธิ บ ดี ฝ่ า ยบริ ห ารเป็ น ประธานในการท าหน้ า ที่ พิ จ ารณาคั ด เลื อ ก
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ของกรมทางหลวงเป็นประจาทุกปี เพื่อประกาศเกียรติ คุณและยกย่องเชิดชู
เกียรติของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในวันข้าราชการพลเรือนวันที่ ๑ เมษายน ของทุกปี

3. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อยกย่องข้าราชการพลเรือนที่มีความประพฤติดีและมีผลการปฏิบัติงานดีเด่น
๒.๒ เพื่อเสริมสร้างขวัญและกาลังใจให้ข้าราชการพลเรือนดีเด่นกระทาความดีตลอดไป
๒.๓ เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณข้าราชการพลเรือนดีเด่นให้ปรากฏและให้เป็นตัวอย่าง
๒.๔ เพื่อเสริมสร้างภาพพจน์ของข้าราชการให้ดียิ่งขึ้น
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4. กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/4750 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558
- หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมทางหลวง

5. คณะกรรมการพิจารณาการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมทางหลวง
อธิบดีได้เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น , คณะอนุกรรมการ
คัดเลือกข้าราชการพลเรื อนดี เด่นในส่วนกลางและในภูมิภาค และการแบ่งหน่วยงานต่างๆ ในภูมิภาค
ออกเป็นแต่ละภาค ดังนี้
5.1 คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรมทางหลวง โดยได้รับการแต่งตั้ง
จากอธิบดีกรมทางหลวง
มีอานาจหน้าที่
(๑) กาหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ของกรมทางหลวง
(๒) พิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจาดีเด่น ของกรมทางหลวง
(3) ให้ ค าปรึ กษาแก่ คณะอนุ กรรมการและหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องในการคั ดเลื อก
ข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมทางหลวง ได้ตามความจาเป็นและเหมาะสม
(4) มีอานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานคัดเลือกข้าราชการพลเรือน
ดีเด่นของกรมทางหลวง
(5) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
5.2 คณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมทางหลวง แบ่งเป็นใน
ส่วนกลางและในภูมิภาค
มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) พิจารณาคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจาดีเด่น ของหน่วยงานในส่วนกลาง
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กรมทางหลวงกาหนด
(๒) สรุปผลการพิจารณาคัดเลือกให้คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของ
กรมทางหลวงต่อไป
(๓) ดาเนินการต่างๆในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจา
ของหน่วยงานในส่วนกลาง
(๔) ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
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6. คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
6.1 เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจากรมทางหลวง และต้องมีตาแหน่งสู งสุด ไม่เกิน
ตาแหน่งประเภทอานวยการระดับสูง และมีสถานะเป็นข้าราชการพลเรือน ในปีงบประมาณ นั้นๆ
6.2 เป็นผู้ที่มีระยะเวลาปฏิบัติราชการต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๕ ปีนับถึงวันที่ ๓0 กันยายน ของ
ปีนั้นๆ โดยให้นับต่อเนื่องทุกสังกัดที่รับราชการเป็นข้าราชการฝ่ายพลเรือน
- กรณีลาออกจากราชการและกลับเข้ารับราชการใหม่ ให้เริ่มต้นนับระยะเวลาปฏิบัติราชการ
ตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้กลับเข้ารับราชการใหม่
- การนับระยะเวลาปฏิบัติราชการให้นับระยะเวลาทวีคูณรวมเข้ากับระยะเวลาปฏิบัติ
ราชการปกติ
6.3 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษทางวินัยหรืออยู่ระหว่างสอบสวนทางวินัย
6.4 ไม่เป็นผู้อยู่ ระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวนในคดีอาญา หรืออยู่ระหว่างการ
ดาเนินคดีอาญาในศาล
6.5 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่โทษสาหรับความผิดที่
ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
6.6 ไม่เป็นผู้เคยได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นมาก่อน ตลอดระยะเวลารับ
ราชการนับต่อเนื่องทุกสังกัดที่รับราชการเป็นข้าราชการฝ่ายพลเรือน ในกรณีผู้ที่เคยได้รับการเสนอชื่อ
เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ในระดับกรมฯ มาแล้วแต่ยังไม่ได้รับการคัดเลือก
เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นในระดับกรมฯ นั้น หน่วยงานสามารถเสนอชื่อบุคคลเดิม เพื่อเข้ารับการ
พิจารณาคัดเลือกฯในครั้งต่อไปได้
6.7 เป็นผู้มีความประพฤติ ปฏิบัติตนชอบด้วยคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
ข้าราชการ เป็นที่ยอมรับของบุคคลในส่วนราชการและสังคม
6.8 เป็นผู้ได้รับการยอมรับ ยกย่อง ในสังคม ผู้ร่วมงานอย่างเปิดเผยทั้งต่อหน้าและลับหลัง
6.9 เป็นผู้มีความประพฤติปฏิบัติงานในหน้าที่และนอกเหนือหน้าที่ สม่าเสมอ เต็มใจ มีจิตมุ่ง
ผล สัมฤทธิ์ของงานที่รับผิดชอบ จนมีผลงานปรากฏที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการ ประชาชน มากกว่า
ผู้อื่นอย่างเด่นชัด
6.10 เป็ นผู้ มีผลงานเชิงประจักษ์ ดีเด่น เป็นที่ยอมรับ สมควรได้รับการยกย่อง โดย
คานึงถึงผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เป็นอันดับแรก ผลงานจากการอุทิศ ทุ่มเท เสียสละ เกิดประโยชน์ยิ่ง
กับส่วนราชการและประชาชน ทั้งนี้อาจปรากฏเป็นผลงานด้านเอกสารที่สืบค้นหาได้เชิงประจักษ์
- กรณีผลงานของลูกจ้างประจา ซึ่งมีข้อจากัดทางเอกสารเพราะลักษณะงานจะเป็น
ภาคปฏิบัติ ให้พิจารณาจากรูปธรรมของผลงานที่ยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นสาคัญ
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7. การกาหนดกลุ่มและจานวนผู้ได้รับคัดเลือก
กลุ่มของผู้เข้ารับการคัดเลือกจาแนกเป็น ๔ กลุ่ม โดยจาแนกกลุ่มตาแหน่งประเภทและระดับ ดังนี้
กลุ่มที่ ๑
กลุ่มที่ ๒
กลุ่มที่ ๓
กลุ่มที่ ๔
๑. ตาแหน่งประเภทอานวยการ ๑. ตาแหน่งประเภทอานวยการ ๑. ตาแหน่งประเภทวิชาการ ลูกจ้างประจา
- ระดับสูง
- ระดับต้น
- ระดับปฏิบัติการ
๒. ตาแหน่งประเภทวิชาการ ๒. ตาแหน่งประเภทวิชาการ ๒. ตาแหน่งประเภททั่วไป
- ระดับเชี่ยวชาญ
- ระดับชานาญการ
- ระดับปฏิบัติงาน
- ระดับชานาญการพิเศษ
- ระดับชานาญงาน
๓. ตาแหน่งประเภททั่วไป
- ระดับอาวุโส

8. วิธีการคัดเลือก
8.๑ ให้ผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับการคัดเลือกกรอกประวัติและผลงานตามแบบคัดเลือก
ที่กาหนด (แบบ ๒) โดยเขียนสรุปผลงาน หรือการปฏิบัติราชการที่ได้รับการยกย่องว่าดีเด่นและเป็นที่
ยอมรั บ นั บย้ อนหลั ง ๓ ปี (นั บถึงสิ้ นปี งบประมาณ) ความยาวไม่เกิ น ๒ หน้ากระดาษ และให้ หั วหน้ า
ส่วนราชการระดับผู้อานวยการกอง/สานัก/สานักงาน หรือเทียบเท่าของผู้ที่ ผู้สมควรได้รับการคัดเลือก
ลงนามเป็นผู้รับรอง
8.๒ หั วหน้าส่ว นราชการระดับผู้อานวยการกอง/สานัก /ส านักงาน หรือเทียบเท่า ของ
ผู้สมควรได้รับการคัดเลือกประเมินประวัติ และผลงานโดยให้ ค่าคะแนนตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด และให้
ผู้บังคับบัญชา แสดงความคิดเห็นในแบบประเมินให้ครบถ้วน (แบบ ๓) เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
คัดเลือก
8.3 คณะทางานคัดเลือกของหน่วยงานคัดเลือกข้าราชการหรือลูกจ้างประจาดีเด่นตาม
จานวนที่กาหนด

9. ขั้นตอนการคัดเลือก
9.1 ทุก หน่ว ยงานแต่งตั้งคณะทางานคัดเลือกของหน่ว ยงาน เพื่อพิจารณาคัดเลือ ก
ข้าราชการและลูกจ้างประจาดีเด่นในสังกัด ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด และให้ทุกหน่วยงานประกาศผลการ
คัดเลือกให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน พร้อมทั้งให้คณะทางานของหน่วยงานเสนอรายชื่อผู้ได้รับการ
คัดเลือก เอกสารประกอบการพิจารณา และเอกสารอื่นที่ เกี่ยวข้องตามแบบ 2 แบบ 3 และแบบ 4
พร้ อมรู ปถ่ายของผู้ ที่ได้รั บ การคัดเลื อกแต่งเครื่องแบบปกติขาวขนาด 1 นิ้ว จานวน 3 รูป โดยให้
ดาเนินการ ดังนี้
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(1) หน่วยงานในสังกัดส่วนกลาง นาเสนอคณะอนุกรรมการคัดเลือกฯ (ส่วนกลาง) โดยจัดส่ง
รายชื่อผู้ ได้รั บการคัดเลื อก เอกสารประกอบการพิจารณา และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามข้อ 7.1 ให้
กองการเจ้าหน้าที่เพื่อนาเสนอคณะอนุกรรมการคัดเลือกฯ (ส่วนกลาง)
(2) หน่วยงานในภูมิภาค นาเสนอคณะอนุกรรมการคัดเลือกฯ (ภูมิภาค) ตามที่กาหนด
ในข้อ 3.2.2 และให้จัดส่งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เอกสารประกอบการพิจารณา และเอกสารอื่นที่
เกี่ยวข้อง ตามข้อ 7.1 ให้สานักงานทางหลวงที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการคัดเลือกฯ ของ
แต่ละภาค
9.2 คณะอนุกรรมการคัดเลือกฯ (ส่วนกลางและภูมิภาค) พิจารณาคัดเลือกข้าราชการและ
ลูกจ้างประจาดีเด่น โดยให้ดาเนินการ ดังนี้
(๑) คัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจาให้ได้จานวนตามที่กาหนด (กลุ่มละ 1 คน รวม
ทุกกลุ่ม ไม่เกิน 4 คน) พร้อมทั้งประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจาดีเด่นในระดับ
ส่วนกลางและภูมิภาคตามที่กาหนดให้ทราบโดยทั่วไป
(๒) ให้ ส่ งรายชื่อ ผู้ ได้ รั บการคั ดเลื อก,เอกสารประกอบการพิ จ ารณา และเอกสารอื่น ที่
เกี่ยวข้องตามแบบ 2 แบบ 3 และแบบ 4 พร้อมรูปถ่ายของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแต่งเครื่องแบบปกติ
ขาว ขนาด 1 นิ้ ว จ านวน 3 รูป มาให้ กองการเจ้าหน้าที่ เพื่อจะได้นาเสนอคณะกรรมการคัดเลือก
ข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมทางหลวง
9.3 กองการเจ้ า หน้ า ที่ รวบรวมรายชื่ อ ผู้ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ ก พร้ อ มสรุ ป ข้ อ มู ล ของ
ข้าราชการและลูกจ้างประจาทั้งหมด ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะอนุกรรมการคัดเลือกฯ ของส่วนกลาง
และภูมิภาคเสนอ คณะกรรมการคัดเลือกฯ เพื่อพิจารณาคัดเลือกฯ ต่อไป
9.4 คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมทางหลวง พิจารณาคัดเลือกตาม
ขั้นตอน ดังนี้
(๑) พิจารณาคัดเลือกจากรายชื่อ เอกสาร หลักฐานต่างๆ และแบบคัดเลือกฯ ทั้งหมดของผู้ที่
สมควรได้รับการคัดเลือกฯ
(๒) สัมภาษณ์เพิ่มเติม หรือวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ กาหนด เช่น ให้จัดทา
ข้อมูลเพื่อนาเสนอผลงานในรูปแบบ Power Point
(๓) พิจารณาคัดเลือกให้เหลือกลุ่มละ ๓ คน รวม ๑๒ คน โดยคัดเลือกให้ได้ผู้ที่ได้รับรางวัล
ดีเด่น ๑ คน และชมเชย ๒ คนในแต่ละกลุ่ม หรือตามที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ กาหนดตามความ
เหมาะสม
9.5 กองการเจ้าหน้าที่ จัดทาเอกสารหลักฐานของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ดีเด่นของแต่ละ
กลุ่มเสนอ อธิบดีให้ความเห็นชอบ และเสนอคณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของ
กระทรวงศึกษาธิการเพื่อดาเนินการต่อไป
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10. การมอบรางวัลและการเชิดชูเกียรติคุณ
10.๑ กระทรวงศึกษาธิ การ ซึ่งได้รับมอบหมายจากปลั ดส านักนายกรัฐ มนตรีให้ เป็ น
ผู้ดาเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น กาหนดให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้รับรางวัลเพื่อเป็นการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติ และจัดพิธีมอบให้ในวันที่ ๑ เมษายนของทุกปี ดังนี้
(1) ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคา)
(2) ได้รับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ
(3) บันทึกประวัติและผลงานในหนังสือที่ระลึกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจาปี
10.2 กรมทางหลวง
(1) รางวัลสาหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมทางหลวง
จะได้รับรางวัล ดังนี้
๑) ได้รับโล่เกียรติยศในนามกรมทางหลวง
๒) ได้รับเงินรางวัล รายละ ๕,๐๐๐ บาท
๓) ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนและอัตราค่าจ้างประจาเป็นกรณีพิเศษ
๔) ได้รับทุนไปศึกษาและดูงานในต่างประเทศ จากกองทุนเพื่อการศึกษาและดูงาน
โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
(2) ผู้ได้รับรางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณยกย่องชมเชยในนามกรมทางหลวง
สำหรับรำงวัลที่ได้รับตำมข้อ 8.๒ ให้เป็นไปตำมที่คณะกรรมกำรคัดเลือกฯ กำหนดได้ตำมควำมเหมำะสม

11. กาหนดวันเวลาและสถานที่ การมอบรางวัล กองการเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป
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12. แผนผังขั้นตอนการดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ

กระบวนการ

กลุ่มงานส่งเสริมจริยธรรม
กองการเจ้าหน้าที่

ศึกษำกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ คู่มอื หรือ แนวทำงกำร

2. เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน
ส่งเสริมจริยธรรม กจ.
(7 วันทาการ)

ดำเนินกำรและเอกสำรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
จัดทำหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่นของ
กรมทำงหลวง และแจ้งเวียนให้หน่วยงำนดำเนินกำร

3. เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน
ส่งเสริมจริยธรรม กจ.
(7 วันทาการ)

จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรคัดเลือกข้ำรำชกำรพลเรือน
ดีเด่นของกรมทำงหลวง , คณะอนุกรรมกำรฯ ในส่วนกลำง

4. เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน
ส่งเสริมจริยธรรม กจ.
(3 วันทาการ)

จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรคัดเลือกข้ำรำชกำรพลเรือน
จัดทำบันทึกแจ้งเวียนหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกข้ำรำชกำร
ดีพลเรื
เด่นของกรมทำงหลวง
, คณะอนุกทรรมกำรฯ
ในส่วจนกลำง
อนดีเด่นของกรมทำงหลวงให้
ุกหน่วยงำนพิ
ำรณำ
มภิ ำค เสนอ อทล.
ลงนำม ตำม
คัดเลืและในภู
อกฯ และเสนอคณะอนุ
กรรมกำรฯ
หลักเกณฑ์ที่กำหนด

5. เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน
ส่งเสริมจริยธรรม กจ.
(30 วันทาการ)

6. เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน
ส่งเสริมจริยธรรม กจ.
(7 วันทาการ)
7. เจ้าหน้าที่กลุม่ งาน
ส่งเสริมจริยธรรม กจ.
(3 วันทาการ)
8. เจ้าหน้าที่กลุม่ งาน
ส่งเสริมจริยธรรม กจ.
(1 วันทาการ)

และในภูมภิ ำค เสนอ อทล. ลงนำม

รวบรวมรำยชื่อ และเอกสำรประกอบกำรคัดเลือกของผู้ได้รับ
กำรคัดเลือกกำรจำกคณะอนุกรรมกำรฯ ในส่วนกลำงและ
ในภูมิภำค เพื่อนำเสนอคณะกรรมกำรคัดเลือกฯของ
กรมทำงหลวง
จัดทาวาระการประชุม และประชุม
คณะกรรมการคัดเลือกฯของกรมทางหลวง
จัดทาหนังสือ พร้อมสรุปรายชื่อ รวมทั้งเอกสารประกอบการ
คัดเลือกของผู้ทไี่ ด้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือน
ดีเด่นของกรมทางหลวง เสนอ ผอจ. พิจารณาลงนาม
ก่อนเสนอ อทล. ลงนาม
ดาเนินการจัดส่งหนังสือที่ อทล. ลงนามเสนอต่อ
คณะอนุกรรมการคัดเลือกฯ ของกระทรวงศึกษาธิการ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ศึกษากฎระเบียบ หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกระทรวงศึกษาธิการ
2. จัดทาหลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมทางหลวง
3. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมทางหลวง ,
คณะอนุกรรมการฯในส่วนกลางและในภูมิภาค
4. จัดทาบันทึกแจ้งเวียนหลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมทางหลวง ให้
ทุกหน่วยงานพิจารณาคัดเลือกฯ และเสนอคณะอนุกรรมการฯตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
5. รวบรวมรายชื่อ และเอกสารประกอบการคัดเลือกของผู้ได้รับการคัดเลือกจากคณะอนุกรรมการฯ
ในส่วนกลางและในภูมิภาค เพื่อนาเสนอคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของ
กรมทางหลวง
6. จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมทางหลวงพิจารณาคัดเลือก
ข้าราชการและลูกจ้างประจา
7. จัดทาหนังสือ พร้อมสรุปรายชื่อ รวมทั้งเอกสารประกอบการคัดเลือกฯ ของผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมทางหลวง เสนอ ผอจ. พิจารณาลงนาม ก่อน
เสนอ อทล. ลงนาม
8. ดาเนินการจัดส่งหนังสือที่ อทล. ลงนามเสนอต่อคณะอนุกรรมการคัดเลือกฯ ของกระทรวง
ศึกษาธิการต่อไป

ภาคผนวก
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๒๑๙

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๖๒ ง

หนา ๗๓
ราชกิจจานุเบกษา

๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน
คําปรารภ
โดยที่รัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ กําหนดให
มาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํ ารงตําแหนงทางการเมื อง ข าราชการ หรื อเจาหน าที่ของรัฐ แตล ะ
ประเภทใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมที่กําหนดขึ้น โดยจะตองมีกลไกและระบบในการดําเนินงาน
เพื่อใหการบังคับใชเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกําหนดขั้น ตอนการลงโทษตามความรายแรง
แหงการกระทํา การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย
ก.พ. ในฐานะองคกรกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการพลเรือนไดพิจารณาโดยถี่ถวน
แลวเห็นวา ตําแหนงขาราชการพลเรือนทุกตําแหนงมีหนาที่ที่ตองปฏิบัติเพื่อใหราชการแผนดินในสวน
ที่ตนรับผิดชอบเกิดประโยชนสูงสุดแกสงั คม ดังนั้น การใชอํานาจเพื่อใหหนาที่ที่ตนรับผิดชอบลุลวง
ขาราชการพลเรือนทั้ง ปวงจึงต องมีคุณ ธรรม ซึ่ง เปน การอัน พึงทํ า เพราะนํา ประโยชนใ หเกิ ดแก
สว นรวมและตนเอง และศีล ธรรมซึ่ งเป น การอั น พึ งเวน เพราะเปน โทษแก สว นรวมและตนเอง
ประกอบกันขึ้นเปนจริยธรรมขาราชการพลเรือนอันเปนความประพฤติที่ดีงาม สมกับความเปนขาราชการ
อนึ่ง มาตรา ๒๘๐ ใหผูตรวจการแผนดินมีอํานาจหนาที่เสนอแนะหรือใหคําแนะนําในการ
จัดทําหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙ และสงเสริมใหผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ มีจิตสํานึกในดานจริยธรรม รวมทั้งมีหนาที่รายงานการกระทําที่มีการ
ฝา ฝน ประมวลจริย ธรรมเพื่อ ให ผู ที่รั บผิ ดชอบในการบั งคั บการใหเ ปน ไปตามประมวลจริย ธรรม
ดําเนินการบังคับใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙
ดังนั้น บุคคลผูดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนทุกตําแหนงจึงมีหนาที่ดําเนินการใหเปนไป
ตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ มีความเปน กลางทางการเมือง อํานวย
ความสะดวก และใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่น ในคานิยมหลัก
ของมาตรฐานจริ ย ธรรมสํ า หรั บ ผู ดํ า รงตํ า แหน ง ทางการเมื อ งและเจ า หน า ที่ ข องรั ฐ ๙ ประการ
ของสํานักงานผูตรวจการแผนดิน ดังนี้

๒๒๐

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๖๒ ง

หนา ๗๔
ราชกิจจานุเบกษา

๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

(๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(๒) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบ
(๓) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตนและไมมีผลประโยชน
ทับซอน
(๔) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย
(๕) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
(๖) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
(๗) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได
(๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร
เพื่อใหเปนไปตามความในมาตรา ๒๗๙ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ ประกอบคานิยมหลักสําหรับผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ อันผูตรวจการ
แผนดินไดใหคําแนะนําใหหนวยงานทั้งหลายถือปฏิบัติ ก.พ. โดยความเห็นชอบของคณะรัฐ มนตรี
จึงกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมขึ้นเปน ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน เพื่อ ใหขาราชการ
ทั้งหลายเกิดสํานึกลึกซึ้งและเที่ยงธรรมในหนาที่ ผดุงเกียรติและศักดิ์ศรีขาราชการควรแกความไววางใจ
และเชื่ อ มั่ น ของปวงชน และดํ า รงตนตั้ ง มั่ น เป น แบบอย า งที่ ดี ง าม สมกั บ ความเป น ข า ราชการ
ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ผูทรงเปนตัวอยางแหงธรรมจรรยาอันสูงสุดเพื่อใชบังคับเปนมาตรฐาน
กลางไว ดังตอไปนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๑ ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันครบเกาสิบวัน นับแต
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ขอ ๒ ในประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนนี้
“ประมวลจริยธรรม” หมายความวา ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน ฉบับนี้
“ขาราชการ” หมายความวา ขาราชการพลเรือน พนักงานราชการ และลูกจางในสังกัด
ราชการพลเรือน
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“หัวหนาสวนราชการ” หมายความรวมถึงผูวาราชการจังหวัดในกรณีที่เปนขาราชการสวนภูมิภาค
“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายความวา คณะกรรมการจริยธรรมประจําสวนราชการ
“ของขวัญ” หมายความวา ของขวัญตามกฎหมายประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตหรือกฎหมายเกี่ยวกับการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชน
สวนรวม
หมวด ๒
จริยธรรมขาราชการพลเรือน
ขอ ๓ ขาราชการตองยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระทําในสิ่งที่ถูกตองและเปนธรรม
โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้
(๑) ปฏิ บัติ ตามประมวลจริ ย ธรรมอย า งตรงไปตรงมา และไม กระทํา การเลี่ ยงประมวล
จริ ย ธรรมนี้ ในกรณีที่ มี ข อสงสั ยหรื อมี ผู ทั กท ว งวา การกระทํ า ใดของข า ราชการอาจขั ด ประมวล
จริยธรรม ขาราชการตองไมกระทําการดังกลาว หรือหากกําลังกระทําการดังกลาว ตองหยุดกระทําการ
และสงเรื่องใหคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาวินิจฉัย ในกรณีที่คณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยวา
การกระทํานั้นขัดประมวลจริยธรรม ขาราชการจะกระทําการนั้นมิได
(๒) เมื่ อ รู ห รื อ พบเห็ น การฝ า ฝ น ประมวลจริ ย ธรรมนี้ ข า ราชการมี ห น า ที่ ต อ งรายงาน
การฝาฝน ดังกลาวพรอมพยานหลักฐาน (หากมี) ตอ หัวหนาสวนราชการและหรือ คณะกรรมการ
จริยธรรมโดยพลัน
ในกรณีที่ หัวหนาสวนราชการเปนผู ฝาฝนจริยธรรมตองรายงานต อปลัดกระทรวง หรื อผูบั งคั บ
บัญชาเหนือชั้นขึ้นไปของหัวหนาสวนราชการนั้นแลวแตกรณี และหรือคณะกรรมการจริยธรรม
(๓) ตอ งรายงานการดํ า รงตํ า แหน ง ทั้ งที่ ไ ด รับ ค า ตอบแทนและไม ไ ดรั บ ค าตอบแทนใน
นิติบุคคลซึ่งมิใชสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน ราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นของรัฐ
และกิจการที่รัฐถือหุนใหญ ตอหัวหนาสวนราชการและคณะกรรมการจริยธรรม ในกรณีที่การดํารง
ตําแหนงนั้น ๆ อาจขัดแยงกับการปฏิบัติหนาที่หรืออาจทําใหการปฏิบัติหนาที่เสียหาย
ความในขอนี้ใหใชบังคับกับการเปนลูกจาง การรับจางทําของ การเปนตัวแทน การเปนนายหนา
และการมีนิติสัมพันธอื่นในทํานองเดียวกันดวย
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(๔) ในกรณีที่ขาราชการเขารวมประชุมและพบวามีการกระทําซึ่งมีลักษณะตาม (๒) ของขอนี้
หรือมีการเสนอเรื่อง ซึ่งมีลักษณะตาม (๒) ของขอนี้ผานขาราชการ ขาราชการมีหนาที่ตองคัดคาน
การกระทําดังกลาว และบันทึกการคัดคานของตนไวในรายงานการประชุมหรือในเรื่องนั้น แลวแตกรณี
ขอ ๔ ขาราชการตองมีจิตสํานึกที่ดีและความรับผิดชอบตอหนาที่ เสียสละ ปฏิบัติหนาที่
ดวยความรวดเร็ว โปรงใส และสามารถตรวจสอบได โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้
(๑) อุทิศ ตนใหกับการปฏิบัติงานในหนาที่ดวยความรอบคอบระมัดระวัง และเต็ม กําลั ง
ความสามารถที่มีอยู ในกรณีที่ตองไปปฏิบัติงานอื่นของรัฐดวย จะตองไมทําใหงานในหนาที่เสียหาย
(๒) ละเวน จากการกระทํ าทั้ง ปวงที่จ ะกอ ใหเ กิดความเสีย หายตอ ตําแหนง หนา ที่ของตน
หรือของขาราชการอื่น ไมกาวกายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการอื่นโดยมิชอบ
(๓) ใชดุลพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหนาที่ดวยความรู ความสามารถ เยี่ยงที่ปฏิบัติ
ในวิ ช าชีพ ตรงไปตรงมา ปราศจากอคติ สว นตน ตามขอ มูล พยานหลัก ฐานและความเหมาะสม
ของแตละกรณี
(๔) เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้น จากการปฏิบัติหนาที่ ตองรีบแกไขใหถูกตอง และแจงให
หัวหนาสวนราชการทราบโดยพลัน
(๕) ไมขัดขวางการตรวจสอบของหนวยงานที่มีหนาที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชน
ตองใหความรวมมือกับหนวยงานที่มีหนาที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชนในการตรวจสอบ
โดยใหขอมูลที่เปนจริงและครบถวน เมื่อไดรับคํารองขอในการตรวจสอบ
(๖) ไมสั่งราชการดวยวาจาในเรื่องที่อาจกอใหเกิดความเสียหายแกราชการ ในกรณีที่สั่ง
ราชการดวยวาจาในเรื่ องดั งกล าว ให ผูใ ต บัง คับบั ญชาบัน ทึ กเรื่ องเปน ลายลักษณอัก ษรตามคํ าสั่ ง
เพื่อใหผูสั่งพิจารณาสั่งการตอไป
ขอ ๕ ขา ราชการต อ งแยกเรื่ อ งสว นตั ว ออกจากตํ าแหน ง หนา ที่ และยึ ด ถื อ ประโยชน
สวนรวมของประเทศชาติ เหนือกวาประโยชนสวนตน โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้
(๑) ไมนําความสัม พัน ธส วนตัวที่ตนมีตอบุคคลอื่น ไมวาจะเปน ญาติพี่นอง พรรคพวก
เพื่อนฝูง หรือผูมีบุญคุณสวนตัว มาประกอบการใชดุลพินิจใหเปนคุณหรือเปนโทษแกบุคคลนั้น หรือปฏิบัติ
ตอบุคคลนั้นตางจากบุคคลอื่นเพราะชอบหรือชัง
(๒) ไมใชเวลาราชการ เงิน ทรัพยสิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอํานวยความสะดวกของ
ทางราชการไปเพื่อประโยชนสวนตัวของตนเองหรือผูอื่น เวนแตไดรับอนุญาตโดยชอบดวยกฎหมาย
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(๓) ไมกระทําการใด หรือดํารงตําแหนง หรือปฏิบัติการใดในฐานะสวนตัว ซึ่งกอใหเกิด
ความเคลือบแคลงหรือสงสัยวาจะขัดกับประโยชนสวนรวมที่อยูในความรับผิดชอบของหนาที่
ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือ สงสัย ใหขาราชการผูนั้ น ยุติก ารกระทํา ดังกลาวไวกอ น
แลวแจงใหผูบังคับบัญชา หัวหนาสวนราชการ และคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา เมื่อคณะกรรมการ
จริยธรรมวินิจฉัยเปนประการใดแลวจึงปฏิบัติตามนั้น
(๔) ในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบในหน ว ยงานโดยตรงหรื อ หน า ที่ อื่ น ในราชการ
รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือหนวยงานของรัฐ ขาราชการตองยึดถือประโยชนของทางราชการ
เป น หลั ก ในกรณี ที่ มี ค วามขั ด แย ง ระหว า งประโยชน ข องทางราชการ หรื อ ประโยชน ส ว นรวม
กับประโยชนสวนตนหรือสวนกลุม อันจําเปนตองวินิจฉัยหรือชี้ขาด ตองยึดประโยชนของทางราชการ
และประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ
ขอ ๖ ขาราชการตองละเวน จากการแสวงประโยชนที่ มิช อบโดยอาศั ยตํา แหนงหนา ที่
และไมกระทําการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม โดยอยางนอย
ตองวางตน ดังนี้
(๑) ไมเรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือ ยอมใหผูอื่นเรียก รับ หรือยอมจะรับซึ่งของขวัญ
แทนตนหรือญาติของตน ไมวากอนหรือหลังดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่ไมวาจะเกี่ยวของหรือ
ไมเกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่หรือไมก็ตาม เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยา หรือเปนการใหตาม
ประเพณีหรือใหแกบุคคลทั่วไป
(๒) ไมใชตําแหนง หรือกระทําการที่เปนคุณ หรือเปนโทษแกบุคคลใด เพราะมีอคติ
(๓) ไมเสนอ หรืออนุมัติโครงการ การดําเนินการ หรือการทํานิติกรรมหรือสัญญา ซึ่งตนเอง
หรือบุคคลอื่นจะไดประโยชนอันมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้
ขอ ๗ ขาราชการตองเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอยางตรงไปตรงมา
โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้
(๑) ไมละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ขอบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบดวยกฎหมาย
ในกรณีมีขอสงสัย หรือมีขอทักทวงวาการกระทําไมช อบดวยรัฐ ธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ขอบังคับ
หรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบดวยกฎหมาย ขาราชการตองแจงใหหัวหนาสวนราชการและคณะกรรมการ
จริยธรรมพิจารณา และจะดําเนินการตอไปไดตอเมื่อไดขอยุติจากหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่แลว
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(๒) ในกรณีที่เห็นวาคําสั่งผูบังคับบัญชา หรือการดําเนินการใดที่ตนมีสวนเกี่ยวของไมชอบ
ดวยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ หรือขอบังคับ ตองทักทวงเปนลายลักษณอักษรไว
(๓) ในกรณีที่เห็น วามติคณะรัฐ มนตรีไมช อบดวยกฎหมาย ตองทําเรื่อ งเสนอใหหัวหนา
สวนราชการพิจารณา และสงเรื่องใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดําเนินการใหไดขอยุติทางกฎหมายตอไป
(๔) ไมเลี่ยงกฎหมาย ใชหรือ แนะนําใหใ ชชองวางของกฎหมายที่อยูใ นความรับผิดชอบ
ของตนเพื่อประโยชนของตนเองหรือผูอื่น และตองเรงแกไขชองวางดังกลาวโดยเร็ว
(๕) ไมยอมใหบุคคลอื่นอาศัยชื่อตนเองถือครองทรัพยสิน สิทธิ หรือประโยชนอื่นใดแทน
บุคคลอื่นอันเปนการเลี่ยงกฎหมาย หรือใชชื่อบุคคลอื่นถือครองสิ่งดังกลาวแทนตนเพื่อปกปดทรัพยสิน
ของตน
(๖) เมื่อทราบวามีการละเมิด หรือไมปฏิบัติตามกฎหมายในสวนราชการของตน หัวหนา
สวนราชการตองดําเนินการที่จําเปน เพื่อใหเกิดการเคารพกฎหมายขึ้นโดยเร็ว
(๗) เมื่อไดรับคํารอง หรือคําแนะนําจากผูตรวจการแผนดิน หรือหนวยงานอื่นวากฎหมาย
กฎ หรือ ข อ บั งคั บ ที่อ ยู ใ นความรั บผิ ด ชอบของส ว นราชการของตน สรา งภาระเกิ น สมควรแก
ประชาชน หรือสรางความไมเปนธรรมใหเกิดขึ้น ตองดําเนินการทบทวนกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับ
ดังกลาวโดยเร็ว
ขอ ๘ ขาราชการตองปฏิบัติหนาที่ดวยความเที่ยงธรรม เปนกลางทางการเมือง ใหบริการ
แกประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดีและไมเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้
(๑) ปฏิบัติหนาที่ใหลุลวง โดยไมหลีกเลี่ยง ละเลย หรือละเวนการใชอํานาจเกินกวาที่มีอยู
ตามกฎหมาย
(๒) ปฏิบัติหนาที่ หรือดําเนินการอื่น โดยคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และสิทธิเสรีภาพ
ของบุคคล ไมกระทําการใหกระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลหรือกอภาระหรือหนาที่ใหบุคคลโดยไมมี
อํานาจตามกฎหมาย
(๓) ใหบริการและอํานวยความสะดวกแกประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดี ปราศจากอคติ และ
ไมเ ลือ กปฏิ บัติ ตอ บุคคลผู ม าติดต อโดยไมเ ปน ธรรมในเรื่องถิ่น กํา เนิด เชื้อ ชาติ ภาษา เพศ อายุ
ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อ
ทางศาสนา การศึ ก ษา อบรม หรื อ ความคิ ด เห็ น ทางการเมื อ งอั น ไม ขัด ต อ รั ฐ ธรรมนู ญ เว น แต
จะดําเนินการตามมาตรการที่รัฐกําหนดขึ้น เพื่อขจัดอุปสรรค หรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิ
และเสรีภาพได เชนเดียวกับบุคคลอื่น หรือเปนการเลือกปฏิบัติที่มีเหตุผล เปนธรรม และเปนที่ยอมรับ
กันทั่วไป

๒๒๕

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๖๒ ง

หนา ๗๙
ราชกิจจานุเบกษา

๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

(๔) ละเว น การให สั ม ภาษณ การอภิ ป ราย การแสดงปาฐกถา การบรรยาย หรื อ การ
วิพากษวิจารณอัน กระทบตอความเปนกลางทางการเมือง เวนแตเปนการแสดงความเห็นทางวิชาการ
ตามหลักวิชา
(๕) ไมเอื้อประโยชนเปนพิเศษใหแกญาติพี่นอง พรรคพวก เพื่อนฝูงหรือผูมีบุญคุณและตอง
ปฏิบัติหนาที่ดวยความเที่ยงธรรมไมเห็นแกหนาผูใด
(๖) ไมลอกหรือนําผลงานของผูอนื่ มาใชเปนของตนเองโดยมิไดระบุแหลงที่มา
ขอ ๙ ขาราชการตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการอยางเครงครัด
และรวดเร็ว ไมถวงเวลาใหเนิ่นชาและใชขอมูลขาวสารที่ไดม าจากการดําเนินงานเพื่อการในหนาที่
และใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง ทัน การณ และไมบิด เบือ นขอเท็จจริ ง
โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้
(๑) ไม ใ ช ข อ มู ล ที่ ไ ด ม าจากการดํ า เนิ น งานไปเพื่ อ การอื่ น อั น ไม ใ ช ก ารปฏิ บั ติ ห น า ที่
โดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อเอื้อประโยชนแกตนเองหรือบุคคลอื่น
(๒) ชี้แจง แสดงเหตุผลที่แทจริงอยางครบถวนในกรณีที่กระทําการอันกระทบตอสิทธิและ
เสรีภาพบุคคลอื่น ไมอนุญาต หรือไมอนุมัติตามคําขอของบุคคล หรือเมื่อบุคคลรองขอตามกฎหมาย
เวนแตการอันคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองไดกําหนดยกเวนไว ทั้งนี้ จะตองดําเนินการภายในสิบหาวันทําการ นับแตกระทําการดังกลาว
หรือไดรับการรองขอ
ขอ ๑๐ ขา ราชการตอ งมุ งผลสัม ฤทธิ์ข องงาน รัก ษาคุณ ภาพและมาตรฐานแห งวิ ช าชี พ
โดยเครงครัด โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้
(๑) ปฏิบัติงานโดยมุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานใหเกิดผลดีที่สุดจนเต็ม กําลัง
ความสามารถ
(๒) ใชงบประมาณ ทรัพยสิน สิทธิและประโยชนที่ทางราชการจัดให ดวยความประหยัด
คุมคา ไมฟุมเฟอย
(๓) ใชความรูความสามารถ ความระมัดระวังในการปฏิบัติหนาที่ ตามคุณภาพและมาตรฐาน
วิชาชีพโดยเครงครัด
ขอ ๑๑ ขาราชการตองยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้

๒๒๖

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๖๒ ง

หนา ๘๐
ราชกิจจานุเบกษา

๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

(๑) ไมแสดงการตอตานการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข หรือสนับสนุนใหนําการปกครองในระบอบอื่นที่ไมมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขมาใช
ในประเทศไทย
(๒) จงรัก ภักดีต อพระมหากษัตริย และไมล ะเมิด องคพ ระมหากษัต ริย พระราชินี และ
พระรัชทายาทไมวาทางกาย หรือทางวาจา
ขอ ๑๒ ขาราชการต องเป น แบบอย างที่ดี ใ นการดํ ารงตน รั กษาชื่ อเสีย งและภาพลั กษณ
ของราชการโดยรวม โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้
(๑) ไมละเมิดหลักสําคัญทางศีลธรรม ศาสนา และประเพณี ในกรณีที่มีขอขัดแยงระหวาง
ประมวลจริยธรรมนี้กับหลักสําคัญทางศีลธรรม ศาสนา หรือประเพณี ขาราชการตองเสนอเรื่อง
ใหคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาวินิจฉัย
(๒) หัวหนาสวนราชการและผูบังคับบัญชาในสวนราชการทุกระดับชั้นตองปกครองผูอยูใต
บังคับบัญชาดวยความเที่ยงธรรม โดยไมเห็นแกความสัมพันธหรือบุญคุณสวนตัว และควบคุมใหผูอยู
ใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมโดยเครงครัด
(๓) หัว หน า สว นราชการและผู บัง คั บบั ญชาในส วนราชการทุก ระดั บชั้ น ตอ งสนั บสนุ น
สง เสริ ม และยกย องผู อยู ใ ต บัง คั บบั ญ ชาที่ มีค วามซื่ อ สัต ย มี ผ ลงานดี เด น มี ค วามรูค วามสามารถ
และขยันขันแข็ง ไมเลือกที่รักมักที่ชัง และยึดมั่นในระบบคุณธรรม
(๔) ไม ก ระทํ า การใดอั น อาจนํ า ความเสื่ อ มเสี ย และไม ไ ว ว างใจให เ กิ ด แก ส ว นราชการ
หรือราชการโดยรวม
หมวด ๓
กลไกและระบบการบังคับใชประมวลจริยธรรม
สวนที่ ๑
องคกรคุมครองจริยธรรม
ขอ ๑๓ ก.พ. มีหนาที่ควบคุม กํากับใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยางทั่วถึงและ
จริงจัง โดยมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) วางระเบียบเพื่อกําหนดการทั้งหลายอันจําเปนแกการใชบังคับประมวลจริยธรรม

๒๒๗

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๖๒ ง

หนา ๘๑
ราชกิจจานุเบกษา

๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

(๒) คุมครองและประกัน ความเปน อิสระและเที่ยงธรรมของคณะกรรมการจริยธรรมและ
กลุมงานคุมครองจริยธรรม
(๓) คุ ม ครองข า ราชการซึ่ ง ปฏิ บั ติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมนี้ อ ย า งตรงไปตรงมามิ ใ ห
ผูบังคับบัญชาใชอํานาจโดยไมเปนธรรมตอขาราชการผูนั้น
(๔) เผยแพร และปลู กฝงจริ ยธรรมใหเปน ที่ รับทราบอยางกวางขวางทั้งในหมูขา ราชการ
และประชาชน
(๕) สงเสริมและยกยองสวนราชการ หัวหนาสวนราชการ ผูบังคับบัญชา และขาราชการ
ที่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยางจริงจัง
(๖) ติดตาม สอดสองการใชบังคับ และการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีมีการ
ฝาฝน จริยธรรมและยังไมมีการดําเนิน การใด ก.พ.อาจมีม ติใ หหัวหนาสวนราชการของขาราชการ
ผูฝาฝนปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมได
(๗) ประสานงานกั บ ผู ต รวจการแผ น ดิ น เพื่ อ ให ก ารปฏิ บั ติ ต ามค า นิ ย มหลั ก สํ า หรั บ
ผูดํ ารงตํา แหน งทางการเมื อ ง และเจา หนา ที่ข องรั ฐ ตลอดจนประมวลจริ ย ธรรมนี้ มีผ ลใช บัง คั บ
อยางจริงจัง มีประสิทธิภาพและทั่วถึง
(๘) ประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ ของหัวหนาสวนราชการ คณะกรรมการ
จริยธรรม และขาราชการทั้งปวง และจัดทํารายงานประจําปเสนอคณะรัฐ มนตรี และผูตรวจการ
แผนดิน แลวเผยแพรใหประชาชนทราบ
(๙) ตีความ และวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิดจากประมวลจริยธรรมนี้
(๑๐) ประมวลการตีความและวินิจฉัยปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ทุกป
และเผยแพรใหขาราชการทราบเพื่อยึดถือและเปนแนวทางปฏิบัติตอไป
(๑๑) ทบทวนวาสมควรแกไขเพิ่มเติมประมวลจริยธรรมนี้หรือไมทุกสี่ป
(๑๒) ดําเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่จะตกลงกับผูตรวจการแผนดิน
ขอ ๑๔ ให ก.พ. โดยขอเสนอของหัวหนาสวนราชการ แตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรม
ประจําสวนราชการขึ้น เพื่อควบคุม กํากับใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
คณะกรรมการจริยธรรมประกอบดวย
(๑) ประธานกรรมการ ซึ่ ง หั ว หน า ส ว นราชการเสนอจากผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกผู มี
ความซื่อสัตยเปนประจักษโดยไดรับความเห็นชอบจาก ก.พ.

๒๒๘

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๖๒ ง

หนา ๘๒
ราชกิจจานุเบกษา

๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

(๒) กรรมการผู ดํ า รงตํ า แหน ง ประเภทบริ ห ารหรื อ ประเภทอํ า นวยการเลื อ กกั น เอง
ใหเหลือสองคน
(๓) กรรมการสองคนซึ่ งเป น ขา ราชการในส ว นราชการที่ ไ ด รับ คั ด เลื อ กจากข า ราชการ
พนักงานราชการและลูกจางของสวนราชการนั้น ตามวิธีการดําเนินการที่แตละสวนราชการเห็นสมควร
(๔) กรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกสองคน ซึ่ ง หั ว หน า ส ว นราชการและรองหั ว หน า
สวนราชการรวมกันเสนอ
ใหหัวหนากลุมงานคุมครองจริยธรรมเปนเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม
กรรมการจริย ธรรมตอ งไม เคยถู กลงโทษทางวินัย และเปน ผูมี เกีย รติ เป น ที่ย อมรั บของ
สวนราชการนั้น
ขอ ๑๕ คณะกรรมการจริยธรรมมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ควบคุม กํากับ สงเสริมและใหคําแนะนําในการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ในสวน
ราชการ
(๒) สอดสองดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในสวนราชการ ในกรณีที่มีขอสงสัย
หรือมีขอรองเรียนวามีการฝาฝนจริยธรรม ใหสงเรื่องใหหัวหนาสวนราชการเพื่อปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้โดยเร็ว
(๓) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ในสวนราชการ
เมื่อไดวินิจฉัย แลวใหสงคํา วินิจฉัยให ก.พ. โดยพลัน ถา ก.พ. มิได วินิจฉัยเปน อยางอื่น ภายใน
หกสิบวันนับแตวันที่ ก.พ. รับเรื่อง ใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเปนที่สุด
(๔) สงเรื่องให ก.พ.พิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นวาเรื่องนั้นเปนเรื่องสําคัญหรือมีผลกระทบ
ในวงกวางหลายสวนราชการ และยังไมมีคําวินิจฉัยของ ก.พ. หรือผูตรวจการแผนดิน
(๕) คุมครองและประกัน ความเปน อิสระและเที่ยงธรรมของกลุม งานคุม ครองจริ ยธรรม
ของสวนราชการ
(๖) คุ ม ครองข า ราชการซึ่ ง ปฏิ บั ติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมนี้ อ ย า งตรงไปตรงมา มิ ใ ห
ผูบังคับบัญชาใชอํานาจโดยไมเปนธรรมตอขาราชการผูนั้น
(๗) เสนอผลการประเมิน การปฏิ บัติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมนี้ ข องหั ว หน า ส วนราชการ
ตอ ก.พ. และประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุม งานคุม ครองจริยธรรมของสวนราชการเพื่อเสนอ
หัวหนาสวนราชการเพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือน หรือเลื่อนตําแหนงขาราชการในกลุมงาน
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(๘) เสนอแนะการแกไขเพิ่มเติมประมวลจริยธรรมนี้ หรือการอื่นที่เห็นสมควรตอ ก.พ.
(๙) ดําเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ ก.พ. มอบหมาย
การประชุมคณะกรรมการจริ ยธรรมใหนํ ากฎหมายว าดว ยวิ ธีปฏิ บัติร าชการทางปกครอง
มาใชบังคับ
ขอ ๑๖ หัวหนาสวนราชการ และผูบริหารสวนราชการตั้งแตผูดํารงตําแหนงประเภทบริหาร
ประเภทอํานวยการ หรือดํารงตําแหนงประเภทอื่น ที่ทําหนาที่เปนผูบังคับบัญชามีหนาที่ปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้ และประพฤติตนใหเปนแบบอยางที่ดีแกผูอยูใตบังคับบัญชา ควบคุมใหผูอยูใ ต
บังคับบัญชาปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ สนับสนุนสงเสริมผูอยูใตบังคับบัญชาที่มีความซื่อสัตย
มีผ ลงานและความรู ค วามสามารถ และปฏิ บั ติ ตามประมวลจริ ย ธรรมนี้ โดยให มี อํ า นาจหน า ที่
ดังตอไปนี้
(๑) คุมครองและประกัน ความเปน อิสระและเที่ยงธรรมของกลุม งานคุม ครองจริ ยธรรม
ของสวนราชการ
(๒) คุมครองขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา มิใหถูกกลั่นแกลง
หรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม ในกรณีที่หัวหนาสวนราชการ ผูบริหารสวนราชการตั้งแตประเภท
อํานวยการขึ้น ไป ถูกขาราชการผูใดกลาวหาวาไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ ขาราชการผูถูก
กล า วหานั้ น ไม อ าจดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การออกคํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง โยกย า ย เลื่ อ นเงิ น เดื อ น แต ง ตั้ ง
คณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริงหรือคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย หรือการดําเนินการใดที่เปน
ผลรายหรือกระทบตอสิทธิหนาที่ของขาราชการผูกลาวหานั้น จะกระทํามิไดเวนแตจะไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการจริยธรรมประจําสวนราชการแลว
(๓) สงเสริมและเผยแพรการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางสม่ําเสมอ
(๔) ติ ด ตามสอดส อ งให ข า ราชการในส ว นราชการปฏิ บั ติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมนี้
อยางเครงครัด
(๕) ปฏิ บั ติ ต ามมติห รื อ คํ า วิ นิ จฉั ย ก.พ. หรื อ คณะกรรมการจริย ธรรม คํา แนะนํ า ของ
ผูตรวจการแผนดิน ในกรณีที่คณะกรรมการจริยธรรมมีคําวินิจฉัยใด และหัวหนาสวนราชการไมเห็น
พองดวยกับคําวินิจฉัยนั้น ใหเสนอความเห็นของตนและคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมไปให
ก.พ. วินิจฉัยได เวนแตกรณีนั้นมีคําวินิจฉัยของผูตรวจการแผนดิน หรือ ก.พ. วินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดไวแลว
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(๖) รวบรวมปญหาการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ และขอเสนอแนะในการปรับปรุง
ประมวลจริยธรรมนี้ หรือการอื่นตามที่เห็นสมควรเสนอตอ ก.พ.
(๗) ดํา เนิ น การอื่น ตามประมวลจริย ธรรมนี้ หรือ ตามที่ ผูต รวจการแผ น ดิ น หรือ ก.พ.
มอบหมาย
ขอ ๑๗ ให จั ด ตั้ ง กลุ ม งานคุ ม ครองจริ ย ธรรมขึ้ น ในทุ ก ส ว นราชการขึ้ น ตรงต อ หั ว หน า
สวนราชการ มีหนาที่คุมครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมนี้ ซึ่งมีความเปนอิสระ โดยมีขาราชการ
ซึ่งดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับตนขึ้นไปเปนหัวหนากลุม และมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินการเผยแพร ปลูกฝง สงเสริม ยกยองขาราชการที่เปนแบบอยางที่ดี และติดตาม
สอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางสม่ําเสมอ
(๒) สืบสวนขอเท็จจริงการฝาฝนจริยธรรมเพื่อรายงานผลใหหัวหนาสวนราชการพิจารณา
ทั้งนี้ โดยอาจมีผูรองขอหรืออาจดําเนินการตามที่หัวหนาสวนราชการมอบหมาย หรือตามที่เห็นสมควร
ก็ได
(๓) ใหความชวยเหลือและดูแลขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา
มิใหถูกกลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม
ใหนําความในขอ ๑๖ (๒) มาใชกับขาราชการในกลุมงานคุมครองจริยธรรมดวย โดยอนุโลม
โดยให ก.พ. เปนผูใหความเห็นชอบ
(๔) ทําหนาที่ฝายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมประจําสวนราชการ
(๕) ดําเนิน การอื่น ตามที่กําหนดในประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่หัวหนาสวนราชการ
คณะกรรมการจริยธรรม หรือตามที่ ก.พ. มอบหมาย ทั้งนี้ โดยไมกระทบตอความเปนอิสระของ
ผูดํารงตําแหนงในกลุมงานดังกลาว
สวนที่ ๒
ระบบการบังคับใชประมวลจริยธรรม
ขอ ๑๘ การฝาฝนจริยธรรมตามความในหมวด ๒ ของประมวลจริยธรรมนี้เปนความผิดวินัย
ตามกฎหมายว า ด ว ยพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข า ราชการพลเรื อ น พ.ศ. ๒๕๕๑ ระเบี ย บสํ า นั ก
นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ยพนั ก งานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ หรื อ ระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว า ด ว ย
ลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ แลวแตกรณี
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ขอ ๑๙ เมื่ อ มีก รณี การฝ าฝ น จริ ย ธรรม ผู บั งคั บ บั ญชาอาจสั่ งลงโทษทางวิ นั ย ว ากล า ว
ตักเตือน ทําทัณฑบนเปนหนังสือหรือสั่งใหไดรับการพัฒนาตามที่เห็นสมควร
ขอ ๒๐ ใหหัวหนาสวนราชการ คณะกรรมการจริยธรรม และ ก.พ. สงเสริม จริยธรรม
ขาราชการ โดยอยางนอยตองดําเนินการ ดังนี้
(๑) ในการบรรจุ แ ต ง ตั้ ง เลื่ อ นเงิ น เดื อ น ย า ยหรื อ โอนข า ราชการ ให ใ ช พ ฤติ ก รรม
ทางจริยธรรมของผูนั้นพิจารณาควบคูกับความรูความสามารถ
(๒) ปลูกฝงจริยธรรมใหขาราชการใหม จัดใหขาราชการลงลายมือชื่อรับทราบประมวล
จริยธรรม จัดใหมีสมุดบันทึกประวัติในสวนที่เกี่ยวกับจริยธรรมของขาราชการแตละคน รวมทั้งจัดใหมี
กิจกรรมสงเสริมจริยธรรมผูบริหาร และขาราชการอยางสม่ําเสมอ
(๓) ประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของขาราชการ
(๔) คุมครองขาราชการผูปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางเพียงพอ
(๕) ยกยองขาราชการและสวนราชการที่ถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้โดยเครงครัด
(๖) ตอบขอสงสัยหรือคําถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
(๗) จั ด ให มี ก ารศึ ก ษาค า นิ ย มที่ เ ป น อุ ป สรรคต อ การปฏิ บั ติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมนี้
และดําเนินการแกไขปรับเปลี่ยนคานิยมนั้น
(๘) เผยแพรใหประชาชน ผูเปนคูสมรส ญาติ พี่นอง พรรคพวกเพื่อนฝูงของขาราชการ
ตลอดจนประชาชนผูมาติดตอราชการทราบประมวลจริยธรรมของขาราชการ เพื่อไมทําการอันเปนการ
สงเสริมหรือกอใหเกิดการฝาฝนจริยธรรม
(๙) จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
ขอ ๒๑ เมื่อมีปญหาการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ในเรื่องใด ขาราชการอาจเสนอเรื่อง
ที่เปนปญหาดังกลาวใหหัวหนากลุมงานคุมครองจริยธรรมของสวนราชการที่ตนสังกัดนําเสนอเพื่อขอ
คําวินิจฉัยหรืออนุญาตแลวแตกรณีจากคณะกรรมการจริยธรรมได ในกรณีที่เรื่องนั้นเปนเรื่องสําคัญ
หรือมีผลกระทบในวงกวางหลายสวนราชการ และยังไมมีคําวินิจฉัยของ ก.พ. หรือผูตรวจการแผนดิน
แลวแตกรณี คณะกรรมการจริยธรรมอาจสงเรื่องให ก.พ. วินิจฉัย
ในกรณีที่ ก.พ. เห็นวาเรื่องดังกลาวตามวรรคหนึ่งเปนเรื่องสําคัญอันควรแกการขอคําแนะนํา
จากผูตรวจการแผนดินก็ใหกระทําได
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ขาราชการที่ปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรม ก.พ. หรือผูตรวจการแผนดิน
ไมตองรับผิดทางวินัย
ขอ ๒๒ ในกรณีที่จําเปนตองดําเนินการเรื่องใดโดยดวน หากปลอยใหเนิ่นชาไปจะกระทบ
ตอประโยชนสวนรวมหรือประโยชนของทางราชการ และไมอาจเรียกประชุมคณะกรรมการจริยธรรม
ไดทัน ขาราชการอาจขอคําแนะนําจากหัวหนากลุมงานคุมครองจริยธรรมของสวนราชการที่ตนสังกัด
หัว หนา กลุ ม งานคุ ม ครองจริย ธรรมตามวรรคหนึ่ง มี ห นา ที่ ตอ งใหคํ า แนะนํ าตามสมควร
ตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรม ก.พ. หรือผูตรวจการแผนดิน หากไมมีคําวินิจฉัยในเรื่องที่เปน
ปญหามากอน หัวหนากลุมงานคุมครองจริยธรรมอาจใหคําแนะนําโดยยึดประโยชนสูงสุดของสวนรวม
เปนสําคัญ ทั้งตองมุงสรางความสํานึกและเที่ยงธรรมในหนาที่ ผดุงเกียรติและศักดิ์ศรีของขาราชการ
ที่สรา งความไวว างใจและเชื่อมั่ น ของปวงชน และการดํ ารงตนเป นแบบอยางที่ดีง าม ใหสง เรื่อ ง
ใหคณะกรรมการจริยธรรมและ ก.พ.ทราบ
ข า ราชการที่ ป ฏิ บั ติ ต ามคํ า แนะนํ า ของหั ว หน า กลุ ม งานคุ ม ครองจริ ย ธรรมตามแนวทาง
ที่คณะกรรมการจริยธรรม ก.พ. หรือผูตรวจการแผน ดิน เคยวินิจฉัยไวแ ลวโดยสุจริตไมตองรับผิด
ทางวินัย
บทเฉพาะกาล
ขอ ๒๓ ใหดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมและจัดตั้งกลุมงานคุมครองจริยธรรม
ในสวนราชการทุกแหงภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่ประมวลจริยธรรมนี้มีผลใชบังคับ
ขอ ๒๔ เมื่อครบหนึ่งปนับ แตวัน ที่ประมวลจริยธรรมนี้มีผ ลใชบังคับ ให ก.พ. จัดใหมี
การประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ พรอมดําเนินการปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติหรือแกไข
เพิ่มเติมประมวลจริยธรรมใหเหมาะสม
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให ก.พ. รับฟงความคิดเห็นจากขาราชการ หัวหนากลุมงาน
คุมครองจริยธรรม คณะกรรมการจริยธรรม หัวหนาสวนราชการ และผูตรวจการแผนดินอยางกวางขวาง
และต องดํา เนิน การตามวรรคหนึ่ง ใหแ ลว เสร็ จภายในหนึ่ ง รอ ยแปดสิ บวั น นั บแตวั น ที่ค รบหนึ่ ง ป
ของการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี
ประธาน ก.พ.
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ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐของกรมทางหลวง (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปลูกและปลุกจิตสานึกการต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนใน
ทุกภาคส่วนในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะ
วัตถุประสงค์

มาตรการ

เพื่ อให้บุ คลากรของกรมทางหลวงทุ กระดั บ ตระหนั ก ถึง ความส าคัญ และปฏิบั ติ ต นตาม
หลั ก คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม หลั ก ธรรมาภิ บ าล การด ารงชี วิ ต ตามรอยพระยุ ค ลบาท
พระบรมราโชวาท และตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนการปฏิบัติงานภายใต้
วินัยข้าราชการพลเรือนและประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและจรรยาข้าราชการ
กรมทางหลวง
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วดั ผลการ
กาหนดเวลา
ปฏิบตั ิ
(ปีงบประมาณ)
ตามแผนฯ
จานวน
๒๕๕๙ –
หลักสูตร/
๒๕๖๐
กิจกรรม

๑.๑ ส่งเสริมให้บุคลากร 1.1.1 จัดอบรม/สัมมนา/ 
ของกรมทางหลวง
กิจกรรมที่สอดแทรก
ทุกระดับประพฤติ
หลักสูตรเกีย่ วกับ
ปฏิบตั ติ นตามหลัก
คุณธรรมจริยธรรมฯ
คุณธรรมจริยธรรม 1.2.1 เผยแพร่
 จานวนครั้งใน
และธรรมาภิบาล
ประชาสัมพันธ์
การเผยแพร่
รวมทั้งให้ปฏิบตั ิ
อย่างต่อเนื่องให้เกิด ประชาสัมพันธ์
ตนตามรอย
กระแสค่านิยมในการ
พระยุคลบาท
ปฏิบัติตนตามหลัก
พระบรมราโชวาท
คุณธรรมจริยธรรมฯ
และหลักปรัชญา 1.3.1 ส่งบุคลากรเข้า
 จานวนบุคลากร
เศรษฐกิจพอเพียง
ร่วมอบรม/สัมมนา/ ที่ส่งเข้าร่วม
กิจกรรม กระตุ้น
อบรม/สัมมนา
ให้ปฏิบัติตนตาม
กิจกรรม
หลักคุณธรรมฯ
๑.๒ ส่งเสริมให้บุคลากร 1.2.๑ จัดอบรม/สัมมนา/  จานวน
ของกรมทางหลวง
กิจกรรม/สอดแทรก
หลักสูตร/
ปฏิบตั ิงานภายใต้
หลักสูตรเกีย่ วกับ
กิจกรรม
กรอบวินัย
การปฏิบัติงาน
ข้าราชการพลเรือน,
ภายใต้กรอบวินัย
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือนฯ
ข้าราชการพลเรือน 1.2.๒ เผยแพร่
 จานวนครั้งใน
และจรรยา
ประชาสัมพันธ์
การเผยแพร่
ข้าราชการ
อย่างต่อเนื่องให้เกิด
ประชาสัมพันธ์
กรมทางหลวง
จิตสานึกในการ
ปฏิบัติงานภายใต้
กรอบวินัยข้าราชการ
พลเรือนฯ
1.2.๓ ส่งบุคลากรเข้าร่วม  จานวน
อบรม/สัมมนา/
บุคลากรที่ส่ง
กิจกรรมกระตุ้นให้เกิด เข้าร่วมอบรม
จิตสานึกในการ
สัมมนา/
ปฏิบัติงานภายใต้
กิจกรรม
กรอบวินัยข้าราชการ
พลเรือนฯ

๒๕๕๙ –
๒๕๖๐

๒๕๕๙ –
๒๕๖๐

๒๕๕๙ –
๒๕๖๐

ค่าเป้าหมายระดับกรม

ผูร้ ับผิดชอบ
๒๕๕๙ ๒๕๖๐
๕๐
๕๐
กองฝึกอบรม,
(หลักสูตร/ (หลักสูตร/ กองการเจ้าหน้าที่
กิจกรรม) กิจกรรม)
และ
ทุกหน่วยงาน
๓
๓
กองการเจ้าหน้าที่,
(ครั้ง)
(ครั้ง)
สานักงาน
ประชาสัมพันธ์
และ
ทุกหน่วยงาน
๕๐
(คน)

๕๐
(คน)

ทุกหน่วยงาน

๒
๒
กองการเจ้าหน้าที่
(หลักสูตร/ (หลักสูตร/
และ
กิจกรรม) กิจกรรม) กองฝึกอบรม

๒๕๕๙ –
๒๕๖๐

๓
(ครั้ง)

๓
(ครั้ง)

กองการเจ้าหน้าที่,
สานักงาน
ประชาสัมพันธ์
และ
ทุกหน่วยงาน

๒๕๕๙ –
๒๕๖๐

๒๐
(คน)

๒๐
(คน)

ทุกหน่วยงาน
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ตัวชี้วดั ผลการ
กาหนดเวลา ค่าเป้าหมายระดับกรม
มาตรการ
โครงการ/กิจกรรม
ปฏิบตั ิ
(ปีงบประมาณ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐
ตามแผนฯ
๑.๓ ยกย่องเชิดชู
๑.๓.๑ ดาเนินการคัดเลือก  ร้อยละ
๒๕๕๙ –
๑๐๐
๑๐๐
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
และให้รางวัลแก่
ความสาเร็จใน
๒๕๖๐
(%)
(%)
ผูท้ ี่ประพฤติดีหรือ
บุคคลที่ประพฤติดี
การดาเนินการ
ผูท้ ี่มีความประพฤติ
หรือบุคคลที่มีความ
คัดเลือกและ
ซื่อสัตย์สุจริต
ประพฤติซื่อสัตย์สุจริต มอบรางวัล
๑.๓.๒ ประกาศเกียรติคณ
ุ
บุคลากรที่ได้รับรางวัล
ผ่านช่องทางต่างๆ
เช่น เว็บไซต์ สิ่งพิมพ์
ต่างๆ เป็นต้น
๑.๔ สนับสนุนให้
๑.๔.๑ ผูบ้ ริหารมีส่วนร่วม
ผูบ้ ริหารมีบทบาท
ทาหน้าทีป่ ระธาน
สาคัญในการ
หรือพิจารณาให้
ส่งเสริมคุณธรรม
ความเห็นชอบ ใน
จริยธรรม
โครงการ/กิจกรรม/
การป้องกันและ
แผนงาน ที่เกี่ยวกับ
ปราบปรามการ
การส่งเสริมคุณธรรม
ทุจริตและประพฤติ
และจริยธรรมฯ
มิชอบ ตลอดจน ๑.๔.๒ ผูบ้ ริหารผลักดันให้
การสร้างความ
เกิดสภาพแวดล้อม
โปร่งใสใน
ในการปฏิบัติงานที่
การปฏิบตั ิงาน
เอื้อต่อการสร้าง
คุณธรรมและ
จริยธรรมฯ







๒
๒
(ช่องทาง) (ช่องทาง)

ผูร้ ับผิดชอบ
ทุกหน่วยงาน

จานวนช่องทาง
ในการประกาศ
เกียรติคุณ

๒๕๕๙ –
๒๕๖๐

จานวนคาสั่ง/
บันทึก
ข้อความ/
เอกสารที่แสดง
ถึงการมีส่วน
ร่วมของ
ผู้บริหาร

๒๕๕๙ –
๒
๒
ทุกหน่วยงาน
๒๕๖๐ (คาสั่ง/บันทึก(ค/ าสั่ง/บันทึก/
ข้อความ/ ข้อความ/
เอกสาร) เอกสาร)

จานวน
แนวทาง/
วิธีการ (เช่น
ประกาศ
นโยบาย ฯลฯ)

๒๕๕๙ –
2๕๖๐

๒
๒
(แนวทาง/ (แนวทาง/
วิธีการ) วิธีการ)

ทุกหน่วยงาน

ทุกหน่วยงาน
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการทางานของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนาเครือข่าย
วัตถุประสงค์

มาตรการ

เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายทุกภาคส่วนของสังคมในการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
โครงการ/กิจกรรม

2.๑ ส่งเสริมการ
๒.๑.๑ เข้าร่วมอบรม/
ประสานความ
สัมมนา/ประชุม/
ร่วมมือของทุก
กิจกรรมกับ
ภาคส่วนของสังคม
หน่วยงานภายนอก
ในการส่งเสริม
ในเรื่องการจัดทา
คุณธรรมจริยธรรม
ยุทธศาสตร์/
และการป้องกัน
มาตรการ/แนวทาง
และปราบปราม
ปฏิบตั ิหรือในการ
การทุจริต และ
ประสานความ
ประพฤติมิชอบ
ร่วมมือเกี่ยวกับการ
ในภาครัฐ
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ในภาครัฐ
๒.๑.๒ ส่งรายงานผล
การดาเนินการ
ข้อมูลและเอกสาร
หลักฐาน ที่
เกี่ยวข้องในการ
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและ
การป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐของ
กรมทางหลวงให้กับ
หน่วยงานภายนอก
๒.๒ เสริมสร้างความ 2.2.๑ สร้างความรู้ความ
เข้มแข็งในการ
เข้าใจกับประชาชน
มีส่วนร่วมของ
เกี่ยวกับพฤติกรรม
ประชาชนหรือ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
บุคคลภายนอก
ที่เข้าข่ายการทุจริต
ในการป้องกันและ
เช่น การปฏิบัติหรือ
ปราบปรามการ
ละเว้นหน้าที่ โดยมิ
ทุจริตและประพฤติ
ชอบ และการปฏิบัติ
มิชอบ
ที่ขัดแย้งระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ของ
ทางราชการ เป็นต้น







ตัวชี้วดั ผลการ
กาหนดเวลา ค่าเป้าหมายระดับกรม
ปฏิบตั ิ
ผูร้ ับผิดชอบ
(ปีงบประมาณ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐
ตามแผนฯ
ร้อยละของ
๒๕๕๙ –
๙๐
๙๐
กองการเจ้าหน้าที่
จานวนครั้ง
๒๕๖๐
(%)
(%)
และ
ในการเข้าร่วม
หน่วยงานอืน่ ๆ
อบรม/สัมมนา/
ที่ได้รับมอบหมาย
ประชุม/กิจกรรม
ต่อจานวนครั้ง
ที่หน่วยงาน
ภายนอกเชิญ

ร้อยละของ
จานวนครั้ง
ในการส่ง
รายงานผลฯ
ต่อจานวนครั้ง
ที่หน่วยงาน
ภายนอกร้องขอ

๒๕๕๙ –
๒๕๖๐

๙๐
(%)

๙๐
(%)

จานวนครั้ง
ในการสร้าง
ความรู้
ความเข้าใจ

๒๕๕๙ –
๒๕๖๐

๒
(ครั้ง)

๒
(ครั้ง)

กองการเจ้าหน้าที่
และ
หน่วยงานอื่น
ที่ได้รับมอบหมาย

กองการเจ้าหน้าที่
และ
ทุกหน่วยงาน
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มาตรการ

ตัวชี้วดั ผลการ
กาหนดเวลา ค่าเป้าหมายระดับกรม
โครงการ/กิจกรรม
ปฏิบตั ิ
ผูร้ ับผิดชอบ
(ปีงบประมาณ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐
ตามแผนฯ
2.2.๒ ส่งเสริมให้บุคลากร  จานวนครั้งใน
๒๕๕๙ –
๒
๒
กองการเจ้าหน้าที่
ในสังกัดตระหนัก
การสร้างความ
๒๕๖๐
(ครั้ง)
(ครั้ง)
และ
ถึงประโยชน์ของ
ตระหนัก
ทุกหน่วยงาน
การให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาและ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เพื่อพัฒนาระบบ กลไก และมาตรการที่สนับสนุนให้เกิดการป้องกันการทุจริต
วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรและระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่เอื้ออานวยให้เกิดระบบการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบภาครัฐ
ที่มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

3.๑ พัฒนาระบบ
การตรวจสอบ
และควบคุมการ
ปฏิบตั ิงานภายใน
องค์กรให้เป็น
ระบบและโปร่งใส

3.1.๑ ดาเนินการ
ตรวจสอบภายใน
องค์กรอย่างเป็น
ระบบและ
ครอบคลุมภารกิจ
ของกรมทางหลวง

3.1.๒ ดาเนินการ
ประเมินผลระบบ
การควบคุม
ภายใน

3.1.๓ ดาเนินการ
ประเมินความ
โปร่งใสในการ
ปฏิบตั ิงาน
3.1.๔ จัดให้มีระบบ/
กลไกการจัดการ
กับเบาะแสทุจริต
และประพฤติ
มิชอบ และเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
ให้มีประสิทธิภาพ
อยู่เสมอ

ตัวชี้วดั ผลการ
กาหนดเวลา ค่าเป้าหมายระดับกรม
ปฏิบตั ิ
ผูร้ ับผิดชอบ
(ปีงบประมาณ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐
ตามแผนฯ
(๑) ร้อยละ
๒๕๕๙ –
๑๐๐
๑๐๐
สานักงาน
ความสาเร็จ
๒๕๖๐
(%)
(%)
ตรวจสอบภายใน
ในการ
ดาเนินการ
ตามแผนการ
ตรวจสอบ
(๒) จานวนระบบ ๒๕๕๙ –
๓
๓
ทีต่ รวจสอบ
๒๕๖๐
(ระบบ) (ระบบ)
นอกจากระบบ
การเงินและ
บัญชี
(๑) ร้อยละ
๒๕๕๙ –
๑๐๐
๑๐๐ กองการเจ้าหน้าที่
ความสาเร็จ
๒๕๖๐
(%)
(%)
และ
ในการจัดทา
ทุกหน่วยงาน
รายงาน
ติดตาม
ความก้าวหน้า
(ระหว่างปี)
(๒) ร้อยละ
๒๕๕๙ –
๑๐๐
๑๐๐
ความสาเร็จ
๒๕๖๐
(%)
(%)
ในการจัดทา
รายงานการ
ประเมินผล
(สิ้นปี)
 ร้อยละ
๒๕๕๙ –
๑๐๐
๑๐๐
กองการเจ้าหน้าที่,
ความสาเร็จ
๒๕๖๐
(%)
(%)
สานักงาน
ในการประเมิน
ประชาสัมพันธ์ และ
หน่วยงานอื่น
ที่ได้รับมอบหมาย
(๑) ร้อยละ
๒๕๕๙ –
๑๐๐
๑๐๐
สานักงาน
ความสาเร็จ
๒๕๖๐
(%)
(%)
เลขานุการกรม,
ในการจัดการ
สานักงาน
เบาะแสทุจริต
ประชาสัมพันธ์และ
อย่างเป็น
กลุ่มงานคุ้มครอง
ระบบ
จริยธรรม ทล.
(๒) จานวนครั้ง
๒๕๕๙ –
๑
๑
ในการสร้าง
๒๕๖๐
(ครั้ง)
(ครั้ง)
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ
ระบบ/
กลไกฯ
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โครงการ/กิจกรรม

๓.๒ ส่งเสริมให้มีกลไก ๓.2.๑ สร้างโอกาสให้
การตรวจสอบจาก
ประชาชนและ
ภายนอก เพื่อให้
บุคคลภายนอก
เกิดความโปร่งใสใน
มีส่วนร่วมใน
การปฏิบตั ิงาน
กระบวนการ
มากขึ้น
ดาเนินงานตาม
ภารกิจของ
กรมทางหลวง

๓.2.๒ จัดให้มีช่องทาง
ใน การรับแจ้ง
เบาะแสทุจริตและ
ประพฤติ
มิชอบ รวมทั้งการ
เรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์ให้
สามารถเข้าถึงได้
สะดวก
และหลากหลาย
๓.2.๓ ประชาสัมพันธ์
และให้บริการด้าน
ข้อมูลข่าวสารตาม
พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ พ.ศ.
๒๕๔๐ ผ่านช่องทาง
ต่างๆ เช่น
 ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร/
ศูนย์บริการ
ประชาชน
 สายด่วน
(Call Center)
 บอร์ด
ประชาสัมพันธ์
 เว็บไซต์
 สื่อวิทยุ
โทรทัศน์
 สื่อสิ่งพิมพ์
เช่น รายงาน
ประจาปี
เป็นต้น ฯลฯ

ตัวชี้วดั ผลการ
กาหนดเวลา ค่าเป้าหมายระดับกรม
ปฏิบตั ิ
(ปีงบประมาณ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐
ตามแผนฯ
 จานวน
๒๕๕๙ –
๒
๒
ช่องทางในการ ๒๕๖๐
(ช่องทาง) (ช่องทาง)
ให้ประชาชน
มีส่วนร่วม

ผูร้ ับผิดชอบ

(๑) จานวน
ช่องทาง
ในการรับแจ้ง
เบาะแสทุจริต

๒๕๕๙ –
๒๕๖๐

(๒) จานวนครั้ง
ในการ
ประชาสัมพันธ์
ช่องทาง

๒๕๕๙ –
๒๕๖๐

สานักแผนงาน
สานักสารวจ
และออกแบบ
 สานักก่อสร้างทาง
ที่ ๑ – ๒
 สานักงานทางหลวง
 แขวงทางหลวง/
สานักงานบารุง
ทางหลวง
 สานักงาน
สิ่งแวดล้อมและ
การมีส่วนร่วม
ของประชาชน
๓
๓
สานักงาน
(ช่องทาง) (ช่องทาง) เลขานุการกรม,
สานักงาน
ประชาสัมพันธ์,
กองการเจ้าหน้าที่
และ
๓
๓
ทุกหน่วยงาน
(ครั้ง)
(ครั้ง)

(๑) จานวน
ช่องทาง
ในการ
เผยแพร่
ประชา
สัมพันธ์

๒๕๕๙ –
๒๕๖๐

๓
๓
(ช่องทาง) (ช่องทาง)

(๒) จานวนครั้ง
ในการ
เผยแพร่
ประชา
สัมพันธ์

๒๕๕๙ –
๒๕๖๐

๓
(ครั้ง)

๓
(ครั้ง)




สานักงาน
ประชาสัมพันธ์
และ
ทุกหน่วยงาน
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3.๓ เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพใน
การบังคับใช้กฎ
หมายกฎระเบียบ
ข้อบังคับ มาตรการ
หรือแนวทางปฏิบตั ิ
ต่างๆ ที่ใช้ในการ
ป้องกัน และ
ปราบปรามการ
กระทาที่ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
หรือการฝ่าฝืน
ไม่ปฏิบตั ติ าม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน

3.๔ ปรับปรุงระบบ
การบริหารจัดการ
ภายในองค์กรเพื่อ
เพิ่มความโปร่งใส
และประสิทธิภาพ
ในการปฏิบตั ิงาน

ตัวชี้วดั ผลการ
กาหนดเวลา ค่าเป้าหมายระดับกรม
โครงการ/กิจกรรม
ปฏิบตั ิ
ผูร้ ับผิดชอบ
(ปีงบประมาณ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐
ตามแผนฯ
๓.3.๑ ดาเนินการตาม  ร้อยละ
๒๕๕๙ –
๑๐๐
๑๐๐
กองการเจ้าหน้าที่
กระบวนการที่
ความสาเร็จ
๒๕๖๐
(%)
(%)
กฎหมาย/ระเบียบ
ในการจัดการ
กาหนดกับผู้ที่ถูก
กรณีการ
กล่าวหาว่ากระทา
กระทาผิด
ผิดฐานทุจริตและ
ฐานทุจริตฯ
ประพฤติมิชอบฯ
ตาม
กระบวนการ
ที่กฎหมาย/
ระเบียบ
กาหนด
๓.3.๒ จัดทารายงาน
 จานวนครั้ง
๒๕๕๙ –
๓
๓
กองการเจ้าหน้าที่
และสถิติการกระทา
ในการจัดทา
๒๕๖๐
(ครั้ง)
(ครั้ง)
และ
ผิดฐานทุจริตและ
รายงานและ
ทุกหน่วยงาน
ประพฤติมิชอบฯ
สถิติเสนอ
ผู้บริหาร
๓.3.๓ ทบทวนกฎหมาย  จานวนครั้ง
๒๕๕๙ –
๑
๑
สานักกฎหมาย
กฎระเบียบ
ในการ
๒๕๖๐
(ครั้ง)
(ครั้ง)
และ
ข้อบังคับ มาตรการ
ทบทวน
กลุ่มงานคุ้มครอง
หรือแนวทางปฏิบตั ิ
กฎหมายฯ
จริยธรรม ทล.
ต่างๆ ของส่วน
ราชการที่เกี่ยวกับ
การป้องกันและ
ปราบปรามการ
กระทาที่ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบฯ
๓.4.๑ นาเทคนิค/วิธกี าร  จานวน
บริหารจัดการแนว
เทคนิค/
ใหม่/ระบบ
วิธีการ/ ระบบ
เทคโนโลยี
ที่นามาใช้
สารสนเทศมาใช้ใน
การบริหารจัดการ
องค์กรและการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล
๓.4.๒ จัดทา/เผยแพร่ (๑) จานวน
มาตรฐานการ
มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน
ปฏิบตั ิงาน/
ขั้นตอนการ
ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน/คู่มือ
ปฏิบตั ิงาน/
หรือแนวทาง
คู่มือ หรือ
ปฏิบัติในการ
แนวทาง
ดาเนินงาน
ปฏิบตั ิ ที่ได้
จัดทา/
เผยแพร่

๒๕๕๙ –
๒๕๖๐

๒๕๕๙ –
๒๕๖๐

๕
๕
สานักงาน
(เทคนิค/ (เทคนิค/ พัฒนาระบบบริหาร
วิธีการ/ วิธีการ/
,
ระบบ)
ระบบ)
ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ,
กองการเจ้าหน้าที่
กองฝึกอบรม
และ
ทุกหน่วยงาน
๓
๓
ทุกหน่วยงาน
(งาน/
(งาน/
คู่มือ/
คู่มือ/
แนวทาง แนวทาง
ปฏิบัต)ิ
ปฏิบัต)ิ
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โครงการ/กิจกรรม

๓.4.๓ นาหลักคุณธรรม
จริยธรรมมาใช้
ประกอบการ
พิจารณาดาเนิน
โครงการ/
กิจกรรม ในการ
บริหารจัดการ
องค์กรและการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล

ตัวชี้วดั ผลการ
กาหนดเวลา ค่าเป้าหมายระดับกรม
ปฏิบตั ิ
ผูร้ ับผิดชอบ
(ปีงบประมาณ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐
ตามแผนฯ
(๒) จานวน
๒๕๕๙ –
๑
๑
ช่องทางใน
๒๕๖๐ (ช่องทาง) (ช่องทาง)
การเผยแพร่
 จานวน
๒๕๕๙ –
๒
๒
กองการเจ้าหน้าที่,
กิจกรรม ที่นา
๒๕๖๐
(กิจกรรม) (กิจกรรม)
กองฝึกอบรม
หลักคุณธรรม
และ
จริยธรรมมาใช้
ทุกหน่วยงาน
ประกอบการ
พิจารณา
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากร
วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านการปฏิบตั ิงานและด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

มาตรการ
๔.๑ พัฒนาองค์ความรู้
เพื่อป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตและการบังคับ
ใช้ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน

ตัวชี้วดั ผลการ
กาหนดเวลา ค่าเป้าหมายระดับกรม
โครงการ/กิจกรรม
ปฏิบตั ิ
ผูร้ ับผิดชอบ
(ปีงบประมาณ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐
ตามแผนฯ
4.1.๑ ดาเนินการปรับปรุง  จานวนครั้ง
๒๕๕๙
3
3
กองการเจ้าหน้าที่
ข้อมูลใน
ในการปรับปรุง – ๒๕๖๐
(ครั้ง)
(ครั้ง)
- เว็บเพจป้องกัน
ข้อมูล
และปราบปราม
การทุจริต
- เว็บเพจประมวล
จริยธรรม
ข้าราชการ
พลเรือน
4.1.๒ จัดทา/เผยแพร่ (๑) จานวน
๒๕๕๙ –
๒
๒
กองการเจ้าหน้าที่
มาตรการ/
มาตรการ/
๒๕๖๐ (มาตรการ/ (มาตรการ/
และ
แนวทางปฏิบัติ/
แนวทาง
แนวทาง แนวทาง
ทุกหน่วยงาน
เอกสารทาง
ปฏิบตั ิ/
ปฏิบัต/ิ
ปฏิบัต/ิ
วิชาการ/ข้อมูล
เอกสารทาง
เอกสารทาง เอกสารทาง
ข่าวสารที่เป็น
วิชาการ/
วิชาการ) วิชาการ)
ประโยชน์ต่อ
ข้อมูลข่าวสาร
การป้องกันและ
ที่ได้จัดทา/
ปราบปรามการ
เผยแพร่
ทุจริตในภาครัฐฯ
(๒) จานวน
๒๕๕๙ –
๑
๑
ช่องทาง
๒๕๖๐
(ช่องทาง) (ช่องทาง)
ในการเผยแพร่

๔.๒ พัฒนาสมรรถนะ 4.2.๑ จัดอบรม/
และขีดความ
สัมมนา/กิจกรรม/
สามารถของ
สอดแทรก
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
หลักสูตร ในด้าน
ด้านการป้องกัน
การป้องกันและ
และปราบปราม
ปราบปรามการ
การทุจริตภาครัฐ
ทุจริตในภาครัฐฯ
และการบังคับใช้ 4.2.๒ ส่งบุคลากร
ประมวลจริยธรรม
เข้ารับการอบรม/
ข้าราชการพลเรือน
สัมมนา/กิจกรรม
ในด้านการป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริตใน
ภาครัฐฯ





จานวน
หลักสูตร/
กิจกรรม

๒๕๕๙ –
๒๕๖๐

ร้อยละของ
การเข้าร่วม
อบรม/
สัมมนา/
กิจกรรม

๒๕๕๙ –
๒๕๖๐

๑
๑
(กิจกรรม) (กิจกรรม)

๙๐
(%)

๙๐
(%)

กองฝึกอบรม
และ
กองการเจ้าหน้าที่

ทุกหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐของกรมทางหลวง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕59
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปลูกและปลุกจิตสานึกการต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนในทุกภาคส่วนในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะ
วัตถุประสงค์

เพื่อให้บุคลากรของกรมทางหลวงทุกระดับตระหนักถึงความสาคัญและปฏิบตั ิตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม หลักธรรมาภิบาล การดารงชีวิตตามรอยพระยุคลบาท
พระบรมราโชวาท และตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนการปฏิบัตงิ านภายใต้วนิ ัยข้าราชการพลเรือนและประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและ
จรรยาข้าราชการกรมทางหลวง
มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

1.2 ส่งเสริมให้บุคลากรของกรมทาง
หลวงปฏิบตั ิงานภายใต้กรอบวินัย
ข้าราชการพลเรือน, ประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน
และจรรยาข้าราชการ
กรมทางหลวง

1.2.๑ จัดอบรม/สัมมนา/กิจกรรม/สอดแทรก
หลักสูตรเกีย่ วกับการปฏิบัติงานภายใต้
กรอบวินัยข้าราชการพลเรือนฯ
1.2.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
ให้เกิดจิตสานึกในการปฏิบัติงานภายใต้
กรอบวินัยข้าราชการพลเรือนฯ











จานวนครั้งในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์

ค่าเป้าหมายตัวชี้วดั
หน่วยงาน
ผูร้ ับผิดชอบ
ระดับกรม ระดับหน่วยงาน
๕๐
๒
กองฝึกอบรม,
(หลักสูตร/
(หลักสูตร/ กองการเจ้าหน้าที่ และทุก
กิจกรรม)
กิจกรรม)
หน่วยงาน
๓
๓
กองการเจ้าหน้าที่,
(ครั้ง)
(ครั้ง)
สานักงานประชาสัมพันธ์
และทุกหน่วยงาน

ระยะเวลา
ต.ค. ๒๕๕8
–
ก.ย. ๒๕59
ต.ค. ๒๕๕8
–
ก.ย. ๒๕59

จานวนบุคลากรที่ส่งเข้าร่วม
อบรม/สัมมนา/กิจกรรม

๕๐
(คน)

๑
(คน)

ทุกหน่วยงาน

ต.ค. ๒๕๕8
–
ก.ย. ๒๕59

จานวนหลักสูตร/กิจกรรม

๒
(หลักสูตร/
กิจกรรม)
๓
(ครั้ง)

๒
(หลักสูตร/
กิจกรรม)
๓
(ครั้ง)

กองการเจ้าหน้าที่
และกองฝึกอบรม

ต.ค. ๒๕๕8
–
ก.ย. ๒๕59
ต.ค. ๒๕๕8
–
ก.ย. ๒๕59

จานวนครั้งในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์

กองการเจ้าหน้าที่สานักงาน
ประชาสัมพันธ์
และทุกหน่วยงาน
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1.1 ส่งเสริมให้บุคลากรของ
1.1.๑ จัดอบรม/สัมมนา/กิจกรรม/สอดแทรก
กรมทางหลวงทุกระดับประพฤติ
หลักสูตรเกีย่ วกับคุณธรรมจริยธรรมฯ
ปฏิบตั ติ นตามหลักคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาล รวมทั้ง 1.1.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องให้
ให้ปฏิบตั ติ นตามรอยพระยุคลบาท
เกิดกระแสค่านิยมในการปฏิบัติตนตาม
พระบรมราโชวาท และหลักปรัชญา
หลักคุณธรรมจริยธรรมฯ
เศรษฐกิจพอเพียง
1.1.๓ ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม/สัมมนา/
กิจกรรมกระตุ้นให้ปฏิบัติตนตามหลัก
คุณธรรมฯ

ตัวชี้วดั ผลการปฏิบตั ิ
ตามแผนฯ
จานวนหลักสูตร/กิจกรรม

มาตรการ

1.3 ยกย่องเชิดชูเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผูท้ ี่ประพฤติดีหรือผูท้ ี่มีความ
ประพฤติซื่อสัตย์สุจริต

โครงการ/กิจกรรม
1.2.๓ ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม/สัมมนา/
กิจกรรมกระตุ้นให้เกิดจิตสานึกในการ
ปฏิบัติงานภายใต้กรอบวินัยข้าราชการ
พลเรือนฯ
๑.๓.๑ ดาเนินการคัดเลือกและให้รางวัล
แก่บุคคล ที่ประพฤติดีหรือบุคคล
ที่มีความประพฤติซื่อสัตย์สุจริต
๑.๓.๒ ประกาศเกียรติคณ
ุ บุคลากรที่ได้รับ
รางวัลผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์
สิ่งพิมพ์ต่างๆ เป็นต้น









ค่าเป้าหมายตัวชี้วดั
ระดับกรม ระดับหน่วยงาน
๒๐
๑
(คน)
(คน)

หน่วยงาน
ผูร้ ับผิดชอบ
ทุกหน่วยงาน

ระยะเวลา
ต.ค. ๒๕๕8
–
ก.ย. ๒๕59

ร้อยละความสาเร็จในการ
ดาเนินการคัดเลือกและให้รางวัล

๑๐๐
(%)

๑๐๐
(%)

ทุกหน่วยงาน

ต.ค. ๒๕๕8
–
ก.ย. ๒๕59

จานวนช่องทางในการประกาศ
เกียรติคุณ

๒
(ช่องทาง)

๒
(ช่องทาง)

ทุกหน่วยงาน

ต.ค. ๒๕๕8
–
ก.ย. ๒๕59

ทุกหน่วยงาน

ต.ค. ๒๕๕8
–
ก.ย. ๒๕59

ทุกหน่วยงาน

ต.ค. ๒๕๕8
–
ก.ย. ๒๕59

จานวนคาสั่ง/บันทึกข้อความ/
เอกสารที่แสดงถึงการมีส่วนร่วม
ของผู้บริหาร
จานวนแนวทาง/วิธีการ (เช่น
ประกาศ นโยบาย ฯลฯ)

๒
๒
(คาสั่ง/บันทึก/ (คาสั่ง/บันทึก/
ข้อความ/
ข้อความ/
เอกสาร)
เอกสาร)
๒
(แนวทาง/
วิธีการ)

๒
(แนวทาง/
วิธีการ)

244

1.4 สนับสนุนให้ผบู้ ริหารมีบทบาท
๑.๔.๑ ผูบ้ ริหารมีส่วนร่วมทาหน้าทีป่ ระธาน
สาคัญในการส่งเสริมคุณธรรม
หรือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ใน
จริยธรรม การป้องกันและ
โครงการ/กิจกรรม/แผนงาน ที่เกี่ยวกับ
ปราบปรามการทุจริตและ
การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมฯ
ประพฤติมิชอบ ตลอดจนการสร้าง ๑.๔.๒ ผูบ้ ริหารผลักดันให้เกิดสภาพแวดล้อม
ความโปร่งใสในการปฏิบตั ิงาน
ในการปฏิบัติงานที่เอื้อต่อการสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรมฯ



ตัวชี้วดั ผลการปฏิบตั ิ
ตามแผนฯ
จานวนบุคลากรที่ส่งเข้าร่วม
อบรมสัมมนา/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการทางานของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนาเครือข่าย
วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายทุกภาคส่วนของสังคมในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
มาตรการ

๒.๑ ส่งเสริมการประสานความ
ร่วมมือของทุกภาคส่วนของ
สังคมในการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ

๒.๑.๑ เข้าร่วมอบรม/สัมมนา/ประชุม/กิจกรรม
กับหน่วยงานภายนอก ในเรื่องการจัดทา
ยุทธศาสตร์/มาตรการ/แนวทางปฏิบตั ิ
หรือในการประสานความร่วมมือ
เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ
๒.๑.๒ ส่งรายงานผลการดาเนินการ ข้อมูลและ
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องในการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการ
ป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ในภาครัฐของกรมทาง
หลวงให้กับหน่วยงานภายนอก
2.2.๑ สร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชน
เกี่ยวกับพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ที่เข้าข่ายการทุจริต เช่น การปฏิบัติหรือ
ละเว้นหน้าที่โดยมิชอบ และการปฏิบัติ
ที่ขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ของทางราชการ เป็นต้น
2.2.๒ ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดตระหนัก
ถึงประโยชน์ของการให้ประชาชนมี
ส่วนร่วม ในการพัฒนาและตรวจสอบ
การปฏิบัติงาน









ตัวชี้วดั ผลการปฏิบตั ิ
ตามแผนฯ
ร้อยละของจานวนครั้งในการเข้า
ร่วมอบรม/สัมมนา/ประชุม/
กิจกรรมต่อจานวน ครั้งที่
หน่วยงาน ภายนอกเชิญ

ร้อยละของจานวนครั้งในการส่ง
รายงานผลฯ ต่อจานวนครั้งที่
หน่วยงานภายนอก ร้องขอ

ค่าเป้าหมายตัวชี้วดั
ระดับกรม ระดับหน่วยงาน
๙๐
๙๐
(%)
(%)

หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบ

ระยะเวลา

กองการเจ้าหน้าที่
และทุกหน่วยงาน
(กรณีหน่วยงานได้รับ
มอบหมาย)

ต.ค. ๒๕๕8
–
ก.ย. ๒๕59

๙๐
(%)

๙๐
(%)

กองการเจ้าหน้าที่
และทุกหน่วยงาน
(กรณีหน่วยงานได้รับ
มอบหมาย)

ต.ค. ๒๕๕8
–
ก.ย. ๒๕59

จานวนครั้งในการสร้างความรู้
ความเข้าใจ

๒
(ครั้ง)

๒
(ครั้ง)

กองการเจ้าหน้าที่
และทุกหน่วยงาน

ต.ค. ๒๕๕8
–
ก.ย. ๒๕59

จานวนครั้งในการสร้างความ
ตระหนัก

๒
(ครั้ง)

๒
(ครั้ง)

กองการเจ้าหน้าที่
และทุกหน่วยงาน

ต.ค. ๒๕๕8
–
ก.ย. ๒๕59
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๒.๒ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการ
มีส่วนร่วมของประชาชนหรือ
บุคคลภายนอกในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เพื่อพัฒนาระบบ กลไก และมาตรการที่สนับสนุนให้เกิดการป้องกันการทุจริต
วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรและระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เอื้ออานวยให้เกิดระบบการป้องกันและปราบปรามการทุจ ริตและประพฤติมิชอบ
ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
มาตรการ
๓.๑ พัฒนาระบบการตรวจสอบ
และควบคุมการปฏิบตั ิงาน
ภายในองค์กรให้เป็นระบบ
และโปร่งใส

โครงการ/กิจกรรม
3.1.๑ ดาเนินการตรวจสอบภายในองค์กร
อย่างเป็นระบบและครอบคลุมภารกิจ
ของกรมทางหลวง

3.1.๓ ดาเนินการประเมินความโปร่งใส
ในการปฏิบตั ิงาน

ค่าเป้าหมายตัวชี้วดั
ระดับกรม ระดับหน่วยงาน
๑๐๐
๑๐๐
(%)
(%)

(๒) จานวนระบบทีต่ รวจสอบ
นอกจากระบบการเงินและบัญชี

๓
(ระบบ)

๓
(ระบบ)

(๑) ร้อยละความสาเร็จ
ใน
การจัดทารายงานติดตาม
ความก้าวหน้า (ระหว่างปี)

๑๐๐
(%)

๑๐๐
(%)

(๒) ร้อยละความสาเร็จ
ในการจัดทารายงาน การ
ประเมินผล (สิ้นปี)

๑๐๐
(%)

๑๐๐
(%)

๑๐๐
(%)

๑๐๐
(%)



ร้อยละความสาเร็จในการประเมิน

ผูร้ ับผิดชอบ

ระยะเวลา

สานักงาน
ตรวจสอบภายใน

ต.ค. ๒๕๕8
–
ก.ย. ๒๕59

กองการเจ้าหน้าที่
และ
ทุกหน่วยงาน

ต.ค. ๒๕๕8
–
ก.ย. ๒๕59
มี.ค. - เม.ย.
๒๕59
ต.ค. – ธ.ค.
๒๕59

กองการเจ้าหน้าที่,
สานักงานประชาสัมพันธ์
และ
หน่วยงานอื่น
ที่ได้รับมอบหมาย

ต.ค. ๒๕๕8
–
ก.ย. ๒๕59
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3.1.๒ ดาเนินการประเมินผลระบบ
การควบคุมภายใน

ตัวชี้วดั ผลการปฏิบตั ิ
ตามแผนฯ
(๑) ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินการตาม
แผนการตรวจสอบ

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม
3.1.๔ จัดให้มีระบบ/กลไกการจัดการกับ
เบาะแสทุจริตและประพฤติมิชอบและ
เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ให้มีประสิทธิภาพ
อยู่เสมอ

ตัวชี้วดั ผลการปฏิบตั ิ
ตามแผนฯ
(๑) ร้อยละความสาเร็จ ในการ
จัดการเบาะแสทุจริตฯ
อย่างเป็นระบบ
(๒) จานวนครั้งในการ สร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับระบบ/กลไกฯ

3.๒ ส่งเสริมให้มีกลไกการตรวจสอบ ๓.2.๑ สร้างโอกาสให้ประชาชนและบุคคล
จากภายนอก ให้เกิดความโปร่งใส
ภายนอกมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ในการปฏิบตั ิงานมากขึน้
ดาเนินงานตามภารกิจของกรมทางหลวง



จานวนช่องทางในการให้
ประชาชนมีส่วนร่วม

๒
(ช่องทาง)

๒
(ช่องทาง)

๓
(ช่องทาง)

๓
(ช่องทาง)

๓
(ครั้ง)

๓
(ครั้ง)

สานักแผนงาน
สานักสารวจและ
ออกแบบ
 สานักก่อสร้างทางที่
๑–๒
 สานักงานทางหลวง
 แขวงทางหลวง/
สานักงานบารุง
ทางหลวง
 สานักงานสิ่งแวดล้อม
และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน
สานักงานเลขานุการกรม,
สานักงานประชาสัมพันธ์,
กองการเจ้าหน้าทีและ
ทุกหน่วยงาน



ระยะเวลา
ต.ค. ๒๕๕8
–
ก.ย. ๒๕59

ต.ค. ๒๕๕8
–
ก.ย. ๒๕59

247

๓.2.๒ จัดให้มีช่องทางในการรับแจ้งเบาะแส
(๑) จานวนช่องทางในการรับแจ้ง
ทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งการรับ
เบาะแสทุจริตฯ
เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ให้สามารถเข้าถึงได้
สะดวกและหลากหลาย
(๒) จานวนครั้งในการ
ประชาสัมพันธ์ช่องทาง

ค่าเป้าหมายตัวชี้วดั
ผูร้ ับผิดชอบ
ระดับกรม ระดับหน่วยงาน
๑๐๐
๑๐๐
สานักงานเลขานุการกรม,
(%)
(%)
สานักงานประชาสัมพันธ์
และ
กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรม ทล.
๑
๑
(ครั้ง)
(ครั้ง)

ต.ค. ๒๕๕8
–
ก.ย. ๒๕59
ต.ค. ๒๕๕8
–
ก.ย. ๒๕59

โครงการ/กิจกรรม

๓.3.๓ ทบทวนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
มาตรการหรือแนวทางปฏิบตั ติ ่างๆ ของ
ส่วนราชการที่เกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการกระทาที่ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบฯ



จานวนครั้งในการทบทวน
กฎหมายฯ

ค่าเป้าหมายตัวชี้วดั
ผูร้ ับผิดชอบ
ระดับกรม ระดับหน่วยงาน
๓
๓
สานักงานประชาสัมพันธ์
(ช่องทาง)
(ช่องทาง)
และ
ทุกหน่วยงาน
๓
๓
(ครั้ง)
(ครั้ง)

ระยะเวลา
ต.ค. ๒๕๕8
–
ก.ย. ๒๕59

๑๐๐
(%)

๑๐๐
(%)

กองการเจ้าหน้าที่

ต.ค. ๒๕๕8
–
ก.ย. ๒๕59

๓
(ครั้ง)

๓
(ครั้ง)

กองการเจ้าหน้าที่
และ
ทุกหน่วยงาน

ต.ค. ๒๕๕8
–
ก.ย. ๒๕59

๑
(ครั้ง)

๑
(ครั้ง)

สานักกฎหมาย
และ
กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรม ทล.

ต.ค. ๒๕๕8
–
ก.ย. ๒๕59
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ตัวชี้วดั ผลการปฏิบตั ิ
ตามแผนฯ
๓.2.๓ ประชาสัมพันธ์และให้บริการด้านข้อมูล (๑) จานวนช่องทางในการเผยแพร่
ข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ประชาสัมพันธ์ฯ
ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น
(๒) จานวนครั้งในการเผยแพร่
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/ศูนย์บริการ
ประชาสัมพันธ์
ประชาชน
 สายด่วน (Call Center)
 บอร์ดประชาสัมพันธ์
 เว็บไซต์
 สื่อวิทยุโทรทัศน์
 สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น รายงานประจาปี
เป็นต้น ฯลฯ
๓.๓ เสริมสร้างประสิทธิภาพในการ ๓.3.๑ ดาเนินการตามกระบวนการที่กฎหมาย/  ร้อยละความสาเร็จ ในการ
บังคับใช้กฎหมายกฎระเบียบ
ระเบียบกาหนดกับผู้ที่ถูกกล่าวหาว่า
จัดการกรณีการกระทาผิดฐาน
ข้อบังคับ มาตรการหรือแนวทาง
กระทาผิดฐานทุจริตและประพฤติมิชอบฯ
ทุจริตฯ ตามกระบวนการที่
ปฏิบตั ติ ่างๆ ที่ใช้ในการป้องกัน
กฎหมาย/ระเบียบกาหนด
และปราบปรามการกระทาที่ทุจริต
และประพฤติมิชอบหรือการฝ่าฝืน ๓.3.๒ จัดทารายงานและสถิติการกระทาผิด
 จานวนครั้งในการจัดทารายงาน
ไม่ปฏิบตั ติ ามประมวลจริยธรรม
ฐานทุจริตและประพฤติมิชอบฯ
และสถิติเสนอผู้บริหาร
ข้าราชการพลเรือน
มาตรการ

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

๓.๔ ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ
ภายในองค์กรเพื่อเพิ่มความ
โปร่งใสและประสิทธิภาพใน
การปฏิบตั ิงาน

๓.4.๑ นาเทคนิค/วิธีการบริหารจัดการแนวใหม่
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
การบริหารจัดการองค์กรและการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

๓.4.๒ จัดทา/เผยแพร่ มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/คู่มือหรือแนวทาง
ปฏิบัติในการดาเนินงาน

ค่าเป้าหมายตัวชี้วดั
ระดับกรม ระดับหน่วยงาน
๕
๕
(เทคนิค/
(เทคนิค/
วิธีการ/
วิธีการ/
ระบบ)
ระบบ)

(๑) จานวนมาตรฐานการ
ปฏิบตั ิงาน/ ขัน้ ตอนการ
ปฏิบตั ิงาน/คู่มือ หรือแนวทาง
ปฏิบตั ิที่ได้จัดทา/เผยแพร่

๓
(งาน/คู่มือ/
แนวทาง
ปฏิบัต)ิ

๓
(งาน/คู่มือ/
แนวทาง
ปฏิบัต)ิ

(๒) จานวนช่องทาง
ในการเผยแพร่

๑
(ช่องทาง)

1
(ช่องทาง)

๒
(กิจกรรม)

๒
(กิจกรรม)



จานวนกิจกรรมที่นาหลักคุณธรรม
จริยธรรมมาใช้ประกอบการ
พิจารณา

ผูร้ ับผิดชอบ

ระยะเวลา

สานักงานพัฒนา
ระบบบริหาร,
ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ,
กองการเจ้าหน้าที่,
กองฝึกอบรม
และ
ทุกหน่วยงาน

ต.ค. ๒๕๕8
–
ก.ย. ๒๕59

ทุกหน่วยงาน

ต.ค. ๒๕๕8
–
ก.ย. ๒๕59

กองการเจ้าหน้าที่,
กองฝึกอบรม
และ
ทุกหน่วยงาน

ต.ค. ๒๕๕8
–
ก.ย. ๒๕59
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๓.4.๓ นาหลักคุณธรรมจริยธรรมมาใช้ประกอบ
การพิจารณาดาเนินโครงการ/กิจกรรมใน
การบริหารจัดการองค์กรและการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล



ตัวชี้วดั ผลการปฏิบตั ิ
ตามแผนฯ
จานวนเทคนิค/วิธีการ/ ระบบ ที่
นามาใช้

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากร
วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านการปฏิบตั ิงานและด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
มาตรการ

๔.๑ พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต และ
การบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน

โครงการ/กิจกรรม
4.1.๑ ดาเนินการปรับปรุงข้อมูลใน
- เว็บเพจป้องกันและปราบปรามการทุจริต
- เว็บเพจประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือน



ตัวชี้วดั ผลการปฏิบตั ิ
ตามแผนฯ
จานวนครั้งในการปรับปรุง
ข้อมูล

4.1.๒ จัดทา/เผยแพร่ มาตรการ/แนวทาง
(๑) จานวนมาตรการ/แนวทาง
ปฏิบัต/ิ เอกสารทางวิชาการ/ข้อมูลข่าวสาร
ปฏิบตั ิ/เอกสารทางวิชาการ/
ที่เป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและ
ข้อมูลข่าวสาร ที่ได้จัดทา/
ปราบปราม การทุจริตในภาครัฐฯ
เผยแพร่

4.2 พัฒนาสมรรถนะและขีด
ความสามารถของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
และการบังคับใช้ประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน

4.2.1 จัดอบรม/สัมมนา/กิจกรรม/สอดแทรก
หลักสูตร ในด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐฯ
4.2.2 ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม/สัมมนา/
กิจกรรม ในด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐฯ





จานวนหลักสูตร/กิจกรรม

ร้อยละของการเข้าร่วมอบรม/
สัมมนา/กิจกรรม

ผูร้ ับผิดชอบ

ระยะเวลา

กองการเจ้าหน้าที่

ต.ค. ๒๕๕8
–
ก.ย. ๒๕59

ทุกหน่วยงาน

ต.ค. ๒๕๕8
–
ก.ย. ๒๕59

๓
(งาน/คู่มือ/
แนวทาง
ปฏิบัต)ิ

๓
(งาน/คู่มือ/
แนวทาง
ปฏิบัต)ิ

๑
(ช่องทาง)

๑
(ช่องทาง)

๑
(กิจกรรม)

๑
(กิจกรรม)

กองฝึกอบรม
และ
กองการเจ้าหน้าที่

ต.ค. ๒๕๕8
–
ก.ย. ๒๕59

๙๐
(%)

๙๐
(%)

ทุกหน่วยงาน

ต.ค. ๒๕๕8
–
ก.ย. ๒๕59

250

(๒) จานวนช่องทาง
ในการเผยแพร่

ค่าเป้าหมายตัวชี้วดั
ระดับกรม ระดับหน่วยงาน
3
3
(ครั้ง)
(ครั้ง)

- แบบฟอร์มจัดทาแผนปฏิบัติการ -

เอกสารแนบ ๑

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ของ (ระบุชื่อหน่วยงาน)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. (ระบุปีงบประมาณที่กาลังดาเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ...............................................................................................................................................................................................................................................................................
วัตถุประสงค์ ...............................................................................................................................................................................................................................................................................
มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
ตามแผนฯ

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
ระดับหน่วยงาน

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา
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- แบบฟอร์มจัดทำรำยงำนผล รายงานผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ของ (ระบุชื่อหน่วยงาน)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. (ระบุปีงบประมาณที่กาลังดาเนินการ)
 ครั้งที่ ๑ (๑ ต.ค. ........ – ๓๑ ธ.ค. ........)  ครั้งที่ ๒ (๑ ม.ค. ........ – ๓๑ มี.ค. ........)  ครั้งที่ ๓ (๑ เม.ย. .........– ๓๐ มิ.ย. ........)  ครั้งที่ ๔ (๑ ต.ค. .......... – ๓๐ ก.ย. ..........)
ยุทธศาสตร์ที่ ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
วัตถุประสงค์ ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
ตามแผนฯ

ค่าเป้าหมาย
ระดับหน่วยงาน

ผลการดาเนินการ
ผลผลิต

ผลลัพธ์

ปัจจัยสนับสนุน/
ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ
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.......................................................ผู้รายงาน
(.....................................................)
วันที่............./................./..............
ขอรับรองว่ารายงานดังกล่าวเป็นความจริง
.......................................................ผู้รับรอง
(.....................................................)

- แนวทาง รายงานผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ของ ............................................ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
( ๑ ตุลาคม 2558 – ๓๐ กันยายน 2559 )
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปลูกและปลุกจิตสานึกการต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนในทุกภาคส่วนในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะ
วัตถุประสงค์

เพื่อให้บุคลากรของกรมทางหลวงทุกระดับตระหนักถึงความสาคัญและปฏิบตั ิตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม หลักธรรมาภิบาล การดารงชีวิตตามรอยพระยุคลบาท
พระบรมราโชวาท และตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนการปฏิบัตงิ านภายใต้วนิ ัยข้าราชการพลเรือนและประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและ
จรรยาข้าราชการกรมทางหลวง

1.1 ส่งเสริมให้บุคลากร
ของกรมทางหลวง
ทุกระดับประพฤติปฏิบัติ
ตนตามหลักคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาล
รวมทั้งให้ปฏิบัติตนตาม
รอยพระยุคลบาท
พระบรมราโชวาท
และตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

โครงการ/กิจกรรม
1.1.1 จัดอบรม/สัมมนา/กิจกรรม/
สอดแทรกหลักสูตรเกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรมฯ

1.1.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่าง
ต่อเนื่องให้เกิดกระแสค่านิยมในการ
ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมจริยธรรมฯ

ตัวชี้วดั ผลการ
ปฏิบตั ิ
ตามแผนฯ
 จานวน
หลักสูตร/
กิจกรรม



จานวนครั้ง
ในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์

ค่าเป้าหมาย
ระดับ
หน่วยงาน
2
(หลักสูตร/
กิจกรรม)

3
(ครั้ง)

ผลการดาเนินการ
ผลผลิต
ผลลัพธ์
- มีการจัดกิจกรรม/สอดแทรกหลักสูตร
- ให้เขียนบรรยายประสิทธิภาพ
เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมฯ
และประสิทธิผลของโครงการ/
จานวน ...... หลักสูตร ดังนี้
กิจกรรม ตามคาอธิบายการ
๑) กิจกรรม/หลักสูตร............................
รายงานผล ภายหลังจากดาเนิน
เมื่อวันที่................. ณ...................
โครงการ /กิจกรรมบรรลุตาม
มีผู้ผ่านการอบรมจานวน.......ราย
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่
๒) .....
กาหนดแล้ว
- มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่าง
- ให้เขียนบรรยายประสิทธิภาพ
ต่อเนื่องฯ จานวน ...... ครั้ง ดังนี้
และประสิทธิผลของโครงการ/
๑) เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์
กิจกรรม ตามคาอธิบายการ
เรื่อง......... ทาง ...............
รายงานผล ภายหลังจากดาเนิน
จานวน ........ ครั้ง
โครงการ /กิจกรรมบรรลุตาม
เมื่อวันที่............ (หากระบุได้)
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่
๒) .....
กาหนดแล้ว

ปัจจัยสนับสนุน/
ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ
- ให้ระบุข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับปัจจัย
สนับสนุน/ปัญหา
อุปสรรคข้อเสนอแนะ
(ถ้ามี)
- ให้ระบุข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับปัจจัย
สนับสนุน/ปัญหา
อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
(ถ้ามี)
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มาตรการ

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม
1.1.3 ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม
สัมมนา/กิจกรรมกระตุ้นให้ปฏิบัติตน
ตามหลักคุณธรรมจริยธรรมฯ

1.2.1 จัดอบรม/สัมมนา/กิจกรรม/
สอดแทรกหลักสูตรเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานภายใต้กรอบวินัย
ข้าราชการพลเรือนฯ

1.2.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่าง
ต่อเนื่องให้เกิดจิตสานึกในการ
ปฏิบัติงานภายใต้กรอบวินัย
ข้าราชการพลเรือนฯ

1.2.3 ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม/
สัมมนา/กิจกรรมกระตุ้นให้เกิดจิตสานึก
ในการปฏิบัติงานภายใต้กรอบวินัย
ข้าราชการพลเรือนฯ







จานวน
หลักสูตร/
กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย
ระดับ
หน่วยงาน
๑
(คน)

2
(หลักสูตร/
กิจกรรม)

จานวนครั้ง
ในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์

3
(ครั้ง)

จานวนบุคลากร
ที่ส่งเข้าร่วม
อบรมสัมมนา/
กิจกรรม

๑
(คน)

ผลการดาเนินการ
ผลผลิต
ผลลัพธ์
- มีการส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม/สัมมนา / - ให้เขียนบรรยายประสิทธิภาพ
กิจกรรมกระตุ้นให้ปฏิบัติตนตามหลัก
และประสิทธิผลของโครงการ/
คุณธรรมฯ ทั้งสิ้น จานวน ... ราย ดังนี้
กิจกรรม ตามคาอธิบายการ
๑) สัมมนา/กิจกรรม...........................
รายงานผล ภายหลังจากดาเนิน
เมื่อวันที่................ ณ...................
โครงการ /กิจกรรมบรรลุตาม
จานวน.............ราย
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่
๒) .....
กาหนดแล้ว
- มีการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
- ให้เขียนบรรยายประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานภายใต้กรอบประมวล
และประสิทธิผลของโครงการ/
จริยธรรมฯ โดยผ่านทางกิจกรรม/
กิจกรรม ตามคาอธิบายการ
สอดแทรกในหลักสูตร จานวน .......
รายงานผล ภายหลังจากดาเนิน
กิจกรรม/หลักสูตร ดังนี้
โครงการ /กิจกรรมบรรลุตาม
๑) กิจกรรม/หลักสูตร...............เมื่อ
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่
วันที่............. ณ............
กาหนดแล้ว
๒) .....
- มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่าง
- ให้เขียนบรรยายประสิทธิภาพ
ต่อเนื่องฯ จานวน ...... ครั้ง ดังนี้
และประสิทธิผลของโครงการ/
๑) เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์
กิจกรรม ตามคาอธิบายการ
เรื่อง........ ผ่านทาง............
รายงานผล ภายหลังจากดาเนิน
เมื่อวันที่ ............
โครงการ /กิจกรรมบรรลุตาม
๒) .....
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่
กาหนดแล้ว
- มีการส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม/สัมมนา / - ให้เขียนบรรยายประสิทธิภาพ
กิจกรรม กระตุ้นให้เกิดจิตสานึกที่ดีฯ
และประสิทธิผลของโครงการ/
ทั้งสิ้น จานวน ....... ราย ดังนี้
กิจกรรม ตามคาอธิบายการ
๑) สัมมนา/ กิจกรรม..........................
รายงานผล ภายหลังจากดาเนิน
เมื่อวันที่................... ณ.................
โครงการ /กิจกรรมบรรลุตาม

ปัจจัยสนับสนุน/
ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ
- ให้ระบุข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับปัจจัย
สนับสนุน/ปัญหา
อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
(ถ้ามี)
- ให้ระบุข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับปัจจัย
สนับสนุน/ปัญหา
อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
(ถ้ามี)

- ให้ระบุข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับปัจจัย
สนับสนุน/ปัญหา
อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
(ถ้ามี)
- ให้ระบุข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับปัจจัย
สนับสนุน/ปัญหา
อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
(ถ้ามี)
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1.2 ส่งเสริมให้บุคลากร
กรมทางหลวงปฏิบัติงาน
ภายใต้กรอบวินัยข้าราชการ
พลเรือน,ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน
และจรรยาข้าราชการ
กรมทางหลวง

ตัวชี้วดั ผลการ
ปฏิบตั ิ
ตามแผนฯ
 จานวน
บุคลากรที่ส่ง
เข้าร่วมอบรม/
สัมมนา/
กิจกรรม

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

๑.3 ยกย่องเชิดชู
1.3.1 ดาเนินการคัดเลือกและให้รางวัล
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ประพฤติ แก่บุคลากรที่ประพฤติดี หรือมีความ
ดีหรือผู้ที่มีความประพฤติ ประพฤติซื่อสัตย์สุจริต
ซื่อสัตย์สุจริต

1.4 สนับสนุนให้ผู้บริหาร
มีบทบาทสาคัญในการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ

1.4.1 ผู้บริหารมีส่วนร่วมทาหน้าที่
ประธานหรือพิจารณาให้ความเห็นชอบ
โครงการ/กิจกรรม/แผนงาน เกี่ยวกับ
การสร้างคุณธรรมจริยธรรมฯ





ค่าเป้าหมาย
ระดับ
หน่วยงาน

ร้อยละ
ความสาเร็จใน
การดาเนินการ
การคัดเลือก
และให้รางวัล

100
(ร้อยละ)

จานวนช่องทาง
ในการประกาศ
เกียรติคุณ

๒
(ช่องทาง)

จานวนคาสั่ง/
บันทึกข้อความ/
เอกสารที่แสดง
ถึงการมีส่วน
ร่วมของ

๒
(คาสั่ง/บันทึก
ข้อความ/
เอกสาร)

ผลการดาเนินการ
ผลผลิต
จานวน.......ราย
๒) .....
- ความสาเร็จในการดาเนินการ
คิดเป็นร้อยละ….. ดังนี้
มีการคัดเลือกและให้รางวัลบุคลากรที่
การประพฤติปฏิบัติดีเด่น
จานวน........ราย ดังนี้
๑) รางวัล...................................ได้แก่
นาย/นาง/นางสาว........................
ตาแหน่ง........................................
สังกัด ส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย/งาน...........
๒) .....
- มีการประกาศเกียรติคุณบุคลากรที่ได้
รับรางวัลฯ ผ่านช่องทางต่างๆ
จานวน......ช่องทาง ดังนี้
๑) บอร์ดประชาสัมพันธ์ของ.............
เมื่อวันที่..................
๒) บันทึก.....ที.่ ...../........เรื่อง..........
เมื่อวันที่..................
๓) เว็บไซต์.............................
เมื่อวันที่..................
4) .....
๑) ผู้บริหารเป็นประธานคณะกรรมการ/
คณะทางานเกี่ยวกับการสร้างคุณธรรม
และจริยธรรมฯ ดังนี้
๑.๑) คณะกรรมการ/คณะทางาน.......
(คาสั่ง......ที่......./......ณ วันที่....)

ผลลัพธ์
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่
กาหนดแล้ว
- ให้เขียนบรรยายประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรม ตามคาอธิบายการ
รายงานผล ภายหลังจากดาเนิน
โครงการ /กิจกรรมบรรลุตาม
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่
กาหนดแล้ว

ปัจจัยสนับสนุน/
ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ
- ให้ระบุข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับปัจจัย
สนับสนุน/ปัญหา
อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
(ถ้ามี)

- ให้เขียนบรรยายประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรม ตามคาอธิบายการ
รายงานผล ภายหลังจากดาเนิน
โครงการ /กิจกรรมบรรลุตาม
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่
กาหนดแล้ว

- ให้ระบุข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับปัจจัย
สนับสนุน/ปัญหา
อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
(ถ้ามี)

- ให้เขียนบรรยายประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรม ตามคาอธิบายการ
รายงานผล ภายหลังจากดาเนิน
โครงการ /กิจกรรมบรรลุตาม

- ให้ระบุข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับปัจจัย
สนับสนุน/ปัญหา
อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
(ถ้ามี)
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1.3.2 ประกาศเกียรติคุณบุคลากรที่
ได้รับรางวัลผ่านช่องทางต่างๆ เช่น
เว็บไซต์ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เป็นต้น



ตัวชี้วดั ผลการ
ปฏิบตั ิ
ตามแผนฯ

มาตรการ

ตัวชี้วดั ผลการ
ปฏิบตั ิ
ตามแผนฯ
ผู้บริหาร

โครงการ/กิจกรรม

ประพฤติมิชอบ ตลอดจน
การสร้างความโปร่งใสใน
การปฏิบัติงาน



จานวน
แนวทาง/วิธีการ
(เช่น ประกาศ
นโยบายฯลฯ)

2
(แนวทาง/
วิธีการ)

ผลการดาเนินการ
ผลผลิต

ผลลัพธ์
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่
กาหนดแล้ว

๑.๒) ...
๒) ผู้บริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับ
การสร้างคุณธรรมฯ ดังนี้
๒.๑) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม......
เมื่อวันที่.............(ตามบันทึก......
ที.่ ....../......ลงวันที่.........)
๒.๒) .....
๑) ผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการ
- ให้เขียนบรรยายประสิทธิภาพ
สร้างคุณธรรมฯ จานวน ......กิจกรรม/
และประสิทธิผลของโครงการ/
งาน ได้แก่
กิจกรรม ตามคาอธิบายการ
๑.๑) กิจกรรม/งาน..............................
รายงานผล ภายหลังจากดาเนิน
เมื่อวันที่...................ณ...............
โครงการ /กิจกรรมบรรลุตาม
๑.๒) .....
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่
๒) ผู้บริหารมีการสื่อสารเพื่อสร้าง
กาหนดแล้ว
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่ เอื้อ
ต่อการสร้างคุณธรรมฯ ในรูปแบบ
ประกาศ/บันทึกแจ้งเวียน
จานวน........ครั้ง ได้แก่
๒.๑) ประกาศ........เรื่อง...........
ณ วันที่...................
๒.๒) บันทึก..........ที่......./........
เรื่อง...........ลงวันที่..........
๒.๓) .....
๓) ผู้บริหารมีการสื่อสารเพื่อสร้าง
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่
เอื้อต่อการสร้างคุณธรรมฯ ในรูปแบบการ

ปัจจัยสนับสนุน/
ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ

- ให้ระบุข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับปัจจัย
สนับสนุน/ปัญหา
อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
(ถ้ามี)
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1.4.2 ผู้บริหารผลักดันให้เกิด
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่
เอื้อต่อการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมฯ

ค่าเป้าหมาย
ระดับ
หน่วยงาน

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วดั ผลการ
ปฏิบตั ิ
ตามแผนฯ

ค่าเป้าหมาย
ระดับ
หน่วยงาน

ผลการดาเนินการ
ผลลัพธ์
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ผลผลิต
บรรยายหรือให้โอวาท
จานวน........ครั้ง ดังนี้
๓.๑) ให้โอวาท เรื่อง............. เนื่องใน
งาน/กิจกรรม/โครงการ.............
ณ....... เมื่อวันที่ ..............
๓.๒) บรรยายพิเศษ/ปาฐกถาพิเศษ
เรื่อง ...................ในโครงการ/
งาน/กิจกรรม.....................
ณ............... เมื่อวันที่ .................
๓.๓) .....
๔) ผู้บริหารสนับสนุนงบประมาณ/ทรัพยากร
เพื่อช่วยสร้างสภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงานที่เอื้อต่อการสร้างคุณธรรมฯ
จานวน........ครั้ง ดังนี้
๔.๑) งบประมาณสาหรับ..........
กิจกรรม...........................
เมื่อวันที่ ..........................
๔.๒) .....
๕) ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การสร้างสภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงานที่เอื้อต่อการสร้างคุณธรรมฯ
จานวน.......ครั้ง ดังนี้
๕.๑) รับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ โดยผ่านทาง..........
เมื่อวันที่................
๕.๒) .....

ปัจจัยสนับสนุน/
ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการทางานของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนาเครือข่าย
วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายทุกภาคส่วนของสังคมในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

ตัวชี้วดั ผลการ
มาตรการ
โครงการ/กิจกรรม
ปฏิบตั ิ
ตามแผนฯ
2.1 ส่งเสริมการประสาน 2.1.1 เข้าร่วม/อบรม/สัมมนา/ประชุม/  ร้อยละของ
ความร่วมมือของทุกภาค กิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก ในเรื่อง
จานวนครั้งใน
ส่วนของสังคมในการ
การจัดทายุทธศาสตร์/มาตรการ/
การเข้าร่วม
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แนวทางปฏิบัติ หรือในการประสาน
กิจกรรมฯ ต่อ
และการป้องกัน
ความร่วมมือเกี่ยวกับการส่งเสริม
จานวนครั้งที่
ปราบปรามการทุจริตและ คุณธรรมจริยธรรมและการป้องกัน
หน่วยงาน
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ภายนอกเชิญ



ร้อยละของ
จานวนครั้งใน
การส่งรายงาน
ผลต่อจานวน
ครั้งที่หน่วยงาน
ภายนอกร้องขอ

(ร้อยละ)

๙๐
(ร้อยละ)

ผลการดาเนินการ
ผลผลิต
ผลลัพธ์
- มีการส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม/
- ให้เขียนบรรยายประสิทธิภาพ
อบรม/สัมมนา/ประชุมกับหน่วยงาน
และประสิทธิผลของโครงการ/
ภายนอกในเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดทา
กิจกรรม ตามคาอธิบายการ
ยุทธศาสตร์/แนวทางปฏิบัติ หรือการ
รายงานผล ภายหลังจากดาเนิน
ประสานความร่วมมือในการป้องกันและ โครงการ /กิจกรรมบรรลุตาม
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ตามที่
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่
ได้รับหนังสือเชิญจากหน่วยงาน
กาหนดแล้ว
ภายนอก คิดเป็นร้อยละ............ดังนี้
๑) ส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม/อบรม/
สัมมนา/ประชุม เรื่อง.........จัดขึ้น
โดย.........เมื่อวันที่............
ณ........... จานวน.........ราย
๒) .....
- มีการส่งรายงานผลการดาเนินการ
- ให้เขียนบรรยายประสิทธิภาพ
ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวกับ
และประสิทธิผลของโครงการ/
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กิจกรรม ตามคาอธิบายการ
ให้หน่วยงานภายนอก คิดเป็น
รายงานผล ภายหลังจากดาเนิน
ร้อยละ............ ดังนี้
โครงการ /กิจกรรมบรรลุตาม
๑) รายงานผลการดาเนินการ/ข้อมูล
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่
เอกสาร/หลักฐาน เรื่อง.............
กาหนดแล้ว
เมื่อวันที่............... (ตามบันทึก/
หนังสือ.......ที่...../.....ลงวันที่.....)
๒) .....

ปัจจัยสนับสนุน/
ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ
- ให้ระบุข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับปัจจัย
สนับสนุน/ปัญหา
อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
(ถ้ามี)
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2.1.2 ส่งรายงานผลการดาเนินการ
ข้อมูล และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐของกรมทางหลวง
ให้กับหน่วยงานภายนอก

ค่าเป้าหมาย
ระดับ
หน่วยงาน
๙๐

- ให้ระบุข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับปัจจัย
สนับสนุน/ปัญหา
อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
(ถ้ามี)

มาตรการ
2.2 ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชน
หรือบุคคลภายนอก
ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ

ตัวชี้วดั ผลการ
ปฏิบตั ิ
ตามแผนฯ
2.2.1 สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ • จานวนครั้งในการ
พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าข่าย สร้างความรู้
การทุจริต เช่น การปฏิบัติหรือละเว้น
ความเข้าใจ
หน้าที่โดยมิชอบ และการปฏิบัติที่
ขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ของทางราชการ เป็นต้น
โครงการ/กิจกรรม



จานวนครั้งใน
การสร้างความ
ตระหนัก

2
(ครั้ง)

ผลการดาเนินการ
ผลผลิต
ผลลัพธ์
๑) มีการสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ - ให้เขียนบรรยายประสิทธิภาพ
พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าข่าย และประสิทธิผลของโครงการ/
การทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นหน้าที่
กิจกรรม ตามคาอธิบายการ
โดยผ่านทางเว็บไซต์...............
รายงานผล ภายหลังจากดาเนิน
จานวน......ครั้ง ดังนี้
โครงการ /กิจกรรมบรรลุตาม
๑.๑) หนังสือ/บทความ/เอกสารทาง
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่
วิชาการ เรื่อง.............................
กาหนดแล้ว
ทางเว็บไซต์..........ในหัวข้อ........
เมื่อวันที่.....................
๑.๒) .....
๒) มีการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าข่าย
การทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นหน้าที่
โดยผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ จานวน.....ครั้ง
ดังนี้
๒.๑) วารสาร/หนังสือพิมพ์..............
หัวข้อเรื่อง ..............................
ฉบับที่.......... เมื่อวันที่.............
๒.๒) แผ่นพับ/ป้ายประชาสัมพันธ์
เรื่อง.................เมื่อวันที่...........
๒.๓) .....
๓) .....
- หน่วยงานมีการชี้แจงให้บุคลากรใน
- ให้เขียนบรรยายประสิทธิภาพ
สังกัดรู้ถึงผลประโยชน์ของการมีส่วน
และประสิทธิผลของโครงการ/
ร่วมของประชาชนในการพัฒนาและ
กิจกรรม ตามคาอธิบายการ
ตรวจสอบการทางาน จานวน ... ครั้ง
รายงานผล (เอกสารแนบ ๒)
ดังนี้
ภายหลังจากดาเนินโครงการ/

ปัจจัยสนับสนุน/
ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ
- ให้ระบุข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับปัจจัย
สนับสนุน/ ปัญหา
อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
(ถ้ามี)
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๒.2.2 ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัด
ตระหนักถึงประโยชน์ของการให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาและตรวจสอบการปฏิบัติงาน

ค่าเป้าหมาย
ระดับ
หน่วยงาน
๒
(ครั้ง)

- ให้ระบุข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับปัจจัย
สนับสนุน/ ปัญหา
อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
(ถ้ามี)

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วดั ผลการ
ปฏิบตั ิ
ตามแผนฯ

ค่าเป้าหมาย
ระดับ
หน่วยงาน

ผลการดาเนินการ
๑)

๒)

๔)

๕)

ผลลัพธ์
กิจกรรมบรรลุตามตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมายที่กาหนดแล้ว
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๓)

ผลผลิต
ให้โอวาทเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการพัฒนาและ
ตรวจสอบการทางาน เนื่องใน
โครงการ/กิจกรรม/งาน................
เมื่อวันที่.......... ณ ........................
บรรยายพิเศษ/ปาฐกถาพิเศษ
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาและ
ตรวจสอบการทางาน เนื่องใน
โครงการ/กิจกรรม/งาน................
เมื่อวันที่.......... ณ ........................
ประกาศ..............เรื่องเกี่ยวกับการ
มี ส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาและตรวจสอบการทางาน
ณ วันที่...................
บันทึก........ที่...../.......เรื่องเกี่ยวกับ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาและตรวจสอบการทางาน
ลงวันที่..........
…..

ปัจจัยสนับสนุน/
ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เพื่อพัฒนาระบบ กลไก และมาตรการที่สนับสนุนให้เกิดการป้องกันการทุจริต
วัตถุประสงค์

มาตรการ

เพื่อเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรและระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เอื้ออานวยให้เกิดระบบการป้องกันและปราบปรามการทุจ ริตและประพฤติมิชอบ
ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
โครงการ/กิจกรรม

3.1 พัฒนาระบบการ
3.1.1 ดาเนินการตรวจสอบภายใน
ตรวจสอบและควบคุมการ องค์กรอย่างเป็นระบบและครอบคลุม
ปฏิบัติงานภายในองค์กร ภารกิจของกรมทางหลวง
ให้เป็นระบบและโปร่งใส

(2) ร้อยละ
ความสาเร็จ
ในการจัดทา
รายงานการ
ประเมินผล
(สิ้นปี)

ค่าเป้าหมาย
ระดับ
หน่วยงาน
๑๐๐
(ร้อยละ)

3
(ระบบ)

100
(ร้อยละ)

100
(ร้อยละ)

ผลการดาเนินการ
ผลผลิต
- มีการตรวจสอบภายในองค์กร
ซึ่งสาเร็จตามแผนที่วางไว้
ร้อยละ.........
- มีการตรวจสอบระบบที่นอกจากระบบ
การเงินและบัญชี จานวน.......ระบบ
ดังนี้
๑) ระบบ.....
๒) ระบบ....
- มีการรายงานผลความก้าวหน้าใน
การดาเนินการตามแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายในส่งให้
กองการเจ้าหน้าที่
ตามบันทึก........ที่...... ลงวันที่.........
- มีการรายงานการประเมินผล
ระบบการควบคุมภายในรอบสิ้น
ปีงบประมาณส่งให้กองการเจ้าหน้าที่
ตามบันทึก........ที่...../.....ลงวันที่.........

ผลลัพธ์
- ให้เขียนบรรยายประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรม ตามคาอธิบายการ
รายงานผล ภายหลังจากดาเนิน
โครงการ /กิจกรรมบรรลุตาม
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่
กาหนดแล้ว

ปัจจัยสนับสนุน/
ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ
- ให้ระบุข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับปัจจัย
สนับสนุน/ ปัญหา
อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
(ถ้ามี)
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3.1.2 ดาเนินการประเมินผลระบบ
การควบคุมภายใน

ตัวชี้วดั ผลการ
ปฏิบตั ิ
ตามแผนฯ
(1) ร้อยละ
ความสาเร็จใน
การดาเนินการ
ตามแผนการ
ตรวจสอบ
(2) จานวนระบบ
ที่ตรวจสอบ
นอกจากระบบ
การเงินและ
บัญชี
(1) ร้อยละ
ความสาเร็จ
ในการจัดทา
รายงานติดตาม
ความก้าวหน้า
(ระหว่างปี)

- ให้เขียนบรรยายประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรม ตามคาอธิบายการ
รายงานผล ภายหลังจากดาเนิน
โครงการ /กิจกรรมบรรลุตาม
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่
กาหนดแล้ว
- ให้เขียนบรรยายประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรม ตามคาอธิบายการ
รายงานผล ภายหลังจากดาเนิน
โครงการ /กิจกรรมบรรลุตาม
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่

- ให้ระบุข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับปัจจัย
สนับสนุน/ ปัญหา
อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
(ถ้ามี)
- ให้ระบุข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับปัจจัย
สนับสนุน/ ปัญหา
อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
(ถ้ามี)

มาตรการ

ค่าเป้าหมาย
ระดับ
หน่วยงาน

3.1.3 ดาเนินการประเมินความโปร่งใส
ในการปฏิบัติงาน

ร้อยละ
ความสาเร็จใน
การประเมิน

100
(ร้อยละ)

3.1.4 จัดให้มีระบบ/กลไกการจัดการ
กับเบาะแสทุจริตและประพฤติมิชอบ
และเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ให้มี
ประสิทธิภาพอยู่เสมอ

(1) ร้อยละ
ความสาเร็จ
ในการจัดการ
เบาะแสทุจริตฯ
อย่างเป็นระบบ

100
(ร้อยละ)

(2) จานวนครั้ง
ในการสร้าง
ค วามเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบ/
กลไกฯ

1
ครั้ง



ผลการดาเนินการ
ผลผลิต

ผลลัพธ์
กาหนดแล้ว
- มีการประเมินผลความโปร่งใสในการ
- ให้เขียนบรรยายประสิทธิภาพ
ปฏิบัติงานและส่งให้กองการเจ้าหน้าที่
และประสิทธิผลของโครงการ/
ตามบันทึก/หนังสือ........ที่....../......
กิจกรรม ตามคาอธิบายการ
ลงวันที่........
รายงานผล ภายหลังจากดาเนิน
โครงการ /กิจกรรมบรรลุตาม
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่
กาหนดแล้ว
1) มีหน่วยงานในสังกัดที่มีการมอบหมาย - ให้เขียนบรรยายประสิทธิภาพ
ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการรับแจ้ง
และประสิทธิผลของโครงการ/
เบาะแสทุจริตและประพฤติมิชอบ
กิจกรรม ตามคาอธิบายการ
และรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของ
รายงานผล ภายหลังจากดาเนิน
หน่วยงานจานวน......หน่วยงาน คิด
โครงการ /กิจกรรมบรรลุตาม
เป็นร้อยละ.......ของหน่วยงานทั้งหมด
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่
2) มีเบาะแสทุจริตและประพฤติมิชอบ
กาหนดแล้ว
และรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่ได้รับ
การจัดการอย่างเป็นระบบ
จานวน.....เรื่อง คิดเป็นร้อยละ.......
ของเรื่องทั้งหมด
- มีการแจ้งเวียน/เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ - ให้เขียนบรรยายประสิทธิภาพ
เพื่อสร้างความรู้ จานวน......ครั้ง
และประสิทธิผลของโครงการ/
1) แจ้งเวียน เรื่อง............ตามบันทึก.......
กิจกรรม ตามคาอธิบายการ
ที.่ ......./........ ลงวันที่ ............
รายงานผล ภายหลังจากดาเนิน
2) เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ เรื่อง.........
โครงการ /กิจกรรมบรรลุตาม
ทาง ................ จานวน ........ ครั้ง
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่
เมื่อวันที่............
กาหนดแล้ว
3) ......

ปัจจัยสนับสนุน/
ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ
- ให้ระบุข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับปัจจัย
สนับสนุน/ ปัญหา
อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
(ถ้ามี)
- ให้ระบุข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับปัจจัย
สนับสนุน/ ปัญหา
อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
(ถ้ามี)

- ให้ระบุข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับปัจจัย
สนับสนุน/ ปัญหา
อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
(ถ้ามี)
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ตัวชี้วดั ผลการ
ปฏิบตั ิ
ตามแผนฯ

โครงการ/กิจกรรม

มาตรการ
3.2 ส่งเสริมให้มีกลไก
การตรวจสอบจากภายนอก
ให้เกิดความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น

โครงการ/กิจกรรม
๓.2.๑ สร้างโอกาสให้ประชาชน
และบุคคลภายนอกมีส่วนร่วมใน
กระบวนการดาเนินงานตามภารกิจ
ของกรมทางหลวง

ค่าเป้าหมาย
ระดับ
หน่วยงาน
๒
(ช่องทาง)

(1) จานวนช่องทาง
ในการรับแจ้ง
เบาะแสทุจริตฯ

3
(ช่องทาง)

ผลการดาเนินการ
ผลผลิต
- มีช่องทาง ให้ประชาชนและ
บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการ
ดาเนินงานตามภารกิจหลักของ
กรมทางหลวง จานวน...ช่องทาง ดังนี้
๑) ให้ประชาชนและบุคคลภายนอก
มีส่วนร่วมผ่าน ช่องทาง.............
ที่จัดขึ้นในการดาเนินงาน/
โครงการ/กิจกรรม เรื่อง..........
เมื่อวันที่........
๒) …..
- มีช่องทางให้ประชาชนและบุคคล
ภายนอกแจ้งเบาะแสทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ รวมทั้งการรับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์ จานวน.....ช่องทาง
ดังนี้
๑) ศูนย์บริการประชาชน
จานวน ..... เรื่อง/ครั้ง
๒) สายด่วน (Call center)
หมายเลข ๑๕๘๖
จานวน ..... เรื่อง/ครั้ง
๓) ไปรษณีย์เลขที่........................
จานวน..... เรื่อง/ครั้ง
๔) .....

ผลลัพธ์
- ให้เขียนบรรยายประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรม ตามคาอธิบายการ
รายงานผล ภายหลังจากดาเนิน
โครงการ /กิจกรรมบรรลุตาม
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่
กาหนดแล้ว

- ให้เขียนบรรยายประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรม ตามคาอธิบายการ
รายงานผล ภายหลังจากดาเนิน
โครงการ /กิจกรรมบรรลุตาม
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่
กาหนดแล้ว

ปัจจัยสนับสนุน/
ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ
- ให้ระบุข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับปัจจัย
สนับสนุน/ ปัญหา
อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
(ถ้ามี)

- ให้ระบุข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับปัจจัย
สนับสนุน/ ปัญหา
อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
(ถ้ามี)
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3.2.2 จัดให้มีช่องทางในการรับแจ้ง
เบาะแสทุจริตและประพฤติมิชอบ
รวมทั้งการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ให้สามารถเข้าถึงได้สะดวก
และหลากหลาย

ตัวชี้วดั ผลการ
ปฏิบตั ิ
ตามแผนฯ
 จานวนช่องทาง
ในการให้
ประชาชน
มีส่วนร่วม

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วดั ผลการ
ปฏิบตั ิ
ตามแผนฯ
(2) จานวนครั้ง
ในการ
ประชาสัมพันธ์
ช่องทาง

3
(ช่องทาง)
3
(ครั้ง)

ผลการดาเนินการ
ผลผลิต
ผลลัพธ์
- มีการประชาสัมพันธ์แนะนาช่องทาง
- ให้เขียนบรรยายประสิทธิภาพ
ในการแจ้งเบาะแสทุจริตและประพฤติ
และประสิทธิผลของโครงการ/
มิชอบ และช่องทางการรับเรื่อง
กิจกรรม ตามคาอธิบายการ
ร้องเรียนร้องทุกข์ รวมทั้งระเบียบ/
รายงานผล ภายหลังจากดาเนิน
ขั้นตอน/แนวทางปฏิบัติในการร้องเรียน โครงการ /กิจกรรมบรรลุตาม
ร้องทุกข์ จานวน ..... ครั้ง ดังนี้
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่
๑) แผ่นพับ/ป้ายประชาสัมพันธ์
กาหนดแล้ว
เรื่อง.................เมื่อวันที่...........
๒) เว็บไซต์...............ในหัวข้อ.........
เมื่อวันที่.....................
๓) ……
๑) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และให้
- ให้เขียนบรรยายประสิทธิภาพ
บริการด้านข้อมูลข่าวสารตามมาตรา๙
และประสิทธิผลของโครงการ/
ในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
กิจกรรม ตามคาอธิบายการ
ทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ผ่านช่องทาง
รายงานผล ภายหลังจากดาเนิน
ต่างๆ จานวน ..... ช่องทาง ดังนี้
โครงการ /กิจกรรมบรรลุตาม
๑.๑) ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ณ............
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่
โดยเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์/
กาหนดแล้ว
ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับ............. จานวน......ครั้ง
๑.๒) สายด่วนหมายเลข...................
โดยเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์/
ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับ............. จานวน......ครั้ง
๑.๓) บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ..........
โดยเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์/

ปัจจัยสนับสนุน/
ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ
- ให้ระบุข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับปัจจัย
สนับสนุน/ ปัญหา
อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
(ถ้ามี)

- ให้ระบุข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับปัจจัย
สนับสนุน/ ปัญหา
อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
(ถ้ามี)
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3.2.3 ประชาสัมพันธ์และให้บริการด้าน (1) จานวนช่องทาง
ข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ในการเผยแพร่
ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
ประชาสัมพันธ์
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น
(2 ) จานวนครั้งใน
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การเผยแพร่
 สายด่วน (Call Center)
ประชาสัมพันธ์
 บอร์ดประชาสัมพันธ์
 เว็บไซต์
 สื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ
สิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือรายงาน
ประจาปี เป็นต้น
 โปสเตอร์/แผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์
 งานประชุมชี้แจง หรือบรรยาย
 งานนิทรรศการ ฯลฯ

ค่าเป้าหมาย
ระดับ
หน่วยงาน
๓
(ครั้ง)

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วดั ผลการ
ปฏิบตั ิ
ตามแผนฯ

ค่าเป้าหมาย
ระดับ
หน่วยงาน

ผลการดาเนินการ
ผลลัพธ์

267

ผลผลิต
ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับ............. จานวน......ครั้ง
๑.๔) เว็บไซต์...................โดยเผยแพร่/
ประชาสัมพันธ์/ให้บริการด้าน
ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับ.............
จานวน......ครั้ง
๑.๕) สื่อโทรทัศน์ช่อง.......รายการ.......
ออกอากาศทุกวัน........เวลา........
โดยเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์/
ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับ............. จานวน......ครั้ง
๑.๖) สื่อวิทยุคลื่น...........รายการ.........
ออกอากาศทุกวัน.........เวลา.......
โดยเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์/
ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับ............. จานวน......ครั้ง
๑.๗) สื่อสิ่งพิมพ์...........หัวข้อ/คอลัมน์
(ถ้ามี).......เผยแพร่ทุก......วัน โดย
เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์/
ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับ............. จานวน......ครั้ง
๑.๘) โปสเตอร์/แผ่นพับ เรื่อง.........เมื่อ
วันที่................โดยเผยแพร่/
ประชาสัมพันธ์/ให้บริการด้าน
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ...............
จานวน..............ครั้ง

ปัจจัยสนับสนุน/
ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ

มาตรการ

3.3.1 ดาเนินการตามกระบวนการ
ที่กฎหมาย/ระเบียบกาหนดกับผู้ที่ถูก
กล่าวหาว่ากระทาผิดฐานทุจริตและ
ประพฤติมิชอบฯ

3.3.2 จัดทารายงานและสถิติ
การกระทาความผิดฐานทุจริต
และประพฤติมิชอบฯ





ค่าเป้าหมาย
ระดับ
หน่วยงาน

ร้อยละ
ความสาเร็จ
ในการจัดการ
กรณีการกระทา
ผิดฐานทุจริต
และประพฤติ
มิชอบฯ ตาม
กระบวนการที่
กฎหมาย/
ระเบียบกาหนด

๑๐๐
(ร้อยละ)

จานวนครั้งใน
การจัดทา
รายงานและ
สถิติ เสนอ
ผู้บริหาร

3
(ครั้ง)

ผลการดาเนินการ
ผลผลิต
๑.๙) งานประชุมชี้แจง/บรรยาย
หรืองานนิทรรศการ
เรื่อง........ เมื่อวันที่...... ณ.......
โดยเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์/
ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับ............. จานวน......ครั้ง
- มีการดาเนินการทางวินัยกับผู้ที่ได้รับ
การวินิจฉัยแล้วว่ากระทาผิดฐานทุจริต
และประพฤติมิชอบหรือกระทาผิดฐาน
ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือนตามที่กฎหมาย/
ระเบียบกาหนด จานวน.......เรื่อง
คิดเป็นร้อยละ.........

ผลลัพธ์

ปัจจัยสนับสนุน/
ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ

- ให้เขียนบรรยายประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรม ตามคาอธิบายการ
รายงานผล ภายหลังจากดาเนิน
โครงการ /กิจกรรมบรรลุตาม
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่
กาหนดแล้ว

- ให้ระบุข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับปัจจัย
สนับสนุน/ ปัญหา
อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
(ถ้ามี)

- มีการรายงานและสถิติการกระทา
- ให้เขียนบรรยายประสิทธิภาพ
ความผิดฐานทุจริตและประพฤติมิชอบ
และประสิทธิผลของโครงการ/
และจากการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามประมวล กิจกรรม ตามคาอธิบายการ
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน เสนอ
รายงานผล ภายหลังจากดาเนิน
ผู้บริหารหน่วยงานรับทราบ
โครงการ /กิจกรรมบรรลุตาม
จานวน........ครั้ง ดังนี้
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่
๑) รายงาน.............. เมื่อวันที่..........
กาหนดแล้ว
(ตามบันทึก............ ที่......./.......
ลงวันที่ ...............)
๒) .....

- ให้ระบุข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับปัจจัย
สนับสนุน/ ปัญหา
อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
(ถ้ามี)
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3.3 เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการบังคับ
ใช้กฎระเบียบข้อบังคับ
มาตรการหรือแนวทาง
ปฏิบัติต่างๆ ที่ใช้ในการ
ป้องกันและปราบปราม
กระทาที่ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ หรือฝ่าฝืน
ไม่ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการ
พลเรือน

ตัวชี้วดั ผลการ
ปฏิบตั ิ
ตามแผนฯ

โครงการ/กิจกรรม

มาตรการ

3.4 ปรับปรุงระบบ
การบริหารจัดการภายใน
องค์กรเพื่อเพิ่มความ
โปร่งใสและประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วดั ผลการ
ปฏิบตั ิ
ตามแผนฯ
 จานวนครั้งใน
การทบทวน
กฎหมายฯ

ค่าเป้าหมาย
ระดับ
หน่วยงาน
๑
(ครั้ง)

ผลการดาเนินการ

- ให้ระบุข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับปัจจัย
สนับสนุน/ ปัญหา
อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
(ถ้ามี)
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ผลผลิต
ผลลัพธ์
3.3.3 ทบทวนกฎหมาย กฎระเบียบ
- มีการดาเนินการเพื่อทบทวนการใช้บังคับ - ให้เขียนบรรยายประสิทธิภาพ
ข้อบังคับมาตรการ หรือแนวทางปฏิบัติ
กฎหมายและกฎระเบียบของส่วน
และประสิทธิผลของโครงการ/
ต่างๆ ของส่วนราชการที่เกี่ยวกับ
ราชการ ดังนี้
กิจกรรม ตามคาอธิบายการ
การป้องกันและปราบปรามการกระทา
๑) ดาเนินการ.....................
รายงานผล ภายหลังจากดาเนิน
ที่ทุจริตและประพฤติมิชอบฯ
เมื่อวันที่...............
โครงการ /กิจกรรมบรรลุตาม
(ตามบันทึก............ ที่......./.......
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่
ลงวันที่ ...............)
กาหนดแล้ว
๒) .....
3.4.1 นาเทคนิค/วิธีการในการบริหาร  จานวนเทคนิค/
5
๑) มีการนาเทคนิค/วิธีการในการบริหาร
- ให้เขียนบรรยายประสิทธิภาพ
จัดการแนวใหม่ และระบบเทคโนโลยี
วิธีการ/ระบบที่
(เทคนิค/
จัดการแนวใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงาน
และประสิทธิผลของโครงการ/
สารสนเทศมาใช้ใน การบริหารจัดการ
นามาใช้
วิธีการ/ระบบ)
จานวน ...... .เทคนิค/วิธีการดังนี้
กิจกรรม ตามคาอธิบายการ
องค์กรและการบริหารทรัพยากรบุคคล
๑.๑) เทคนิค/วิธีการ เรื่อง...............
รายงานผล ภายหลังจากดาเนิน
๑.๒) .....
โครงการ /กิจกรรมบรรลุตาม
๒) มีการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มา
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่
ใช้ในการปฏิบัติงาน จานวน...ระบบ
กาหนดแล้ว
ดังนี้
๒.๑) ระบบ...............................ใช้ใน
การปฏิบัติงานด้าน..................
๒.๒) .....
3.4.2 จัดทา/เผยแพร่ มาตรฐานการ
(1) จานวนมาตรฐาน
3
- มีการจัดทามาตรฐาน/ขั้นตอนการ
- ให้เขียนบรรยายประสิทธิภาพ
ปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/คู่มือ
ปฏิบัติงาน/
(งาน/คู่มือหรือ
ปฏิบัติงาน หรือคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติ
และประสิทธิผลของโครงการ/
หรือแนวทางปฏิบัติในการดาเนินงาน
ขั้นตอน
แนวทางปฏิบัต)ิ
จานวน ...... งาน/กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรม ตามคาอธิบายการ
การปฏิบัติงาน/
๑) งาน/กิจกรรม............เมื่อวันที่......
รายงานผล ภายหลังจากดาเนิน
คู่มือหรือ
๒) .....
โครงการ /กิจกรรมบรรลุตาม
แนวทางปฏิบัติ
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่
ที่ได้จัดทา/
กาหนดแล้ว
เผยแพร่

ปัจจัยสนับสนุน/
ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ
- ให้ระบุข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับปัจจัย
สนับสนุน/ ปัญหา
อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
(ถ้ามี)

- ให้ระบุข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับปัจจัย
สนับสนุน/ ปัญหา
อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
(ถ้ามี)

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม



จานวนกิจกรรม
ทีน่ าหลัก
คุณธรรม
จริยธรรมมาใช้
ประกอบการ
พิจารณา

ค่าเป้าหมาย
ระดับ
หน่วยงาน
1
(ช่องทาง)

2
(กิจกรรม)

ผลการดาเนินการ
ผลผลิต
- มีการแจ้งเวียน/เผยแพร่ มาตรฐาน/
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยผ่านทาง
ช่องทางต่างๆ จานวน ....... ช่องทาง
ดังนี้
๑) แจ้งเวียน เรื่อง............ตามบันทึก
.......ที่......../........ ลงวันที่ ............
๒) เผยแพร่ เรื่อง...............................
ผ่านทาง...........เมื่อวันที่ ..............
๓) .....
- นาหลักคุณธรรมจริยธรรมมาใช้เป็น
เงื่อนไขในการพิจารณาดาเนินงาน/
กิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร
บุคคล จานวน.......งาน/กิจกรรม ดังนี้
๑) งาน/กิจกรรม..........เมื่อวันที่..........
(ตามบันทึก......ที.่ .../.... ลงวันที่....)
๒) .....

ผลลัพธ์
- ให้เขียนบรรยายประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรม ตามคาอธิบายการ
รายงานผล ภายหลังจากดาเนิน
โครงการ /กิจกรรมบรรลุตาม
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่
กาหนดแล้ว
- ให้เขียนบรรยายประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรม ตามคาอธิบายการ
รายงานผล ภายหลังจากดาเนิน
โครงการ /กิจกรรมบรรลุตาม
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่
กาหนดแล้ว

ปัจจัยสนับสนุน/
ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ
- ให้ระบุข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับปัจจัย
สนับสนุน/ ปัญหา
อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
(ถ้ามี)

- ให้ระบุข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับปัจจัย
สนับสนุน/ ปัญหา
อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
(ถ้ามี)
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3.4.3 นาหลักคุณธรรมจริยธรรมมาใช้
ประกอบการพิจารณาดาเนินโครงการ/
กิจกรรมในการบริหารจัดการองค์กร
และทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วดั ผลการ
ปฏิบตั ิ
ตามแผนฯ
(2) จานวนช่องทาง
ในการเผยแพร่

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากร
วัตถุประสงค์
มาตรการ

เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านการปฏิบตั ิงานและด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
โครงการ/กิจกรรม

4.1 พัฒนาองค์ความรู้
4.1.๑ ดาเนินการปรับปรุงข้อมูลใน
เพื่อป้องกันและ
- เว็บเพจป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ปราบปรามการทุจริต
และการบังคับใช้ประมวล
- เว็บเพจประมวลจริยธรรม
จริยธรรมข้าราชการ
ข้าราชการพลเรือน
พลเรือน

ค่าเป้าหมาย
ระดับ
หน่วยงาน
3
(ครั้ง)

ผลการดาเนินการ
ผลผลิต
- ดาเนินการปรับปรุงข้อมูลใน
เว็บเพจป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและเว็บเพจประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือนดังนี้
๑) ปรับปรุงข้อมูลครั้งที่ 1 เรื่อง........
ในเว็บเพจ....... เมื่อวันที่............
๒) ปรับปรุงข้อมูลครั้งที่ 1 เรื่อง........
ในเว็บเพจ....... เมื่อวันที่............
๓) ปรับปรุงข้อมูลครั้งที่ 1 เรื่อง........
ในเว็บเพจ....... เมื่อวันที่............

ผลลัพธ์
- ให้เขียนบรรยายประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรม ตามคาอธิบายการ
รายงานผล ภายหลังจากดาเนิน
โครงการ /กิจกรรมบรรลุตาม
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่
กาหนดแล้ว

(1) จานวน
๒
- มีการจัดทา/เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์
มาตรการ/
(มาตรการ/
มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ/เอกสารทาง
แนวทางปฏิบัติ/
แนวทาง
วิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการป้องกัน
เอกสารทาง
ปฏิบัต/ิ เอกสาร
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ,
วิชาการ/ข้อมูล ทางวิชาการ)
การดาเนินการทางวินัย และการบังคับ
ข่าวสารที่ได้
ใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
จัดทา/เผยแพร่
พลเรือน จานวน ....... มาตรการ/
แนวทางปฏิบัติ/เอกสารทางวิชาการ)
ดังนี้
๑) แจ้งเวียน เรื่อง...........
ตามบันทึก..........ที่......./.......
ลงวันที่............
๒) .....

- ให้เขียนบรรยายประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรม ตามคาอธิบายการ
รายงานผล ภายหลังจากดาเนิน
โครงการ /กิจกรรมบรรลุตาม
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่
กาหนดแล้ว



ปัจจัยสนับสนุน/
ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ
- ให้ระบุข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับปัจจัย
สนับสนุน/ ปัญหา
อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
(ถ้ามี)

- ให้ระบุข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับปัจจัย
สนับสนุน/ ปัญหา
อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
(ถ้ามี)
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4.1.2 จัดทา/เผยแพร่ มาตรการ/
แนวทางปฏิบัติ/เอกสารทางวิชาการ/
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐฯ

ตัวชี้วดั ผลการ
ปฏิบตั ิ
ตามแผนฯ
จานวนครั้งใน
การปรับปรุง
ข้อมูล

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

4.2.2 ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม/
สัมมนา/กิจกรรม ในด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐฯ

ค่าเป้าหมาย
ระดับ
หน่วยงาน
1
(ช่องทาง)

จานวน
หลักสูตร/
กิจกรรม

1
(กิจกรรม)

ร้อยละของการ
เข้าร่วมอบรม/
สัมมนา/
กิจกรรม

90
(ร้อยละ)





ผลการดาเนินการ
ผลผลิต
ผลลัพธ์
- มีการแจ้งเวียน/เผยแพร่/
- ให้เขียนบรรยายประสิทธิภาพ
ประชาสัมพันธ์ มาตรการ/แนวทาง
และประสิทธิผลของโครงการ/
ปฏิบัต/ิ เอกสารทางวิชาการที่เป็น
กิจกรรม ตามคาอธิบายการ
ประโยชน์ต่อการป้องกันและ
รายงานผล ภายหลังจากดาเนิน
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ,
โครงการ /กิจกรรมบรรลุตาม
การ ดาเนินการทางวินัย และการบังคับ
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่
ใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการพล
กาหนดแล้ว
เรือน จานวน .......ช่องทาง ดังนี้
๑) เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ เรื่อง......
ผ่านทาง...............เมื่อวันที่ ..........
2).....
- มีการจัดอบรม/สัมมนา/กิจกรรม
- ให้เขียนบรรยายประสิทธิภาพ
เพื่อสร้างความเชี่ยวชาญให้กับ
และประสิทธิผลของโครงการ/
ผู้รับผิดชอบด้านการป้องกันและ
กิจกรรม ตามคาอธิบายการ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
รายงานผล ภายหลังจากดาเนิน
จานวน ...... หลักสูตร/กิจกรรม ดังนี้
โครงการ /กิจกรรมบรรลุตาม
๑) สัมมนา/หลักสูตร/กิจกรรม.......
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่
เมื่อวันที่..................ณ...............
กาหนดแล้ว
มีผู้ผ่านการอบรมหรือสัมมนา/
เข้าร่วมกิจกรรม จานวน.....ราย
๒) ........
- มีการส่งผู้รับผิดชอบด้านการป้องกัน - ให้เขียนบรรยายประสิทธิภาพ
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
และประสิทธิผลของโครงการ/
เข้าร่วมอบรม/สัมมนา/กิจกรรม
กิจกรรม ตามคาอธิบายการ
เพื่อความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน
รายงานผล ภายหลังจากดาเนิน
จานวน ...... หลักสูตร/กิจกรรม
โครงการ /กิจกรรมบรรลุตาม
คิดเป็นร้อยละ…. ดังนี้
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่

ปัจจัยสนับสนุน/
ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ
- ให้ระบุข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับปัจจัย
สนับสนุน/ ปัญหา
อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
(ถ้ามี)

- ให้ระบุข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับปัจจัย
สนับสนุน/ ปัญหา
อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
(ถ้ามี)

- ให้ระบุข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับปัจจัย
สนับสนุน/ ปัญหา
อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
(ถ้ามี)
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4.2 พัฒนาสมรรถนะ
4.2.1 จัดอบรม/สัมมนา/กิจกรรม/
และขีดความสามารถ
สอดแทรกหลักสูตร ในด้านการป้องกัน
ของเจ้าหน้าที่รัฐด้าน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐฯ
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐและการ
บังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน

ตัวชี้วดั ผลการ
ปฏิบตั ิ
ตามแผนฯ
(2) จานวนช่องทาง
ในการเผยแพร่

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วดั ผลการ
ปฏิบตั ิ
ตามแผนฯ

ค่าเป้าหมาย
ระดับ
หน่วยงาน

ผลการดาเนินการ
ผลผลิต
๑) สัมมนา/หลักสูตร/กิจกรรม.......
เมื่อวันที่..................ณ..............
.มีผู้ผ่านการอบรมหรือสัมมนา/
เข้าร่วมกิจกรรม จานวน.....ราย
๒) .....

ผลลัพธ์
กาหนดแล้ว

ปัจจัยสนับสนุน/
ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ

(.....................................................)
วันที่............./................./..............
ขอรับรองว่ารายงานดังกล่าวเป็นความจริง

.......................................................ผู้รับรอง (ผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงาน)
(.....................................................)
วันที่............./................./..............
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.......................................................ผู้รายงาน (ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้จัดทารายงาน)
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แบบสำรวจใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์
Evidence – Based Integrity &Transparency Assessment
สำหรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ ดำเนินกำร
สำรวจระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ โดยใช้แบบประเมินซึ่งได้รับกำร
ออกแบบเพื่อวัดระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนภำยในองค์กรของหน่วยงำนภำครัฐ ผลประเมินจะ
แสดงถึงระดับควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนและเป็นแนวทำงปฏิบัติเพื่อแก้ไขปรับปรุงและพัฒนำกำร
ปฏิบัติรำชกำรให้มีควำมโปร่งใสมำกยิ่งขึ้น
ความร่วมมือจากหน่วยงานของท่านในการตอบแบบสารวจจะสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในองค์กร ส่งผลให้องค์กรมีบรรยากาศและวัฒนธรรมในการทางานที่ดี ตลอดจนช่วยสร้างความ
เชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อองค์กร
สำนักงำน ป.ป.ช. ขอขอบคุณในควำมร่วมมือมำ ณ โอกำสนี้

ชื่อหน่วยงำน
ภำรกิจหลักของหน่วยงำน คือ

วิธีกำรตอบแบบประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (แบบสำรวจใช้
หลักฐำนเชิงประจักษ์ Evidence – Based Integrity & Transparency Assessment: EBIT)
1. โปรดใส่เครื่ องหมาย  ลงในช่อง  ที่เป็นตัวเลื อกคาตอบที่สอดคล้ องกับข้อเท็จจริงส าหรับ
หน่วยงานของท่าน และหากมีเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงให้ใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง  พร้อม
ระบุชื่อเอกสารและส่งมอบเอกสาร/หลักฐานที่อ้างอิงนั้น
2. “ภารกิจหลัก” หมายถึง ภารกิจหลักตามอานาจหน้าที่ของหน่วยงานที่ได้เลือกสาหรับตอบเพพาะข้อ
คาถามที่มีคาว่า “ภารกิจหลัก” โดยพิจารณาจากภารกิจที่มีจานวนบุคลากร หรือได้รับการจัดสรร
งบประมาณ หรือมีระยะเวลาในการดาเนินงานตามภารกิจนั้นๆ มากกว่าภารกิจอื่น ส่วนข้อคาถามที่
ไม่ได้ระบุคาว่า “ภารกิจหลัก” หมายถึงการดาเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน
3. ข้อคาถามเกี่ยวกับ “ภารกิจหลัก” (EB4 - EB7) หน่วยงานต้องใช้เอกสาร/หลักฐานที่มีความสอดคล้อง
กับ “ภารกิจหลัก” ตามที่หน่วยงานได้ระบุไว้ในแบบสารวจฯ มาตอบคาถาม
4. รายชื่อหลักฐานที่ระบุในแบบสารวจฯ นี้ จะเป็นรายชื่อหลักฐานที่ใช้เป็นแนวทางการตอบข้อคาถาม
ทั้งนี้ หน่วยงานอาจใช้หลักฐานอื่นๆ สาหรับการตอบข้อคาถามนั้นได้ โดยให้ใส่เครื่องหมาย  ลงใน
ช่อง  อื่นๆ โดยระบุชื่อเอกสาร
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5. “การจัดซื้อจัดจ้าง” หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
พ.ศ. 2535 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม รวมถึ ง ระเบี ย บที่ รั ฐ วิ ส าหกิ จ /หน่ ว ยงานของอื่ น ของรั ฐ ใช้
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
6. “แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง” หมายถึง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามที่คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินกาหนด
หมายเหตุ: หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน ควรศึกษาวิธีการตอบแบบสารวจฯ จากคู่มือคาอธิบายแบบ
สารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ให้ละเอียด ก่อนดาเนินการตอบแบบสารวจฯ
ประเด็นคำถำม
กำรให้และเปิดเผยข้อมูลในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง

มี

ไม่มี

EB1 หน่วยงำนของท่ำนมีกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงอย่ำงไร
1) มีการประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559


(ภายในระยะเวลา 30 วันทาการ หลังจากที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2559)
หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 หลักฐาน หรือ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงานที่ได้แสดงว่ามีการประกาศเผยแพร่
แผน ปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ภายในระยะเวลา 30 วันทาการ
หลังจากที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2559)
 อื่นๆ โปรดระบุ
2) มีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ต่อไปนี้ หรือไม่
2.1 ชื่อโครงการ


2.2 งบประมาณ


2.3 ผู้ซื้อซอง


2.4 ผู้ยื่นซอง


2.5 ผู้ได้รับคัดเลือก


มีหลักฐำน คือ
 หลักฐาน หรือ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงานที่ได้แสดงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (โครงการที่ได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ณ วันที่หน่วยงานได้จัดส่งข้อมูล
ตามแบบ EBIT ให้กับผู้ประเมิน)
 อื่นๆ โปรดระบุ
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มี

EB2 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 หน่วยงำนของท่ำนมีกำรดำเนินงำนเกี่ยวกับกำรเปิดเผยข้อมูลผล
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงแต่ละโครงกำรให้สำธำรณชนทรำบโดยผ่ำนเว็บไซต์หรือสื่ออื่นๆ อย่ำงไร
(กรณีการจัดซื้อจัดจ้างมากกว่า 5 โครงการ ให้แสดงหลักฐาน 5 โครงการที่มีงบประมาณสูงสุด)
1) มีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลา

ตามที่กฎหมายของแต่ละหน่วยงานกาหนด หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 Print Screen เอกสารจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 อื่นๆ โปรดระบุ
2) มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง

แต่ละโครงการ หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 Print Screen เอกสารจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 อื่นๆ โปรดระบุ
3) มีการประกาศวิธีการคานวณราคากลางของแต่ละโครงการ หรือไม่

มีหลักฐำน คือ
 Print Screen เอกสารจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 อื่นๆ โปรดระบุ
4) มีการประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา/งานที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกแต่ละโครงการ หรือไม่

มีหลักฐำน คือ
 Print Screen เอกสารจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 อื่นๆ โปรดระบุ
5) มีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและ

เหตุผลที่ใช้ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 Print Screen เอกสารจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 อื่นๆ โปรดระบุ

ไม่มี
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EB3 กำรวิเครำะห์ กำรพัฒนำแผน และกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
1) มีการจัดทารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

มี

ไม่มี





 Print Screen รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จากเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน
 รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่แสดงหัวข้อเกี่ยวกับสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 อื่นๆ โปรดระบุ
2) มีการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558





 อื่นๆ โปรดระบุ
3) มีการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในลักษณะดังต่อไปนี้ หรือไม่
3.1) ร้อยละของจานวนโครงการจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ


พ.ศ. 2558
มีหลักฐำน คือ
 รายงานการวิเคราะห์
 อื่นๆ โปรดระบุ
3.2 ) ร้อยละของจานวนงบประมาณจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปี


งบประมาณ พ.ศ. 2558
มีหลักฐำน คือ
 รายงานการวิเคราะห์
 อื่นๆ โปรดระบุ
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4) มีการปรับปรุงการดาเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตามรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีที่ผ่านๆ มา หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 รายงานแสดงสิ่งที่ปรับปรุงการดาเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 ข้อมูลแสดงการปรับปรุงการดาเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 อื่นๆ โปรดระบุ
มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน

ไม่มี


EB4 กำรดำเนินงำนตำมคู่มือกำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลัก
1) หน่วยงานของท่านมีแนวทางการปฏิบัติงานหรือคู่มือกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน


ตามภารกิจหลัก หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 บันทึก/หนังสือสั่งการแนวทางการปฏิบัติงาน
 คู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 อื่นๆ โปรดระบุ
2) หน่วยงานของท่านมีรายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการปฏิบัติงานหรือคู่มือ


กาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการปฏิบัติงานหรือคู่มือกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 อื่นๆ โปรดระบุ
ควำมเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติ
EB5 ควำมเป็นธรรมในกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลัก
1) หน่วยงานของท่านมีระบบ เกณฑ์ หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
ที่มีความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติ เป็นมาตรฐานเดียวกัน โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
หรือไม่ (เช่น มีเกณฑ์ที่ชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ มีระบบการให้
บริการออนไลน์ มีระบบบัตรคิว เป็นต้น)
มีหลักฐำน คือ
 เอกสารคู่มือ
 บัตรคิวการให้บริการ
 ทะเบียนควบคุมการให้บริการรับเรื่อง
 เกณฑ์ลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่
 อื่นๆ โปรดระบุ
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2) หน่วยงานของท่านมีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก อัตราค่าบริการ


(ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ในการดาเนินการให้ผู้ใช้บริการ หรือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทราบอย่างชัดเจน หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 แนวทางการปฏิบัติงาน
 คู่มือการให้บริการ
 Print Screen แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือคู่มือการปฏิบัติงานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 อื่นๆ โปรดระบุ
3) หน่ว ยงานของท่านมีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการ 

ปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 ระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
 ระเบียบ/ข้อบังคับ ที่บังคับใช้ต่อผู้ที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
 อื่นๆ โปรดระบุ
กำรมีส่วนร่วม (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติรำชกำรตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำน)
EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกำสเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติรำชกำรตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำน
1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ 

หรือ การปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 รายงานการประชุม
 รายงานการประชุมที่ระบุรายชื่อและรายละเอียดความคิดเห็นของบุคคล/หน่วยงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 อื่นๆ โปรดระบุ
2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนงาน/โครงการหรือปรับปรุงแก้ไข
พัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 โครงการ
 รายงานการประชุม
 รายงานสรุปการร่วมจัดทาแผน/โครงการ
 ภาพถ่ายกิจกรรมการร่วมจัดทาแผน/โครงการ
 อื่นๆ โปรดระบุ





281
ประเด็นคำถำม
3) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมดาเนินการตามโครงการหรือปรับปรุงแก้ไขพัฒนา
การปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 โครงการ
 รายงานการประชุม
 รายงานสรุปการร่วมดาเนินการตามโครงการ
 ภาพถ่ายกิจกรรมการร่วมดาเนินการตามโครงการ
 อื่นๆ โปรดระบุ
4) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบติดตามประเมินผลโครงการหรือประเมินผล
การปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 รายงานประเมินผล
 รายงานติดตามผลการดาเนินงาน
 ภาพถ่ายกิจกรรมความก้าวหน้าในการดาเนินโครงการ
 อื่นๆ โปรดระบุ
5) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาโครงการในภารกิจหลัก
อย่างต่อเนื่องเมื่อสิ้นสุดโครงการ หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 รายงานผลการดาเนินงาน
 รายงานการประชุม
 อื่นๆ โปรดระบุ
กำรเข้ำถึงข้อมูลตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำน

มี


ไม่มี










EB7 หน่วยงำนของท่ำนมีช่องทำงที่ให้ประชำชนเข้ำถึงข้อมูลตำมภำรกิจหลักต่อไปนี้ หรือไม่
1) มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทาการของหน่วยงาน หรือไม่

มีหลักฐำน คือ
 โครงสร้างหน่วยงาน
 แผนผังการปฏิบัติงาน
 คาสั่งการปฏิบัติงาน
 อื่นๆ โปรดระบุ
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2) มีข้อมูลตามภารกิจหลักตามที่กฎหมายกาหนดทางเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม
(Social Media) หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 Print Screen เอกสารเผยแพร่บนเว็บไซต์หรือสื่อสังคมของหน่วยงาน
 อื่นๆ โปรดระบุ
3) มีระบบการให้ข้อมูลตามภารกิจหลักผ่านหมายเลขโทรศัพท์เพพาะหรือระบบ
Call Center โดยมีระบบตอบรับอัตโนมัติหรือมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บริการ
ข้อมูลตลอดเวลาทาการของหน่วยงาน หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 ระบุหมายเลขโทรศัพท์เพพาะหรือหมายเลข Call Center
 บรรจุอยู่ในโครงสร้างหน่วยงาน
 แผนผังการปฏิบัติงาน
 คาสั่งการปฏิบัติงาน
 อื่นๆ โปรดระบุ
4) มีการเผยแพร่ข้อมูลตามภารกิจหลักทางสื่อต่อไปนี้ หรือไม่
4.1 หนังสือพิมพ์
มีหลักฐำน คือ
4.2 วารสาร
มีหลักฐำน คือ
4.3 จุลสาร
มีหลักฐำน คือ
4.4 แผ่นพับ
มีหลักฐำน คือ
4.5 โทรทัศน์
มีหลักฐำน คือ
4.6 วิทยุ
มีหลักฐำน คือ
4.7 สื่อสังคม
มีหลักฐำน คือ
4.8 อื่นๆ โปรดระบุ
มีหลักฐำน คือ

มี


ไม่มี
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ไม่มี

กำรตอบสนองข้อร้องเรียน
EB8 หน่วยงำนของท่ำนมีกำรดำเนินกำรเรื่องร้องเรียนอย่ำงไร
1) มีการกาหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียนและการตอบสนองหรือรายงาน

ให้ผู้ร้องเรียนทราบ หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน
 แผนผังการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน
 อื่นๆ โปรดระบุ
2) มีการกาหนดช่องทางการร้องเรียน หรือไม่

มีหลักฐำน คือ
 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน
 แผนผังการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน
 อื่นๆ โปรดระบุ
3) หน่วยงานของท่านมีการกาหนดหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน หรือไม่

มีหลักฐำน คือ
 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน
 แผนผังการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน
 คาสั่งการปฏิบัติงาน
 อื่นๆ โปรดระบุ
4) มีการเผยแพร่ผลการดาเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมระบุปัญหาอุปสรรค

และแนวทางแก้ไข หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 Print Screen รายงานผลการดาเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้างจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 อื่นๆ โปรดระบุ
5) รายงานสรุปผลการดาเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป พร้อมทั้งระบุปัญหาอุปสรรคและ
แนวทางแก้ไข หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 รายงานผลการดาเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป
 อื่นๆ โปรดระบุ
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ไม่มี

กำรต่อต้ำนกำรทุจริตในองค์กร
EB9 หน่วยงำนของท่ำนมีกำรดำเนินกำรเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน อย่ำงไร
1) มีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กรเพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์

ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 รายงานการประชุมหรือสัมมนาเจ้าหน้าที่เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน



 ภาพถ่าย (ระบุวัน/เดือน/ปี ที่บันทึก) กิจกรรมเกี่ยวกับการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่
 อื่นๆ โปรดระบุ
2) มีการจัดทาคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์


ทับซ้อน หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 คู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 อื่นๆ โปรดระบุ
3) มีการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

แก่เจ้าหน้าที่ หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 รายงานผลการฝึกอบรมตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 ภาพถ่าย (ระบุวัน/เดือน/ปี ที่บันทึก) ประกอบกิจกรรมการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรม
เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 อื่นๆ โปรดระบุ
4) มีการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน


หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 รายงานผลการดาเนินงานปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 อื่นๆ โปรดระบุ
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5) มีแนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับ


ผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 เอกสารแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน
ในการจัดซื้อจัดจ้าง
 อื่นๆ โปรดระบุ
6) มีรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและข้อเสนอแนะ หรือไม่


มีหลักฐำน คือ
 รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 บันทึกข้อความรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 อื่นๆ โปรดระบุ
7) มีการนาข้อเสนอแนะจากรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน


ไปปรับปรุงระบบการทางาน หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 รายงานการปรับปรุงระบบการทางานจากข้อเสนอแนะรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน
 บันทึกข้อความรายงานผลการปรับปรุงจากข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน
 อื่นๆ โปรดระบุ
EB10 หน่วยงำนของท่ำนมีกำรดำเนินกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตเป็นอย่ำงไร
1) มีการวิเคราะห์ผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต


ของหน่วยงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 รายงานวิเคราะห์ผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 อื่นๆ โปรดระบุ
2) หน่วยงานของท่านมีการดาเนินการตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อ


ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 เอกสารผลการดาเนินตามแผนงาน/โครงงาน/กิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(อย่างน้อย 1 โครงการ)
 อื่นๆ โปรดระบุ
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3) มีแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.

2560 หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ไม่มี


 อื่นๆ โปรดระบุ
EB11 หน่วยงำนของท่ำนมีกำรรวมกลุ่มของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนเพื่อกำรบริหำรงำนที่โปร่งใสอย่ำงไร
1) มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส หรือไม่


มีหลักฐำน คือ
 รายชื่อคณะกรรมการ/กรรมการ/สมาชิกของกลุ่ม วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกลุ่ม และระเบียบ หรือ
แนวทางการดาเนินงานของกลุ่ม
 คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม
 อื่นๆ โปรดระบุ
2) กรณีที่มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส กลุ่มดังกล่าวมี


กิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มี
ความโปร่งใสยิ่งขึ้น หรือไม่
มีหลักฐำน คือ
 ผลการดาเนินงานของกลุ่ม
 ภาพถ่าย (ระบุวัน/เดือน/ปีที่บันทึก) กิจกรรมการรวมกลุ่ม
 อื่นๆ โปรดระบุ
------------------------------------------------------------ขอขอบคุณเป็นอย่ำงยิ่งที่กรุณำให้ข้อมูลตำมแบบสำรวจ
สำนักป้องกันกำรทุจริตภำครัฐ
สำนักงำน ป.ป.ช.
โทร. 0 2282 3161 ต่อ 121 – 2 และ 0 2282 0558
โทรสำร 0 2282 0560
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คู่มือคำอธิบำย
แบบสำรวจใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์
(Evidence-Based Integrity & Transparency Assessment: EBIT)
------------------------------------------------- แนวทำงกำรตอบแบบสำรวจใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์
1. กรุณาระบุชื่อหน่วยงานให้ชัดเจน เช่น กรม
สานักงาน
เป็นต้น
2. ข้อคาถามแบบสารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์นี้ มี 2 ลักษณะ คือ
1) ข้อคาถามที่ถามถึงขั้นตอนหรือกิจกรรมทั่วๆ ไปของหน่วยงาน เช่น เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง
การตอบสนองข้อร้องเรียน และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
2) ข้อคาถามที่ถามถึงขั้นตอนหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหลักของหน่วยงาน ซึ่งจะ
สังเกตได้จากข้อคาถามที่มีคาว่า “ภารกิจหลัก” หน่วยงานจะต้องตอบข้อคาถามดังกล่าวตามภารกิจหลักที่
หน่วยงานได้คัดเลือกและระบุไว้หน้าแบบสารวจ โดยการคัดเลือก “ภารกิจหลัก”นั้น ให้หน่วยงานพิจารณา
จากภารกิจที่มีจานวนบุคลากร หรือการได้รับจัดสรรงบประมาณ หรือระยะเวลาในการดาเนินงานตาม
ภารกิจนั้นๆ มากกว่าภารกิจอื่น
ข้อแนะนำ หน่วยงานควรมีการหารือร่วมกันในการคัดเลือก “ภารกิจหลัก”
3. หน่วยงานจะต้องตอบข้อคาถามตามประเด็นสารวจต่างๆ ว่า “มี” หรือ “ไม่มี” โดยใส่เครื่องหมายถูก ()
ลงในช่อง  ที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง
4. กรณีที่หน่วยงานตอบว่า “มี” ให้หน่วยงานใส่เครื่องหมายถูก () ลงในช่อง  ที่หน้ารายการหลักฐานที่
แบบสารวจฯ ระบุไว้ หาก รายการหลักฐานนั้นไม่ตรงกับรายชื่อที่แบบสารวจฯ ระบุไว้ ให้หน่วยงานใส่
เครื่องหมายถูก () ลงในช่อง  อื่นๆ และให้หน่วยงานระบุชื่อรายการเอกสาร/หลักฐานที่แนบนั้นให้
ชัดเจน
5. กรณีหน่วยงานไม่สามารถตอบคาตอบข้อใดข้อหนึ่งได้ เนื่องจากข้อจากัด หรือ ข้อกาหนดด้านกฎหมาย ให้
หน่วยงานใส่เครื่องหมายถูก () ในช่อง  อื่นๆ และโปรดระบุเหตุผลของข้อจากัด หรือข้อกาหนดด้าน
กฎหมายที่ทาให้ไม่สามารถตอบคาถามในข้อนั้นได้ พร้อมแนบกฎหมาย หรือระเบียบนั้ นๆ มาด้วย เพื่อให้
ผู้รับผิดชอบการประเมินผลนาไปประกอบการพิจารณาการให้คะแนนหรือปรับทอนค่าคะแนน
6. การอ้างเอกสาร/หลักฐานซ้าในหลายๆ ข้อคาถาม หรือ การใช้หลักฐานร่วมกันในหลายข้อคาถาม หน่วยงาน
ไม่ต้องสาเนาเอกสารเพิ่ม แต่ให้ระบุว่าใช้หลักฐานในข้อคาถามใดตอบ และติดสลิป (slip) เพิ่มเติมที่หลักฐาน
นั้นด้วย
7. หน่วยงานควร แนบรายการหลักฐานเท่าที่จาเป็น สาหรับการตรวจสอบการให้คะแนนเท่านั้น

288
 คำอธิบำยข้อคำถำม EB1 “หน่วยงำนของท่ำนมีกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงอย่ำงไร”
 วัตถุประสงค์ของคำถำม
เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานมี ก ารด าเนิ น การการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งตามแผนงาน/โครงการ/กิ จ กรรม
ด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
 คำอธิบำย
ในการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานจะต้องจัดทาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี
ตามประกาศของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2546
และต้องมีการประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ไม่ใช่รายงานการจัดหาพัสดุรายไตรมาสหรือราย
โครงการ) บนเว็บไซต์ของหน่วยงานผู้ถูกประเมิน ตลอดจนหน่วยงานต้องจัดทาฐานข้อมูลที่เป็นผลสรุปรวมการ
จัดซื้อจัดจ้างที่ดาเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณที่ถูกประเมิน โดยฐานข้อมูลนั้นต้องแสดงรายละเอียดของ
ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้ ซื้อซอง ผู้ ยื่ น ซอง และผู้ ได้รับการคัดเลื อก และนาขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงานเพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบหรือสามารถเข้าตรวจดูได้โดยผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่ออื่นๆ
ทั้งนี้ เพื่อให้การดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน เป็นไปด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
 คำนิยำม
“กำรจัดซื้อจัดจ้ำง” หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงระเบียบที่รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานอื่นของรัฐที่ใช้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ
“แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง” หมายถึง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามที่คณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินกาหนด ซึ่งกาหนดให้จั ดทาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน
สิ่งก่อสร้าง) โดย
1. หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานยกเว้นส่วนราชการประจาจังหวัดและกรม หรือส่วนราชการที่
เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็นกรม ซึ่งมีสานักงานตั้งอยู่ในภูมิภาค สาหรับค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 100,000 บาท
และที่ดินสิ่งก่อสร้างเกิน 2,000,000 บาท
2. ส่วนราชการประจาจังหวัดและกรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็นกรม ซึ่งมี
สานักงานตั้งอยู่ในภูมิภาค องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบลและเมืองพัทยา
สาหรับค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 100,000 บาท และที่ดินสิ่งก่อสร้างเกิน 1,000,000 บาท
“เว็บไซต์ของหน่วยงำน” หมายถึง หน้าเว็บเพจหลักที่หน่วยงานใช้เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ ของหน่วยงานผู้เข้ารับการประเมิน
“สื่ออื่นๆ” หมายถึง ช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ที่หน่วยงานใช้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างและประชาชนสามารถเข้าไปตรวจสอบดูได้ เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์
ของหน่วยงาน สื่อสังคม (Social Media) เป็นต้น
“กำรเผยแพร่ข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ” หมายถึง เผยแพร่รายละเอียดของผลการดาเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างทุกโครงการ/ทุกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ดาเนินการแล้วเสร็จในห้วงปีงบประมาณที่ทาการประเมินจาก
แหล่งงบประมาณทุกประเภทเฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) เช่น งบประมาณรายจ่าย

289
ประจาปีของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ งบประมาณเหลือจ่าย งบรายจ่ายอื่น เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ งบพัฒนาจังหวัด งบพัฒนากลุ่มจังหวัด งบประมาณที่มีการกันไว้จ่ายเหลื่อมปี เป็นต้น ไว้บนเว็บไซต์
ของหน่วยงานผู้ถูกประเมิน โดยผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวนั้น ต้องแสดงข้อมูลของระบบการจัดซื้อ
จัดจ้างอย่างครบถ้วน คือ 1) ชื่อโครงการ 2) งบประมาณ 3) ผู้ซื้อซอง 4) ผู้ยื่นซอง และ 5) ผู้ได้รับการคัดเลือก
 คำแนะนำกำรตอบ
คำถำมข้อที่ 1 “มีการประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 (ภายในระยะเวลา 30 วันทาการ หลังจากที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2559)
หรือไม่”
หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับหัวข้อรายการประกาศเผยแพร่แผนและรายละเอียดของ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ขึ้นประกาศไว้บนหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานผู้
ถูกประเมิน โดยมีวัน ที่ขึ้นประกาศชัดเจน และการประกาศเผยแพร่แผนนั้นต้องดาเนินการอย่างช้าภายใน
30 วันทาการ หลังจากที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจาปี 2559 และ หน่วยงานต้องแนบรายละเอียด
ของวันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาด้วย หากหน่วยงานผู้เข้ารับการ
ประเมินมีการประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างล่วงเลยกว่าระยะเวลาที่กาหนดไว้ในข้อคาถาม
ให้หน่วยงานระบุเหตุผลในความล่าช้าของประกาศนั้นมาเพื่อให้ผู้ประเมินผลทราบด้วย
กรณีที่หน่วยงานไม่อยู่ในข่ายที่ต้องจัดทาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามที่คณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินกาหนด ให้ระบุเหตุผลในช่องอื่นๆ (โปรดระบุ)
คำถำมข้อที่ 2 “มีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 ต่อไปนี้ หรือไม่”
2.1 ชื่อโครงการ
2.2 งบประมาณ
2.3 ผู้ซื้อซอง
2.4 ผู้ยื่นซอง
2.5 ผู้ได้รับคัดเลือก
หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับหัวข้อรายการประกาศและรายละเอียดของฐานข้อมูล
จัดซื้อจัดจ้างทุกโครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ห น่วยงานได้แสดงไว้บน
เว็บไซต์ของหน่วยงานผู้ถูกประเมิน โดยลักษณะของการจัดทาฐานข้อมูลนั้น หน่วยงานต้องดาเนินการสรุป
โครงการจัดซื้อจัดจ้างทุกโครงการ/ทุกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่ดาเนินงานแล้วเสร็จภายในห้วงปีงบประมาณที่ทา
การประเมิน จากแหล่ ง งบประมาณทุก ประเภทเฉพาะงบลงทุ น (ค่า ครุ ภั ณฑ์ และที่ ดิ นสิ่ งก่ อ สร้ าง) เช่ น
งบประมาณรายจ่ายประจาปีของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ งบประมาณเหลือจ่าย งบรายจ่ายอื่น เงินอุดหนุน
ทั่วไป เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบพัฒนาจังหวัด งบพัฒนากลุ่มจังหวัด งบประมาณที่มีการกันไว้จ่ายเหลื่อมปี
เป็ น ต้ น มาจั ด ท าฐานข้ อ มู ล รวมที่ แ สดงระบบของการจั ด ซื้ อจั ด จ้ า งอย่ า งครบถ้ ว น คื อ 1) ชื่ อ โครงการ
2) งบประมาณ 3) ผู้ซื้อซอง 4) ผู้ยื่นซอง และ 5) ผู้ได้รับการคัดเลือก

290
กรณีที่หน่วยงานผู้เข้ารับการประเมินมีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ด้วย
วิธีการตกลงราคาหรือวิธีอื่นๆ ที่ ไม่สามารถแสดงข้อมูลได้ครบทั้ง 5 องค์ประกอบ ให้หน่วยงานระบุเหตุผลใน
ช่องอื่นๆ (โปรดระบุ) ว่าการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการนั้น เป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการใด
หน่วยงานสามารถจัดทาฐานข้อมูลเท่าที่มีการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในช่วงไตรมาสที่ 2 หรือ 3
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้ โดยไม่ต้องรอจนสิ้นปีงบประมาณ ให้พิจารณาตามความเหมาะสมของ
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรของแต่ละหน่วยงาน
 กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและกฎหมาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2546
- กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
 คำอธิบำยข้อคำถำม EB 2 “ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 หน่วยงำนของท่ำนมีกำรดำเนินงำน
เกี่ยวกับกำรเปิดเผยข้อมูลผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแต่ละโครงกำรให้สำธำรณชนทรำบ โดยผ่ำนเว็บไซต์
หรือสื่ออื่น ๆ อย่ำงไร” (กรณีการจัดซื้อจัดจ้างมากกว่า 5 โครงการ ให้แสดงหลักฐาน 5 โครงการที่มี
งบประมาณสูงสุด)
 วัตถุประสงค์ของคำถำม
เพื่อให้หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆในแต่ละขั้นตอน/
กระบวนการให้สาธารณชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่ออื่นๆ
 คำอธิบำย
ในการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน หน่วยงานจะต้องมีการเปิดเผยการดาเนินงาน
ตามขั้น ตอน/กระบวนการวิ ธีซื้ อ และวิ ธีจ้ า ง รวมถึง ผลการจั ดซื้ อ จั ดจ้ า งโครงการต่า งๆ ทางเว็ บ ไซต์ ข อง
หน่วยงานหรือสื่ออื่นๆ โดยเป็นไปตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ที่ได้กาหนดวิธีซื้อและวิธีจ้างรวม 6 วิธี คือ วิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีประกวดราคา วิธีพิเศษ
วิธีกรณีพิเศษ และวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งแต่ละวิธีซื้อและวิธีจ้างจะมีขั้นตอน/กระบวนการที่
แตกต่างกัน ดังนั้น เพื่อ ให้การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละขั้นตอน/กระบวนการมีความโปร่งใส เป็นไป
ตามที่กฎหมายกาหนด และประชาชนสามารถตรวจสอบได้ หน่วยงานควรมีการเปิดเผยข้อมูลการดาเนินงาน
จัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆในแต่ละขั้นตอน/กระบวนการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
1. มีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่กฎหมาย
กาหนด
2. มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง แต่ละ
โครงการ
3. มีการประกาศวิธีการคานวณราคากลางของแต่ละโครงการ
4. มีการประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา/งานที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกของแต่ละโครงการ

291
5. มีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมทั้งระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและเหตุผล
ที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
 คำนิยำม
“กำรจั ด ซื้ อจั ด จ้ ำ ง” (ข้ อ ค าถามข้ อที่ 1 – ข้ อค าถามที่ 5) หมายถึ ง การจั ด ซื้ อจั ดจ้ างของ
งบประมาณทุกประเภทด้วยวิธีการประกวดราคาและการสอบราคา ได้แก่ งบดาเนินการ งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ค่า
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) งบรายจ่ายอื่น เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบพัฒนาจังหวัด งบพัฒนากลุ่ม
จังหวัด รวมทั้งงบประมาณที่มีการกันไว้จ่ายเหลื่อมปีที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
“เว็บไซต์ของหน่วยงำน” หมายถึง หน้าเว็บเพจหลักที่หน่วยงานใช้เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ ของหน่วยงานผู้เข้ารับการประเมิน
“สื่ออื่นๆ” หมายถึง ช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ที่หน่วยงานใช้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างและประชาชนสามารถเข้าไปตรวจสอบดูได้ เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์
ของหน่วยงาน สื่อสังคม (Social Media) เป็นต้น
 คำแนะนำกำรตอบ
หน่ ว ยงานต้องมี การแสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ดาเนินการแล้ ว เสร็จแต่ล ะรายโครงการของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จานวน 5
โครงการที่ มี ง บประมาณการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งสู ง สุ ด ไว้ ที่ ห น้ า เว็ บ ไซต์ ข องหน่ ว ยงานหรื อ สื่ อ อื่ น ๆ หาก ทั้ ง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หน่วยงานมีโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่ดาเนินการแล้วเสร็จหรือมีโครงการจัดซื้อจัดจ้าง
ทั้งปีงบประมาณไม่ถึง 5 โครงการ ให้หน่วยงานระบุเหตุผลว่าเหตุใดจึงมีการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถึง 5 โครงการ
ตามที่ข้อคาถามกาหนดให้หน่วยงานแสดงโครงการทั้งหมดเท่าที่มี และใช้ทั้ง 5 โครงการข้างต้น /หรือทั้งหมด
เท่าที่มีกรณีน้อยกว่า 5 โครงการ ตอบคาถามตั้งแต่ 1) – 5)
และกรณีโครงการใดของ 5 โครงการที่หน่วยงานแนบเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณานั้นไม่
สามารถตอบข้อคาถามข้อใดข้อหนึ่งได้ ให้หน่วยงานเขียนคาอธิบายประกอบในข้อคาถามนั้นว่าเหตุใดจึงไม่
สามารถดาเนินการได้ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคาจึงไม่มีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง
ตามที่กฎหมายกาหนด เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประเมินผลได้นาเหตุผลที่หน่วยงานระบุไปประกอบการพิจารณา
คะแนน
หน่วยงานสามารถจัดทาข้อมูลเท่าที่มีการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในช่วงไตรมาสที่ 2 หรือ 3 ของ
ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2559 ได้ โดยไม่ ต้ อ งรอจนสิ้ น ปี ง บประมาณ ให้ พิ จ ารณาตามความเหมาะสมของ
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรของแต่ละหน่วยงาน
คำถำมข้อที่ 1 “มีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
ระยะเวลาตามที่กฎหมายแต่ละหน่วยงานกาหนด หรือไม่”
หน่วยงานต้องแนบ Print Screen หรือเอกสาร/หลักฐานที่แสดงหัวข้อการประกาศเผยแพร่และ
รายละเอียดของการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้ครบทั้ง 5 โครงการ/หรือ
ทั้งหมดเท่าที่มีกรณีน้อยกว่า 5 โครงการ โดยนับระยะเวลาการประกาศจากวันที่ผู้บริหารลงนามจนถึงวันที่
กาหนดให้ยื่นซองวันแรก ต้องไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่กฎหมายของแต่ละหน่วยงานกาหนด

292
กรณีหน่วยงานผู้ถูกประเมินไม่ได้ใช้ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้หน่วยงานแนบ “หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ” ฉบับที่ใช้อยู่ปัจจุบันมา
เป็นหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาหลักฐานในข้อคาถามนี้ด้วย และหน่วยงานประเภทรัฐวิสาหกิจให้ใช้
ระเบียบว่าด้วยการพัสดุของแต่ละหน่วยงานโดยอนุโลม
คำถำมข้อที่ 2 “มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อ
จัดจ้างแต่ละโครงการ หรือไม่”
หน่วยงานต้องแนบ Print Screen หรือเอกสาร/หลักฐานที่แสดงหัวข้อการประกาศเผยแพร่และ
รายละเอียดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลของการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการทั้ง 5 โครงการ
ข้างต้น/หรือทั้งหมดเท่าที่มีกรณีน้อยกว่า 5 โครงการ จากหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่ออื่นๆ ที่สาธารณชน
สามารถตรวจสอบได้
คำถำมข้อที่ 3 “การประกาศวิธีการคานวณราคากลางของแต่ละโครงการ หรือไม่”
หน่วยงานต้องแนบ Print Screen หรือเอกสาร/หลักฐานที่แสดงหัวข้อการประกาศเผยแพร่และ
รายละเอียดวิธีการคานวณราคากลางตามแนวทางที่สานักงาน ป.ป.ช.กาหนด ที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละ
รายโครงการทั้ง 5 โครงการข้ างต้น /หรื อทั้งหมดเท่าที่มีกรณีน้อยกว่า 5 โครงการ จากหน้าเว็บไซต์ของ
หน่ ว ยงานหรือสื่ ออื่น ๆ ที่ส าธารณชนตรวจสอบได้ ทั้งนี้เพื่อให้ เป็นไปตามมติคณะรัฐ มนตรี เมื่อวันที่ 12
กุมภาพั น ธ์ 2556 ซึ่ งได้ เห็ น ชอบแนวทางและวิ ธีป ฏิบัติ ในการเปิ ดเผยราคากลางของทางราชการ ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 103/7 วรรคหนึ่ง โดยหน่วยงานสามารถศึกษาแนวทางการเปิดเผยราคากลาง
ได้ตามคู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคานวณราคา
กลาง (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) ศูนย์กากับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สานักงาน ป.ป.ช.
คำถำมข้อที่ 4 “มีการประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา/งานที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกแต่ละโครงการ
หรือไม่”
หน่วยงานต้องแนบ Print Screen หรือเอกสาร/หลักฐานที่แสดงหัวข้อการประกาศเผยแพร่และ
รายละเอียดของรายชื่อผู้เสนอราคาหรืองานที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกของการจัดซื้อจัดจ้าง แต่ละรายโครงการ
ทั้ง 5 โครงการข้างต้น/หรือทั้งหมดเท่าที่มีกรณีน้อยกว่า 5 โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จากหน้า
เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่ออื่นๆ ที่สาธารณชนสามารถตรวจสอบได้
คำถำมข้อที่ 5 “มีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
และเหตุผลที่ใช้ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือไม่”
หน่วยงานต้องแนบ Print Screen หรือเอกสาร/หลักฐานที่แสดงหัวข้อการประกาศเผยแพร่และ
รายละเอียดของผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละรายโครงการทั้ง 5 โครงการข้างต้น/หรือทั้งหมดเท่าที่มีกรณีน้อยกว่า
5 โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จากหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่ออื่นๆ ที่ประชาชนสามารถ
ตรวจดูได้ โดยรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละรายโครงการนั้น ต้องระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น วิธีการ
ประกวดราคา วิธีการสอบราคา รวมถึงระบุเหตุผลที่ใช้ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการนั้นๆ ด้วย
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 กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกั นและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 103/7 วรรคหนึ่ง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่น
ๆ ที่เกี่ยวข้อง
คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการ
คานวณราคากลาง (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) ศูนย์กากับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สานักงาน ป.ป.ช. สามารถ
เข้าถึงได้ที่เว็บไซต์ http://www.nacc.go.th/download/doc/combind_center30.pdf
 คำอธิบำยข้อคำถำม EB3 “กำรวิเครำะห์ กำรพัฒนำแผน และกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง”
 วัตถุประสงค์ของคำถำม
เพื่อให้หน่วยงานมีการวิเคราะห์ การพัฒนาแผน และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานให้
มีระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใสมากยิ่งขึ้น
 คำอธิบำย
หน่วยงานควรมีการจัดทารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัด
จ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยหน่วยงานต้องวิเคราะห์ร้อยละของจานวนโครงการที่ดาเนินการแล้ว
เสร็ จ ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 จ าแนกตามวิธีกาจัดซื้อจัดจ้าง และร้อยละของจานวนงบประมาณที่
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้ เพื่อเป็น
การวิเคราะห์ความสุ่มเสี่ยงในการทุจริตคอรัปชั่นและเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดทาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัด
จ้างในปีงบประมาณถัดไป
 คำนิยำม
“รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจำปี ” หมายถึง รายงานที่หน่วยงานได้จัดทาขึ้นเพื่อแสดงว่า
ในรอบปีที่ผ่านมา ผลการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีเป็น
อย่างไร เสร็จ สิ้นกี่โครงการ ยังไม่ดาเนิ นการกี่โครงการ และต้องกั นเงินไว้เบิกเหลื่ อมปี กี่โครงการ รวมทั้ง
โครงการที่ได้ดาเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วนั้น ใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีใด
“รำยงำนกำรวิเครำะห์ผล” หมายถึง รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างที่ดาเนินการแล้ว
เสร็จในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งในรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างนั้น ควรมีสาระสาคัญ อาทิ
ปัญหาอุปสรรคและข้อจากัดในการจัดซื้อจัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ ความเสี่ยงของการจัดซื้อจัดจ้างโดย
วิธีพิเศษ การจัดซื้อจัดจ้างโครงการที่อยู่นอกแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง แนวทางที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของการจัดหาพัสดุ การเปรียบเทียบผลผลิตและผลลัพธ์จากการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการกับ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กาหนด
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 คำแนะนำกำรตอบ
คำถำมข้อที่ 1 “มีการจัดทารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หรือไม่”
หน่ว ยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ดาเนินการแล้ วเสร็จ
ทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่นาเสนอต่อผู้บังคับบัญชา โดยในรายงานนั้นต้องมีรายละเอียดตามคา
นิยามข้างต้น
คำถำมข้อที่ 2 “มีการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 หรือไม่”
หน่ ว ยงานต้ อ งแสดงหลั ก ฐานเกี่ ย วกั บ รายงานการวิ เ คราะห์ ผ ลการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยแสดงหลั ก ฐานรายงานการวิ เคราะห์ ทุ กรายการที่ มี การจั ดซื้ อ จัด จ้ างของ
งบประมาณทุกประเภท ทั้งงบดาเนินการ งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) งบรายจ่ายอื่น เงิน
อุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบพัฒนาจังหวัด งบพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งงบประมาณที่มีการกั นไว้
จ่ า ยเหลื่ อ มปี ที่ มี ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2558 ด้ ว ย ซึ่ ง ในรายงานการวิ เ คราะห์ จ ะ
ประกอบด้วยสาระสาคัญ คือ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีปัญหาอุปสรรคและข้อจากัดในการจัดซื้อ
จัดจ้างอย่างไร หน่วยงานสามารถประหยัดงบประมาณได้เท่าไร ความเสี่ยงของการจัดซื้ อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ มี
การจัดจ้างโครงการนอกแผนจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่ แนวทางที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุเป็น
อย่างไร ผลผลิตและผลลัพธ์จากโครงการบรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของโครงการตรงตามที่กาหนดไว้
หรือไม่ เป็นต้น
คำถำมข้อที่ 3 “มีการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ใน
ลักษณะดังต่อไปนี้ หรือไม่”
3.1 ร้ อ ยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิ ธีก ารจั ดซื้ อ จั ด จ้า ง ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2558
3.2 ร้อยละของจานวนงบประมาณจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2558
หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ดาเนินการแล้วเสร็จใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในรูปแบบร้อยละของจานวนโครงการทั้งหมดที่จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและ
ร้อยละของจานวนงบประมาณทั้งหมดที่ได้จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
คำถำมข้อที่ 4 “มีการปรับปรุงการดาเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ตามรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีที่ผ่านๆมา หรือไม่”
หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับวิธีการพัฒนาหรือการปรับปรุงการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามข้อเสนอแนะที่หน่วยงานได้ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ
จัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หรือปีที่ผ่านมา
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 กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่น
ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ประกาศคณะกรรมการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น เรื่ อ ง การจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
พ.ศ. 2546
- กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
 คำอธิบำยข้อคำถำม EB4 “กำรดำเนินงำนตำมคู่มือกำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลัก”
 วัตถุประสงค์ของคำถำม
เพื่ อ ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านในภารกิ จ ตามที่ ก ฎหมายก าหนดของหน่ ว ยงานให้ บ ริ ก าร
อย่างมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 คำอธิบำย
หน่วยงานต้องมีการจัดทาแนวทางการปฏิบัติงานหรือคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงานได้ยึดถือเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน และต้องมีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการ
ปฏิ บั ติ ง านหรื อ คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านนั้ น ๆ เพื่ อ เป็ น การปรั บ ปรุ ง การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามภารกิ จ หลั ก ให้ มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความเป็นธรรมและโปร่งใสยิ่งขึ้น
 คำนิยำม
“ภำรกิจหลัก” หมายถึง ภารกิจที่มีจานวนบุคลากร มีการจัดสรรงบประมาณ หรือระยะเวลาใน
การดาเนินงานตามภารกิจนั้นๆ มากกว่าภารกิจอื่น และ หน่วยงานต้องใช้ภารกิจหลักที่ระบุไว้หน้าแบบ
สารวจการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) ตอบคาถามในข้อ EB4
 คำแนะนำกำรตอบ
คำถำมข้อที่ 1 “หน่วยงานของท่านมีแนวทางการปฏิบั ติงานหรือคู่มือกาหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก หรือไม่”
หน่ ว ยงานต้ อ งแสดงหลั ก ฐานเกี่ ย วกั บ คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง าน หรื อ คู่ มื อ ก าหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือหนังสือสั่งการให้ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ที่
ระบุถึงมาตรฐานในการปฏิบัติงาน การประเมินการปฏิบัติงานหรือวิธี การวัดผลในการปฏิบัติงานตามภารกิจ
หลัก ซึ่งหน่วยงานต้องดาเนินการจัดทาขึ้นมาเพื่อให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจหลักให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
คำถำมข้อที่ 2 “หน่วยงานของท่านมีรายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการปฏิบัติงานหรือ
คู่มือกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก หรือไม่”
หน่ ว ยงานต้ องแสดงหลั กฐานเกี่ ยวกับ ผลของการปฏิ บัติ งานตามคู่มื อก าหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่รายงานให้ผู้บริหารได้รับทราบ ซึ่งรายงานนั้นควรมีสาระสาคัญ เช่น ผลผลิตและ
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ผลลัพธ์ของการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน แนวทางในการพัฒนา แก้ไข หรือปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานตามแนวทางปฏิบัติงานหรือคู่มือกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก เป็นต้น ทั้งนี้
เพื่อให้เห็นถึงการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่เป็นมาตรฐานเดียวกันของบุคลากรภายในหน่วยงาน
 กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
 คำอธิบำยข้อคำถำม EB5 “ควำมเป็นธรรมในกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลัก”
 วัตถุประสงค์ของคำถำม
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจหลักของหน่วยงานตามที่กฎหมายกาหนด มีการปฏิบัติงาน
ด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ
 คำอธิบำย
หน่วยงานต้องมีระบบหรือเกณฑ์ที่ชัดเจนในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจ
ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เช่น มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน มีการใช้เครื่องมือช่วยกากับการ
ปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีการแสดงขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชนอย่างอย่างชัดเจน มีระบบ
การป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็น
การแสดงความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน หาก หน่วยงานมีภารกิจหลักที่มิใช่การ
ให้บริการประชาชน (Counter Service) ซึ่งอาจทาให้ไม่สามารถตอบข้อคาถามบางประเด็นได้ (ข้อที่ 1 และ
ข้อที่ 2) ให้หน่วยงานผู้ถูกประเมินอธิบายลักษณะของภารกิจหลักนั้นมาโดยละเอียดที่ทาให้ไม่สามารถแสดง
หลักฐานตามข้อคาถามดังกล่าวได้ เพื่อให้ผู้ประเมินผลนาไปประกอบการพิจารณาผลคะแนน
 คำนิยำม
“ภำรกิจหลัก” หมายถึง ภารกิจที่มีจานวนบุคลากร มีการจัดสรรงบประมาณ หรือระยะเวลาใน
การดาเนินงานตามภารกิจนั้นๆ มากกว่าภารกิจอื่น และ หน่วยงานต้องใช้ภารกิจหลักที่ระบุไว้หน้าแบบสารวจ
การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) ตอบคาถามในข้อ EB5
“ระบบกำรป้องกันหรือกำรตรวจสอบเพื่อป้องกันกำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ ” หมายถึง กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ที่หน่วยงานใช้เป็นแนวทางควบคุมการ
ปฏิบัติงานหรือตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานว่ามีการละเว้น ไม่ปฏิบัติตามหรือละเลย
การปฏิบัติงานตามระเบียบหรือตามจรรยาบรรณที่พึงปฏิบัติหรือไม่
 คำแนะนำกำรตอบ
ค ำถำมข้ อ ที่ 1 “หน่ ว ยงานของท่ า นมี ร ะบบ เกณฑ์ หรื อ เครื่ อ งมื อ การปฏิ บั ติ ง านตาม
ภารกิจ หลัก ที่มีความเป็ นธรรม/ไม่เลื อกปฏิบัติ เป็นมาตรฐานเดียวกัน โปร่งใสและมีประสิ ทธิภ าพ หรือไม่
(เช่น มีเกณฑ์ที่ชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ มีระบบการให้ บริการออนไลน์ มีระบบบัตรคิว
เป็นต้น)”
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หน่วยงานต้องแสดงหลั กฐานที่แสดงให้เห็นว่าการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของเจ้าหน้าที่มี
ความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ เป็นมาตรฐานเดียวกันโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ เช่น คู่มือหรือแนวทางการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานที่แสดงขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชนอย่างอย่างชัดเจน และ
รวมถึงการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน เช่น บัตรคิวการให้บริการ หรือมี
ทะเบียนคุมการให้บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ เป็นต้น
คำถำมข้อที่ 2 “หน่วยงานของท่านมีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก อัตรา
ค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ในการดาเนินการให้ผู้ใช้บริการ หรือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่าง
ชัดเจน หรือไม่”
หน่ ว ยงานต้ อ งแสดงหลั ก ฐานที่แ สดงขั้ น ตอนการปฏิ บั ติง านตามภารกิ จหลั ก โดยละเอี ยดไว้
ณ ที่ทาการของหน่วยงานและเว็บไซต์หรือสื่ออื่นๆ ของหน่วยงาน เพื่อให้ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้
รับทราบข้อมูลอย่างชัดเจน ซึ่งหลักฐานดังกล่ าวอาจจะอยู่ในรู ปแบบของคู่มือการให้ บริการ แนวทางการ
ปฏิบัติงาน หรือแผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยมีการกาหนดอัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และมีการกาหนด
ระยะเวลาการดาเนินงานที่ให้บริการอย่างชัดเจน
ค ำถำมข้ อ ที่ 3 “หน่ ว ยงานของท่ า นมี ร ะบบการป้ อ งกั น หรื อ การตรวจสอบเพื่ อ ป้ อ งกั น
การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก หรือไม่”
หน่ วยงานต้องแสดงหลั กฐานเกี่ยวกับระบบการป้องกันหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภารกิจหลักของหน่วยงาน เช่น กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง รายงานการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการปฏิ บัติงานตามภารกิจหลัก
เป็นต้น
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
 คำอธิบำยข้อคำถำม EB6 “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกำสเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติรำชกำรตำม
ภำรกิจหลักของหน่วยงำน”
 วัตถุประสงค์ของคำถำม
เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
 คำอธิบำย
ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หน่วยงานควรส่งเสริมให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ามามีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งขั้นตอน/กระบวนการต่างๆที่จะให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ามีส่วนร่วมนั้น เริ่มจากกระบวนการมีส่ว นร่วมแสดงความคิดเห็น การมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนงาน /
โครงการ การมีส่วนร่วมดาเนินการตามโครงการ การมีส่วนร่วมตรวจสอบติดตามประเมินผล และการมีส่วน
ร่วมในการแก้ไขพัฒนาโครงการ
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หากหน่วยงานมีลักษณะงานตามภารกิจหลักไม่สามารถให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมได้
ซึ่งอาจสืบเนื่องมาจากข้อจากัดด้านกฎหมายหรือลักษณะของงาน หน่วยงานจะต้องระบุเหตุผลให้ชัดเจนเพื่อให้
ผู้ประเมินผลนาไปประกอบการพิจารณาผลคะแนน
 คำนิยำม
“ภำรกิจหลัก” หมายถึง ภารกิจที่มีจานวนบุคลากร มีการจัดสรรงบประมาณ หรือระยะเวลาใน
การดาเนินงานตามภารกิจนั้นๆ มากกว่าภารกิจอื่น และ หน่วยงานต้องใช้ภารกิจหลักที่ระบุไว้หน้าแบบ
สารวจการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) ตอบคาถามในข้อ EB6
“ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)” หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ
ทั้งทางตรงและทางอ้อม จากการดาเนินการตามบทบาทและภารกิจหลักของหน่วยงาน เช่น ประชาชน
ชุมชนในท้องถิ่น บุคลากรในส่ วนราชการผู้ส่งมอบงาน ผู้รับบริการทั่วไป หน่วยงานผู้รับจ้างหรือเกี่ยวข้อง
กับการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
 คำแนะนำกำรตอบ
คาถามข้อ ที่ 1-5 จะเป็น คาถามที่มีลัก ษณะเชื่อมโยงกันในกระบวนการของการมีส่ว นร่ว ม
ฉะนั้น หน่วยงานที่ถูกประเมินต้องคัดเลือกโครงการเดียวกัน หรือกิจกรรมเดียวกันตามภารกิจหลักเพื่อตอบ
ประเด็นคาถามตั้งแต่ข้อที่ 1 ถึงข้อที่ 5 ทั้งนี้เพื่อเป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการหรือการปรับปรุงแก้ไขพั ฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจหลักของ
หน่วยงานได้อย่างครบถ้วนทั้ง 5 กิจกรรม
คำถำมข้อที่ 1 “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามี ส่ว นร่ว มในการแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการหรือ การปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก หรือไม่”
หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับรายงานการประชุม หรือโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก โดยในเอกสาร/หลักฐานดังกล่าวต้องแสดง รายชื่อประชาชน
หรือหน่วยงานอื่นที่มารับบริการ หรือรายชื่อของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงานที่มาเข้าร่วมการประชุมหรือเข้าร่วมในโครงการ/กิจกรรมเพื่อนาเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับกับ
ปฏิบั ติร าชการหรื อปรั บปรุ งแก้ไขพัฒ นาการปฏิบัติราชการในภารกิจหลั กของหน่วยงานด้ว ย (หน่ว ยงาน
สามารถแนบภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้
คำถำมข้อที่ 2 “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนงาน/โครงการ หรือปรับปรุง
แก้ไขพัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก หรือไม่”
หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับรายงานการประชุม หรือรายงานสรุปการร่วมจัดทาแผน/
โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก โดยในเอกสารดังกล่าวต้องแสดงรายชื่อ
ประชาชนหรือหน่วยงานอื่นที่มารับบริการ หรือรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนงาน/โครงการหรือปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการปฏิบัติ
ราชการในภารกิจหลักของหน่วยงานด้วย (หน่วยงานสามารถแนบภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้)
คำถำมข้อที่ 3 “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมดาเนินการตามโครงการหรือปรับปรุงแก้ไข
พัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก หรือไม่”
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หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับรายงานการประชุม หรือรายงานสรุปการร่วมดาเนินงาน
ตามโครงการที่เ กี่ย วข้อ งกับ การปฏิบ ัติร าชการในภารกิจ หลัก โดยในเอกสารดัง กล่า วต้อ งแสดงรายชื ่อ
ประชาชนหรือหน่วยงานอื่นที่มารับบริการ หรือรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติ
ราชการของหน่ว ยงานที่ได้เข้ามามีส่ว นร่ว มในการดาเนินงานตามโครงการหรือปรับปรุงแก้ไขพัฒ นาการ
ปฏิบัติราชการในภารกิจหลักของหน่วยงานด้วย (หน่วยงานสามารถแนบภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ )
คำถำมข้อที่ 4 “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบติดตามประเมินผลโครงการหรือ
ประเมินผลการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก หรือไม่”
หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับรายงานการประเมินผล รายงานติดตามผลการดาเนินงาน หรือ
รายงานความก้าวหน้าในการดาเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก และในเอกสาร
ดังกล่าวต้องแสดงรายชื่อกลุ่มประชาชนหรือหน่วยงานอื่นที่มารับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือได้รับผลกระทบ
จากการปฏิบัติราชการของหน่วยงานที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบติดตามประเมินผลโครงการหรือ
ปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจหลักของหน่วยงานด้วย (หน่วยงานสามารถแนบภาพถ่ายที่
เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้)
คำถำมข้อที่ 5 “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาโครงการใน
ภารกิจหลักอย่างต่อเนื่องเมื่อสิ้นสุดโครงการ หรือไม่”
หน่ ว ยงานต้ อ งแสดงหลั ก ฐานเกี่ ย วกั บ รายงานการประชุ ม หรื อ รายงานผลการด าเนิ น งาน
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก และในเอกสารดังกล่าวต้องแสดงรายชื่อกลุ่มประชาชน หรือ
หน่วยงานอื่นที่มารับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติราชการ ของหน่วยงานที่ได้
เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาโครงการในภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ กรณีที่หน่วยงานมีการดาเนินโครงการที่ได้เริ่มดาเนินการก่อ นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานโครงการที่ได้เริ่มดาเนินการก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แต่กระบวนการมีส่วน
ร่ ว มในการปรั บ ปรุ ง แก้ ไขพั ฒ นาเมื่ อสิ้ น สุ ดโครงการจะต้อ งเกิ ดขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เท่ านั้ น
(หน่วยงานสามารถแนบภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้)
 กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545
- พระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี พ .ศ. 2546
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548
- กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
 คาอธิบายข้อคาถาม EB7 “หน่วยงานของท่านมีช่องทางที่ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลัก
ต่อไปนี้ หรือไม่”
 วัตถุประสงค์ของคำถำม
เพื่ อให้ ห น่ ว ยงานมีช่ อ งทางการเผยแพร่ ข้อ มู ล ข่ าวสารเกี่ ย วกั บ ภารกิ จ หลั ก ของหน่ว ยงานที่
หลากหลายและสาธารณชนหรือประชาชนผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก
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 คำอธิบำย
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กาหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สาคัญๆของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร
อานาจหน้ าที่ แผนงาน โครงการและอื่น ๆ หน่ว ยงานจึงควรมีช่องทางสื่ อสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร
ดังกล่าว โดยช่องทางสื่อสารที่หน่วยงานส่วนใหญ่มี ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทาการของหน่วยหรือ
เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) ระบบ Call center การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
ทั้งนี้ หากหน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภารกิจหลักของหน่วยงานที่
หลากหลาย ประชาชนจะเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของหน่วยงานได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น ส่งผลให้มีการ
ตรวจสอบจากภาคประชาชนได้ง่าย โดยควรเป็นช่องทางและสื่อที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายตามภารกิจหลัก
ของหน่วยงาน
 คำนิยำม
“ภำรกิจหลัก” หมายถึง ภารกิจที่มีจานวนบุคลากร มี การจัดสรรงบประมาณ หรือระยะเวลาใน
การดาเนินงานตามภารกิจนั้นๆ มากกว่าภารกิจอื่น และ หน่วยงานต้องใช้ภารกิจหลักที่ระบุไว้หน้าแบบสารวจ
การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) ตอบคาถามในข้อ EB 7
“สื่อสังคม” (Social Media) หมายถึง สื่อสังคมออนไลน์ที่มีการตอบสนองทางสังคมได้หลาย
ทิศทางโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
“Call Center” หมายถึ ง ศูน ย์บริก ารข้อ มูล ให้ ความช่ ว ยเหลื อ สอบถามปัญหา ข้อ แนะน า
บริการต่างๆทางโทรศัพท์รวมไว้เป็นแห่งเดียว หรือเรียกว่าศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์
 คำแนะนำกำรตอบ
คำถำมข้อที่ 1 “มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทาการของหน่วยงาน หรือไม่”
หน่ ว ยงานต้อ งแสดงหลั กฐานเกี่ ยวกับหน่ว ยประชาสั มพั นธ์ ของหน่ว ยงาน ที่มี ห น้ าที่ ในการ
ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งหน่วยประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานนั้นจะบรรจุอยู่ในโครงสร้าง
ของหน่วยงาน แผนผังการปฏิบัติงาน หรือ คาสั่งการปฏิบัติงานให้สานัก กอง หรือฝ่าย ภายในของหน่วยงาน
ทาหน้าที่เป็นหน่วยประชาสัมพันธ์ในการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนทั่วไป (หน่วยงานสามารถแนบ
ภาพถ่ายทีเ่ กี่ยวข้องเพิ่มเติมได้)
คำถำมข้อที่ 2 “มีข้อมูลตามภารกิจหลักตามที่กฎหมายกาหนดทางเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือ
สื่อสังคม (Social Media) หรือไม่”
หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับภารกิจหลัก อานาจหน้าที่ ตามกฎหมายกาหนดที่ปรากฏอยู่
บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือปรากฏอยู่บนสื่อสังคม (Social Media)
คำถำมข้อที่ 3 “มีร ะบบการให้ข้อ มูล ตามภารกิจ หลัก ผ่า นหมายเลขโทรศัพ ท์เ ฉพาะหรือ
ระบบ Call Center โดยมีระบบตอบรับอัตโนมัติหรือมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บริการข้อมูลตลอดเวลาทา
การของหน่วยงาน หรือไม่”
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หน่วยงานต้องแสดงหลั กฐานเกี่ยวกับการมีระบบ Call Center หรือหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ
(หมายเลขโทรศัพท์ 4 หลัก หรือหมายเลขโทรศัพท์ 9 หลัก) เพื่อไว้สาหรับให้บริการประชาชนทั่วไปในการ
ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลต่างๆของหน่วยงานได้ตลอดเวลาทาการของหน่วยงาน
คำถำมข้อที่ 4 “มีการเผยแพร่ข้อมูลตามภารกิจหลักทางสื่อต่อไปนี้ หรือไม่”
4.1 หนังสือพิมพ์
4.2 วารสาร
4.3 จุลสาร
4.4 แผ่นพับ
4.5 โทรทัศน์
4.6 วิทยุ
4.7 สื่อสังคม
4.8 อื่นๆ โปรดระบุ
หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับเผยแพร่ข้อมูลการดาเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
ที่ได้เผยแพร่ทางสื่อต่างๆ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ วารสาร จุลสาร แผ่นพับ โทรทัศน์ วิทยุ สื่อสังคม (Social Media)
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น โดยต้องคานึงถึงความคุ้มค่าและความประหยัดในการเผยแพร่ข้อมูลด้วย
 กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
 คำอธิบำยข้อคำถำม EB8 “หน่วยงำนของท่ำนมีกำรดำเนินกำรเรื่องร้องเรียนอย่ำงไร”
 วัตถุประสงค์ของคำถำม
เพื่อให้ กระบวนงานเรื่ อ งร้ องเรียนที่เกี่ย วกับเรื่องร้อ งเรีย นทั่ว ไปและเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกั บ
การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานมีความโปร่งใสและเป็นธรรม
 คำอธิบำย
หน่ ว ยงานควรมีการก าหนดให้ มี กระบวนงาน มีขั้ นตอนการปฏิ บั ติ มีช่ องทางการร้อ งเรีย น
มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบ มีการเผยแพร่ผลการดาเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อ จัดจ้าง พร้อมระบุปัญหา
อุปสรรคและแนวทางแก้ไข รวมถึงมีการสรุปรายงานผลการดาเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป พร้อมทั้งระบุปัญหา
อุปสรรคและแนวทางแก้ไข เพื่อให้การดาเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานมีความโปร่งใสและเป็นธรรม ตลอดจนเพื่อปรับปรุงแก้ไขกระบวนงานบริหารจัดการ
เรื่องร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 คำนิยำม
“เรื่องร้องเรียนทั่วไป” หมายถึง เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ความไม่
เป็นธรรมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ โดยมีผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียเป็นผู้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงาน
โดยตรง รวมถึงผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานอื่ นและส่งต่อมายังหน่วยงานผู้เข้า
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รับการประเมินดาเนินการ ทั้งนี้ เรื่องร้องเรียนทั่วไปต้องเป็นเรื่องร้องเรียนที่มีการดาเนินการตามกระบวนการ
จัดการเรื่องราวร้องทุกข์เสร็จสิ้นภายในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรืออาจจะเป็นเรื่องร้องเรียนทั่วไปของ
ปีงบประมาณที่ผ่านมาแต่ยังมีการดาเนินการต่อในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
“เรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้ำง” หมายถึง เรื่องร้องเรียนการดาเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการต่างๆ ที่ได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียเป็นผู้
ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานโดยตรง รวมถึงผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงาน
อื่นและได้ส่งต่อมายังหน่วยงานผู้เข้ารับการประเมินดาเนินการ ทั้งนี้ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ต้อ งเป็ น เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นที่ มี ก ารด าเนิ น การตามกระบวนการจั ด การเรื่ อ งราวร้ อ งทุ ก ข์ เ สร็จ สิ้ น ภายในห้ ว ง
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 หรื ออาจจะเป็ นเรื่องร้อ งเรี ยนเกี่ย วกับ การจัด ซื้อจั ดจ้า งโครงการต่า งๆ ของ
ปีงบประมาณที่ผ่านมา แต่ยังมีการดาเนินการต่อในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 คำแนะนำกำรตอบ
ค ำถำมข้อที่ 1 “มีก ารกาหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่ องร้องเรียนและการตอบสนองหรื อ
รายงานให้ผู้ร้องเรียนทราบ หรือไม่”
หน่ วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับคู่มือหรือแผนผัง (Flow Chart) ที่แสดงขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนทั่วไป และ เอกสารหลักฐานที่แสดงผลการแจ้ง
ตอบกลับเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนไปยังผู้ร้องให้ทราบ
คำถำมข้อที่ 2 “มีการกาหนดช่องทางการร้องเรียน หรือไม่”
หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป เช่น รับเรื่องร้องเรียน
ผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ผ่านระบบไปรษณีย์ หรือผ่านช่องทางอื่น ๆ ซึ่งช่องทาง
เหล่านี้อาจจะบรรจุอยู่ในคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนทั่วไปหรือแผนผัง (Flow Chart) ที่แสดงขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนทั่วไป
คำถำมข้อที่ 3 “หน่วยงานของท่านมีการกาหนดหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนหรือไม่ ”
หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนทั่วไป ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปแบบของ
คาสั่งให้สานัก กอง หรือฝ่าย มีหน้าที่บริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนทั่วไปของหน่วยงาน หรืออาจจะ
บรรจุรายชื่อหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนทั่วไปอยู่ในคู่มือการปฏิบัติงานหรือแผนผัง (Flow Chart)
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนก็ได้
คำถำมข้อที่ 4 “มีการเผยแพร่ผลการดาเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมระบุปัญหา
อุปสรรคและแนวทางแก้ไข หรือไม่”
หน่วยงานต้องแนบ Print Screen หรือเอกสาร/หลักฐานที่แสดงการเผยแพร่หัวข้อประกาศและ
รายละเอียดของผลการดาเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้างของทั้งปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรือ
เฉพาะรายไตรมาสที่ 2-3 จากหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยหลักฐานนั้นต้องมีการระบุปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้างด้วย
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อนึ่ ง ผลการด าเนิ น งานเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งนั้ น ไม่ จ าเป็ น ต้ อ งเป็ น เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นใน
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 เท่านั้ น อาจเป็ นเรื่อ งร้องเรียนของปี งบประมาณที่ผ่ า นมา แต่อยู่ ในระหว่า ง
ดาเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ก็ได้
กรณี ทั้งปี ง บประมาณ พ.ศ. 2559 หน่ว ยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้า ง
หน่วยงานต้องแสดงหลักฐาน เช่น รายงานสรุปผลที่นาเสนอต่อผู้บริหาร หรือ เอกสาร/หลักฐานอื่นๆ ที่แสดง
ข้อเท็จจริงว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไม่มีเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง และหลักฐานนั้นต้องขึ้นประกาศ
เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของหน่วยงานให้สาธารณชนทราบด้วย หาก ผลการดาเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัด
จ้างนั้นไม่ได้ขึ้นประกาศเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ เนื่องจากเป็นเอกสารลับหรือเป็นข้อจากัดทางด้านกฎหมาย ให้
หน่วยงานระบุเหตุผลและแนบเอกสารหลักฐานที่จะแสดงให้เห็นว่าเป็นข้อจากัดที่ไม่สามารถเผยแพร่ได้เพื่อให้ผู้
ประเมินผลใช้ประกอบการพิจารณาคะแนน
คำถำมข้อที่ 5 “รายงานสรุป ผลการดาเนิน การเรื่อ งร้อ งเรีย นทั่ว ไป พร้อ มทั้ง ระบุปัญ หา
อุปสรรคและแนวทางแก้ไขหรือไม่”
หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับรายงานสรุปผลการดาเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป ของทั้ง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรือ เฉพาะรายไตรมาสที่ 2-3 โดยหลักฐานนั้นต้องมีการระบุปั ญหา อุปสรรค
และแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนทั่วไปด้วย
อนึ่ ง รายงานสรุ ปผลการดาเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่ว ไป ไม่จาเป็นต้องเป็นเรื่องร้องเรียนใน
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 เท่านั้ น อาจเป็ นเรื่อ งร้องเรียนของปี งบประมาณที่ผ่ า นมา แต่อยู่ ในระหว่า ง
ดาเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ก็ได้
กรณี ทั้งปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนทั่วไป หน่วยงานต้องแสดง
หลั ก ฐาน เช่น รายงานสรุ ป ผลที่น าเสนอต่อผู้ บริ ห าร หรื อ เอกสาร/หลั กฐานอื่นๆ ที่ แสดงข้อ เท็ จจริ งว่ า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หน่วยงานไม่ได้มีการดาเนินการสรุปผลการดาเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไปเนื่องจาก
ไม่มีเรื่องร้ องเรี ยนเข้ามายั งหน่ว ยงานผู้เข้ารับการประเมินเลย ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ที่หน่วยงานควรปฏิบัติ
 กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552
- กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
 คำอธิบำยข้อคำถำม EB9 “หน่วยงำนของท่ำนมีกำรดำเนินกำรเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนอย่ำงไร”
 วัตถุประสงค์ของคำถำม
เพื่อให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพ
 คำอธิบำย
หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กรเพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ การจัดทาคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์
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ทับซ้อน การให้ความรู้ตามคู่มือประมวลจริยธรรมดังกล่าว การปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือระเบียบ
เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน แนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน
ในการจัดซื้อจัดจ้าง การรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและข้อเสนอแนะ ตลอดจน
การนาข้อเสนอแนะจากรายงานผลการปฏิบัติงานไปปรับปรุงระบบการทางาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนของหน่วยงาน และเพื่อสร้างธรรมาภิบาลภายในหน่วยงาน
อนึ่ง เนื่องจากเรื่องคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นเรื่องใหม่ หน่วยงาน
อาจใช้ประมวลจริยธรรม (Code of Conduct) ของหน่วยงานมาเป็นแนวทางการจัดทาคู่มือ หรือหากประมวล
จริยธรรมของหน่วยงานมีเนื้อหาเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแล้ว หน่วยงานสามารถใช้ประมวล
จริยธรรมดังกล่าวแทนคู่มือได้
 คำนิยำม
“ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และมี
การใช้อิทธิพลตามอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสีย ต่อ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน
เท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดารง
ตาแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอานาจหน้าที่
ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทางราชการโดยมิ
ชอบ ฯลฯ
ทั้งนี้ หมายรวมถึง “ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนต้นและผลประโยชน์ส่วนรวม”
หรือ Conflict of Interests ด้วย
 คำแนะนำกำรตอบ
ค ำถำมข้ อที่ 1 “มีก ารประชุม หรือ สัม มนาภายในองค์ก รเพื่อ ให้ค วามรู้เ รื่อ งการป้อ งกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่หรือไม่ ”
หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการดาเนินกิจกรรมภายในองค์กรเกี่ยวกับการให้
ความรู้ความเข้าใจเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน เช่น รายงานการประชุม
เอกสารการดาเนินโครงการ รายงานผลการดาเนินโครงการเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโดยตรง
หรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนสอดเป็นส่วนหนึ่งของการประชุม
นั้นหรือโครงการนั้น (หน่วยงานสามารถแนบภาพถ่ายกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้)
ค ำถำมข้ อ ที่ 2 “มี การจั ดท าคู่ มื อหรื อประมวลจริ ยธรรมเกี่ ยวกั บการปฏิ บั ติ งานเพื่ อป้ องกั น
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่”
หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับคู่มือ การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ
ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนที่หน่วยงานผู้เข้ารับการประเมินได้
จัดทาขึ้น เพื่อให้ เจ้าหน้าที่ภ ายในหน่ วยงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน หาก หน่วยงานใช้ประมวลจริยธรรมเป็นหลักฐานในข้อคาถามนี้ ต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับ “กำรยึดถือ
ประโยชน์ของประเทศชำติเหนือกว่ำประโยชน์ส่วนตน” บรรจุอยู่ในประมวลจริยธรรมนั้นด้วย
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ค ำถำมข้ อ ที่ 3 “มีก ารให้ค วามรู ้ต ามคู ่ม ือ หรือ ประมวลจริย ธรรมเกี ่ย วกับ การป้อ งกัน
ผลประโยชน์ ทับ ซ้อนแก่ เจ้าหน้าที่ หรือไม่”
หน่ ว ยงานต้อ งแสดงหลั กฐานเกี่ย วกั บการดาเนิน กิจ กรรมเกี่ย วกั บการป้อ งกัน ผลประโยชน์
ทับซ้อนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจตาม (หลักฐานข้อที่ 2) คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนที่
หน่วยงานผู้เข้ารับการประเมินได้จัดทาขึ้น เช่น รายงานผลการดาเนินโครงการ/การจัดเสวนา/ หรือ เอกสาร
หลักฐานอื่นๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนสอดแทรกเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมนั้น
หรือโครงการนั้น (หน่วยงานสามารถแนบภาพถ่ายกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้)
คำถำมข้อที่ 4 “มีการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน หรือไม่”
หน่ วยงานต้องแสดงหลั กฐานเกี่ยวกับผลของการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ตาม (หลักฐานข้อที่ 2) คู่มือการปฏิบัติงาน
เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ที่ห น่ ว ยงานผู้ เข้ารั บ การประเมิน ได้จั ดทาขึ้น เช่น รายงานการแก้ไขปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือ
รายงานการแก้ไขระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นต้น
ค ำถำมข้ อ ที่ 5 “มี แ นวทางการปฏิ บั ติ ง านในการตรวจสอบบุ ค ลากรในหน่ ว ยงานถึ ง ความ
เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง หรือไม่”
หน่วยงานต้องแสดงหลั กฐานเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงาน คาสั่ง ระเบียบ หรือ เอกสารอื่นๆ
เช่ น บั น ทึ ก การตรวจสอบเจ้ า หน้ า ที่ ภ ายในหน่ ว ยงานที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งหรื อ
เอกสารรายงานอื่นๆ ที่แสดงให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องกันของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดซื้ อ
จัดจ้างกับผู้เสนองาน
คำถำมข้อที่ 6 “มีร ายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและข้อ
เสนอแนะ หรือไม่”
หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานหรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ซึ่งหลักฐานดังกล่าวนั้นจะต้องมีการวิเคราะห์
ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะที่หน่วยงานผู้เข้ารับการประเมินจะนาไปพัฒนาหรือปรับปรุง
ระบบการทางานภายในหน่วยงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนต่อไป
ค ำถำมข้อที่ 7 “มีการน าข้อเสนอแนะจากรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนไปปรับปรุงระบบการทางาน หรือไม่”
หน่วยงานต้องแสดงหลักฐาน เกี่ยวกับการนาเอาผลของรายงานการปฏิบัติงานจากหลักฐานของ
คาถามข้อที่ 6 มาพัฒนาหรือปรับปรุงระบบการทางานภายในหน่วยงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น
รายงานการประชุม หรือ เอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่เนื้อหาแสดงถึงการพิจารณานาเอาข้อเสนอแนะจากหลักฐาน
ของข้อคาถามที่ 6 มาดาเนินการต่อ
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 กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 100-103
 คำอธิบำยข้อคำถำม EB 10 “หน่วยงำนของท่ำนมีกำรดำเนินกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตเป็นอย่ำงไร”
 วัตถุประสงค์ของคำถำม
เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในองค์กรได้อย่างเป็น
รูปธรรมและต่อเนื่อง
 คำอธิบำย
ตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 - 2560) เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุก
หน่วยแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ ที่ 2
(พ.ศ. 2559 - 2560) สู่การปฏิบัติ โดยกาหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ฉะนั้น หน่วยงานภาครัฐต้องมีการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทั้ง
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปี และควรมีการวิเคราะห์ผลถึงปัญหาอุปสรรคในการ
ดาเนินงานตามแผนทุกปีงบประมาณ เพื่อให้หน่วยงานสามารถป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้อย่างเป็ น
รูปธรรมมากยิ่งขึ้น
 คำนิยำม
“กำรวิเครำะห์ผลกำรดำเนินกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ” หมายถึง การวิเคราะห์ถึง
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขจากการรายงานสรุปผลการดาเนินการ พร้อมข้อเสนอแนะตามแผนปฏิบัติ
การด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
“กำรดำเนินงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต” หมายถึง การดาเนินการใดๆที่ส่วน
ราชการได้ดาเนิน การต่อเนื่ องจากสรุป ผลการดาเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งอาจเป็นในรูปแบบของแผนงาน/โครงการ/ กิจกรรมที่เกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต แต่ทั้งนี้ จะต้องเป็นการดาเนินงานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของหน่วยงาน
“แผนปฏิ บั ติ ก ำรด้ ำ นกำรป้ อ งกั น และปรำบปรำมกำรทุ จ ริ ต ประจ ำปี ง บประมำณ พ.ศ.
2560” หมายถึง แผนปฏิบัติการที่หน่วยงานจัดทาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 คำแนะนำกำรตอบ
คำถำมข้อที่ 1 “มีการวิเคราะห์ผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของหน่วยงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หรือไม่”
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หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับรายงานการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานผู้ถูกประเมิน ซึ่งในหลักฐานดังกล่าวต้องมีการแสดงให้เห็นว่า
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 นั้ น หน่ วยงานได้ดาเนินการโครงการใดไปแล้ว จานวนกี่โ ครงการ มีปัญหา
อุปสรรค และแนวทางแก้ไขในดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างไรบ้าง
คำถำมข้อที่ 2 “หน่วยงานของท่านมีการดาเนินการตามแผนการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรือไม่”
หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานได้ดาเนินงานด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (โครงการที่หน่วยงานได้
ดาเนินการแล้วเสร็จ หรือ กาลังดาเนินการงานอยู่)
คำถำมข้อที่ 3 “มีแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 หรือไม่”
หน่ ว ยงานต้ อ งแสดงหลั ก ฐานเกี่ ย วกั บ แผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ที่
หน่วยงานได้จัดทาไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยอาจเป็นแผนระยะยาวก็ได้
อนึ่ง หากหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินไม่ได้ใช้รอบปี งบประมาณสาหรับการจัดทาแผนปฏิบัติ
การ แต่ใช้รอบปีปฏิทินสาหรับจัดทาแผนปฏิบัติการ ให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินผลนาส่งแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของปีปฏิทินที่ใกล้เคียงที่สุดแทนหรือร่างแผนปฏิบัติการฯ ประจาปี พ.ศ.
2560 ก็ได้
 กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
- มติ ค ณะรั ฐ มนตรี เรื่ อ ง การขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปราม
การทุจริตระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2560) เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
 คำอธิบำยข้อคำถำม EB 11 “หน่วยงำนของท่ำนมีกำรรวมกลุ่มของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนเพื่อกำร
บริหำรงำนที่โปร่งใสอย่ำงไร”
 วัตถุประสงค์ของคำถำม
เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานภาครัฐมีการรวมกลุ่มดาเนินกิจกรรมป้องกันการทุจริต
ภายในองค์กร
 คำอธิบำย
การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานสะท้อนถึงความริเริ่มในการเสริมสร้างคุณธรรม ความ
ซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผ่านกระบวนการจัดโครงการ/กิจกรรมหรือ
การฝึกอบรมรูปแบบต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้การให้บริการประชาชนหรือการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใสและเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น
 คำนิยำม
“กำรรวมกลุ่มของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนเพื่อกำรบริหำรงำนที่โปร่งใส” หมายถึง กลุ่มของ
เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งอาจมีการจัดตั้งแบบเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้ แต่ควรมีลักษณะ

308
ของกลุ่ม คือ มีคณะกรรมการและสมาชิกของกลุ่ม มีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ งกลุ่มที่ชัดเจน เพื่อรณรงค์หรือ
ส่งเสริมให้หน่วยงานมีการบริหารงานที่โปร่งใส และมีระเบียบหรือแนวทางการดาเนินกิจกรรมของกลุ่ม
“กิ จ กรรมที่ แ สดงถึ ง ควำมพยำยำมที่ จ ะปรั บ ปรุ ง กำรบริ ห ำรงำนของหน่ ว ยงำนให้ มี
ควำมโปร่งใสยิ่งขึ้น” หมายถึง กิจกรรมใดๆของกลุ่มเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ได้ดาเนินการโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น
 คำแนะนำกำรตอบ
คำถำมข้อที่ 1 “มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส หรือไม่”
หน่วยงานต้องแสดงหลักฐาน เกี่ยวกับการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการบริหารงาน
ที่โปร่งใส ซึ่งอาจจะเป็นการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ เช่น คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานเพื่อการบริการงานที่โปร่งใส
หรือ เป็นการจัดตั้งกลุ่มอย่างไม่เป็นทางการ เช่น การรวมตัวกันของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเพื่อปฏิบัติงานที่
เกี่ยวกับการบริหารงานที่โปร่งใส ซึ่งทั้ง 2 รูปแบบ จะต้องมีรายชื่อคณะกรรมการกลุ่ม สมาชิกลุ่ม วัตถุประสงค์
และระเบียบหรือแนวทางการดาเนินงานของกลุ่มที่ชัดเจน
คำถำมข้อที่ 2 “กรณีที่มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้ าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสกลุ่มดังกล่าวมี
กิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น หรือไม่”
การรวมกลุ่มตามข้อคาถามที่ 1 นั้น จะต้องมีกิจกรรม/โครงการที่แสดงให้เห็นถึงความพยายามที่
จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานต้องแสดงหลักฐานในรูปแบบของ
รายงานผลการดาเนินงานของกลุ่มและภาพถ่ายกิจกรรมกลุ่ม (ถ้ามี)
 กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
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หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมทางหลวง
๑. หลักการและเหตุผล
ด้วยทางราชการได้กาหนดให้วันที่ ๑ เมษายนของทุกปีเป็นวันข้าราชการพลเรือนซึ่งได้เริ่ม
ดาเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆได้ร่วมกันจัดงานวันข้าราชการพลเรือน
เป็นประจาทุกปี การจัดงานวันข้าราชการพลเรือนได้มีการพัฒนาทั้งรูปแบบและวิธีการตลอดมา จนกระทั่งในปี
พ.ศ. ๒๕๒๖ คณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ที่มีปลัดสานักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการ
จัดงานวันข้าราชการพลเรือน เห็นชอบมอบหมายปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพรับผิดชอบดาเนินงานใน
ฐานะประธานอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ดาเนินการคัดเลือกข้าราชการดีเด่น เพื่อยกย่อง
เชิดชูเกียรติ และประกาศเกีย รติคุณแก่ข้าราชการพลเรือนและลู กจ้างประจาซึ่งได้ประพฤติปฏิบัติตนเป็ น
แบบอย่างที่ดี เสียสละและอุทิศตนสร้างประโยชน์แก่ทางราชการและประเทศชาติสมควรได้รับการยกย่อง
สรรเสริญ เป็นขวัญกาลังใจในการทางานต่อไป
ในการนี้ กรมทางหลวงได้มอบหมายให้คณะกรรมการคั ดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของ
กรมทางหลวง ซึ่งมีท่านรองอธิบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานในการทาหน้าที่พิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือน
ดีเด่น ของกรมทางหลวงเป็ นประจาทุกปี เพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่องเชิดชูเกียรติของผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกใน วันข้าราชการพลเรือนวันที่ ๑ เมษายน ของทุกปี
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อยกย่องข้าราชการพลเรือนที่มีความประพฤติดีและมีผลการปฏิบัติงานดีเด่น
๒.๒ เพื่อเสริมสร้างขวัญและกาลังใจให้ข้าราชการพลเรือนดีเด่นกระทาความดีตลอดไป
๒.๓ เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณข้าราชการพลเรือนดีเด่นให้ปรากฏและให้เป็นตัวอย่าง
๒.๔ เพื่อเสริมสร้างภาพพจน์ของข้าราชการให้ดียิ่งขึ้น
๓. คณะกรรมการพิจารณาการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมทางหลวง
อธิบดี ได้เห็ นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลื อกข้าราชการพลเรือนดีเด่น , คณะอนุกรรมการ
คัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นในส่วนกลางและในภูมิภาค และการแบ่งหน่วยงานต่างๆ ในภูมิภาค ออกเป็น
แต่ละภาค ดังนี้
3.1 คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรมทางหลวง โดยได้รับการแต่งตั้งจาก
อธิบดีกรมทางหลวง ซึ่งมีองค์ประกอบและหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
- องค์ประกอบ
(๑) รองอธิบดีฝ่ายดาเนินงาน
ที่ปรึกษา
(๒) รองอธิบดีฝ่ายบารุงทาง
ที่ปรึกษา
(๓) รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ
ที่ปรึกษา
(๔) รองอธิบดีฝ่ายบริหาร
ประธานกรรมการ
(๕) วิศวกรใหญ่/ผู้อานวยการสานัก/กอง (ไม่น้อยกว่า ๘ คน)
กรรมการ

๓๒๒
(๖) ผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสริมจริยธรรม กองการเจ้าหน้าที่
(๗) นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ชานาญการ
(กลุ่มงานส่งเสริมจริยธรรม)

เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

- อานาจหน้าที่
(๑) กาหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ของกรมทางหลวง
(๒) พิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจาดีเด่น ของกรมทางหลวง
(3) ให้คาปรึกษาแก่คณะอนุกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการคัดเลือกข้าราชการ
พลเรือนดีเด่นของกรมทางหลวง ได้ตามความจาเป็นและเหมาะสม
(4) มีอานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น
ของกรมทางหลวง
(5) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3.2 คณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมทางหลวง
3.๒.๑ ส่วนกลาง ให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมทางหลวง
ในส่วนกลาง ซึ่งมีองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ ดังนี้
- องค์ประกอบ
(๑) ผู้อานวยการสานักวิเคราะห์และตรวจสอบ
(๒) ผู้อานวยการสานัก/กอง/สานักงาน (หรือผู้แทน) (ไม่น้อยกว่า ๖ คน)
(๓) ผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสริมจริยธรรม กองการเจ้าหน้าที่
(๔) นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ชานาญการ
(กลุ่มงานส่งเสริมจริยธรรม)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

- มีอานาจหน้าที่
(๑) พิจารณาคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจาดีเด่น ของหน่วยงานในส่วนกลาง
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กรมทางหลวงกาหนด
(๒) สรุปผลการพิจารณาคัดเลือกให้คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของ
กรมทางหลวงต่อไป
(๓) ดาเนินการต่างๆในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจา
ของหน่วยงานในส่วนกลาง
(๔) ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

๓๒๓
3.๒.๒ ภูมิภาค
๑) ให้แบ่งหน่วยงานในภูมิภาค ออกเป็น ๔ ภาค ดังนี้
ภาค
๑. ภาคเหนือ

๒. ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
๓. ภาคกลาง

๔. ภาคใต้

หน่วยงาน
สานักงานทางหลวงที่ ๑ , สานักงานทางหลวงที่ ๒ , สานักงานทางหลวงที่ ๔ , สานักงาน
ทางหลวงที่ 5, สานักงานทางหลวงที่ 6 , ศูนย์สร้างทางลาปาง , ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
และศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๑ (พิจิตร)
สานักงานทางหลวงที่ ๓ , สานักงานทางหลวงที่ 7 , สานักงานทางหลวงที่ 8, สานักงาน
ทางหลวงที่ 9 , สานักงานทางหลวงที 10 , ศูนย์สร้างทางขอนแก่น และศูนย์สร้างและ
บูรณะสะพานที่ ๒ (ขอนแก่น)
สานักงานทางหลวงที่ 11 , สานักงานทางหลวงที่ ๑2 , สานักงานทางหลวงที่ ๑3 ,
สานักงานทางหลวงที่ ๑4 , ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี และศูนย์สร้างและบูรณะสะพาน
ที่ ๓ (ปทุมธานี)
สานักงานทางหลวงที่ ๑5 , สานักงานทางหลวงที่ ๑6 , สานักงานทางหลวงที่ ๑7 ,
สานักงานทางหลวงที่ 18 , ศูนย์สร้างทางสงขลา และศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๔
(นครศรีธรรมราช)

๒) ให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมทางหลวงในแต่
ละภาค ซึ่งมีองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ ดังนี้
ภาคเหนือ
- องค์ประกอบ
(๑) ผู้อานวยการสานักงานทางหลวงที่ 5
ประธานกรรมการ
(๒) ผู้อานวยการสานักงานทางหลวงที่ 1
กรรมการ
(๓) ผู้อานวยการสานักงานทางหลวงที่ 2
กรรมการ
(๔) ผู้อานวยการสานักงานทางหลวงที่ 4
กรรมการ
(๕) ผู้อานวยการสานักงานทางหลวงที่ 6
กรรมการ
(๖) ผู้อานวยการศูนย์สร้างทางลาปาง
กรรมการ
(๗) ผู้อานวยการศูนย์สร้างทางหล่มสัก
กรรมการ
(๘) ผู้อานวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
กรรมการ
(9) ผู้อานวยการส่วนบริหาร สานักงานทางหลวงที่ 5
เลขานุการ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- องค์ประกอบ
(๑) ผู้อานวยการสานักงานทางหลวงที่ 7
ประธานกรรมการ
(๒) ผู้อานวยการสานักงานทางหลวงที่ 3
กรรมการ
(๓) ผู้อานวยการสานักงานทางหลวงที่ 8
กรรมการ

๓๒๔
(๔) ผู้อานวยการสานักงานทางหลวงที่ 9
(๕) ผู้อานวยการสานักงานทางหลวงที่ 10
(๖) ผู้อานวยการศูนย์สร้างทางขอนแก่น
(๗) ผู้อานวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
(๘) ผู้อานวยการส่วนบริหาร สานักงานทางหลวงที่ 7

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

ภาคกลาง
- องค์ประกอบ
(๑) ผู้อานวยการสานักงานทางหลวงที่ 13
(๒) ผู้อานวยการสานักงานทางหลวงที่ 11
(๓) ผู้อานวยการสานักงานทางหลวงที่ 12
(๔) ผู้อานวยการสานักงานทางหลวงที่ 14
(๕) ผู้อานวยการศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
(6) ผู้อานวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
(7) ผู้อานวยการส่วนบริหาร สานักงานทางหลวงที่ 13

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

ภาคใต้
- องค์ประกอบ
(๑) ผู้อานวยการสานักงานทางหลวงที่ 16
ประธานกรรมการ
(๒) ผู้อานวยการสานักงานทางหลวงที่ 15
กรรมการ
(๓) ผู้อานวยการสานักงานทางหลวงที่ 17
กรรมการ
(๔) ผู้อานวยการสานักงานทางหลวงที่ 18
กรรมการ
(๕) ผู้อานวยการศูนย์สร้างทางสงขลา
กรรมการ
(6) ผู้อานวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) กรรมการ
(7) ผู้อานวยการส่วนบริหาร สานักงานทางหลวงที่ 16
เลขานุการ
- อานาจหน้าที่
(๑) พิจารณาคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจาดีเด่น ภายในภาค ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และแนวทางที่กรมทางหลวงกาหนด
(๒) สรุปผลการพิจารณาคัดเลือกให้คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือน
ดีเด่นของกรมทางหลวงต่อไป
(๓) ดาเนินการต่างๆในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจาของหน่วยงานในภาค
(๔) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๓๒๕

๔. การกาหนดกลุ่มและจานวนผู้ได้รับคัดเลือก
กลุ่มของผู้เข้ารับการคัดเลือกจาแนกเป็น ๔ กลุ่ม โดยจาแนกกลุ่มตาแหน่งประเภทและระดับ ดังนี้
กลุ่มที่ ๑
กลุ่มที่ ๒
กลุ่มที่ ๓
กลุ่มที่ ๔
๑. ตาแหน่งประเภทอานวยการ ๑. ตาแหน่งประเภทอานวยการ ๑. ตาแหน่งประเภทวิชาการ ลูกจ้างประจา
- ระดับสูง
- ระดับต้น
- ระดับปฏิบัติการ
๒. ตาแหน่งประเภทวิชาการ
๒. ตาแหน่งประเภทวิชาการ
๒. ตาแหน่งประเภททั่วไป
- ระดับเชี่ยวชาญ
- ระดับชานาญการ
- ระดับปฏิบัติงาน
- ระดับชานาญการพิเศษ
- ระดับชานาญงาน
๓. ตาแหน่งประเภททั่วไป
- ระดับอาวุโส
- กรมทางหลวงมีข้าราชการและลูกจ้างประจารวมกัน ๑0,00๑ คนขึ้นไป สามารถคัดเลือกได้ไม่เกิน ๔ คน
จึงกาหนดให้แต่ละหน่วยงานคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจาได้ กลุ่มละ ๑ คน รวมทุกกลุ่มไม่เกิน ๔ คน
- ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นที่เป็นไปตามมติของคณะกรรมการคัดเลือกดีเด่นของกรมทางหลวง
พิจารณาโดยไม่จาเป็นว่าต้องมีทุกกลุ่ม แต่หากกลุ่มที่ ๓ และที่ ๔ มีคุณภาพงาน คน พฤติกรรมเท่าเทียมหรือ
ใกล้เคียงกัน แต่เลือกได้เพียงคนเดียวขอให้ส่วนราชการพิจารณา กลุ่มที่ ๔ เป็นอันดับแรก
ผู้บริหารระดับรองอธิบดีและวิศวกรใหญ่ สามารถเป็นผู้พิจารณาเสนอรายชื่อผู้ใต้บังคับบัญชาในสังกัด
หรือบุคคลอื่นที่เห็นว่าเหมาะสมของกลุ่มที่ ๑ ได้
๕. คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
๕.๑ เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจากรมทางหลวง และต้องมีตาแหน่งสูงสุด ไม่เกินตาแหน่ง
ประเภทอานวยการระดับสูง และมีสถานะเป็นข้าราชการพลเรือน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
๕.๒ เป็นผู้ที่มีระยะเวลาปฏิบัติราชการต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๕ ปีนับถึงวันที่ ๓0 กันยายน 2558
โดยให้นับต่อเนื่องทุกสังกัดที่รับราชการเป็นข้าราชการฝ่ายพลเรือน
- กรณีลาออกจากราชการและกลับเข้ารับราชการใหม่ ให้เริ่มต้นนับระยะเวลาปฏิบัติราชการ
ตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้กลับเข้ารับราชการใหม่
- การนั บ ระยะเวลาปฏิ บัติ ราชการให้ นั บระยะเวลาทวี คูณ รวมเข้า กับระยะเวลาปฏิบั ติ
ราชการปกติ
๕.๓ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษทางวินัยหรืออยู่ระหว่างสอบสวนทางวินัย
๕.๔ ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวนในคดีอาญา หรืออยู่ระหว่างการดาเนิน
คดีอาญาในศาล
๕.๕ ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่โทษสาหรับความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

๓๒๖
๕.๖ ไม่เป็นผู้เคยได้รับ การคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นมาก่อน ตลอดระยะเวลารับ
ราชการนับต่อเนื่องทุกสังกัดที่รับราชการเป็นข้าราชการฝ่ายพลเรือน ในกรณีผู้ที่เคยได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้า
รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ในระดับกรมฯ มาแล้วแต่ยังไม่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการ
พลเรือนดีเด่นในระดับกรมฯ นั้น หน่วยงานสามารถเสนอชื่อบุคคลเดิม เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกฯใน
ครั้งต่อไปได้
๕.๗ เป็นผู้มีความประพฤติ ปฏิบัติตนชอบด้วยคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
ข้าราชการ เป็นที่ยอมรับของบุคคลในส่วนราชการและสังคม
๕.๘ เป็นผู้ได้รับการยอมรับ ยกย่อง ในสังคม ผู้ร่วมงานอย่างเปิดเผยทั้งต่อหน้าและลับหลัง
๕.๙ เป็นผู้มีความประพฤติปฏิบัติงานในหน้าที่และนอกเหนือหน้าที่ สม่าเสมอ เต็มใจ มีจิตมุ่งผล
สัมฤทธิ์ของงานที่รับผิดชอบ จนมีผลงานปรากฏที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการ ประชาชน มากกว่าผู้อื่นอย่าง
เด่นชัด
๕.๑๐ เป็นผู้มีผลงานเชิงประจักษ์ ดีเด่น เป็นที่ยอมรับ สมควรได้รับการยกย่อง โดยคานึงถึง
ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เป็นอันดับแรก ผลงานจากการอุทิศ ทุ่มเท เสียสละ เกิดประโยชน์ยิ่งกับส่วนราชการ
และประชาชน ทั้งนี้อาจปรากฏเป็นผลงานด้านเอกสารที่สืบค้นหาได้เชิงประจักษ์
- กรณีผ ลงานของลู ก จ้า งประจ า ซึ่ง มีข้ อจ ากัด ทางเอกสารเพราะลั กษณะงานจะเป็ น
ภาคปฏิบัติ ให้พิจารณาจากรูปธรรมของผลงานที่ยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นสาคัญ
๖. วิธีการคัดเลือก
๖.๑ ให้ ผู้ ที่มีคุณสมบั ติส มควรได้รับการคัดเลื อกกรอกประวัติและผลงานตามแบบคัดเลื อกที่
กาหนด (แบบ ๒) โดยเขียนสรุปผลงาน หรือการปฏิบัติราชการที่ได้รับการยกย่องว่าดีเด่นและเป็นที่ยอมรับ นับ
ย้อนหลัง ๓ ปี (นับถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558) ความยาวไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษ และให้หัวหน้าส่วนราชการ
ระดับผู้อานวยการกอง/สานัก/สานักงาน หรือเทียบเท่าของผู้ที่ผู้สมควรได้รับการคัดเลือกลงนามเป็นผู้รับรอง
๖.๒ หัวหน้าส่วนราชการระดับผู้อานวยการกอง/สานัก/สานักงาน หรือเทียบเท่า ของผู้สมควร
ได้รับการคัดเลื อกประเมินประวัติ และผลงานโดยให้ ค่าคะแนนตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด และให้ผู้บังคับบัญชา
แสดงความคิดเห็นในแบบประเมินให้ครบถ้วน (แบบ ๓) เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการคัดเลือก
6.3 คณะทางานคัดเลือกของหน่วยงานคัดเลือกข้าราชการหรือลูกจ้างประจาดีเด่น ตามจานวนที่
กาหนด
7. ขั้นตอนการคัดเลือก
7.1 ทุกหน่วยงานแต่งตั้งคณะทางานคัดเลือกของหน่วยงาน เพื่อพิจารณาคัดเลือกข้าราชการ
และลูกจ้างประจาดีเด่นในสังกัด ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด และให้ทุกหน่วยงานประกาศผลการคัดเลือกให้เจ้าหน้าที่
ในสั งกัดทราบโดยทั่ วกัน พร้ อมทั้ งให้ คณะท างานของหน่วยงานเสนอรายชื่อผู้ ได้รั บการคัดเลื อก เอกสาร
ประกอบการพิจารณา และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องตามแบบ 2 แบบ 3 และแบบ 4 พร้อมรูปถ่ายของผู้ที่ได้รับ
การคัดเลือกแต่งเครื่องแบบปกติขาวขนาด 1 นิ้ว จานวน 3 รูป โดยให้ดาเนินการ ดังนี้

๓๒๗
(1) หน่วยงานในสังกัดส่วนกลาง นาเสนอคณะอนุกรรมการคัดเลือกฯ (ส่วนกลาง) โดยจัดส่งรายชื่อ
ผู้ได้รับการคัดเลือก เอกสารประกอบการพิจารณา และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามข้อ 7.1 ให้กองการเจ้าหน้าที่
เพื่อนาเสนอคณะอนุกรรมการคัดเลือกฯ (ส่วนกลาง)
(2) หน่วยงานในภูมิภาค นาเสนอคณะอนุกรรมการคัดเลือกฯ (ภูมิภาค) ตามที่กาหนดในข้อ
3.2.2 และให้จัดส่งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เอกสารประกอบการพิจารณา และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามข้อ
7.1 ให้สานักงานทางหลวงที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการคัดเลือกฯ ของแต่ละภาค
7.2 คณะอนุ กรรมการคัดเลื อกฯ (ส่ว นกลางและภูมิภ าค) พิจารณาคัดเลือกข้าราชการและ
ลูกจ้างประจาดีเด่น โดยให้ดาเนินการ ดังนี้
(๑) คัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจาให้ได้จานวนตามที่กาหนด (กลุ่มละ 1 คน รวมทุกกลุ่ม
ไม่เกิน 4 คน) พร้อมทั้งประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการและลู กจ้างประจาดีเด่นในระดับส่วนกลางและ
ภูมิภาคตามที่กาหนดให้ทราบโดยทั่วไป
(๒) ให้ส่งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก,เอกสารประกอบการพิจารณา และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง
ตามแบบ 2 แบบ 3 และแบบ 4 พร้อมรูปถ่ายของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแต่งเครื่องแบบปกติขาว ขนาด 1 นิ้ว
จานวน 3 รูป มาให้กองการเจ้าหน้าที่ เพื่อจะได้นาเสนอคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของ
กรมทางหลวง
7.3 กองการเจ้าหน้าที่ รวบรวมรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก พร้อมสรุปข้อมูลของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจาทั้งหมด ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะอนุกรรมการคัดเลือกฯ ของส่วนกลางและภูมิภาคเสนอ
คณะกรรมการคัดเลือกฯ เพื่อพิจารณาคัดเลือกฯ ต่อไป
7.4 คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมทางหลวง พิจารณาคัดเลือกตามขั้นตอน
ดังนี้
(๑) พิจารณาคัดเลือกจากรายชื่อ เอกสาร หลักฐานต่างๆ และแบบคัดเลือกฯ ทั้งหมดของผู้ที่สมควร
ได้รับการคัดเลือกฯ
(๒) สัมภาษณ์เพิ่มเติม หรือวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ กาหนด เช่น ให้จัดทาข้อมูล
เพื่อนาเสนอผลงานในรูปแบบ Power Point
(๓) พิจารณาคัดเลือกให้เหลือกลุ่มละ ๓ คน รวม ๑๒ คน โดยคัดเลือกให้ได้ผู้ที่ได้รับรางวัลดีเด่น
๑ คน และชมเชย ๒ คนในแต่ละกลุ่ม หรือตามที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ กาหนดตามความเหมาะสม
7.5 กองการเจ้าหน้าที่ จัดทาเอกสารหลักฐานของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ดีเด่นของแต่ละกลุ่มเสนอ
อธิบดีให้ความเห็นชอบ และเสนอคณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อดาเนินการต่อไป
8. การมอบรางวัลและการเชิดชูเกียรติคุณ
8.๑ กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้รับมอบหมายจากปลัดสานักนายกรัฐมนตรีให้เป็นผู้ดาเนินการ
คัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น กาหนดให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้รับรางวัลเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ
และจัดพิธีมอบให้ในวันที่ ๑ เมษายนของทุกปี ดังนี้
(1) ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคา)

๓๒๘
(2) ได้รับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ
(3) บันทึกประวัติและผลงานในหนังสือที่ระลึกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจาปี
8.๒ กรมทางหลวง
(1) รางวัลสาหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมทางหลวงจะได้รับ
รางวัล ดังนี้
๑) ได้รับโล่เกียรติยศในนามกรมทางหลวง
๒) ได้รับเงินรางวัล รายละ ๕,๐๐๐ บาท
๓) ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนและอัตราค่าจ้างประจาเป็นกรณีพิเศษ
๔) ได้รับทุนไปศึกษาและดูงานในต่างประเทศ จากกองทุนเพื่อการศึกษาและดูงาน โดยไม่
ต้องเสียค่าใช้จ่าย
(2) ผู้ได้รับรางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณยกย่องชมเชยในนามกรมทางหลวง
สาหรับรางวัลที่ได้รับตามข้อ 8.๒ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ กาหนดได้ตามความเหมาะสม
9. กาหนดวันเวลาและสถานที่ การมอบรางวัล กองการเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป
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