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ด้วยกองการเจ้าหน้าที่ กรมทางหลวง ได้รับจัดสรรงบประมาณในลักษณะบูรณาการ      
การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 2559  โครงการ
เสริมสร้างจิตส านึกในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  โดยจะต้องมีการจัดท าคู่มือ
การปฏิบัติงานเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงานและเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

             การจัดท าคู่มือการปฎิบัติงาน เรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม เป็นส่วนหนึ่งของโครงการดังกล่าว  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร และส่งเสริมให้
บุคลากรมีจิตส านึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมอย่างเคร่งครัด  อันจะน าไปสู่การป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐได้ 

             กองการเจ้าหน้าที่  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์          
กับบุคลากรที่สังกัดหน่วยงานในกรมทางหลวง ทั้งในส่วนกลางและในภูมิภาค โดยใช้เป็นคู่มือในการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ท าให้งานบรรลุผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ  และผู้สนใจทั่วไปได้มี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

 

 

                                                         กองการเจ้าหน้าที่ 
                                                       กรมทางหลวง 

                                                        สิงหาคม 2559 
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๕ 
 

ศึกษากฎระเบียบ หลักเกณฑ์ คู่มอืหรือ 
แนวทางการด าเนินการและเอกสารอื่น ๆ  

ที่เกี่ยวข้อง 
 

“ การจ่ายเงินช่วยเหลือเจ้าหน้าที่กรมทางหลวง ” 

1. ความหมาย 
“การจ่ายเงินช่วยเหลือเจ้าหน้าที่กรมทางหลวง” หมายถึง กิจกรรมหรือกิจการใด ๆ ที่คณะกรรมการ

สวัสดิการของกรมทางหลวงจัดขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นสวัสดิการช่วยเหลือและอ านวยความ
สะดวกให้แก่ข้าราชการและพนักงาน  ในการปฏิบัติราชการและการด ารงชีวิตนอกเหนือจากสวัสดิการที่
ทางราชการจัดให้อยู่แล้ว 
 

2. กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
1. ระเบียบสวัสดิการกรมทางหลวงว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิกสวัสดิการกรมทางหลวง 

พ.ศ. 2554 
2. ประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา 297 (เฉพาะค านิยาม “อันตรายสาหัสนั้น คือ”)) 
3. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ลักษณะ 2 สิทธิโดยธรรมในการรับมรดก) 
4. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 

 

3. ผังกระบวนการขั้นตอน :            
  

“ การจ่ายเงินช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ กรมทางหลวง ” 
 
 

ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม           
 
                 

ฝ่ายสวัสดิการและ 
เจ้าหน้าที่สัมพันธ์ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รับเอกสารการขอรบัเงินช่วยเหลือฯ ,  ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน 
                             

ก.กรณีปกติ 
จัดท าบันทึกเสนอ ผอจ. และ รทบ. (ประธาน
คณะกรรมการฯ)  ตามล าดับ  เพื่อพิจารณา

อนุมัติและเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือฯ 

ข.กรณีไม่ปกต ิ
จัดท าบันทึกเพื่อขอแนวปฏิบัติจากส านักกฎหมาย 

จัดประชุมคณะกรรมการฯ ในเรื่องแนวทาง 
ปฏิบัติตามกฎหมาย 

               ตามกฎหมาย  
                  

จัดท าบนัทึกเสนอ ผอจ. และ ผอง. ตามล าดับ 
เพื่อเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือฯ 

จัดท าบนัทึกเสนอ ผอจ. และ ผอง. ตามล าดับ 
เพื่อเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือฯ 



๖ 
 

4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

4.1 ศึกษากฎระเบียบ หลักเกณฑ์ คู่มือ หรือแนวทางการด าเนินการ และเอกสารอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง 
4.2 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการฯ รับเอกสารแจ้งขอรับเงินช่วยเหลือ (สวัสดิการกรมทางหลวง) ในกรณี

ได้รับอุบัติเหตุ ประสบสาธารณะภัย และเหตุถูกลอบท าร้ายจากการก่อความไม่สงบใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ในขณะปฏิบัติงานราชการ พร้อมตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ดังนี้.- 
 

เอกสารหลกัฐาน 

เกิดเหตุขณะ
ปฏิบัติงาน/ปฏิบัติงาน

พ้ืนที่เสี่ยงภัย 
เหตุประสบภัยพิบัติ 

ตาย บาดเจ็บ 
ตาย/

บาดเจ็บ 
ทรัพย์สิน
เสียหาย 

1. ส าเนาค าสั่งจ้าง (เฉพาะลูกจ้างชั่วคราว) √ √ √ √ 

2. ส าเนาค าสั่งให้ไปปฏิบัติงาน √ √ - - 

3. หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชาหรือบันทึกสรุปเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้น 

√ √ √ √ 

4. ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวนและบันทึกสรุปผล
การสอบสวน 

√ - √ - 

5. ส าเนาบันทึกประจ าวัน (สถานีต ารวจท้องที่รับผิดชอบ) √ √ √ - 

6. ส าเนาใบมรณะบัตร √ - √ - 

7. ส าเนาใบรับรองแพทย์  ใบเสร็จรับเงิน - √ √ - 

8. หนังสือรับรองของทางส านักงานเขต/อ าเภอท้องที่ - - √ √ 

9. รายละเอียดทรัพย์สินและประมาณการค่าเสียหาย - - - √ 

10. เอกสารแสดงความผูกพันของผู้รับผลประโยชน์ตาม
กฎหมาย 

√ - √ - 

11. หนังสือรับรองการศึกษา (กรณีมีบุตรอยู่ ระหว่าง
การศึกษา) 

√ - - - 

12. ภาพถ่ายจุดเกิดเหตุ/บาดแผล/อื่นๆ √ √ √ √ 

 
     4.3 การจ่ายเงินช่วยเหลือเจ้าหน้าทีก่รมทางหลวง ด าเนินการดังนี้ 
 

           ก. กรณีปกติ  
              1. ท าบันทึกเสนอ ผอจ. ลงนาม แล้วเสนอ รทบ. (ประธานคณะกรรมการฯ) ตามล าดับ 

 เพ่ือพิจารณาอนุมัติ และเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือฯ 
               2. จัดท าบันทึกเสนอ ผอจ. และ ผอง. ตามล าดับ เพ่ือเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือฯ  ให้กับต้น
สังกัดของผู้ที่ยื่นค าร้องต่อไป 

 
 
 



๗ 
 

ข. กรณีไม่ปกติ 
               1. จัดท าบันทึกขอค าปรึกษา หารือ ความคิดเห็น และแนวทางในการปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
ระเบียบ กฎหมาย จากส านักกฎหมาย   

2. จัดประชุมคณะกรรมการสวัสดิการของกรมทางหลวง (สว.ทล.) ในเรื่องแนวทางปฏิบัติ
เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่ถูกต้อง  
               3. จัดท าบันทึกเสนอ ผอจ. และ ผอง. ตามล าดับ เพ่ือเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือฯ  ให้กับ
หน่วยงานต้นสังกัดของผู้ที่ยื่นค าร้องต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การขออนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ 
ของสมาชิกที่ถึงแก่กรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



๑๑ 
 

 

ศึกษากฎระเบียบ หลักเกณฑ์ คู่มอืหรือ 
แนวทางการด าเนินการและเอกสารอื่น ๆ 

ที่เกี่ยวข้อง 
 

“ การขออนุมตัิจ่ายเงนิสงเคราะห์ของสมาชกิที่ถึงแก่กรรม ” 
                                     
1. ความหมาย 
 

                 “ การขออนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ของสมาชิกที่ถึงแก่กรรม ” หมายถึงการด าเนินการขอเบิกเงิน
จากการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมทางหลวง มาเพ่ือจ่ายเงินให้กับผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์คนใด
คนหนึ่งเมื่อถึงแก่ความตาย โดยจ่ายเงินให้ในงวดแรกเป็นเงินทั้งหมดเท่าที่เก็บได้ของสมาชิก (40%) ภายใน 
15 วันท าการนับแต่วันที่ได้รับเอกสารค าขอรับเงินสงเคราะห์ถูกต้องครบถ้วนและจ่ายเงินส่วนที่เหลือ (60%) 
ให้สมาชิกอีกภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้จ่ายเงินในครั้งแรกไปแล้วหรือสมาชิกมีความประสงค์จะขอรับเงิน
ทั้งหมดงวดเดียว (100%) ก็ได้ แล้วแต่กรณี 
 

2. กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 

 1. พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545 
 2. ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ของ     

ส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรวิชาชีพซึ่งเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การก ากับของรัฐ  
พ.ศ. 2547 
     3. ข้อบังคับกรมทางหลวง ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมทางหลวง พ.ศ. 2555 
     4. ระเบียบการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมทางหลวง ว่าด้วยเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2556 

 

3. ผังกระบวนการขั้นตอน :  

“การขออนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ของสมาชิกที่ถึงแก่กรรม (งวดแรก : 40%)” 

 
ผู้รับผิดชอบ                                      กิจกรรม 
 
                  

เจ้าหน้าทีก่ารฌาปนกิจสงเคราะห์  
    
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

    จัดท าบันทึกการขอรับเงินสงเคราะห์ฯ  โดยตรวจสอบเอกสาร          
                     หลักฐาน  ตามระเบียบที่ก าหนด 
                             

   การขออนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ฯ 
          (จ่ายงวดแรก 40%) 

 
 



๑๒ 
 

 

        จัดเก็บเอกสาร 
  การจ่ายเงินสงเคราะหฯ์        
    หลักฐานส าคัญต่าง ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

 4.1 ศึกษากฎระเบียบ หลักเกณฑ์ คู่มือหรือแนวทางการด าเนินการ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 4.2 งานทะเบียนฯ รับเอกสารการขอรับเงินสงเคราะห์ฯ จากทายาทแล้วตรวจสอบเอกสาร 

หลักฐานส าคัญต่าง ๆ ให้ถูกต้อง ดังนี้.- 
1) ใบสมัคร 
2) หนังสือตรวจสอบหนี้จากสหกรณ์ออมทรัพย์ 

          3) ส าเนาใบมรณบัตรของสมาชิกท่ีถึงแก่ความตาย 
          4) ส าเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกท่ีถึงแก่ความตาย ซึ่งทางอ าเภอประทับตราการ “ ตาย ” 
          5) แบบค าร้องขอรับเงินสงเคราะห์ (ฌ.ส.ทล. 5 และ ฌ.ส.ทล. 6) 

6) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (บัตรต้องไม่หมดอายุ) ของผู้มีสิทธิรับเงินทุกราย  ตามที่
สมาชิกระบุไว้ให้เป็นผู้มีสิทธิรับเงิน 

7) ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีสิทธิรับเงินทุกราย  ตามท่ีสมาชิกระบุไว้ให้เป็นผู้มีสิทธิรับเงิน 

      น าบันทึกเสนอ ผจก. , ผจจ. , ผอจ. (นายทะเบียน)    
        ตามล าดับ เพื่อตรวจสอบและขออนุมัติจา่ยเงิน  

        

 น าบันทึก พร้อมแนบใบถอนเงินจาก สอ.ทล. เสนอ ผอง.    
   รทบ. ลงนาม ตามล าดับ เพื่อขอเบิกเงินสงเคราะห์ฯ  

 
 

         

             จ่ายเงินสงเคราะห์ฯ ให้กับทายาท                               
      

       

              ก.รับที่ส่วนกลาง  
 ติดต่อทายาทให้มารับเงินท่ีส่วนกลาง  

        

         ข.โอนเงินต่างจังหวัด 
   ขอเบิกเงินจาก สอ.ทล. , โอนเงิน  
    ท าบันทึกแจ้งให้ต้นสังกัดทราบ 



๑๓ 
 

 

 8) ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล  (ถ้ามี) 
 9) ส าเนาทะเบียนสมรส หย่า  (ถ้ามี) 
 10) หนังสือรับรองจากอ าเภอในกรณี  ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล หรือหลักฐานต่าง ๆ ไม่

ตรงกัน 
4.3  งานการเงินฯ น าเสนอ ผจก. ,  ผจจ. และ  ผอจ. (นายทะเบียน) ตามล าดับ เพื่อตรวจสอบและ 

ขออนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ฯ (จ่ายงวดแรก 40% )  
    4 .4  งานการเงินฯ น าบันทึกพร้อม ใบถอนเงินจาก สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง                                 
(สอ.ทล.)  เสนอ ผอง. และ รทบ. ลงนาม  ตามล าดับ เพื่อขอเบิกเงินสงเคราะห์ฯ ต่อไป 

4.5  การด าเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิกท่ีถึงแก่กรรม (งวดแรก 40%) ให้ทายาท ดังนี้.-  
            ก. รับที่ส่วนกลาง 
               1. ติดต่อทายาทให้มารับเงินที่ส่วนกลาง   
              2. เจ้าหน้าที่และทายาท น าใบถอนเงินที่ลงนามแล้ว ในข้อ 4.4 มาเบิกเงินสดที่สหกรณ์
ออมทรัพย์กรมทางหลวง (สอ.ทล.)                                  

            ข. โอนเงินไปต่างจังหวัด                        
              1. ขอเบิกเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง (สอ.ทล.)   
              2. เจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกแจ้งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง (สอ.ทล.)  เพ่ือสั่งจ่ายเช็ค   
ในนามธนาคารออมสิน                    
              3. ด าเนินการโอนเงินให้ต้นสังกัด เพื่อจ่ายให้กับทายาทท่ีอยู่ต่างจังหวัด 
              4. จัดท าบันทึกแจ้งให้ต้นสังกัดทราบเรื่องการโอนเงินตามข้อ 3. 

4.6  จัดเก็บเอกสารและหลักฐานใบส าคัญต่าง ๆ ในการจ่ายเงินฯ ให้เรียบร้อยเป็นหมวดหมู่  เพ่ือ
เป็นเอกสารส าคัญในการอ้างอิงต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 

 

ศึกษากฎระเบียบ หลักเกณฑ์ คู่มอืหรือ  
แนวทางการด าเนินการและเอกสารอื่น ๆ   

ที่เกี่ยวข้อง 
 

5. ผังกระบวนการขั้นตอน : 

“การขออนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ของสมาชิกที่ถึงแก่กรรม (จ่ายส่วนที่เหลือ 60%)” 
 

ผู้รับผิดชอบ                                     กิจกรรม 
                           
                    

เจ้าหน้าทีก่ารฌาปนกิจสงเคราะห์  
    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตรวจสอบยอดเงินท่ีเก็บได้จริงเสนอ ผจก. 
                             

   การขออนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ฯ 
         (จ่ายส่วนที่เหลือ 60%) 

 
 

 ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินงวดแรก (40%) 
           ตรวจสอบหนี้สินของ สอ.ทล. 

น าเสนอ ผจก., ผจจ.และ ผอจ. (นายทะเบียน) 
ตามล าดับ เพื่อตรวจสอบแล้วน าเสนอ 

รทบ.อนุมัติจ่ายเงินสงเคราะหฯ์ 
จ่ายเงินสงเคราะหฯ์ 

 
 

ตรวจสอบเงินสงเคราะหฯ์ ที่ค้างช าระ 
เสนอ ผจจ. และ ผอง. ตามล าดับ 

 

น าบันทึกพร้อมใบถอนเงินจาก สอ.ทล. เสนอ ผอง.และ รทบ. 
ลงนามตามล าดับ เพื่อขอเบิกเงินสงเคราะหฯ์ 

 



๑๕ 
 

 

        จัดเก็บเอกสาร 
  การจ่ายเงินสงเคราะหฯ์        
    หลักฐานส าคัญต่าง ๆ 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
 

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 6.1 ศึกษากฎระเบียบ หลักเกณฑ์ คู่มือหรือแนวทางการด าเนินการ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

     6.2 ตรวจสอบยอดเงินท่ีเก็บได้จริง เสนอ ผจก. ฌ.ส.ทล. 
     6.3 งานการเงินฯ ตรวจสอบการจ่ายเงินในงวดแรก (40%) และตรวจสอบหนี้สินของสอ.ทล. 
     6.4 งานการเงินฯ น าเสนอ  ผจก. ,  ผจจ. ,  ผอจ. (นายทะเบียน) ตามล าดับ เพ่ือตรวจสอบแล้ว
เสนอ รทบ. อนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ฯ (จ่ายส่วนที่เหลือ 60% ) 
     6.5 ตรวจสอบเงินสงเคราะห์ฯ ที่ค้างช าระ เสนอ ผจจ. และ ผอง. ตามล าดับ 
     6.6 งานการเงินฯ น าบันทึกพร้อมใบถอนเงินจาก สอ.ทล.  เสนอ ผอง. และ รทบ. ลงนาม  
ตามล าดับ เพ่ือขอเบิกเงินสงเคราะห์ฯ ต่อไป  
     6.7 การจ่ายเงินสงเคราะห์ของสมาชิกท่ีถึงแก่กรรม (ส่วนที่เหลือ 60%) ให้ทายาท ด าเนินการดังนี้   

             ก. รับที่ส่วนกลาง 
               1. ติดต่อทายาทให้มารับเงินที่ส่วนกลาง   
               2. เจ้าหน้าที่และทายาท น าใบถอนเงินตามข้อ 6.6 ไปเบิกเงินที่สหกรณ์ออมทรัพย์     
กรมทางหลวง (สอ.ทล.) 

             ข. โอนเงินต่างจังหวัด                        
              1. ขอเบิกเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง 
               2. เจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกแจ้งสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อสั่งจ่ายเช็ค ในนามธนาคารออมสิน                    
               3. ด าเนินการโอนเงินให้ต้นสังกัด เพื่อจ่ายให้กับทายาทท่ีอยู่ต่างจังหวัด 
               4. จัดท าบันทึกแจ้งให้ต้นสังกัดทราบเรื่องการโอนเงินตามข้อ 3. 
 

        

             จ่ายเงินสงเคราะห์ฯ ให้กับทายาท                               
      

 

ก.รับที่ส่วนกลาง 
ติดต่อทายาทให้มารับเงิน 

ทีส่่วนกลาง 

        

         ข.โอนเงินต่างจังหวัด 
   ขอเบิกเงินจาก สอ.ทล. , โอนเงิน  
    ท าบันทึกแจ้งต้นสังกัดให้ทราบ 

             

ค.ช าระหน้ีสหกรณ์ฯ 
ติดต่อเจา้หน้าท่ีสหกรณ์ฯ 

ให้มารับเงิน 
                  ที่ส่วนกลาง 



๑๖ 
 

 

              ค. ช าระหนี้สหกรณ์ฯ                        
                     - ติดต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง (สอ.ทล.) ให้มารับเงิน 
       6.8  ด าเนินการจัดเก็บเอกสารและหลักฐานส าคัญต่าง ๆ ในการจ่ายเงินฯ  ให้เรียบร้อยเป็น
หมวดหมู่  เพ่ือใช้เป็นเอกสารส าคัญในการอ้างอิงต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 
 

 

ศึกษากฎระเบียบ หลักเกณฑ์ คู่มอืหรือ 
แนวทางการด าเนินการและเอกสารอื่น ๆ  

ที่เกี่ยวข้อง 
 

7. ผังกระบวนการขั้นตอน : 
 

“ การขออนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ของสมาชิกที่ถึงแก่กรรม (จ่ายงวดเดียว 100%) ” 
 

 

ผู้รับผิดชอบ                                  กิจกรรม 
                               

                    
เจ้าหน้าทีก่ารฌาปนกิจสงเคราะห์  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 รับเอกสารการขอรับเงินสงเคราะห์ฯ ,  ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน 
                 ตรวจสอบหนี้สินของ สอ.ทล. 
                             

   การขออนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ฯ 
          (จ่ายงวดเดียว 100%) 

 
 

น าเสนอ ผจก. ,  ผจจ. ,  ผอจ. (นายทะเบียน) ตามล าดับ เพื่อตรวจสอบ
แล้วเสนอ รทบ. อนุมตัิจ่ายเงินสงเคราะหฯ์ 

 

ตรวจสอบยอดเงินท่ีเก็บได้จริงเสนอ ผจก. 
                             

ตรวจสอบเงินสงเคราะหฯ์ ที่ค้างช าระ 
เสนอ  ผจจ. และ ผอง. ตามล าดับ 

 

น าบันทึกพร้อมใบถอนเงินจาก สอ.ทล. เสนอ ผอง. และ รทบ. 
ลงนามตามล าดับ เพื่อขอเบิกเงินสงเคราะหฯ์ 

 



๑๘ 
 

 

        จัดเก็บเอกสาร 
  การจ่ายเงินสงเคราะหฯ์        
    หลักฐานส าคัญต่าง ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

8. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

 8.1  ศึกษากฎระเบียบ หลักเกณฑ์ คู่มือหรือแนวทางการด าเนินการ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
     8.2  งานทะเบียนฯ รับเอกสารการขอรับเงินสงเคราะห์ฯ จากทายาท  ท าการตรวจสอบหนี้สินของ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง (สอ.ทล.) เอกสารและหลักฐานส าคัญต่าง ๆ ให้ถูกต้อง ดังนี้ 

1) ใบสมัคร 
2) บันทึกข้อความ ตรวจสอบหนี้จากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง (สอ.ทล.) 

3) ส าเนาใบมรณบัตรของสมาชิกท่ีถึงแก่ความตาย 
4) ส าเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกท่ีถึงแก่ความตาย ซึ่งทางอ าเภอประทับตราการ “ ตาย ” 
5) แบบค าร้องขอรับเงินสงเคราะห์ (ฌ.ส.ทล. 5 และ ฌ.ส.ทล. 6) 
6) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (บัตรต้องไม่หมดอายุ) ของผู้มีสิทธิรับเงินทุกราย ตามที่

สมาชิกระบุไว้ 
7) ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีสิทธิรับเงินทุกรายตามที่สมาชิกระบุไว้ 
8) ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล  (ถ้ามี) 

9) ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ หย่า  (ถ้ามี) 

10) หนังสือรับรองจากอ าเภอ  ในกรณี ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล หรือหลักฐานต่าง ๆ ไม่
ตรงกัน 

8.3  ตรวจสอบยอดเงินที่เก็บได้จริงเสนอ ผจก. ฌ.ส.ทล.                       

8.4  งานการเงินฯ น าเสนอ ผจก. ,  ผจจ. และ ผอจ. (นายทะเบียน) ตามล าดับ เพ่ือตรวจสอบ 
แล้วน าเสนอ รทบ. อนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ฯ (จ่ายงวดเดียว 100% ) 

        

             จ่ายเงินสงเคราะห์ฯ ให้กับทายาท                               
      

ก.รับที่ส่วนกลาง 
ติดต่อทายาทให้มารับเงิน 

ทีส่่วนกลาง 

ข.โอนเงินต่างจังหวัด 
ขอเบิกเงินจาก สอ.ทล. , โอนเงิน
ท าบันทึกแจ้งต้นสังกัดให้ทราบ 

ค.ช าระหน้ีสหกรณ์ฯ 

ติดต่อเจา้หน้าท่ีสหกรณ์ฯ 
ให้มารับเงิน 

                   



๑๙ 
 

 

8.5  ตรวจสอบเงินสงเคราะห์ฯ ที่ค้างช าระ เสนอ ผจจ. และ ผอง. ตามล าดับ 
      8.6  งานการเงินฯ น าบันทึกพร้อมแนบใบถอนเงินจาก สอ.ทล.  เสนอ ผอง. และ รทบ. ลงนาม  
ตามล าดับ เพ่ือขอเบิกเงินสงเคราะห์ฯ ต่อไป 

8.7  การจ่ายเงินสงเคราะห์ของสมาชิกที่ถึงแก่กรรม (จ่ายงวดเดียว 100%) ให้กับทายาท 
ด าเนินการดังนี้   

            ก. รับทีส่่วนกลาง 
                1. ติดต่อทายาทให้มารับเงินที่ส่วนกลาง   
                2. เจ้าหน้าที่และทายาท น าใบถอนเงินที่ลงนามแล้วในข้อ 8.6 มาเบิกเงินที่สหกรณ์ 
ออมทรัพย์กรมทางหลวง (สอ.ทล.)               

             ข. โอนเงินต่างจังหวัด                        
1. ขอเบิกเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง (สอ.ทล.)               
2. เจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกแจ้งสหกรณ์ออมทรัพย์ (สอ.ทล.)  เพ่ือสั่งจ่ายเช็คในนามธนาคาร

ออมสิน                    
3. ด าเนินการโอนเงินให้ต้นสังกัด เพ่ือจ่ายให้กับทายาทท่ีอยู่ต่างจังหวัด 
4. จัดท าบันทึกแจ้งให้ต้นสังกัดทราบเรื่องการโอนเงินตามข้อ 3. 

               ค. ช าระหนี้สหกรณ์ฯ                        
                      - ติดต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง (สอ.ทล.) ให้มารับเงิน 

8.8  จัดเก็บเอกสารและหลักฐานส าคัญต่าง ๆ ในการจ่ายเงินฯ ให้เรียบร้อยเป็นหมวดหมู่  เพ่ือใช้
เป็นเอกสารส าคัญในการอ้างอิงต่อไป 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

การจัดท าแผนกลยุทธ์การสร้าง 
ความผาสุก ความผูกพัน  

และความพึงพอใจของบุคลากร 
กรมทางหลวง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



๒๓ 
 

 

“ การจัดท าแผนกลยุทธ์การสร้างความผาสุก ความผูกพัน และความพึงพอใจ 
ของบุคลากรกรมทางหลวง ” 

1. ความหมาย 
 “ การจัดท าแผนกลยุทธ์การสร้างความผาสุก ความผูกพัน และความพึงพอใจ ของบุคลากร
กรมทางหลวง ” หมายถึง  การจัดท าแผนงาน/โครงการเพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการ
เสริมสร้างความผาสุก ความผูกพันและความพึงพอใจให้กับบุคลากรของกรมทางหลวงในทุกระดับและ
ทุกประเภท  ซึ่งเป็นการสร้างแรงจูงใจ ขวัญก าลังใจ ท าให้เกิดความผูกพันในองค์กร มีทัศนคติที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน ผลักดันให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล น าไปสู่ความส าเร็จตาม
เป้าหมายขององค์กร  การจัดท าแผนกลยุทธ์การสร้างความผาสุก ความผูกพัน และความพึงพอใจของ
บุคลากรกรมทางหลวงนั้น เกิดจากการส ารวจปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุก ความผูกพัน และความพึง
พอใจของบุคลากรในด้านต่าง ๆ  ได้แก่ ปัจจัยสร้างบรรยากาศในการท างาน (Hygiene factors) และ
ปัจจัยสร้างแรงจูงใจในการท างาน  (Motivator factors) แล้วน าปัจจัยต่าง ๆ มาจัดล าดับความส าคัญ
ของปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุก ความผูกพัน และความพึงพอใจของบุคลากร  โดยจะต้องมีความ
สอดคล้องกับแผนยุทธ์ศาสตร์กรมทางหลวง รวมทั้งเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(Public Sector Management Quality Award : PMQA) หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 
ตลอดจนเกณฑ์ PMQA อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งนี้  แนวคิดการด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์การสร้างความผาสุก ความผูกพัน และความ
พึงพอใจของบุคลากรกรมทางหลวง  ประกอบด้วย.- 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการพลเรือนสามัญของส านักงาน ก.พ.    
พ.ศ. 2554 - 2556 

1.1 ยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 : ด้านการท างาน 
 เพ่ือให้ข้าราชการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีขวัญก าลังใจและแรงจูงใจในการ

สร้างสรรค์และส่งมอบผลงานที่มีคุณภาพแก่ประชาชน และเป็นแรงขับเคลื่อนที่ส าคัญในการพัฒนา
ประเทศ 

1.2 ยุทธ์ศาสตร์ที่ 2 : ด้านส่วนตัว 
 เพ่ือให้ข้าราชการมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง มีความสุข มีความสมดุล

ระหว่างชีวิตการท างานกับชีวิตส่วนตัว 
1.3 ยุทธ์ศาสตร์ที่ 3 : ด้านสังคม 
 เพ่ือให้ข้าราชการทุกระดับมีความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีต่อกัน มีความสามัคคี   

มีความรักและความภาคภูมิใจในองค์กร 
1.4 ยุทธ์ศาสตร์ที่ 4 : ด้านเศรษฐกิจ 
 เพ่ือให้ข้าราชการมีความมั่งคงทางเศรษฐกิจ และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
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2. เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Fundamental Level)  ซึ่ง
ได้ก าหนดให้ส่วนราชการน าไปใช้ในการพัฒนาองค์การปีละ 2 หมวด ระหว่างปี พ.ศ. 2552 – 2554 
ได้แก่ 

 หมวด 5 การมุ้งเน้นทรัพยากรบุคคล 
     HR1  :  ส่วนราชการต้องก าหนดปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุก และความพึงพอใจ

ของบุคลากรรวมทั้งต้องมีการวิเคราะห์และปรับปรุงปัจจัย ดังกล่าวให้มีความเหมาะสม เพ่ือสร้าง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานและให้เกิดความผูกพันต่อองค์การ 

             * มีกระบวนการก าหนดปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุก ความพึงพอใจของ
บุคลากร ประกอบด้วยปัจจัยที่สร้างแรงจูงใจ และปัจจัยที่สร้างบรรยากาศในการท างาน 

             * มีการจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุก ความพึงพอใจ
ของบุคลากร 

             * มีแผนการสร้างความผาสุก และความพึงพอใจของบุคลากร  ที่สอดคล้อง
กับปัจจัยที่ก าหนด 

             * มีการด าเนินการตามแผนการสร้างความผาสุก และความพึงพอใจของ
บุคลากร 

             * มีระบบการประเมินความผาสุก ความพึงพอใจ และการสร้างแรงจูงใจของ
บุคลากร เช่น การส ารวจความพึงพอใจ การก าหนดตัวชี้วัด เป็นต้น 

 

3. การตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified 
Fundamental Level) ก าหนดให้มีการตรวจประเมินทุก 3 ปี (การตรวจประเมินรอบที่ 1 ระหว่าง ปี 
พ.ศ. 2555 – 2557  ได้เสร็จสิ้นแล้ว  และเริ่มตรวจประเมินรอบที่ 2 ระหว่างปี พ.ศ.2559 – 
2561)  ได้แก่ 

 หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร (WorkForce Focus) 
        HR3  :  ส่วนราชการมีการประเมินความผูกพันของบุคลากร มีวิธีการและตัววัดที่ใช้

ในการประเมินความผูกพันของบุคลากรที่มีความแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มของบุคลากร 
               * มีแนวทางวิธีการในการค้นหาและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของ

บุคลากร 
           * แสดงแนวทางและวิธีการในการวิเคราะห์และสร้างความผูกพันของบุคลากร 

ในแต่ละกลุ่มบุคลากร 
           * แสดงผลการสร้างความผูกพันให้เกิดข้ึนในส่วนราชการ 
           * มีวิธีการที่เหมาะสมส าหรับบุคลากรแต่ละกลุ่มในการสร้างให้เกิดความ

ผูกพันต่อองค์การ 
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           * แสดงให้เห็นว่าผลจากการสร้างความผูกพันช่วยส่งเสริมให้บุคลากร
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผลและเต็มความสามารถ 

           * บุคลากรมีความมุ่งมั่นและเต็มใจในการปฏิบัติงานเพ่ือให้องค์การประสบ
ความส าเร็จ 

           * มีการเชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานขององค์การและความส าเร็จของส่วน
ราชการ 

2. กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.2551  
2. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.2547  
3. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2548  
4. คู่มือค าอธิบายตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐปีงบประมาณ พ.ศ.

2554 ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
5. เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2  ของส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
6. คู่มือการจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ ของส านักงาน ก.พ. 
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3. ผังกระบวนการขั้นตอน : 

“ การจัดท าแผนกลยุทธก์ารสร้างความผาสุก ความผูกพัน และความพึงพอใจของ
บุคลากร กรมทางหลวง ” 

 

ผู้รับผิดชอบ      กิจกรรม 

 
 

ฝ่ายสวัสดิการและ 

เจ้าหน้าที่สัมพันธ์ 

   

 

 
 
 
 
 

 
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
  

HR1 :  ส่วนราชการต้องก าหนดปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุกและความพึงพอใจ
ของบุคลากร รวมทั้งต้องมีการวิเคราะห์และปรับปรุงปัจจัยดังกล่าว 

ให้มีความเหมาะสม  เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  และ 
ให้เกิดความผูกพันต่อองค์การ 

1.1 ศึกษาวิเคราะห์หลักเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) กฎ/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
1.2 จัดท าแบบส ารวจปัจจัยความผาสุกฯ โดยก าหนดให้
เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงทุกประเภทและทุกระดับมีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็น 
1.3 วิ เคราะห์ผลส ารวจฯโดยใช้ วิ ธี การประมวลผล  
Program SPSS 
1.4 รายงานสรุปผลการส ารวจฯ เสนอ อทล. และ 
คณะกรรมการ สว.ทล. โดยน าผลการส ารวจฯ  มาเป็น
แนวทางในการจัดท าแผนกลยุทธ์การสร้างความผาสุก    
ความผูกพัน และความพึงพอใจ ของบุคลากรกรมทาง
หลวง 
 

วิธีการหาปัจจัย
ความผาสุกฯ 

2.1 ศึกษาวิเคราะห์คู่มือการจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ กฎ/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
2.2 จัดท าร่างแผนกลยุทธ์การสร้างความผาสุก ความผูกพัน 
และความพึงพอใจ ของบุคลากรกรมทางหลวง เสนอ อทล.
และคณะกรรมการ สว.ทล. ให้ความเห็นชอบและอนุมัติการ          
จัดกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการที่รองรับแผนกลยุทธ์ฯ 
2.3 ด าเนินกิจกรรมตามแผนงานฯ/โครงการที่ก าหนด      
โดยก าหนดให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวงรายงานผล
การด าเนินการทุก 6 เดือน 
 
 

การสร้าง
ความผาสุกฯ 

1. 

2. 
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HR3  :  ส่วนราชการมีการประเมินความผูกพันของบุคลากร มีวิธีการและ
ตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมินความผูกพันของบุคลากรที่มีความแตกต่างกัน

ในแต่ละกลุ่มของบุคคล 

3.1 ศึกษาวิเคราะห์หลักเกณฑ์การตรวจรับรองคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ กฎ/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
3.2 จัดท าแบบส ารวจการประเมินความผาสุกฯ โดยก าหนดให้
เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงทุกระดับมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น 
3.3 วิเคราะห์ผลส ารวจการประเมินความผาสุกฯ โดยใช้วิธีการ
ประมวลผล Program SPSS 
3.4 รายงานสรุปผลการส ารวจการประเมินความผาสุกฯ  เสนอ 
อทล. และ คณะกรรมการ สว.ทล.  

การ
ประเมินผล 
ความผาสุกฯ 

4.1 รวบรวมรายงานผลการด าเนินการจัดกิจกรรมภายใต้
แผนงาน/โครงการฯ ที่รองรับแผนกลยุทธ์การสร้างความผาสุกฯ 
ในรอบปีงบประมาณ จากทุกหน่วยงานของกรมทางหลวง 
4.2 สรุปรายงานผลการการด าเนินการ เอกสาร/หลักฐาน เพ่ือ
รองรับการตรวจประเมินโดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร) 
4.3 น าผลวิเคราะห์การส ารวจประเมินความผาสุกฯ และ  ผล
ตรวจประเมินของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  
(ก.พ.ร.) มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสร้าง
ความผาสุก ความผูกพัน และความพึงพอใจของบุคลากรกรม
ทางหลวง  ในปีงบประมาณถัดไป  
 
 

การตรวจ
ประเมินผล 

3. 

4. 
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4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 4.1 วิธีการหาปัจจัยความผาสุก 

   4.1.1 ศึกษากฎระเบียบ หลักเกณฑ์ คู่มือหรือแนวทางการด าเนินการ และเอกสารต่าง ๆ    
ที่เก่ียวข้อง 

4.1.2 จัดท าแบบส ารวจปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจ ในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรกรมทางหลวง  

4.1.3 บันทึกข้อมูลผลการส ารวจฯ ประมวลผลการวิเคราะห์  โดยใช้ Program SPSS 
4.1.4 รายงานสรุปผลการส ารวจฯ เสนออทล.และคณะกรรมการสวัสดิการกรมทางหลวง  

 4.2 การสร้างความผาสุก 

 4.2.1 น าปัจจัยความผาสุกฯที่ได้จากการส ารวจมาจัดท าร่างแผนกลยุทธ์การสร้างความผาสุก 
ความผูกพัน และความพึงพอใจ ของบุคลากรกรมทางหลวง และกิจกรรมภายใต้แผนงาน/โครงการฯ 
รองรับแผนกลยุทธ์ฯ เสนอ อทล. ให้ความเห็นชอบแผนกลยุทธ์ฯ รวมทั้งแผนงาน/โครงการ ภายใต้
แผนกลยุทธ์ฯ ดังกล่าว 

 4.2.2 จัดท าบันทึกแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยในสังกัดกรมทางหลวงด าเนินการจัดกิจกรรม/ร่วม
กิจกรรม  ตามแผนงาน/โครงการฯ รองรับแผนกลยุทธ์ 

 4.2.3 จัดท าบันทึกแจ้งให้รายงานผลการด าเนินการรอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน ในแต่
ละปีงบประมาณนั้น ๆ 

 4.3 การประเมินความผาสุก 

 4.3.1 จัดท าแบบส ารวจการประเมินความสุข ความผูกพัน และความพึงพอใจ ของบุคลากร
กรมทางหลวง  
 4.3.2 บันทึกข้อมูลผลการส ารวจการประเมินความสุขฯ ประมวลผลการวิเคราะห์  โดยใช้ 
Program SPSS 
 4.3.3 รายงานสรุปผลการส ารวจการประเมินความสุขฯ เสนอ อทล.และคณะกรรมการ
สวัสดิการกรมทางหลวง (สว.ทล.) 

 4.4 การตรวจประเมินผล 

 4.4.1 จัดเตรียมข้อมูลการด าเนินงาน ตามข้อ 4.1 – 4.3  เพ่ือรองรับการตรวจประเมินของ
ส านักงานพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

4.4.2 น ารายงานสรุปผลการส ารวจการประเมินความสุขฯ และผลการตรวจประเมินของ
ส านักงาน ก.พ.ร  มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงแผนงาน/โครงการฯ  การจัดกิจกรรมสร้างความสุข   
ความผูกพัน และความพึงพอใจ ของบุคลากรกรมทางหลวง  ในปีงบประมาณถัดไป 
 
 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดกิจกรรมพิธีถวายผ้า 
พระกฐินพระราชทาน 
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ศึกษากฎระเบียบ หลักเกณฑ์ คู่มอืหรือ 
แนวทางการด าเนินการและเอกสารอื่น ๆ  

ที่เกี่ยวข้อง 
 

“ การจัดกิจกรรมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ” 
 
1.  ความหมาย 

   

     “ การจัดกิจกรรมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ”  หมายถึง พระกฐินที่พระมหากษัตริย์ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ  องค์กรเอกชน  คณะบุคคลหรือบุคคล
ใดบุคคลหนึ่งน าไปถวายแด่พระสงฆ์ ที่จ าพรรษาในพระอารามหลวงต่างๆ โดยกรมการศาสนาจัดหาผ้า
พระกฐินและบริวารพระกฐิน ซึ่งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน คณะบุคคลหรือบุคคลใดบุคคล
หนึ่งจะต้องยื่นความจ านงขอพระราชทานผ่านไปยังกรมการศาสนา  กระทรวงวัฒนธรรม  และเมื่อถึง
ก าหนดกฐินกาลก็ไปติดต่อขอรับผ้าพระกฐินและบริวารพระกฐิน จากกองศาสนูปถัมภ์ กรมการศาสนา  
เพ่ือน าไปทอด ณ พระอารามที่ขอรับพระราชทานไว้ เมื่อทอดถวายเรียบร้อยแล้วผู้ขอรับพระราชทาน
จะต้องจัดท าบัญชีรายงานถวายพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานส่งไปยังส านัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี   เพ่ือแจ้งให้ส านักราชเลขาธิการด าเนินการน าความกราบบังคมทูลพระกรุณา 
ทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลที่ได้อัญเชิญผ้าพระกฐินไปถวาย ณ พระอาราม
นั้น  
  

2. กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
                                                    

    1. ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง การขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน 
    2. หนังสือกรมการศาสนา เรื่อง ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน 
    3. ประกาศคณะกรรมการด าเนินงานเกี่ยวกับกฐินพระราชทานกรมทางหลวง เรื่อง เชิญชวนไปร่วม 
ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน  

4. คู่มือพิธีกรและการปฏิบัติพิธีทางพระพุทธศาสนา ของกรมการศาสนา 
   

3. ผังกระบวนการขั้นตอน : 

“ การจัดกจิกรรมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ” 
 

ผู้รับผิดชอบ            กิจกรรม 
 

 
 

1. ฝ่ายสวัสดิการและ 
    เจ้าหน้าที่สัมพันธ์ 
 
 
 
 
 
 
 

2. ส านักงานเลขานุการกรม 
 
 

       จัดหาวัดและประสานกับทางวัดที่จะท าการถวายผ้าพระกฐิน        
   จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน   คณะอนุกรรมการฝา่ย   
 พิธีการ จัดการเดินทาง การเงิน ประสานงานและต้อนรับ ประชาสมัพันธ์  
สถานท่ี   จัดประชุมเรื่องพิธีถวายผ้าพระกฐิน   จดัท าหนังสือแจ้งจองกฐิน   
  พระราชทาน ไปท่ี กองศาสนูปถัมภ์ กรมการศาสนา  หรือ จองกับพระ   
         อารามหลวงโดยตรง   จัดท าบันทึกแจ้งเวียนหน่วยงานต่าง ๆ  
                               พร้อมก าหนดการ  
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3. กรมการศาสนา 
 
 
 
4. ส านักงานเลขานุการกรม 
 
 
 
 
 
 

5. ฝ่ายสวัสดิการและ 
    เจ้าหน้าที่สัมพันธ์ 
 
 
 

6. ฝ่ายสวัสดิการและ 
    และเจ้าหน้าทีส่ัมพันธ์ 
    และเจ้าหน้าทีใ่นพ้ืนที ่
    ที่รับผิดชอบ 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
     
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                     การด าเนินการ 
 “การจัดกิจกรรมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน” 

 

    กรมการศาสนาจัดท าประกาศแจ้งก าหนด      
     ระยะเวลาที่จะท าการถวายผ้าพระกฐิน 
  และการขอรับผ้าพระกฐินและเครื่องพระกฐิน 

                           การจัดเตรียมงานของหน่วยงานในพ้ืนที่ท่ีรับผิดชอบ  
ก.พิธีสมโภชน ์ประสานงานกับทางวัดและวัฒนธรรมจังหวัด   นิมนต์พระ   จัดสถานท่ีให้สะอาดสวยงาม   
  อยา่งสมพระเกยีรติ   เตรียมอุปกรณ์ตา่งๆในพิธีสงฆ์   โตะ๊หมู่บูชาพระ   โต๊ะหมู่ส าหรับองค์พระกฐิน 
  ดอกไม้ ซอง ปัจจัย เครื่องไทยธรรม   ศาสนพิธีกร   เจ้าหนา้ที่ล าเรียงชุดไทยธรรม   จัดที่นั่งส าหรับ  
  ประธานและผู้ที่เข้าร่วมพิธี   เจ้าหน้าท่ีต้อนรับ   เครื่องเสียง   ป้ายบอกทางจราจร   อาหาร เครื่องดืม่ 
ข.พิธีถวายผ้าพระกฐิน ประสานกับทางวัดและวัฒนธรรมจังหวัด  นมินต์พระ  จดัสถานท่ีใหส้ะอาด 
สวยงามอย่างสมพระเกียรติ   เตรยีมอุปกรณ์ต่างๆในพิธีสงฆ์   โต๊ะหมู่บูชาพระ   โตะ๊หมู่พระบรมฉายา
ลักษณ์พร้อมผ้าไตรพระราชทาน ดอกไม้ พานพุ่ม กรวยดอกไม้   โตะ๊หมู่ส าหรับองค์พระกฐินและบริวาร 
ย่าม ดอกไม้ ซอง ปัจจยั เครื่องไทยธรรม   ศาสนพิธีกร   เจ้าหน้าท่ีล าเรยีงเครื่องพระกฐิน   จัดที่น่ัง
ประธานและผูเ้ข้าร่วมพิธีทั้งในและนอกพระอุโบสถ  จัดชุดตั้งแถวเพื่อรอรับประธาน   เจ้าหน้าที่ต้อนรับ     
 จัดโต๊ะรับบรจิาคเงิน   จัดมอบทุนการศึกษา   จัดห้องส าหรับเปลี่ยนเสื้อผ้า   วงดรุิยางค์   เครื่องเสียง    
                                  ป้ายบอกทางจราจร   อาหาร เครื่องดืม่     

                       
   

    กจ. ได้รับหนังสือจาก ลนก. แจ้งให้ไปรับ 
ผ้าพระกฐินและเครื่องพระกฐินทีก่องศาสนูปถัมภ์             
                    กรมการศาสนา 

   ลนก. ได้รับหนังสือจากกรมการศาสนา แจ้งให้   
        ไปรับผ้าพระกฐินและเครื่องพระกฐิน 

การจัดเตรียมงานในฝ่ายพิธีการของ กจ. 
ประสานงานกับทางวัดและวัฒนธรรมจังหวดั   ประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่ท่ี

รับผิดชอบ   เตรียมเครื่องบริวารกฐินของกรมฯ   เตรยีมใบปวารนาซอง   
ค ากล่าวของประธาน   เบิกเงินถวายปัจจัยพระ+เงินทุนการศึกษา+เงินถวายผ้าป่า   
ประสานและร่วมด าเนินการในพิธสีมโภชน์องค์พระกฐิน  และพิธีถวายผ้าพระกฐิน 
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  เผยแพร่ประชาสมัพันธ์ การจัดกจิกรรมฯ       
 โดยจัดบอร์ดหน้าอาคารกองการเจ้าหน้าที่    
  และน าลงเว็บไซต์ของกองการเจา้หน้าท่ี 

 
 

                                                                                                                                                          
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

 4.1  ศึกษากฎระเบียบ หลักเกณฑ์ คู่มือหรือแนวทางการด าเนินการ และเอกสารอื่น ๆที่เก่ียวข้อง                                        
     4.2  ส านักงานเลขานุการกรม ด าเนินการดังนี้ 

1) จัดหาวัดและประสานกับทางวัดที่จะท าการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 
2) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน และค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการ  

ฝ่ายจัดการเดินทาง  ฝ่ายการเงิน  ฝ่ายประสานงานและต้อนรับ  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และฝ่ายสถานที่ 
3) จัดประชุมเรื่องพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของกรมทางหลวง   
4) จัดท าหนังสือแจ้งจองกฐินพระราชทาน ไปที่ กองศาสนูปถัมภ์ กรมการศาสนา หรือจอง

กับพระอารามหลวงโดยตรง 
5) จัดท าบันทึกแจ้งเวียนหน่วยงานต่าง ๆ  พร้อมก าหนดการจัดงาน      

                                 ก. พิธีสมโภชน์องค์พระกฐิน 
                             (จัดก่อนพิธีถวายผ้าพระกฐิน 1 วัน)                          
 ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย   ศาสนพิธีกร กล่าวน าบูชาพระรตันตรยั   พระสงฆ ์
 เจริญพระพุทธมนต ์  ประธานถวายปัจจัยเครื่องไทยธรรม   พระสงฆ์อนุโมทนา   ประธาน 

           กรวดน้ า รับพร   พระสงฆ์ประพรมน้ าพระพุทธมนต์   กราบลาพระสงฆ์                  

ข. พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 
จัดแถวต้อนรับประธาน   ประธานเดินไปที่โต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์   ยืนตรงแล้ว
ค านับเพื่อถวายความเคารพ   เปิดกรวยดอกไม้ถวายความเคารพอีกครั้ง   ประธานยกผ้าพระกฐิน

มาอุ้มประคองไว้แล้วยืนตรง  ดุรยิางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจนจบ   ประธานอุ้มผา้  
พระกฐินเดินเข้าสู่พระอุโบสถ  วางผ้าพระกฐินพระราชทานไว้ท่ีพานแว่นฟ้าตรงหน้าพระสงฆ ์
รูปที่ 2   ประธานจุดธูป เทียน บชูาพระ   หยิบผ้าหม่พระประธาน ซึ่งวางอยู่บนผ้าไตรส่งให้

เจ้าหน้าท่ี   ยกผ้าพระกฐินพระราชทานขึ้นประคองลักษณะประนมมือหันหน้าไปทางพระประธาน
ประจ าพระอุโบสถ กล่าวนะโม 3 จบ   หันหน้าไปยังพระสงฆ์ กล่าวค าถวายผ้าพระกฐิน   

วางผ้าพระกฐินพระราชทานไว้บนพานแว่นฟ้ายกประเคนพระสงฆ์รปูท่ี 2   ยกพานเทียนปาฏิโมกข์ 
ประเคนพระสงฆ์รูปท่ี 2  ประธานเดินไปนั่งเก้าอ้ีที่จดัเตรียมไว้   พระสงฆ์ท าพิธีกฐินกรรม   

ประธานประเคนเครื่องพระกฐินพระราชทาน  ประธานและผูม้ีเกียรติประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม 
แด่พระสงฆ์   ประกาศยอดจ านวนเงินที่มีผู้บริจาคร่วมถวายเป็นพระราชกุศลพระสงฆ์อนุโมทนา 

ถวายอดิเรก   ประธานกรวดน้ าและรับพร   กราบลาพระสงฆ ์
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4.3 กรมกรมการศาสนา จัดท าประกาศแจ้งก าหนดระยะเวลาที่จะท าการถวายผ้าพระกฐิน
พระราชทานและการขอรับผ้าพระกฐินพระราชทานและเครื่องพระกฐิน 

4.4 ส านักงานเลขานุการกรม ได้รับหนั งสือจากกรมการศาสนา แจ้งให้ไปรับผ้าพระกฐิน
พระราชทานและเครื่องพระกฐิน 

4.5 กองการเจ้าหน้าที่ ได้รับหนังสือจากส านักงานเลขานุการกรม แจ้งให้ไปรับผ้าพระกฐิน
พระราชทานและเครื่องพระกฐิน ที่กองศาสนูปถัมภ์ กรมการศาสนา 

4.6 การจัดกิจกรรมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 
           4.6.1  การจัดเตรียมงานฝ่ายพิธีการของกองการเจ้าหน้าที่ ด าเนินการดังนี้                                     

1) ติดต่อประสานงานกับทางวัดและวัฒนธรรมจังหวัด 
2) ประสานงานกับหน่วยงาน ในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 
3) เตรียมเครื่องบริวารกฐิน และท าเครื่องหมายตรากรมทางหลวงติดบนเครื่อง

บริวาร 
4) เตรียมใบปวารนา + ซอง 
5) ค ากล่าวของประธาน 
6) เบิกเงินปัจจัยถวายพระ  เงินทุนการศึกษา  เงินถวายผ้าป่า 
7) ประสานและร่วมด าเนินการในพิธีสมโภชน์องค์พระกฐินและพิธีถวายผ้าพระกฐิน 

            4.6.2  การจัดเตรียมงานของหน่วยงานในพื้นท่ีที่รับผิดชอบ ด าเนินการดังนี้ 
                     ก. พิธีสมโภชน์องค์พระกฐิน  (จัดก่อนพิธีถวายผ้าพระกฐิน 1 วัน)                                                            
                        1. ติดต่อประสานงานกับทางวัดและวัฒนธรรมจังหวัด 
                        2. นิมนต์พระ 
                        3. จัดสถานที่ให้สะอาดสวยงามอย่างสมพระเกียรติ   
                        4. เตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ในพิธีสงฆ์ 
                        5. จัดโต๊ะหมู่บูชาพระ 
                        6. จัดโต๊ะหมู่ส าหรับองค์พระกฐิน 
                        7. จัดเตรียมดอกไม้ ซอง ปัจจัย เครื่องไทยธรรม 
                        8. จัดเจ้าหน้าที่ศาสนพิธีกร 
                        9. จัดเจ้าหน้าที่ล าเรียงชุดเครื่องไทยธรรม 
                        10. จัดที่นั่งส าหรับประธานและผู้ที่เข้าร่วมพิธี 
                        11. จัดเจ้าหน้าที่ต้อนรับ 
                        12. เครื่องเสียง               
                        13. ป้ายบอกทางจราจร 
                        14. อาหาร เครื่องดื่ม 
                     ข. พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน                                     
                        1. ติดต่อประสานงานกับทางวัดและวัฒนธรรมจังหวัด 
                        2. นิมนต์พระ 
                        3. จัดสถานที่ให้สะอาดสวยงามอย่างสมพระเกียรติ   
                         4. เตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ในพิธีสงฆ์ 



๓๕ 
 

 

                         5. จัดโต๊ะหมู่บูชาพระ 
                         6. จัดโต๊ะหมู่พระบรมฉายาลักษณ์พร้อมผ้าไตรพระราชทาน ดอกไม้ พานพุ่มเงิน 
พานพุ่มทอง กรวยดอกไม้ 
                         7. จัดโต๊ะหมู่ส าหรับองค์พระกฐินและบริวาร 
                         8. จัดเตรียมย่าม ดอกไม้ ซอง ปัจจัย เครื่องไทยธรรม 
                         9. ศาสนพิธีกร 
                         10. เจ้าหน้าที่ล าเรียงเครื่องพระกฐินและบริวาร 
                         11. จัดที่นั่งส าหรับประธานและผู้ที่เข้าร่วมในพิธี ทั้งในและนอกพระอุโบสถ 
                         12. จัดชุดตั้งแถวเพ่ือรอรับประธาน 
                         13. จัดเจ้าหน้าที่ต้อนรับ 

14. จัดโต๊ะรับบริจาคเงิน 
                         15. จัดมอบทุนการศึกษา 
                         16. จัดห้องส าหรับเปลี่ยนเสื้อผ้า 
                         17. จัดวงดุริยางค์ 
                         18. เครื่องเสียง               
                         19. ป้ายบอกทางจราจร 
                         20. อาหาร เครื่องดื่ม 
            4.6.3  พิธีสมโภชน์องค์พระกฐิน ด าเนินการดังนี้ 
                      1. จัดตั้งองค์พระกฐิน อย่างสวยงาม ถูกต้อง เรียบร้อยสมพระเกียรติ 

                        2. ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย             
                        3. ศาสนพิธีกร กล่าวน าบูชาพระรัตนตรัย 
                        4. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์   
                        5. ประธานถวายปัจจัย เครื่องไทยธรรม 
                        6. พระสงฆ์อนุโมทนา 
                        7. ประธานกรวดน้ า รับพร 
                        8. พระสงฆ์ประพรมน้ าพระพุทธมนต์ 
                        9. กราบลาพระสงฆ์            
              4.6.4  พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ด าเนินการดังนี้                                                   
                        1. จัดแถวต้อนรับประธาน  

2. ประธาน เดินทางมาถึงบริเวณด้านหน้าพระอุโบสถ เดินไปที่โต๊ะหมู่ประดิษฐาน
พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
                       3. ยืนตรงแล้วค านับเพ่ือถวายความเคารพ (ค านับ หรือถอนสายบัว แล้วแต่กรณี) 
                       4. เปิดกรวยดอกไม้ แล้วถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์อีกครั้ง 
                          5. ประธานยกผ้าพระกฐินขึ้นอุ้มประคองไว้ตรงอก ยืนตรง (ดนตรีบรรเลงเพลง 
สรรเสริญพระบารมี จนจบ) 
                       6. ถวายความเคารพ 
                          7. ประธานอุ้มประคองผ้าพระกฐินพระราชทานเข้าสู่พระอุโบสถ 



๓๖ 
 

 

                          8. ประธานวางผ้าพระกฐินพระราชทานไว้ที่พานแว่นฟ้า ตรงหน้าพระสงฆ์รูปที่ 2 
                          9. จุดธูป เทียน บูชาพระพุทธปฏิมากรประจ าพระอุโบสถ 
                          10. กราบที่แท่นกราบ 3 ครั้ง  
                       11. ประธานหยิบผ้าห่มพระประธาน ซึ่งวางอยู่บนผ้าไตรส่งให้เจ้าหน้าที่ 
                       12. ยกผ้าพระกฐินพระราชทานขึ้นประคองลักษณะประนมมือ                         
                       13. หันหน้าไปทางพระพุทธปฏิมากรประจ าพระอุโบสถ กล่าว นะโม 3 จบ 
                       14. หันหน้าไปยังพระสงฆ์ กล่าวค าถวายผ้าพระกฐินที่ติดบนผ้าไตร จบแล้ว 
                       15. วางผ้าพระกฐินพระราชทานไว้บนพานแว่นฟ้า ยกประเคนพระสงฆ์รูปที่ 2 
                       16. ยกพานเทียนปาฏิโมกข์ ประเคนพระสงฆ์รูปที่ 2 
                       17. ประธานเดินไปนั่งเก้าอ้ีที่จัดเตรียมไว้ 
                       18. พระสงฆ์ท าพิธีกฐินกรรม 
                       19. พระเถระองค์ครอง ลุกออกไปครองผ้าพระกฐิน  เสร็จแล้วกลับเข้ามานั่งยังที่
เดิม (ในขณะนี้ถ้ามีการบรรเลงดนตรีไทย จะบรรเลงเพลงสาธุการ  เมื่อพระเถระครองผ้าเสร็จ จะ
กลับมานั่งยังอาสนสงฆ์เดิม ให้ดนตรีหยุดบรรเลงเพลงทันที) 
                           20. ประธานประเคนเครื่องพระกฐินพระราชทาน (ถ้ามีพัดรองที่ระลึก ให้ประเคน
ต่อจากเครื่องพระกฐินพระราชทาน) 
                       21. ประธานและผู้มีเกียรติ ประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ทุกรูป 
                       22. ประกาศจ านวนเงินที่มีผู้บริจาคร่วมถวายพระราชกุศล ในการถวายผ้า  
พระกฐินพระราชทาน 
                       23. พระสงฆ์อนุโมทนา ถวายอดิเรก 
                          24. ประธาน กรวดน้ า และรับพร 
                          25. ประธาน กราบลาพระพุทธปฏิมากรประจ าพระอุโบสถ 
                       26. ประธาน กราบลาพระสงฆ์ 
(เสร็จพิธี) 
 4.7 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ “ การจัดกิจกรรมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ” โดยจัดบอร์ด 
หน้าอาคารกองการเจ้าหน้าที่ และน าลงเว็บไซต์ของกองการเจ้าหน้าที่       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

การจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม 
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว 

และสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ 

เนื่องในโอกาส 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 

 
 
 
 
 
 
 
 



 



๓๙ 
 

 

“ การจัดกิจกรรมปฏิบตัิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ 
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

เนื่องในโอกาส วันเฉลมิพระชนมพรรษา ” 
 
1. ความหมาย 
     “ การจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา  ”  
หมายถึง กิจกรรมที่แสดงถึงความจงรักภักดีและมีส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอย่างหา
ที่สุดมิได้  เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   เนื่องในโอกาสวันเฉลิม     
พระชนมพรรษา 5 ธันวาคม  และสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิม  
พระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ของทุกปี  โดยน าพระบรมราโชวาทและพระราชกรณียกิจของพระองค์
ท่านมาเผยแพร่ แล้วน้อมน าหลักในการทรงงานของพระองค์ท่าน มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน     
อันเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาคน  พัฒนางาน  ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อหน่วยงานและยังเป็นการ
ปลูกฝังค่านิยม  คุณธรรม  จริยธรรมและจิตส านึกท่ีดีให้กับข้าราชการและพนักงานในองค์กรนั้นอีกด้วย  
 
2. กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

1. หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0202/ว 152 ลงวันที่ 28 กันยายน 
2533  เรื่อง การจัดสัปดาห์ส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 

2. หนังสือสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย ที่ ว 16/2539 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 
2539  เรื่องแนวทางการท างานตามรอยพระยุคลบาท        

3. หนังสือคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ ที่ นร  0111/15875 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 
2543  เรื่องการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม เนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิม            
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจ าปี 2543 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



๔๐ 
 

 

ศึกษากฎระเบียบ หลักเกณฑ์ คู่มอืหรือ 
แนวทางการด าเนินการและเอกสารอื่น ๆ 

ที่เกี่ยวข้อง 
 

3. ผังกระบวนการขั้นตอน : 
 

“ การจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั 
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา” 
 
 

    ผู้รับผิดชอบ                 กิจกรรม 
 
 

    ฝ่ายสวัสดิการและ 
    เจ้าหน้าที่สัมพันธ์ 
 
 
 
 

 
 
     
 

 

 
 

 
 
     
 

     
 
 
 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 

 

น าบันทึกเสนอ ผอจ. พิจารณาใหค้วามเห็นชอบและลงนาม 
             

   
 

จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดกิจกรรมฯ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว 
โดยเรียนเชิญ อทล. มาเป็น ประธานในพิธี , และกิจกรรมฯ ของสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ให้เรยีนเชิญ รทบ. มาเป็น ประธานในพิธี , 
จัดท าบันทึกแจ้งเวียนหน่วยงานพร้อมก าหนดการ ,  แบบลงช่ือผู้เขา้ร่วม

กิจกรรมฯ , จัดท าหนงัสือขอความอนุเคราะห์ ผอ.ปช.ท าป้ายโฆษณา 
        กิจกรรมที่อาคารนันทนาการ  และ จัดท าหนังสือนิมนต์พระ 

 
 

                              การด าเนินการ 
 “การจัดกจิกรรมปฏิบัติธรรมเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่ 
   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ     
 พระบรมราชินีนาถ เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา” 

 

 

จัดส่งและแจ้งเวียนบันทึกให้หน่วยงานต่าง ๆ ทราบ 
 
 

 

 ประสานงานกับเจ้าหน้าทีพ่ัสดุของกองฯ เพื่อขอรถรับ-ส่งพระ        
 

 



๔๑ 
 

 

  เผยแพร่ประชาสมัพันธ์ การจัดกจิกรรมฯ       
 โดยจัดบอร์ดหน้าอาคารกองการเจ้าหน้าที่    
  และน าลงเว็บไซต์ของกองการเจา้หน้าท่ี 

 
   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 จัดเตรียมสถานที่ (อาคารนันทนาการ) 
      เตรียมจัดหาสิ่งของที่จ าเป็นส าหรับพระ , จัดชุดท าบุญสังฆทาน , จัดเตรยีมโต๊ะหมู่บูชา  
           อาสนะพระ , จัดดอกไมพิ้เศษอย่างสวยงามและเหมาะสม , ชุดข้าวพระพุทธ  
    จัดเตรียมอุปกรณต์่างๆ ส าหรบัต้อนรับพระ เช่น ชาม จาน ช้อน น้ าดื่ม ฯลฯ , ตู้ปัจจัยพระ  
   อุปกรณ์เครื่องเสียง , ท าความสะอาดอาคาร , สถานท่ี , ป้ายข้อความจัดงาน , กล้องถ่ายรูป 
      ส าหรับกิจกรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้จัดเพ่ิมเติมดังนี้ จัดโตะ๊หมู่บูชา 
  พระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว , พานพุ่มเงิน พุ่มทอง , กรวยดอกไม้  
                                  ธูปเทียนแพร , ธงชาติ และ  ธง ภปร. 
 
 
 
 
 
 

                 ก่อน การปฏิบัติธรรมเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลฯ 
    ติดตั้งเครื่องเสยีง , เปิดเพลงสดุดีพระองค์ท่าน พร้อมเชิญชวน , ตั้งปา้ยข้อความ 
        จัดงาน พร้อมตู้ปัจจัยพระ , จัดดอกไม้พิเศษที่โต๊ะหมู่บูชาอย่างสวยงาม 
    เตรียมชุดอาหารคาว หวานส าหรับพระพุทธ และพระสงฆ์ , น ารถไปนิมนต์พระ 
  ส าหรับกิจกรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ใหจ้ัดเพ่ิมเติมดังนี้ จัดโต๊ะหมู่ 
             บูชาพระบรมฉายาลกัษณฯ์ อย่างถูกต้องและสมพระเกยีรติ  
 
 
                    

การปฏิบัติธรรมเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล 
ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระ, พิธีกรกล่าวน าบูชาพระรัตนตรัย , อาราธนาศีล สมาทานศลี พระให้
ศีล , พระแสดงธรรมในเรื่อง “พระราชกรณียกิจของพระองค์ท่าน” , นั่งสมาธิและแผ่เมตตา ถวาย

สังฆทาน , ถวายปัจจัย , ประธานกรวดน้ า, กราบลาพระ , ถ่ายเก็บภาพตลอดงาน 
ส าหรับกจิกรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้จัดเพ่ิมเติมดังนี้ ประธานถวายความ 
เคารพต่อพระบรมฉายาลักษณ ์, เปิดกรวยถวายความเคารพ , กล่าวน าถวายพระราชกุศล 

ร่วมร้องเพลงสดุดมีหาราชา 
 
 

หลัง การปฏิบัติธรรมเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลฯ นิมนต์พระกลบัวัดพร้อมสังฆทานท่ีทุกคนน ามา
ถวายซึ่งมีเจ้าหน้าท่ีของ กจ. คอยดูแลไปส่งโดยรถของ กจ.  ท าความสะอาดสถานท่ีและอุปกรณ์

ต่าง ๆ  และจัดเก็บเข้าที่ให้เป็นระเบียบเรยีบร้อย 
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4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
4.1 ศึกษากฎระเบียบ หลักเกณฑ์ คู่มือหรือแนวทางการด าเนินการ และเอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
4.2 จัดท า   

1) บันทึกขออนุมัติจัดกิจกรรมฯ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเรียนเชิญ อทล. มาเป็น
ประธานในกิจกรรมฯ ส่วนในกิจกรรมฯ ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ นั้นไม่ต้องขอ
อนุมัตจิัดกิจกรรมฯ  และให้เรียนเชิญ รทบ. มาเป็นประธานในกิจกรรมฯ               
         2) บันทึกแจ้งเวียนหน่วยงานพร้อมแนบก าหนดการและแบบลงชื่อผู้เข้าร่วมในกิจกรรมฯ 

3) หนังสือขอความอนุเคราะห์ ผอ.ปช. ท าป้ายโฆษณากิจกรรมฯ ที่อาคารนันทนาการ 
4) หนังสือนิมนต์พระ 

4.3 เสนอ ผอจ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนาม และแจ้งเวียนให้หน่วยงานต่าง ๆ ทราบ 
4.4 ประสานงานเจ้าหน้าที่พัสดุของกองฯ เพ่ือขอรถรับ-ส่งพระ        
4.5 การจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
          4.5.1  จัดเตรียมสถานที่ (อาคารนันทนาการ)  ดังนี้ 
                   1) เตรียมจัดหาสิ่งของที่จ าเป็นส าหรับพระ 
                   2) จัดชุดท าบุญสังฆทาน 
                   3) จัดเตรียมโต๊ะหมู่บูชา  ชุดข้าวพระพุทธ  อาสนะพระ 
                   4) จัดดอกไม้พิเศษอย่างสวยงามและเหมาะสม                                      
                   5) จัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ส าหรับต้อนรับพระ เช่น ชาม จาน ช้อน น้ าดื่ม ฯลฯ 
                   6) ตู้ปัจจัยพระ  ป้ายข้อความจัดงาน  อุปกรณ์เครื่องเสียง   
                   7) กล้องถ่ายรูป 

                     8) ท าความสะอาดอาคารสถานที่  
ทั้งนี้  ส าหรับกิจกรรมฯ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้จัดเพิ่มเติมดังนี ้

                   9) จัดโต๊ะหมู่บูชาพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประกอบด้วย 
 พานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง 
 กรวยดอกไม้ 
 ธูปเทียนแพร 
 ธงชาติ และ ธง ภปร. 

 4.5.2  ก่อน การปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ด าเนินการดังนี้ 
                    1) ติดตั้งเครื่องเสียง 
                    2) เปิดเพลงสดุดีพระองค์ท่าน พร้อมเชิญชวน 
                    3) ตั้งป้ายข้อความจัดงาน พร้อมตั้งตู้ปัจจัยพระ                                      
                    4) จัดดอกไม้พิเศษที่โต๊ะหมู่บูชา                                      
                    5) เตรียมชุดอาหารคาว หวานส าหรับพระพุทธ และพระสงฆ์ 
                    6) น ารถไปนิมนต์พระ 
                    7) กราบนิมนต์พระสงฆ์ฉันภัตตาหารเพล 
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และส าหรับกิจกรรมฯ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้จัดเพิ่มเติมดังนี ้
                    8) จัดโต๊ะหมู่บูชาพระบรมฉายาลักษณ์ฯ อย่างถูกต้องและสมพระเกียรติ 

 4.5.3  การปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ด าเนินการดังนี้ 
 1) ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระ 

                    2) พิธีกรกล่าวน าบูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล สมาทานศีล   
                    3) พระสงฆ์ให้ศีล   
                    4) พระแสดงธรรมในเรื่องพระราชกรณียกิจของพระองค ์
                    5) พระสงฆ์น านั่งสมาธิและแผ่เมตตา 
                    6) ถวายสังฆทาน ปัจจัยพระ 
                    7) ประธานกรวดน้ า และรับพร 
                    8) กราบลาพระสงฆ์ 
                    9) ถ่ายเก็บภาพตลอดงาน 
และส าหรับกิจกรรมฯ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้จัดเพิ่มเติมดังนี ้
                    10) ประธานถวายความเคารพต่อพระบรมฉายาลักษณ์ฯ 
                    11) เปิดกรวย ถวายความเคารพ 
                    12)กล่าวน าถวายพระราชกุศล 
                    13) ร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชา                                          

 4.5.4  หลังการปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ด าเนินการดังนี้           
                    1. นิมนต์พระกลับวัดพร้อมชุดสังฆทานที่ทุกคนน ามาถวายซึ่งมีเจ้าหน้าที่คอยดูแล                                      
ให้ความสะดวกไปส่งพระ โดยรถของกองการเจ้าหน้าที่ 
                    2. ท าความสะอาดสถานที่และอุปกรณ์ต่าง ๆ  
                    3. จัดเก็บอุปกรณ์ต่างๆ เข้าที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 

4.6 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ “ การจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลฯ ” โดยจัด
บอรด์หน้าอาคารกองการเจ้าหน้าที่ และน าลงเว็บไซต์ของกองการเจ้าหน้าที่       
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ  
วันครอบครัว และวันสงกรานต์ 
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    ศึกษากฎระเบียบ หลักเกณฑ์ คู่มือหรือ   
 แนวทางการด าเนินการ และเอกสารอื่น ๆ                       
                   ที่เกี่ยวข้อง 
 

“ การจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ  วันครอบครัว  และวันสงกรานต์ ” 
 
1. ความหมาย 
 

 “ การจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันครอบครัว และวันสงกรานต์ ” หมายถึง การจัดกิจกรรม 
ที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง ซึ่งเน้นในเรื่องของการแสดงความกตัญญูรู ้คุณค่า บุญคุณ  และคุณงาม
ความดีของสูงอายุ  ตลอดจนส่งเสริมให้ความส าคัญกับสถาบันครอบครัว สร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างเจ้าหน้าที่ขององค์กรเพื่อเป็นการสืบสานและรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
ของไทย ให้คงอยู่ตลอดต่อไป  และยังเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  ตลอดจนการปลูก
จิตส านึกที่ดีอีกด้วย 
 

2. กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
                  

     1. หนังสือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงวันที่ 23  กุมภาพันธ์ 2552 
เรื่องขอเชิญชวนร่วมจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติปี 2552 
          2. ประกาศกรมทางหลวง  ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2554 เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและ 
เงื่อนไขการคุ้มครอง ส่งเสริมและสนับสนุนการอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้สูงอายุ      
ในการบริการสาธารณะอ่ืน ในข้อ 2 (3)  
                   

3. ผังกระบวนการขั้นตอน : 
 

“ การจัดกจิกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันครอบครัว และวันสงกรานต์ ” 
 
   ผู้รับผิดชอบ        กิจกรรม 
 
 
 

ฝ่ายสวัสดิการและ 
เจ้าหน้าที่สัมพันธ์ 
 
 
 
  
     
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดกิจกรรมในโอกาส  “ วันผู้สูงอายุแห่งชาต ิ 
วันครอบครัว และวันสงกรานต ์” เสนอ ผอจ. พิจารณาลงนาม ก่อนเสนอ 

อทล. ผ่าน รทบ. ลงนามอนุมัติ  พร้อมแนบร่างก าหนดการ  
 

ร่างก าหนดการจัดกิจกรรม 
“วันผู้สูงอายุแห่งชาต ิวันครอบครวั และวันสงกรานต”์ 

เสนอ ผจจ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
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  เผยแพร่ประชาสมัพันธ์ การจัดกจิกรรมฯ    
โดยจดับอร์ดหนา้อาคารกองการเจ้าหน้าท่ี    
  และน าลงเว็บไซต์ของกองการเจา้หน้าท่ี 

 
     
 
 
 

 
 

 
 
  
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
    
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

    จัดท าบันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่าย                                  
    ในการจัดกิจกรรมฯ เสนอ ผอจ. พิจารณา                      
   ลงนาม ก่อนเสนอ อทล. ผ่าน รทบ. ลงนาม                         
   อนุมัติในการเบิกจ่ายเงินในการจัดกิจกรรมฯ 
 

 จัดท าบันทึกเรียนเชญิ  ผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ี                                                          
ในหน่วยงาน และข้าราชการบ าเหน็จบ านาญ                     
   เข้าร่วมกิจกรรม  วันผู้สูงอายุแห่งชาติ                           
       วันครอบครัว และวันสงกรานต์  

 
 
                         จัดท าบันทึกถึงหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง                                          

 เพื่อขอใช้สถานท่ี และขอความอนุเคราะห์                            
         ในการจัดเตรียมสถานท่ี ฯลฯ 
 

การด าเนินการ 
“การจัดกจิกรรม วันผู้สูงอายุแห่งชาติ   

 วันครอบครัว และวันสงกรานต์” 
 

    จัดท าบันทึกกราบนิมนต์พระสงฆ์มาเป็น                               
          องค์ด าเนินรายการ ในการจดักิจกรรม                             
        วันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันครอบครัว                                            
                 และวันสงกรานต ์
 
 

     จัดท าบันทึกแจ้ง ผบ.กจ. เพื่อให้ด าเนินการ 
      ยืมเงินทดรองราชการในการด าเนินการ
จัดกิจกรรมวันผูสู้งอายุแห่งชาต ิวันครอบครัว                                        

                และวันสงกรานต ์
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4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

 4.1   ศึกษากฎระเบียบ หลักเกณฑ์ คู่มือหรือแนวทางการด าเนินการ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 4.2  ร่างก าหนดการจัดกิจกรรม “วันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันครอบครัว และวันสงกรานต์”                   

เสนอ ผจจ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 4.3  จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดกิจกรรมในโอกาส “ วันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันครอบครัว และวัน

สงกรานต์ ” พร้อมแนบร่างก าหนดการจัดกิจกรรมฯ เสนอ ผอจ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ และลงนาม
เสนอ อทล. ผ่าน รทบ. พิจารณาอนุมัติให้ด าเนินการจัดกิจกรรมฯ 

 4.4  จัดท าหนังสือกราบนิมนต์พระสงฆ์มาเป็นองค์ด า เนินรายการ ในการจัดกิจกรรม                  
วันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันครอบครัว และวันสงกรานต์ 

 4.5  จัดท าบันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฯ เสนอ ผอจ. พิจารณา                      
ลงนาม เสนอ อทล. ผ่าน รทบ. พิจารณาอนุมัติในการเบิกจ่ายเงินในการจัดกิจกรรมฯ 

 4.6  จัดท าบันทึกแจ้ง ผบ.กจ. เพ่ือให้ด าเนินการขอยืมเงินทดรองราชการในการด าเนินการจัด
กิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันครอบครัว และวันสงกรานต์ 

 4.7  จัดท าบันทึก ดังนี้ 
1. เรียนเชิญ อทล. เป็นประธานในกิจกรรม “วันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันครอบครัว และวัน

สงกรานต์”   
2. เรียนเชิญ รองอธิบดี  วิศวกรใหญ่  ผู้อ านวยการส านัก  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  

เลขานุการกรม  ผู้อ านวยการกอง  ส านักงาน  ส านักงานทางหลวง  ศูนย์สร้างและบูรณะสะพาน ศูนย์
สร้างทาง  แขวงทางหลวง  ส านักงานบ ารุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง  ผบก.ทล.  และผู้จัดการ
สหกรณ์ฯ 

3. เรียนเชิญคณะผู้บริหารเป็นรายบุคคลเข้าร่วมในกิจกรรม เพ่ือให้เจ้าหน้าที่/ผู้บังคับบัญชา  
ได้รดน้ าขอพรซึ่งประกอบด้วย  รองอธิบดี  วิศวกรใหญ่ฯ และ ผบก.ทล. 

4. เรียนเชิญ ประธานแผนกข้าราชการบ าเหน็จบ านาญ กรมทางหลวง 
5. แจ้งเวียนหน่วยงานต่างๆในสังกัดกรมทางหลวง ทั้งในส่วนกลางและหน่วยงานในภูมิภาค  

เพ่ือเรียนเชิญให้เข้าร่วมงานรดน้ าขอพรผู้บริหารระดับสูงของกรมทางหลวง (เวียนในระบบ) 
6. เรียน ผออ. เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการขอใช้ห้องสัมมนาเทิดศักดิ์ เศรษฐมานพ พร้อม 

อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมฯ 
7. เรียน ส านักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ)  เพ่ือขอความอนุเคราะห์จัดส่งเจ้าหน้าที่มาช่วย

ด าเนินการจัดเตรียมสถานที่ส าหรับการจัดกิจกรรมฯ 
4.8  การจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันครอบครัว และวันสงกรานต์ ด าเนินการดังนี้    

           4.8.1 พิธีทางสงฆ์ 
1) เชิญผู้เข้าร่วมพิธี สรงน้ าพระพุทธ แล้วเข้านั่งประจ าที่ 
2) เชิญประธานจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย 
3) ศาสนพิธีกร และผู้ร่วมพิธี กล่าวค าบูชาพระรัตนตรัย และอาราธนาศีล 
4) พระสงฆ์ให้ศีล กล่าวสัมโมทนียกถา 
5) พิธีกร กล่าวน าถวายไทยธรรม 
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6) ถวายจัตุปัจจัย เครื่องไทยธรรม 
7) พระสงฆ์ ให้พร  
8) ประธานกรวดน้ า รับพร 

 4.8.2 พิธีสรงน้ าพระสงฆ์และรดน้ าขอพรจากผู้บริหาร 
1) ประธาน / พิธีกร เป็นผู้แทนกล่าวน าค าขอขมาพระสงฆ์ 
2) ประธาน ผู้สูงอายุ ผู้บริหารระดับสูงของกรมฯ และผู้บังคับการต ารวจทางหลวง

สรงน้ าพระพุทธ สรงน้ าพระสงฆ์ และรับการประพรมน้ าพระพุทธมนต์จากพระสงฆ์ แล้วเดินไปยังที่นั่ง  
ที่เตรียมไว้ 

3) เชิญข้าราชการผู้อาวุโสเป็นผู้รดน้ าขอพรเป็นท่านแรก  และต่อด้วยผู้เข้าร่วมงาน      
รดน้ าขอพรตามล าดับ  จนเสร็จสิ้นของการจัดกิจกรรมฯ ดังกล่าว  

4.9 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ “การจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันครอบครัว และวันสงกรานต์”                 
โดยจัดบอร์ดหน้าอาคารกองการเจ้าหน้าที่ และน าลงเว็บไซต์ของกองการเจ้าหน้าที่ 
   
 
 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 



การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

 



 



 

 

 

 

 

การด าเนินการตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน 
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การด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

1. ความหมาย 

 การด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน หมายถึง การด าเนินการให้
เป็นไปตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนที่ก าหนด ได้แก่ การจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรม
ประจ าส่วนราชการ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม รวมทั้งการด าเนินการสนับสนุนการท างานของ
คณะกรรมการฯ และกลุ่มงานฯ เช่น เผยแพร่ ปลูกผัง ส่งเสริมการเป็นข้าราชการที่มีคุณธรรมและ
จริยธรรม การสืบสวนข้อเท็จจริงเมื่อมีการฝ่าฝืนจริยธรรม ฯลฯ ให้เป็นไปตามที่ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือนทีก่ าหนด หรือเป็นไปตามที่ ก.พ. มอบหมาย 

2. ความเป็นมา 

 โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ ก าหนดให้
มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่ละประเภท   
ให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่ก าหนดขึ้น  โดยจะต้องมีกลไกและระบบในการด าเนินงานเพ่ือให้การบังคับ
ใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งก าหนดขั้นตอนการลงโทตตามความร้ายแรงแห่งการกระท าการ 
ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย 

ก.พ. ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือน ได้พิจารณาโดยถี่ถ้วน
แล้วเห็นว่า ต าแหน่งข้าราชการพลเรือนทุกต าแหน่ง มีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติเพ่ือให้ราชการแผ่นดินในส่วน 
ที่ตนรับผิดชอบเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคม  ดังนั้น การใช้อ านาจเพ่ือให้หน้าที่ที่ตนรับผิดชอบลุล่วง 
ข้าราชการพลเรือนทั้งปวง จึงต้องมีคุณธรรม ซึ่งเป็นการอันพึงท า เพราะน าประโยชน์ให้เกิดแก่ส่วนรวม
และตนเอง และศีลธรรมซึ่งเป็นการอันพึงเว้น เพราะเป็นโทตแก่ส่วนรวมและตนเอง ประกอบกันขึ้นเป็น
จริยธรรมข้าราชการพลเรือนอันเป็นความประพฤติท่ีดีงาม สมกับความเป็นข้าราชการ 
    
   ตามมาตรา 280 ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีหน้าที่ เสนอแนะหรือให้ค าแนะน าในการจัดท า
หรือปรับปรุงประมวลจริยธรรมตามมาตรา 279 และส่งเสริมให้ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีจิตส านึกในด้านจริยธรรม รวมทั้งมีหน้าที่รายงานการกระท าที่มีการ
ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมเพ่ือให้ผู้ที่รับผิดชอบในการบังคับการให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรม
ด าเนินการบังคับให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรม ตามมาตรา 279 
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            ดังนั้นบุคคลผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการพลเรือนทุกต าแหน่งจึงต้องมีหน้าที่ด าเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักตาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ มีความเป็นกลางทางการเมือง 
อ านวยความสะดวก และให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก
ของมาตรฐานจริยธรรมส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 9 ประการ          
ของส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ดังนี้ 

1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
2. การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
4. การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักตามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากตัตริย์ทรงเป็นประมุข 
9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

 
เพ่ือให้เป็นไปตามความในมาตรา 279 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

๒๕๕๐  ก.พ. โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  จึงก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมเป็นประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน เพ่ือให้ข้าราชการทั้งหลายเกิดส านึกลึกซึ้งและเที่ยงธรรมในหน้าที่        
ผดุงเกียรติและศักดิ์ศรีข้าราชการ ควรแก่ความไว้วางใจและเชื่อมั่นของปวงชนและด ารงตนตั้งมั่นเป็น
แบบอย่างที่ดีงาม  สมกับความเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นตัวอย่าง       
แห่งธรรมจรรยาอันสูงสุดเพ่ือใช้บังคับเป็นมาตรฐานกลางไว้ 
 

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

การด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
 

4. องค์กรคุม้ครองจริยธรรม 
1. ก.พ. 

                                      ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน หมวด 3  ข้อ 13 ก าหนดให้ก.พ. มีหน้าที่
ควบคุมก ากับให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างท่ัวถึงและจริงจัง โดยมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

1. วางระเบียบเพื่อก าหนดการทั้งหลายอันจ าเป็นแก่การใช้บังคับประมวลจริยธรรม 
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2. คุ้มครองและประกันความเป็นอิสระและเที่ยงธรรมของคณะกรรมการจริยธรรม
และกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 

3. คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมามิให้
ผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น 

4. เผยแพร่และปลูกผังจริยธรรมให้เป็นที่รับทราบอย่างกว้างขวางทั้งในหมู่ข้าราชการ
และประชาชน 

5. ส่งเสริมและยกย่องส่วนราชการ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บังคับบัญชา และ
ข้าราชการที่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างจริงจัง 

6. ติดตาม สอดส่องการใช้บังคับ และการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีมี
การฝ่าฝืนจริยธรรมและยังไม่มีการด าเนินการใด ก.พ. อาจมีมติให้หัวหน้าส่วนราชการของข้าราชการ
ผู้ฝ่าฝืนปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมได้ 

7. ประสานงานกับผู้ตรวจการแผ่นดิน เพ่ือให้การปฏิบัติตามค่านิยมหลักส าหรับผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมือง และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตลอดจนประมวลจริยธรรมนี้มีผลบังคับใช้อย่างจริงจัง 
มีประสิทธิภาพและท่ัวถึง 

8. ประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  ของหัวหน้าส่วนราชการ 
คณะกรรมการจริยธรรม และข้าราชการทั้งปวง และจัดท ารายงานประจ าปีเสนอคณะรัฐมนตรี และ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน แล้วเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 

9. ตีความ และวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากประมวลจริยธรรมนี้ 
10. ประมวลการตีความ และวินิจฉัยปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรม

นี้ทุกปีและเผยแพร่ให้ข้าราชการทราบเพ่ือยึดถือและเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป 
11. ทบทวนว่าสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลจริยธรรมนี้หรือไม่ทุกสี่ปี 
12. ด าเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามท่ีจะตกลงกับผู้ตรวจการแผ่นดิน 

 
2. คณะกรรมการจริยธรรมประจ าส่วนราชการ 

  ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน หมวด 3 ข้อ 14 ก าหนดให้ ก.พ. โดย
ข้อเสนอของหน้าส่วนราชการ แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจ าส่วนราชการขึ้น เพ่ือควบคุม ก ากับ
ให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 
 

 คณะกรรมการจริยธรรมประจ าส่วนราชการ ประกอบด้วย 
1. ประธานกรรมการ ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการเสนอจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกผู้มีความ

ซื่อสัตย์เป็นประจักต์ โดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.พ. 
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2. กรรมการผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารหรือประเภทอ านวยการเลือกกันเองให้เหลือ
สองคน 

3. กรรมการสองคนซึ่งเป็นข้าราชการในส่วนราชการที่ได้รับคัดเลือกจากข้าราชการ 
พนักงานราชการและลูกจ้างของส่วนราชการนั้น ตามวิธีการด าเนินการที่แต่ละส่วนราชการเห็นสมควร 

4. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสองคน ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการและรองหัวหน้าส่วน
ราชการร่วมกันเสนอ 

5. ให้หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมเป็นเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม 
“กรรมการจริยธรรมต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย และเป็นผู้มีเกียรติเป็นที่ยอมรับของส่วนราชการนัน้” 

 
คณะกรรมการจริยธรรมประจ าส่วนราชการ  มีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
1. ควบคุม ก ากับ ส่งเสริมและให้ค าแนะน าในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ใน      

ส่วนราชการ 
                         2. สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในส่วนราชการ ในกรณีที่มี       

ข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรม ให้ส่งเรื่องให้หัวหน้าส่วนราชการเพ่ือปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้โดยเร็ว 

3. พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ ใน         
ส่วนราชการ เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งค าวินิจฉัยให้ ก.พ. โดยพลัน  ถ้า ก.พ. มิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอ่ืน
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ ก.พ. รับเรื่อง  ให้ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด 

4. ส่งเรื่องให้ ก.พ. พิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องส าคัญหรือมี
ผลกระทบในวงกว้างหลายส่วนราชการ และยังไม่มีค าวินิจฉัยของ ก.พ. หรือผู้ตรวจการแผ่นดิน 

5. คุ้มครองและประกันความเป็นอิสระและเที่ยงธรรมของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมของ
ส่วนราชการ 

6. คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้
ผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น 

7. เสนอผลการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ของหัวหน้าส่วนราชการต่อ 
ก.พ. และประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมของส่ วนราชการเพ่ือเสนอหัวหน้า
ส่วนราชการเพ่ือประกอบการเลื่อนเงินเดือน หรือเลื่อนต าแหน่งข้าราชการในกลุ่มงาน 

8. เสนอแนะการแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลจริยธรรมนี้ หรือการอื่นที่เห็นสมควรต่อ ก.พ. 
9. ด าเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามท่ี ก.พ. มอบหมาย 
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3. หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารส่วนราชการ  

  ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน หมวด 3 ข้อ 16 ให้หน้าส่วนราชการ และ
ผู้บริหารส่วนราชการตั้งแต่ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร ประเภทอ านวยการ หรือด ารงต าแหน่ง
ประเภทอ่ืนที่ท าหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชา มีหน้าที่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ และประพฤติตนให้
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ควบคุมให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  
สนับสนุนส่งเสริมผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่มีความซื่อสัตย์ มีผลงานและความรู้ความสามารถ และปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้ โดยให้มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

1. คุ้มครองและประกันความเป็นอิสระและเที่ยงธรรมของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
ของส่วนราชการ 

2. คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่น
แกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม ในกรณีที่หัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารส่วนราชการตั้งแต่ประเภท
อ านวยการขึ้นไป ถูกข้าราชการผู้ใดกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ ข้าราชการผู้ถูก
กล่าวหานั้นไม่อาจด าเนินการเกี่ยวกับการออกค าสั่งแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนเงินเดือน แต่งตั้ ง
คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงหรือคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยหรือการด าเนินการใดที่เป็น
ผลร้ายหรือกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของข้าราชการผู้กล่าวหานั้น จะกระท ามิได้เว้นแต่จะได้รับความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมประจ าส่วนราชการแล้ว 

3. ส่งเสริมและเผยแพร่การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ าเสมอ 
4. ติดตามสอดส่องให้ข้าราชการในส่วนราชการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่าง

เคร่งครัด 
5. ปฏิบัติตามมติ หรือค าวินิจฉัย ก.พ. หรือคณะกรรมการจริยธรรม ค าแนะน าของ

ผู้ตรวจการแผ่นดิน ในกรณีที่คณะกรรมการจริยธรรมมีค าวินิจฉัยใด และหัวหน้าส่วนราชการไม่เห็นพ้อง
ด้วยกับค าวินิจฉัยนั้น ให้เสนอความเห็นของตนและค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมไปให้ ก.พ. 
วินิจฉัยได้ เว้นแต่กรณีนั้นมีค าวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน หรือ ก.พ. วินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดไว้แล้ว 

6. รวบรวมปัญหาการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ และข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ประมวลจริยธรรมนี้ หรือการอ่ืนตามที่เห็นสมควรเสนอต่อ ก.พ. 

7. ด าเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน หรือ ก.พ. 
มอบหมาย 
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4. กลุ่มงานคุม้ครองจริยธรรม 
  ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน หมวด 3 ข้อ 17 ให้จัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรมขึ้นในทุกส่วนราชการ ขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการมีหน้าที่คุ้มครองจริยธรรมตามประมวล
จริยธรรมนี้ ซึ่งมีความเป็นอิสระ โดยมีข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับต้นขึ้นไปเป็น
หัวหน้ากลุ่มและมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
                   1. ด าเนินการเผยแพร่ ปลูกผัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดี และ
ติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ าเสมอ 
                   2. สืบสวนข้อเท็จจริงการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมเพื่อรายงานผลให้หัวหน้าส่วนราชการ
พิจารณา ทั้งนี้ โดยอาจมีผู้ร้องขอหรืออาจด าเนินการตามที่หัวหน้าส่วนราชการมอบหมาย หรือตามที่
เห็นสมควรก็ได้ 

3. ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่าง
ตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรมให้น าความในข้อ 3 (2) มาใช้กับ
ข้าราชการในกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมด้วย โดยอนุโลมโดยให้ ก.พ. เป็นผู้ให้ความเห็นชอบ 

4. ท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมประจ าส่วนราชการ 
5. ด าเนินการอ่ืนตามที่ก าหนดในประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่หัวหน้าส่วนราชการ 

คณะกรรมการจริยธรรม หรือตามที่ ก.พ. มอบหมาย ทั้งนี้ โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ด ารง
ต าแหน่งในกลุ่มงานดังกล่าว 

  กรมทางหลวง ได้มีค าสั่งกรมที่ จ.1.9 /9/2553  ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 
เรื่อง จัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมทางหลวง โดยมีองค์ประกอบและหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  องค์ประกอบ 

1. รองอธิบดีฝ่ายบริหาร  หัวหน้ากลุ่มงานฯ 
2. ผู้อ านวยการฝ่ายวินัย กองการเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ 
3. ผู้อ านวยการฝ่ายสวสัดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ กองการเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ 
4. ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ เลขานุการกลุ่มงานฯ 
5. ผู้อ านวยการฝ่ายคุ้มครองจริยธรรม           กองการเจ้าหน้าที่   ผู้ช่วยเลขานุการ 

  กลุ่มงานฯ 

  หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. ด าเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริมยกย่องข้าราชการ ที่เป็นแบบอย่างที่ดีและควบคุม

ติดตามให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต การเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรมและการด าเนินการเพื่อสร้างมาตรฐานความโปร่งใส 
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2.  สืบสวนข้อเท็จจริงการฝ่าฝืนจริยธรรม เพ่ือรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณา 
ทั้งนี้ โดยอาจมีผู้ร้องขอหรืออาจด าเนินการตามที่หัวหน้าส่วนราชการมอบหมาย หรือตามที่เห็นสมควรก็ได้ 

3.  ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการที่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่าง
ตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้ง/ถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม 

4.  ท าหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมประจ าส่วนราชการ 
5.  ด าเนินการอ่ืนๆตามที่ก าหนดในประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน หรือตามที่

ได้รับมอบหมาย 
 

5. กลุ่มงานส่งเสริมจริยธรรม กองการเจ้าหน้าที่ 

   ตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงคมนาคม ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2556 
เห็นชอบการจัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กองการเจ้าหน้าที่ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ 

1. จัดท าและทบทวนแผนกลยุทธ์(4 ปี) และแผนปฏิบัติการ(รายปี)ในการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนการป้องกันและ
ปรามการทุจริต 

2. ด าเนินการเสริมสร้างจริยธรรมและปลูกฝังคุณธรรมให้แก่บุคลากรทุกระดับของกรม 
3. ส่งเสริมและผลักดันให้หน่วยงานในสังกัดกรม ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ(รายปี) 

รวมทั้งติดตามรายงานผลการด าเนินการตามแผน 
4. ด าเนินการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสภายในกรม 
5. ด าเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
6. ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน ดูแลให้เจ้าหน้าที่ของกรมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม

ข้าราชการพลเรือน 
7. ด าเนินการอ่ืนใดตามที่ก าหนดในประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนหรือตามที่

ได้รับมอบหมาย 

5. จริยธรรมข้าราชการพลเรือน 10 ประการ 
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ได้ก าหนดให้ข้าราชการประพฤติปฏิบัติ ตาม

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  10 ประการ ดังนี้ 
 1. ข้าราชการต้องยึดมั่นในจริยธรรม และยืนหยัดกระท าในสิ่งที่ถูกต้อง และเป็นธรรม 
 2. ข้าราชการต้องมีจิตส านึกท่ีดี และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่ด้วย   
ความรวดเร็ว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
 3. ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าที่  และยึดถือประโยชน์ส่วนรวม
ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน 
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 4. ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่ และไม่
กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม 
 5. ข้าราชการต้องเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา 
 6. ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม เป็นกลางทางการเมือง ให้บริการแก่
ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดี และไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 
 7. ข้าราชการต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างเคร่งครัด 
และรวดเร็ว ไม่ถ่วงเวลาให้เนิ่นช้า และใช้ข้อมูลข่าวสารที่ได้มาจากการด าเนินงานเพ่ือการในหน้าที่ 
และให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
 8. ข้าราชการต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักตาคุณภาพและมาตรฐานแห่งวิชาชีพ โดย
เคร่งครัด 
 9. ข้าราชการต้องยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากตัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  10. ข้าราชการต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการด ารงตน รักตาชื่อเสียงและภาพลักตณ์ของราชการ 

 

6. ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ได้ก าหนดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมของ

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) ส านักงาน ก.พ. : สถานการณ์หรือ   

การกระท าของบุคคล (ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองข้าราชการ พนักงานบริตัท ผู้บริหาร)  มีผลประโยชน์ 
ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้อง จนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ ในต าแหน่งนั้น           
การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนาหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติ
สืบต่อกันมา จนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใดพฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระท าความผิดทางจริยธรรม
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจ
ปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
 

  ผลประโยชน์ส่วนตน(Private Interest)คือ สิ่งใดๆ ที่มีผลต่อบุคคล/กลุ่ม ไม่ว่าใน
ทางบวกหรือลบไม่ได้ครอบคลุมเพียงผลประโยชน์ด้านการงานหรือธุรกิจของเจ้าหน้าที่ แต่รวมถึงคนที่
ติดต่อสัมพันธ์ด้วย เช่น เพ่ือน ญาติคู่แข่ง ศัตรูเมื่อใดเจ้าหน้าที่ประสงค์จะให้คนเหล่านี้ได้หรือเสีย
ประโยชน์ เมื่อนั้นก็ถือว่ามีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง 
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  ผลประโยชน์สาธารณะ (Public Interest) คือประโยชน์ของชุมชนโดยรวม ไม่ใช่
ผลประโยชน์ของปัจเจกบุคคล และไม่ใช่ผลประโยชน์ของกลุ่มคน  
 

2. ปัจจัยท่ีท าให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน มีดังนี้ 
1. บุคคลด ารงต าแหน่งของรัฐที่ต้องรับผิดชอบต่อประโยชน์สาธารณะ 
2. เกิดภาวะผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาแทรกแซงการตัดสินใจหรือการใช้ดุลยพินิจ 
3. เกิดการตัดสินใจเพื่อประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม 

 

3. การกระท าท่ีอยู่ในข่ายของผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น 
   รับผลประโยชน์ คือ การรับสินบน หรือการรับของขวัญ เช่น เป็นเจ้าหน้าที่
สรรพากรแล้วรับเงินจากผู้มีเสียภาตี หรือเป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้อแล้วไปรับไม้กอล์ฟจากร้านค้า เป็นต้น 
   ใช้อิทธิพล  เป็นการเรียกผลตอบแทนในการใช้อิทธิพลในต าแหน่งหน้าที่เพ่ือส่งผลที่
เป็นคุณแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม 
   ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตน  ได้แก่ การใช้รถราชการ หรือ
คอมพิวเตอร์ของราชการท างานส่วนตัว เป็นต้น 
   ใช้ข้อมูลลับของทางราชการ  เช่น รู้ว่าราชการจะตัดถนน แล้วรีบชิงไปซื้อที่ดักหน้า
ไว้ก่อน 
   รับงานนอก  ได้แก่ การเปิดบริตัทหาดินซ้อนบริตัทที่ตนเองท างาน เช่น เป็น
พนักงานขายแอบเอาสินค้าตัวเองมาขายแข่ง หรือเช่น นักบัญชีที่รับงานส่วนตัวจนไม่มีเวลาท างานบัญชี
ในหน้าที่ให้ราชการ 
   ท างานหลังออกจากต าแหน่ง  เป็นการไปท างานให้ผู้อ่ืนหลังออกจากงานเดิม โดย
อาศัยความรู้หรืออิทธิพลที่เดิมมาชิงงาน หรือเอาผลประโยชน์โดยไม่ชอบธรรม เช่น เอาความรู้ใน
นโยบายและแผนธนาคารแห่งชาติไปช่วยธนาคารเอกชนหลังเกตียน 

 
4. มาตรการของรัฐในการป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนมีดังนี้ 

1. การก าหนดคุณสมบัติพึงประสงค์และคุณสมบัติต้องห้ามของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
เช่น รัฐมนตรีหรือสมาชิกสภาผู้แทนราตฎร (ส.ส.) ต้องไม่ด ารงต าแหน่งทางราชการหรือที่ปรึกตา  
เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องไม่เป็นกรรมการบริตัท เป็นต้น 

2. การเปิดเผยข้อมูลทรัพย์สิน หนี้สิน และธุรกิจครอบครัวต่อสาธารณะ : การแจ้ง
ถึงจ านวนหุ้นส่วนหรือธุรกิจส่วนตัวว่ามีอะไรบ้าง เช่น การแจ้งทรัพย์สินส่วนบุคคลเมื่อมีข้อขัดแย้ง
เกิดข้ึน การแจ้งทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐก่อนและหลังด ารงต าแหน่ง 
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3. การก าหนดข้อพึงปฏิบัติ  เพ่ือเป็นการสร้างกรอบพฤติกรรมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณ ไม่ท าลายความเชื่อมั่นของสังคม หรือก่อให้เกิดวิกฤติศรัทธา 
 

5. กรณีตัวอย่าง 
  กรณีท่ี 1: การใช้ต าแหน่งหน้าที่ไปด าเนินการเพ่ือประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง 
  ตัวอย่างเช่น ข้าราชการระดับสูงได้ใช้อ านาจหน้าที่ในการตัดสินใจ ท าสัญญาว่าจ้าง
บริตัทที่ปรึกตาที่ข้าราชการผู้นี้เป็นเจ้าของอยู่ 
  กรณีท่ี 2: การน าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว 
  ตัวอย่างเช่น  การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐน ารถยนต์ของทางราชการไปใช้ในกิจส่วนตัว 
เช่น รับส่งลูกไปโรงเรียน 
  กรณีท่ี 3: การน าข้อมูลอันเป็นความลับของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว 
  ตัวอย่างเช่น  การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทราบข้อมูลโครงการตัดถนนล่วงหน้า ว่าจะมี
การตัดถนนที่ดินบริเวณใด ก็ด าเนินการบอกญาติพ่ีน้องไปซื้อที่ดินบริเวณนั้นล่วงหน้า เพ่ือหวังที่จะขาย
ต่อให้กับหน่วยงานของรัฐในราคาแพงต่อไป 

 

 
7. การเรี่ยไร 
 ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนข้อ 5 ก าหนดให้ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัว
ออกจากต าแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และ
ข้อ 6 ก าหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่และ
ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
 การเรี่ยไรมีรูปแบบที่หลากหลายและมีความซับซ้อนมากขึ้น ส าหรับหน่วยงานของรัฐหรือ
ข้าราชการก็มีการเรี่ยไรเพ่ือประโยชน์สาธารณะหรือประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐอยู่เสมอ เช่น      
การขอรับบริจาคเงินหรือทรัพย์สินเพ่ือประโยชน์สาธารณะ การขอรับการสนับสนุนหรือการช่วยเหลือ
บรรเทาทุกข์ในเหตุการณ์ส าคัญต่างๆ แม้เรื่องดังกล่าวจะเป็นวัฒนธรรมที่ดีที่แสดงออกถึงความมีน้ าใจ 
การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน แต่จากการส ารวจพบว่ามีหน่วยงานของรัฐหรือข้าราชการ
บางส่วน ได้มีการอาศัยวัฒนธรรมดังกล่าวเป็นช่องทางในการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ ด าเนินการ
เรี่ยไรที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ท าให้เกิดความไม่เป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการหรือใช้อ านาจหน้าที่ในทางมิชอบ และน าไปสู่การทุจริตและประพฤติมิชอบ อันก่อให้เกิด   
ความเดือดร้อนแก่ประชาชนโดยทั่วไป ซึ่งการกระท าดังกล่าวถือเป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือนและเป็นความผิดทางวินัยได้ 
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 ส านักงาน ก.พ. จึงก าหนดแนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรเพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
กับการเรี่ยไร ดังนี้ 

1. ห้ามมิให้จัดให้มีการเรี่ยไรที่มิชอบด้วยกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร 
พุทธศักราช 2587 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 มติคณะรัฐมนตรีและประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

2. ห้ามใช้หรือแสดงต าแหน่งหน้าที่ราชการให้ปรากฏในการเรี่ยไร 
3. ห้ามใช้อ านาจหน้าที่ ในฐานะข้าราชการพลเรือน สั่ ง ขอร้อง หรือบังคับให้

ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลอื่นช่วยท าการเรี่ยไรที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบและขั้นตอนของกฎหมาย 
4. ห้ามมิให้น าผลการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชา หรือบุคคลอ่ืนที่เกิดจาก

การเรี่ยไรมาประกอบการพิจารณาให้คุณให้โทต หรือใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล และไม่ท าให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลอ่ืนเกิดความเดือดร้อนหรือเกิดความอึดอัดใจ 

5. ห้ามเรี่ยไรจากข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนเพ่ือซื้อของขวัญให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ 
หรือผู้บังคับบัญชา เนื่องในโอกาสต่างๆ เช่น วันเกิด วันขึ้นปีใหม่ การโยกย้าย การเลื่อนต าแหน่ง การเลี้ยง
รับรองข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาที่ไปตรวจราชการ ฯลฯ ตลอดจนการมอบของฝาก หรือของ
อภินันทนาการซึ่งมีราคาแพง โดยปราศจากเหตุตามปกติประเพณีนิยม หากประสงค์จะแสดงความยินดีหรือ
ความปรารถนาดี  ควรใช้บัตรอวยพรหรือการลงนามในสมุดอวยพรแทน 

6. ห้ามจัดกิจกรรมที่ก าหนดให้มีการจ าหน่ายบัตรหรือบริจาคเงินหรือทรัพย์สินที่มีการ
ก าหนดมูลค่าที่แน่นอน เช่น การจ าหน่ายบัตรเข้าชมการแสดง การจ าหน่ายบัตรเพ่ือเข้าร่วมการแข่งขัน
กอล์ฟหรือกีฬาอ่ืน เว้นแต่เป็นกรณีท่ีได้รับการอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรหรือได้รับยกเว้น
ตามกฎหมาย 

7. ห้ามใช้สัญลักตณ์ ตราสัญลักตณ์ หรือทรัพยากรของรัฐ เช่น บุคลากร ทรัพย์สิน และ
เวลาราชการในการเรี่ยไร เว้นแต่เป็นกรณีท่ีได้รับอนุญาตหรือได้รับยกเว้นตามกฎหมาย 

 
กรณีตัวอย่าง 

  กรณีที่ 1: หน่วยงานของรัฐออกท าการเรี่ยไรขอรับบริจาคเงิน และสิ่งของเพ่ือช่วยเหลือ 
ผู้ประสบอุทกภัย สามารถด าเนินการเรี่ยไรได้ทันทีโดยไม่ต้องขออนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการ
เรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ เนื่องจากเป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐจ าเป็นต้องด าเนินการช่วยเหลือ
ผู้เสียหายหรือบรรเทาความเสียหายที่เกิดจากสาธารณภัย 
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  กรณีที่ 2: หน่วยงานของรัฐ จะด าเนินการเรี่ยไรเงินเพ่ือใช้ประโยชน์แก่หน่วยงานในการ
จัดสวัสดิการให้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน โดยจะด าเนินการจัดการแข่งขันกอล์ฟ ซึ่งมีการขาย
จ านวนบัตรแข่งขันแก่บุคคลทั่วไป โดยประสงค์จะได้รับเงินจากการจัดการแข่งขันกอล์ฟประมาณ 
300,000 บาทขึ้นไป ในกรณีนี้หน่วยงานของรัฐต้องได้รับการอนุมติจากคณะกรรมการควบคุมการ
เรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐก่อน จึงจะด าเนินการได้ และเมื่อด าเนินการแล้วต้องรายงานการเงินพร้อมทั้ง
บัญชีให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ 

8. การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด 

 ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนข้อ 5 ก าหนดให้ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัว
ออกจากต าแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และ
ข้อ 6 ก าหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่และ
ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนกฎหมายและ
ระเบียบที่เก่ียวข้อง ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้แล้ว แต่หากข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ ถูกต้อง 
และไม่ให้ความส าคัญที่จะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในการฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือนดังกล่าว และเป็นความผิดวินัยได้  

 ส านักงาน ก.พ. จึงก าหนดแนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน : กรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด เพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมาย 
ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องกับการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ดังนี้ 

1. ข้าราชการต้องไม่ถามน าถึงการให้ หรือรับของขวัญ ของที่ระลึก ของก านัลหรือ
ประโยชน์อื่นใด 

2. ข้าราชการต้องไม่ รั บหรือไม่ ให้ เงินสด เช็ค พันธบัตร หุ้ น ทองค า อัญมณี 
อสังหาริมทรัพย์หรือประโยชน์อ่ืนใด เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ การรับการ
ฝึกอบรม หรือสิ่งอ่ืนใดในลักตณะเดียวกัน  

3. ข้าราชการต้องไม่ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวให้หรือรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใดกับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ 

4. กรณีจ าเป็นต้องรับหรือต้องให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาหรือ
ตามปกติประเพณีนิยมหรือเพ่ือรักตาไมตรี มิตรภาพ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ก่อนการให้หรือรับ
ของขวัญ  ของที่ระลึก ของก านัลและหรือประโยชน์อ่ืนใด ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยสิ่งของหรือของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดที่รับหรือให้แก่กันนั้น ต้องมี
มูลค่าในการรับจาก แต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน 3,000 บาท 
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5. การให้หรือการรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดในกรณียกเว้นหรือจ าเป็นนั้น อาจเสี่ยง
ต่อความเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบันหรือในอนาคตได้ และควรพึงระวังในการตีมูลค่าของขวัญ
หรือประโยชน์อื่นใดต่ ากว่าความเป็นจริง 

6. ควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงความยินดีแทนการให้
ของขวัญ เพื่อเป็นการป้องกันการฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ อีกท้ังเพ่ือประโยชน์ในการเสริมสร้างทัศนคติในการ
ประหยัดให้แก่ข้าราชการ 

 
กรณีตัวอย่าง 

  กรณีที่ 1: เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดได้ก็ต่อเมื่อมีกฎหมาย กฎ 
หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายให้รับได้ การรับทรัพย์สินในเรื่องนี้ ได้แก่ การรับ
เงินเดือน การรับเงินค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ ค่าที่พักในการเดินทางไปราชการ การรับสวัสดิการ
ต่างๆ ที่ทางราชการจัดให้ทั้งในรูปแบบที่เป็นสวัสดิการปกติและการจัดสวัสดิการตามระเบียบการจัด
สวัสดิการภายในของส่วนราชการ รวมถึงค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารหรือค่าอาหารในระหว่างการ
อบรม ประชุม หรือสัมมนา เป็นต้น 
  ตัวอย่างเช่น  เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถรับเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่งหรือค่าจ้างได้ 
เนื่องจากมีพระราชบัญญัติเงินเดือน หรือเงินประจ าต าแหน่งหรือระเบียบฯที่เกี่ยวข้องกับค่าจ้างไว้ หรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถรับเงินค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าที่พัก ค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการได้
เนื่องจากมีพระราชกฤตฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมและ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม พ.ศ. 2554 
 
  กรณีท่ี 2:การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นการรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา เช่น การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ญาติ
มีราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน 3,000 บาท 
  ตัวอย่างเช่นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ท าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงานของรัฐ ไม่สามารถรับ
ของขวัญราคาแพงจากตัวแทนของบริตัทผู้จัดส่งสินค้าเนื่องในเทศกาลปีใหม่ เพราะมูลค่าของขวัญเกิน 
3,000 บาท 
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9. บทลงโทษ 

 ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน หมวด 3 ส่วนที่ 2 ระบบการบังคับใช้ประมวล
จริยธรรมฯ ข้อ 18 ได้ก าหนดว่าการฝ่าฝืนจริยธรรมตามความในหมวด ๒ ของประมวลจริยธรรมฯ      
ถือเป็นความผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. ๒๕๕๑  ระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ แล้วแต่กรณี 

ข้อ 19  ได้ก าหนดว่าเมื่อมีการฝ่าฝืนจริยธรรมผู้บังคับบัญชาอาจสั่งลงโทตทางวินัย ว่า
กล่าวตักเตือน ท าทัณฑ์บนเป็นหนังสือ หรือสั่งให้ได้รับการพัฒนาตามที่เห็นสมควร 

 

10. กรณีตัวอย่าง 
 กรณทีี่ 1 

ข้อบัญญัติประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ได้กล่าวไว้นั้นอยู่ในหมวด ๒ ข้อ ๓ – ๑๒
ทั้งนี้ ขอยกตัวอย่างกรณีศึกตาการไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม หรือ ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมตาม
ประมวลจริยธรรม ในข้อที่น่าสนใจและควรศึกตา ดังนี้ 

ตัวอย่างเช่น  ข้อ ๕ ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าที่และยึดถือ
ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนโดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้  (๑)      
ไม่  น าความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นญาติพ่ีน้อง พรรคพวกเพ่ือนฝูง หรือผู้มี
บุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทตแก่บุคคลนั้น หรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้น
ต่างจากบุคคลอ่ืนเพราะชอบหรือชัง 

กรณีตัวอย่าง ผู้อ านวยการส านักๆหนึ่ง มีความสัมพันธ์ส่วนตัวในฐานะเป็นบิดากับบุตรได้
จ้างบุตรชายตนมาท างานค่าจ้างที่ได้รับจากทางราชการ จึงเป็นรายได้ของบุคคลในครอบครัวของ
ผู้อ านวยการส านักๆนั้น ถือว่าเป็นผู้มีผลประโยชน์ทางอ้อม และการปกครองบังคับบัญชาของผู้อ านวยการ
ส านักนั้นกับบุตรชายอาจมีลักตณะเป็นการใช้ดุลยพินิจเป็นคุณหรือมีการปฏิบัติต่อบุตรต่างจากบุคลอ่ืน
เพราะชอบได ้

บทวิเคราะห์ การที่หัวหน้าน าลูกหลานท างานในหน่วยงาน ซึ่งตนเองเป็นผู้บังคับบัญชา
โดยตรง อาจท าให้เป็นที่เคลือบแคลงสงสัยแก่ผู้ที่พบเห็นได้ว่าอาจใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติต่อลูกหลาน
นั้นเป็นกรณีพิเศต ในทางเป็นคุณแก่ลูกหลานมากกว่าคนอ่ืน จึงเป็นการไม่สมควรที่จะกระท าเช่นนั้น 
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กรณีท่ี 2 

 วิโรจน์ประธานคณะกรรมการจัดซื้อครุภัณฑ์ในหน่วยงานราชการ ได้วางแผนและออก
กฎเกณฑ์การจัดซื้อครุภัณฑ์เ พ่ือผลประโยชน์ของบริตัทที่ เขาเป็นหุ้นส่วนอย่างลับๆ ไพศาล
ผู้ใต้บังคับบัญชาของนายวิโรจน์ตรวจพบเข้า จึงต้องการที่จะรักตาผลประโยชน์ของทางราชการไว้แต่
กังวลว่าจะส่งผลต่อหน้าที่   การงานของตน เรื่องมาถึงวันสรุปผลบนโต๊ะประชุม เขาจะตัดสินใจเช่นไร
ต่อไป.... 

 ข้อสรุป: กรณีที่นายไพศาลมีความคิดเห็นคัดค้านผู้บังคับบัญชาในที่ประชุมโดยยึดมั่นใน
หลักการและความถูกต้องเป็นส าคัญ ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมฯ ข้อ 3(4) ซึ่งนอกจาก
การคัดค้านแล้ว ควรจัดท าบันทึกค าคัดค้านของตนไว้ในรายงานการประชุม หรือในเรื่องนั้นแล้วแต่กรณี 
เพ่ือให้สามารถเป็นหลักฐานป้องกันการมีส่วนร่วมรู้เห็นในการกระท าดังกล่าว นอกจากนั้นนายไพศาลยัง
มีการกระท าที่สอดคล้องกับประมวลจริยธรรมฯ ข้อ 4(3) กล่าวคือได้ตรวจพบว่าหลักเกณฑ์การจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ที่ก าหนดนั้นอาจมีการ “ล็อคสเปค” โดยไม่ทราบมาก่อนว่า บริตัทที่มายื่นเป็นบริตัทที่นาย
วิโรจน์ผู้บังคับบัญชามีส่วนได้เสีย แสดงถึงการเป็นผู้มีความละเอียด รอบคอบ มีความรับผิดชอบและใช้
ดุลยพินิจในการตัดสินใจอย่างตรงไปตรงมาตามข้อมูลหลักฐานที่ปรากฏ 

 ส่วนนายวิโรจน์ถือว่าได้กระท าการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมฯ ข้อ 6(3) ที่ว่า ต้องไม่เสนอ
หรืออนุมัติโครงการ การด าเนินการ หรือการท านิติกรรมหรือสัญญา ซึ่งตนเองหรือบุคคลอ่ืนจะได้รับ
ประโยชน์อัน  มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย เหตุเพราะได้มีการวางแผนออกกฎเกณฑ์การจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ เพื่อให้บริตัทที่ตนเองเป็นหุ้นส่วนได้รับผลประโยชน์ จึงถือว่าเป็นการแสวงหาผลประโยชน์โดย
มิชอบ และเป็นการกระท าที่ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 

 

กรณีท่ี 3 

 วิชัย ผู้ประมูลงานสร้างตึกส านักงานของสถานที่ราชการแห่งหนึ่งเดินทางมาเพ่ืออวยพรปีใหม่
ให้กับนายสุทิน รองอธิบดีผู้ดูแลโครงการก่อสร้างตึกที่นายวิชัยเคยประมูลได้ นายวิชัยยื่นกระเช้าผลไม้ 
พร้อมทั้งคะยั้นคะยอให้นายสุทินรับซองเงินสดที่เป็นสินน้ าใจเล็กน้อยส าหรับเพ่ือนๆ ข้าราชการในส่วนที่
ดูแลโครงการนี้น าไปแบ่งกัน นายสุทินจะท าอย่างไรดีกับเหตุการณ์นี้.... 
 ข้อสรุป: ถึงแม้ว่าประชาชนมีความตั้งใจที่จะน าของขวัญมาให้ข้าราชการตามธรรมเนียม
ปฏิบัติ แต่ต้องระมัดระวังมูลค่าของขวัญแต่ละราย จะต้องจ่ายไม่เกิน 3,000 บาท ตามที่มติของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนดไว้ หากท่านไม่ทราบที่มา ราคา หรือไม่แน่ใจว่าของขวัญชิ้นนั้นๆ จะรับไว้
ได้หรือไม่ ท่านไม่ควรรับของขวัญนั้น สอดคล้องตามประมวลจริยธรรมฯ ข้อ 6(1) คือ ข้าราชการต้อง 
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ละเว้นจากการแสวงหาผลประโยชน์ที่มิชอบโดยเฉพาะไม่เรียกร้องหรือยอมรับของขวัญของตนเอง รับให้
ญาติ หรือให้คนอื่นมารับแทนตน ไม่ว่าจะก่อนหรือหลังการปฏิบัติหน้าที่ ยกเว้นเป็นการให้โดยชอบธรรม
เนียมปฏิบัติ หรือที่ให้ตามประเพณีแชอย่างเหมาะสมแก่บุคคลทั่วไป 
 
 

กรณีท่ี 4 
 นางสาว ก นักแสดงละครโทรทัศน์ชื่อดังเดินทางมาติดต่อราชการที่ส่วนราชการแห่งหนึ่ง 
ขณะนั้นเองมีหญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ พระภิกตุ และชายตาบอดเดินเข้ามาภายในส านักงาน เจ้าหน้าที่จึง
จัดช่องทางพิเศตให้บุคคลเหล่านั้นได้รับบริการก่อน นางสาว ก จึงให้ผู้จัดการส่วนตัวไปพูดคุยกับ
เจ้าหน้าที่เพ่ือขอเข้าช่องทางพิเศตบ้าง เจ้าหน้าที่หยุดคิดชั่วครู่แล้วบอกกับผู้จัดการส่วนตัว นางสาว ก 
ว่า.......... 
 ข้อสรุป: จากเหตุการณ์นี้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมฯ ข้อ 8(3) ที่ว่าด้วยการให้บริการ
แก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดี ปราศจากอคติ ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลผู้มาติดต่อโดยไม่เป็นธรรมยกเว้น
เป็นการด าเนินการตามมาตรการที่รัฐก าหนดขึ้นเพ่ือขจัดอุปสรรค หรือเป็นการส่งเสริมให้บุคคลสามารถ
ใช้สิทธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอ่ืน หรือเป็นการปฏิบัติที่สมเหตุสมผล เป็นธรรม เป็นที่ยอมรับ
โดยทั่วกัน ซึ่งหน่วยงานใดเห็นว่าผู้รับบริการควรได้รับการบริการเป็นกรณีพิเศต เช่น หญิงตั้งครรภ์ 
คนชรา ผู้พิการ รวมไปถึงพระภิกตุและแม่ชี ควรเปิดเป็นช่องทางพิเศตหรือช่องทางฉุกเฉิน และ
ประกาศให้ผู้รับบริการทราบเป็นการทั่วไป 

 ในส่วนของนางสาว ก ทางเจ้าหน้าที่จะต้องอธิบายให้ผู้จัดการส่วนตัวเข้าใจว่าต้องปฏิบัติ
ตามขั้นตอนของทางราชการ เพราะนางสาว ก ไม่อยู่ในข่ายที่ควรได้รับบริการในช่องทางพิเศต แม้จะ
เป็นนักแสดงชื่อดังก็ต้องได้รับบริการในช่องประชาชนทั่วไป โดยไม่เลือกปฏิบัติและไม่เอ้ือประโยชน์แก่
บุคคลใดเป็นพิเศต 
 



 

 

 
 

การด าเนินการตามยุทธศาสตร์                  
การป้องกันและปราบปราม                      

การทุจริตในภาครัฐ 
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การด าเนินการตามยุทธศาสตร ์
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

1. ความหมาย 

 การด าเนินการตามยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ คือ การ
ด าเนินการด้านป้องกันการทุจริตของกรมทางหลวงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต และยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริต กระทรวงคมนาคม 
โดยจัดท ายุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของกรมทางหลวง และจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมทางหลวง โดยให้หน่วยงานในสังกัดใช้เป็น
แนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน และรายงานผลตามแผนส่งให้กองการเจ้าหน้าที่ 
เพ่ือรวบรวมเป็นภาพรวมของกรมทางหลวง เสนอคณะกรรรมการจริยธรรมประจ ากรมทางหลวง ก่อน
เสนออธิบดีเห็นชอบ และรายงานหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้องต่อไป 

2. ความเป็นมา 

 ในประเทศไทย ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาเรื้อรังและยิ่งทวีความรุนแรงและมีความ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ส่งผลกระทบในวงกว้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ และการ
พัฒนาประเทศ แม้ว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยจะแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่น้อยลง ทั้งนี้
เนื่องจากสาเหตุที่ท าให้การทุจริตยังคงเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทย ประกอบด้วยปัจจัยทางด้าน
พ้ืนฐานโครงสร้างสังคมไทย ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง  (Vertical Relation) 
หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
โดยเฉพาะในหมู่เครือญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง นอกจากนี้ ยังคงมีปัจจัยด้านกระแสโลกาภิวัตน์ส่งผลให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม ท าให้สังคมยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม 
ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและอ านาจ เมื่อเกิดค่านิยมดังกล่าว ก็เปรียบเสมือนปัจจัยผลักที่ท าให้
บุคคลที่มีอ านาจและอิทธิพลกระท าการทุจริต  ดังนั้นเมื่อพ้ืนฐานของสังคมไทยเป็นเช่นนี้ ผนวกกับการ
ท างานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือ
ความพยายามที่กล่าวมาข้างต้น ไม่สามารถท างานได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 
 ด้วยสาเหตุดังกล่าวข้างต้น ทุกภาคส่วนจึงต้องตระหนักต่อปัญหาการทุจริตที่จะส่งผล
กระทบต่อความมั่นคงของชาติ รวมถึงเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือเป็นกลไกขับเคลื่อนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  จากความส าคัญดังกล่าวข้างต้น จึงน ามาสู่การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
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ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2560) โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้มี
แนวทางในการขับเคลื่อนกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่มีการบูรณาการความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วน ในการยกร่างยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 
2556 – 2560) เป็นการขับเคลื่อนหลักจากองค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ต่อต้านการทุจริต นอกจากนี้ได้มาจากการทบทวนงานวิจัยและงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ             
ผลการประเมินการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ          
ที่ 1 (พ.ศ. 2551 – 2555) ส าหรับข้อมูลพ้ืนฐาน ประกอบด้วย ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์
ทุจริตคอร์รัปชัน สถานการณ์ท่ีเป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยหลังจากรับฟังความคิดเห็นและทบทวนงานวิจัยและงานวิชาการดังกล่าว
ข้างต้น สรุปข้อคิดเห็นสังเคราะห์และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวางแผนเชิงกลยุทธ์  ส าหรับการ
ก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 –
2560) 
 ส าหรับ ในการจัดท ายุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรมทางหลวง      
กองการเจ้าหน้าที่จะด าเนินการทบทวนยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐของกรมทางหลวงในปีที่ผ่านมา ให้มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปราม
การทุจริต กระทรวงคมนาคม  
 ทั้งนี้ กองการเจ้าหน้าที่ได้จัดท ายุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐของกรมทางหลวง พ.ศ. 2559 – 2560 (ฉบับ
ปรับปรุงเพ่ิมเติม) โดยปรับปรุงจากยุทธศาสตร์ฉบับเดิม พ.ศ. 2556 – 2559 ปรับปรุงภายใต้กรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) และ
ยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงคมนาคม มาประกอบการจัดท ายุทธศาสตร์
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ของกรมทางหลวง พ.ศ. 2559 – 2560 (ฉบับปรับปรุง) และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐของกรมทางหลวง พ.ศ. 2559  

3. กฎหมายและระเบียบที่เกีย่วข้อง 

1) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
2) ยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้อง  
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2.1)  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 
2556 – 2560) 

วิสัยทัศน์ 
 “สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม และร่วมป้องกันและปราบปราม
การทุจริต เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ” 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1. เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในประโยชน์ของสาธารณะของเจ้าหน้าที่รัฐ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง และบุคลากรในหน่วยงานต่อต้าน
การทุจริต 

2. เพ่ือพัฒนาระบบบริหารการต่อต้านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการ
เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กับแผน
ยุทธศาสตร์ระดับองค์กรของหน่วยงานต่อต้านการทุจริต   รวมทั้งมีแนวทาง
ขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม 

3. เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก และมาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต เกิดความไว้วางใจและเชื่อมั่นในความปลอดภัย 

4. เพ่ือยกระดับสมรรถนะการด าเนินงานของหน่วยงานต่อต้านการทุจริตในด้านการ
ทุจริตให้เท่าทันกับสถานการณ์และได้มาตรฐานสากล 

 มีจ านวน 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยน 

  ฐานความคิดของคนในทุกภาคส่วนในการรักษาประโยชน์ 
  สาธารณะ 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการการท างานของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตและ 
  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. เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบของบุคลากรส่วนราชการในการต่อต้านการทุจริต 
2. เพ่ือให้เกิดการบูรณาการการท างานร่วมกันของหน่วยงานในสังกัด กระทรวง

คมนาคม 
3. เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก และมาตรการที่สนับสนุนให้เกิดการป้องกันการทุจริต 
4. เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจด้านการต่อต้านการทุจริต 

ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การท างาน 4 ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยน 

  ฐานความคิดของคนในทุกภาคส่วนในการรักษาผลประโยชน์ 
  สาธารณะ 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการท างานของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริต และ 
  พัฒนาครือข่าย 

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปราม 
      การทุจริต 

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากร 

2.3) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมจริยธรรมและการป้องกัน                   
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐของกรมทางหลวง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560 (ฉบับปรับปรุง)  

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1. เพ่ือให้บุคลากรของกรมทางหลวงตระหนักถึงความส าคัญและปฏิบัติตนตาม                

หลักคุณธรรมและจริยธรรม หลักธรรมาภิบาล การด ารงชีวิตตามรอยพระยุคลบาท                     
พระบรมราโชวาท และหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนการปฏิบัติงานภายใต้วินัย
ข้าราชการพลเรือนและประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและจรรยาข้าราชการ
กรมทางหลวง 

2. เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายทุกภาคส่วนของสังคมในการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ 
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3. เพ่ือเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการองค์กรและระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคลที่เอ้ืออ านวยให้เกิดระบบการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม 

4. เพ่ือส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการปฏิบัติงานและด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต และการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยน 

   ฐานความคิดของคนในทุกภาคส่วนในการรักษาผลประโยชน์    
   สาธารณะ 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการท างานของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตและ 
  พัฒนาเครือข่าย 

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก และมาตรการที่สนับสนุนให้เกิดการ 
  ป้องกันทุจริต 

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากร 

4. การด าเนินการของกรมทางหลวง  

  กรมทางหลวง เห็นความส าคัญของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จึงได้ด าเนินการ
ขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 –
2560) โดยจัดท ายุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐของกรมทางหลวง เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวง สามารถน า
แนวทาง และมาตรการตามยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าว ไปใช้เป็นกรอบทิศทางการให้ความร่วมมือ และ
ด าเนินการด้านส่งเสริมจริยธรรมและการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่
การปฏิบัติของหน่วยงานในสังกัดได้ ดังนี้ 

๑) ส านักงาน ป.ป.ช. ได้จัดสัมมนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐไปสู่การปฏิบัติทุกภาคส่วน เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 ส านักงาน 
ป.ป.ช. และคณะที่ปรึกษาจากสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ได้จัดท าร่างยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2560) โดยยุทธศาสตร์ฯ 
ดังกล่าวจะเป็นเครื่องมือชี้น าการพัฒนาเครือข่ายภาคีทุกภาคส่วนในด้านกระบวนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตที่ยั่งยืนและต่อเนื่อง ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เน้นการสร้างปัจจัย
ขับเคลื่อนการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนใน
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สังคม มีคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นแกนกลางประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

๒) กระทรวงคมนาคมได้จัดท าโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือซักซ้อมความเข้าใจและ
ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครั ฐ ไปสู่การปฏิบัติของ
กระทรวงคมนาคม เพ่ือชี้แจงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสาระส าคัญและกลไกในการขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2560) 
ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 ณ ห้องสวัสดิ์วรวิถี กรมทางหลวง 
ประกอบด้วย ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ซึ่งรับผิดชอบเกี่ยวกับงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต/งาน
คุ้มครองของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม และข้าราชการของส านัก /กองใน
สังกัดส านักงานรัฐมนตรีและส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

๓) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงคมนาคม ได้น าผลการประชุมจัดท าร่าง
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงคมนาคม และเชิญผู้แทนส่วนราชการใน
สังกัดมาประชุมเพ่ือพิจารณาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงคมนาคมอีก
ครั้ง เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุม 1 ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ที่ประชุมได้
พิจารณาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นปรับปรุงร่างที่เสนอ หลักจากนั้นศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
ได้ด าเนินการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าวส่งให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคมตรวจสอบ 
และเพ่ิมเติมรายละเอียดของแผนงานโครงการของแต่ละยุทธศาสตร์ที่ก าหนด และน ามาเป็นภาพรวม
ของ “ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกระทรวงคมนาคม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 – 2560” 

๔) กลุ่มงานส่งเสริมจริยธรรม กองการเจ้าหน้าที่ กรมทางหลวง ได้น าร่างแผนยุทธศาสตร์
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ของกรมทางหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2559 มาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม ให้มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2560) และ
ยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงคมนาคม (พ.ศ. 2557 – 2560) โดย
น าเสนอที ่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจ ากรมทางหลว ง เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558              
ณ ห้องประชุมสารศาสตร์ศิริลักษณ์ กรมทางหลวง เพ่ือพิจารณาเห็นชอบยุทธศาสตร์ฯ (ฉบับปรับปรุง
เพ่ิมเติม พ.ศ. 2559 – 2560) 

๕) กลุ่มงานส่งเสริมจริยธรรม กองการเจ้าหน้าที่ กรมทางหลวง น าแผนยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐของ
กรมทางหลวง (ฉบับปรับปรุงเพ่ิมเติม พ.ศ. 2559 – 2560) และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐของกรมทางหลวง ประจ าปี
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งบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมติที่ประชุมเสนออธิบดีเห็นชอบ ก่อนแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานในสังกัด
กรมทางหลวงรับทราบและถือปฏิบัติ พร้อมแจ้งก าหนดการส่งแผนและรายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ  

๖) ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวงต้องน าแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐของกรมทางหลวง ประจ าปี
งบประมาณ จัดท าเป็นแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ ในระดับหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณนั้น 
พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ส่งให้กลุ่มงานส่งเสริมจริยธรรม กองการเจ้าหน้าที่  
เพ่ือรวบรวมจัดท าเป็นรายงานผลการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐของกรมทางหลวง เสนออธิบดีเห็นชอบ และรายงานผลการ
ด าเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาพรวมของกรมทางหลวง ส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงคมนาคม ทุก 6 เดือน และ 12 เดือนของปีงบประมาณ 
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กลุ่มงานส่งเสรมิจริยธรรม  
กองการเจ้าหน้าท่ี 
      

5. แผนผังขั้นตอนการจัดท ายุทธศาสตร์และแผนปฏิบตัิการส่งเสริมคุณธรรมจรยิธรรม
และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐของ                 
กรมทางหลวง 

      ผู้รับผิดชอบ               กระบวนการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองการเจ้าหน้าที่ ศึกษา วิเคราะห์ 
- ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

- ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงคมนาคม 
- ยุทธศาสตร์การส่งเสรมิคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตและประพฤตมิิชอบในภาครัฐของกรมทางหลวง (ฉบับเดมิ) 
 

 

ในกรณีที่แผนยุทธศาสตร์เดิมยังสามารถใช้ได้อยู่ กองการเจ้าหน้าที่จะใช้
ยุทธศาสตร์เดมิเป็นหลักในการจดัท าร่างแผนปฏิบตัิการประจ าปี                      

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาเห็นชอบ  

 

กองการเจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกเสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัตกิาร
ส่งเสริมคณุธรรมฯ ท่ีผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการ

จริยธรรมแล้ว เสนออธิบดีเห็นชอบ 

กองการเจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกแจง้ ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวง                  
ทางสารบรรณอเิล็กทรอนิกส์ เพื่อรับทราบแผนยุทธศาสตร์และ                

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคณุธรรมฯ ระดับกรม                                                        
และใหจ้ัดท าแผนปฏิบตัิการส่งเสรมิคุณธรรมฯ ในระดับหน่วยงาน  

กองการเจ้าหน้าที่จัดท าร่างยุทธศาสตร์การส่งเสริมคณุธรรมฯ พร้อมร่าง
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคณุธรรมฯ ประจ าปีงบประมาณ เสนอที่ประชุม
คณะกรรมการจรยิธรรมประจ ากรมทางหลวง เพื่อพิจารณาเห็นชอบ 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
๑) กองการเจ้าหน้าที่ ศึกษา วิเคราะห์ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงคมนาคม และ
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐของกรมทางหลวง (ฉบับเดิม)  เพ่ือจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ ให้เป็น
ปัจจุบัน (โดยระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์ฯ กรม จะก าหนดตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบการการทุจริต) 

๒) กองการเจ้าหน้าที่จัดท าร่างยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรมฯ พร้อมร่างแผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรมฯ ประจ าปีงบประมาณ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจ ากรมทางหลวง
พิจารณาเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ 

๓) ในกรณีที่แผนยุทธศาสตร์เดิมยังสามารถใช้ได้อยู่ กองการเจ้าหน้าที่จะใช้ยุทธศาสตร์เดิมเป็น
หลักในการจัดท าร่างแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ ประจ าปี เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
จริยธรรมพิจารณาเห็นชอบ  

๔) กองการเจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกเสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ ที่
ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมแล้ว เสนออธิบดีเห็นชอบ 

หน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวง จัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบ              

ในภาครัฐของหน่วยงาน ส่งให้กองการเจ้าหน้าที่ ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวงด าเนินการโครงการ/กิจกรรม 
ที่ได้วางไว้ตามแผนปฏิบัติการฯ ของหน่วยงานท่ีตั้งไว้ 

 

หน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวงศึกษาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏบิัติการ
ส่งเสริมจรยิธรรมฯ ตามที่กองการเจ้าหน้าท่ีแจ้งเวียน หรือจากเว็บไซต์                 
กรมทางหลวง  การบริหารงานภาครัฐ  ป้องกันและปราบปราม                
การทุจริต  ยุทธศาสตร/์แผนปฏิบัติการ  แผนปฏิบตัิการรายป ี 

 (โดยศึกษาจากยุทธศาสตร์/วัตถุประสงค/์มาตรการ และโครงการหรือ
กิจกรรมของแผนปฏิบัติการฯ ระดับกรม ที่ระบุหน่วยงานผูร้ับผดิชอบ              

และค่าเป้าหมายตัวช้ีวัดระดับหนว่ยงานไว้) 
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๕) กองการเจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกแจ้งทุกหน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวงทางสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือรับทราบแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ ระดับกรม 
และให้จัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ ในระดับหน่วยงาน  

๖) หน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวง ศึกษาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ 
ตามที่กองการเจ้าหน้าที่แจ้งเวียน หรือจากเว็บไซต์กรมทางหลวง โดยดาวน์โหลดได้ที่ (เว็บไซต์
กรมทางหลวง  การบริหารงานภาครัฐ  ป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ยุทธศาสตร์/
แผนปฏิบัติการ  แผนปฏิบัติการรายปี (โดยศึกษาจากยุทธศาสตร์/วัตถุประสงค์/มาตรการ
และโครงการหรือกิจกรรมของแผนปฏิบัติการฯ ระดับกรม ที่ระบุหน่วยงานผู้รับผิดชอบและ           
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดระดับหน่วยงานไว้) 

๗) หน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวง จัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐของหน่วยงาน ส่งให้กองการเจ้าหน้าที่ 
ตามระยะเวลาที่ก าหนด  

๘) หน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวงด าเนินการโครงการ/กิจกรรมที่ได้วางไว้ ตามแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรมฯ ของหน่วยงานที่ตั้งไว้ ภายในรอบปีงบประมาณ 
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6. แผนผังขั้นตอนการจัดท ารายงานผลตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจรยิธรรม 
และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ                     
ของกรมทางหลวง 

     ผู้รับผิดชอบ                          กระบวนการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กองการเจ้าหน้าทีจ่ัดท าบันทึกแจง้ก าหนดการส่งรายงานผล                               
การด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการฯ ให้ทุกหน่วยงานทราบทุกครั้ง                                     

ทางสารบรรณอเิล็กทรอนิกส ์

หน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวง ศึกษารูปแบบการรายงานผลได้จาก            
แนวทางการรายงานผลการปฏิบัตกิารฯ ท่ีหน้าเว็บไซด์กรมทางหลวง              

โดยดาวนโ์หลดได้ที่ (เว็บไซต์กรมทางหลวง   การบริหารงานภาครัฐ  

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต รายงานผลการด าเนินการ) 

 
 

 

หน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวงจัดท าการรายงานผลตามแผนปฏบิตัิการฯ 
ทุก 3 เดือน (4 รอบ) ตามแบบฟอร์มรายงานที่ก าหนด โดยลงนามผู้รายงาน

และผูร้ับรองในส่วนท้ายของรายงานผลให้เรียบร้อย ก่อนจัดท าบันทึก                  
ส่งใหก้องการเจ้าหน้าที ่

กองการเจ้าหน้าทีน่ าข้อมลูการรายงานผลด าเนินการของแต่ละหน่วยงาน           
มาจัดท าเป็นรายงานผลการด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติการฯ ในภาพรวม

ระดับกรม เสนออธิบดีเห็นชอบผลการด าเนินงาน 

กองการเจ้าหน้าที่น าข้อมลูการรายงานผลด าเนินการของกรมทางหลวง        
จัดท าเป็นรายงานผลด้านการป้องกันและปราบกรามการทุจรติของ                     

กรมทางหลวง เพื่อส่งใหศู้นย์ปฏิบตัิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงคมนาคม  
หรือหน่วยงานอื่นที่ร้องขอข้อมูลผลด าเนินการด้านส่งเสริมจริยธรรม                

และป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรมทางหลวง 
 

กลุ่มงานส่งเสรมิจริยธรรม 
  กองการเจ้าหน้าท่ี 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                        
๑) กองการเจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกแจ้งก าหนดการส่งรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ 

ให้ทุกหน่วยงานทราบทุกครั้ง ทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
๒) หน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวง สามารถศึกษารูปแบบการรายงานได้จากแนวทางการรายงาน

ผลการปฏิบัติการฯ ที่หน้าเว็บไซด์กรมทางหลวง โดยดาวน์โหลดได้ที่ (เว็บไซต์กรมทางหลวง   

การบริหารงานภาครัฐ  ป้องกันและปราบปรามการทุจริต  รายงานผลการด าเนินการ)  
๓) หน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวงจัดท าการรายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ ทุก 3 เดือน (4 รอบ) 

ตามแบบฟอร์มรายงานที่ก าหนด โดยลงนามผู้รายงานและผู้รับรองในส่วนท้ายของรายงานผล
ให้เรียบร้อย ก่อนจัดท าบันทึกส่งให้กองการเจ้าหน้าที่ 

๔) กองการเจ้าหน้าที่จะน าข้อมูลการรายงานผลด าเนินการของแต่ละหน่วยงานมาจัดท าเป็น
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ในภาพรวมระดับกรม เสนออธิบดีเห็นชอบผล
การด าเนินงาน  

๕) กองการเจ้าหน้าที่น าข้อมูลการรายงานผลด าเนินการของกรมทางหลวง จัดท าเป็นรายงานผล
ด้านการป้องกันและปราบกรามการทุจริตของกรมทางหลวง เพ่ือส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวงคมนาคม และหน่วยงานอื่นที่ร้องขอข้อมูลผลด าเนินการด้านส่งเสริม
จริยธรรมและป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรมทางหลวง 

 
ระยะเวลาในการรายงานผล 

 ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวงจัดท ารายงานผลการด าเนินการตามแผน               
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)) 

 ครั้งที่ 1 - 3 ส่งรายงานผลให้กองการเจ้าหน้าที่ทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น 
ยกเว้นครั้งที่ 4 ส่งเป็นเอกสารฉบับจริงให้กองการเจ้าหน้าที่ เพ่ือจะได้สรุปเป็นรายงานผลในภาพรวม
กรมทางหลวง ส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) กระทรวงคมนาคม และหน่วยงานอ่ืนที่
ร้องขอต่อไป 
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ค าอธิบาย 
แบบรายงานผลการด าเนินงาน 

 มาตรการ  หมายถึง มาตรการตามที่ระบุในแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐของหน่วยงาน เช่น  ส่งเสริมให้บุคลากร
ของกรมทางหลวงทุกระดับ ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล รวมทั้งให้
ปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท พระบรมราโชวาท และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, ส่งเสริมให้บุคลากร
ของกรมทางหลวงปฏิบัติงานภายใต้กรอบวินัยข้าราชการพลเรือน ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
และจรรยาข้าราชการกรมทางหลวง เป็นต้น  

 ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานตามแผน  หมายถึง  การตั้งค่าเป้าหมายการปฏิบัติงานในระดับ
วัตถุประสงค์ หรือในระดับโครงการ  ซึ่งเป็นการบ่งบอกให้ทราบถึงเป้าหมายที่จะด าเนินการตามโครงการ
นั้นๆ 
 โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการตามมาตรการ  หมายถึง โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ
ภายใต้มาตรการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันและปราบปราม                    
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐของหน่วยงาน และได้ด าเนินการภายในปีงบประมาณของ
แผนปฏิบัติการฯ   
 ผลการด าเนินงาน  หมายถึง  ผลการด าเนินงานโครงการ หรือมาตรการ ตามแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐของ
หน่วยงาน ในรอบของการรายงาน  โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ผลผลิตและผลลัพธ์ 
 ผลผลิต  หมายถึง  ผลการด าเนินการที่เป็นผลส าเร็จเชิงปริมาณหรือคุณภาพ 
 ผลลัพธ์  หมายถึง ผลการด าเนินการที่เป็นผลส าเร็จที่มีผลกระทบในวงกว้างต่อกลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้รายงาน  หมายถึง ผู้รับผิดชอบจัดท ารายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐของหน่วยงาน
นั้นๆ 
 ผู้รับรอง  หมายถึง ผู้อ านวยการของหน่วยงาน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ก ากับดูแล
การรายงานการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐของหน่วยงาน 



 

 

 



 

 
 

 

การประเมินคุณธรรมและ               
ความโปร่งใสการด าเนินงาน             

ของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) 
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การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity & Transparency Assessment : ITA)  

1. ความหมาย 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  คือ การ
ด าเนินการของส านักงาน ป.ป.ท. ที่ก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐต้องเข้ารับการประเมินใน 3 ส่วน คือ 
การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน, การประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียกับหน่วยงาน และการประเมินตามหลักฐานแสดงการด าเนินงานของหน่วยงานตามแบบส ารวจ
ที่ก าหนด เพ่ือประเมินค่าคะแนนสรุปเป็นผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ  

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของกรมทางหลวง  คือ การ
ด าเนินการให้หน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวงที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการประเมินฯ ในส่วนของการ
ประเมิน ทั้ง 3 ส่วน โดยกองการเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้ด าเนินการเป็นไปตามแผนงานและกรอบระยะเวลาที่ผู้ประเมินก าหนดไว้ พร้อมศึกษาวิเคราะห์ 
ประมวลผลและสรุปข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดท าเอกสารส าหรับการประเมินทั้ง                
3 ส่วน ส่งให้ผู้รับผิดชอบโครงการ เพ่ือเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐของกรมทางหลวง 

 

2. ความเป็นมา 

การปฏิรูประบบราชการไทยเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕ และการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ท าให้หน่วยงานภาครัฐมีการน าหลัก
ธรรมาภิบาล (Good Governance) มาปรับใช้ในการด าเนินภารกิจ เพ่ือความสอดคล้องกับยุคสมัยและตอบสนอง
ต่อความต้องการของประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นเรื่องความโปร่งใส (Transparency) 
ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่รัฐบาลพยายามผลักดันให้เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานทั่วประเทศ  เพราะ
ความโปร่งใสเป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงถึงการเปิดเผยและตรงไปตรงมาของการปฏิบัติงาน ทั้งยังเป็นเครื่องมือ          
ที่สังคมจะรับรู้ถึงปัญหาการฉ้อราษฎร์บังหลวงและมีส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาร่วมกันได้            
อย่างสะดวก 

จากความส าคัญดังกล่าว ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้ตระหนักถึงสถานการณ์ความรุนแรงและผลกระทบที่เกิดจากปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่นในปัจจุบัน จึงก าหนดทิศทางและนโยบายที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานทุกภาคส่วน โดยด าเนินการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรม
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และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment 
- ITA) จากการท าความร่วมมือแบบทวิภาคีกับประเทศสาธารณรัฐเกาหลี เกี่ยวกับประเด็นการบูรณาการ
แนวคิดการประเมินคุณธรรมในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity Assessment) ขององค์การ
ต่อต้านการทุจริตและสิทธิพลเมือง (Anti - Corruption and Civil Rights Commission : ACRC) แห่ง
สาธารณรัฐเกาหลีประยุกต์เข้ากับดัชนีชี้วัดความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย เพ่ือ
ก าหนดเป็นกรอบแนวคิดและสังเคราะห์เป็นดัชนีหลัก ตัวชี้วัด และประเด็นในการส ารวจต่างๆ ให้การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นการสร้างเครื่องมือการประเมิน                 
ที่ผนวกหลักการประเมินเชิงภาพลักษณ์ (Perception - Based) เข้ากับหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - 
Based) โดยมุ่งหวังให้เกิดการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรมในหน่วยงานภาครัฐ และให้มีการจัดระดับ 
Integrity Assessment ตามผลที่ได้รับจากการประเมินดังกล่าว เพ่ือเผยแพร่สร้างความเข้าใจถึงประโยชน์
ในการเข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่สามารถน าข้อมูล
ผลการประเมินไปช่วยในการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของ
หน่วยงานตนเองได้อย่างเหมาะสม รวมถึงสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริตของประเทศ
ได้อีกทางหนึ่ง เพ่ือให้แต่ละหน่วยงานน าข้อมูลผลการประเมินไปวางแผนการพัฒนาและยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานตนเองได้อย่างเหมาะสม  ตลอดจนสามารถใช้
เป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นของประเทศได้อีกทางหนึ่ง  ประการส าคัญคือ สามารถ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจนเป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล สร้างภาพลักษณ์เชิงบวกโดยรวมต่อหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยต่อไปในอนาคต 

 ทั้งนี ้ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส านักงาน ป.ป.ช. ได้มอบหมายให้ส านักงาน ป.ป.ท.
รับผิดชอบด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จ านวน
ทั้งสิ้น ๖๕๗ หน่วยงาน ได้แก่ 

1. หน่วยงานภาครัฐระดับกรม (ส่วนกลาง) จ านวน ๑๔๗ หน่วยงาน 
2. ส่วนราชการระดับจังหวัด ๗๖ จังหวัด จ านวน 228 หน่วยงาน 
(ประกอบด้วย ส านักงานจังหวัด ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด) 
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน ๗๖ หน่วยงาน 
๔. เทศบาลนคร จ านวน ๓๐ หน่วยงาน 
๕. องค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ จ านวน ๒ หน่วยงาน 
๖. เทศบาลเมือง จ านวน ๑๗๔ หน่วยงาน 
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เพ่ือให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของส านักงาน ป.ป.ท. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สะท้อนภาพลักษณ์ตามความเป็นจริง 
และเกิดผลลัพธ์อันเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ จึงมอบหมายให้โรงเรียนนายร้อยต ารวจ
เป็นที่ปรึกษาโครงการและด าเนินการประเมินความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้โครงการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment - ITA ) 

โดยกรมทางหลวงเข้ารับการประเมินฯ มาตั้งแต่แรกเริ่มการประเมิน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 โดยเป็นหน่วยงานน าร่องที่เข้ารับการประเมิน จนปัจจุบันที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องเข้ารับ
การประเมิน  โดยกรมทางหลวงเป็นหน่วยงานภาครัฐระดับกรม(ส่วนกลาง) 1 ใน 657 หน่วยงาน              
ที่ต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมฯ และตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 การประเมินนี้มาเป็นตัวชี้วัด
ในค ารับรองปฏิบัติราชการของกรมทางหลวง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นตัวชี้วัดที่ 8 ระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มีค่าน้ าหนักอยู่ที่ร้อยละ 5 

3. กฎหมายและระเบียบที่เกีย่วข้อง 

- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมและ
กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

- ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
พ.ศ. 2546 

- คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและ           
การค านวณราคากลาง (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) ศูนย์ก ากับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ส านักงาน ป.ป.ช.  

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5)                              
พ.ศ. 2545 

- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552       
- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต            

พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (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. กรอบแนวคิดและขอบเขตการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงาน          
ของหน่วยงานภาครัฐ 

4.1 กรอบแนวคิดของการประเมิน 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
& Transparency Assessment) เป็นการประยุกต์แนวคิดของการประเมินคุณธรรมการด าเนินงาน 
(Integrity Assessment) ขององค์การต่างประเทศที่ประสบความส าเร็จคือ องค์การต่อต้านการทุจริต 
(Anti - Corruption and Civil Rights Commission : ACRC) จากสาธารณรัฐเกาหลี และบูรณาการเข้า
กับดัชนีวัดความโปร่งใสของส านักงาน ป.ป.ช. โดยได้ก าหนดเป็นกรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและสังเคราะห์เป็นองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ               
และจ าเป็นในการประเมิน โดยจ าแนกองค์ประกอบหลักเป็นองค์ประกอบย่อย ประเด็นการประเมินและ
แปลงไปสู่ค าถามที่ใช้ในการสอบถามความคิดเห็นหรือรวบรวมจากข้อมูล เอกสาร/หลักฐานของหน่วยงาน 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency 
Assessment) แบ่งเป็น ๕ องค์ประกอบ ดังนี้ 

1) ความโปร่งใส (Transparency) ประเมินจากความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการหรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ  และจากข้อมูลเอกสาร/
หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

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
ข้อเท็จจริงในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 ๕) คุณธรรมในการท างาน (Work Integrity) ประเมินจากความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงานภาครัฐที่มีต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน 

โดยสรุปแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ซึ่งได้ก าหนดองค์ประกอบในการประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรม
ของประเทศไทยเป็นหลัก รวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานภาครัฐ ซึ่ง
สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร 
หรือเกิดจากลักษณะงานที่เอื้อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นและการรับสิ่งของต่างๆ  ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็น
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วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยม  และวัฒนธรรมของ
องค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร  แม้การสร้างความตระหนัก
ถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ภายในองค์กรจะเป็นสิ่งที่ยากต่อการด าเนินงาน  แต่เป็นสิ่งส าคัญที่ต้องสร้างต้องท าให้เกิดขึ้นเพ่ือน าไป             
สู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน  น าไปสู่การท าให้สังคม ชุมชน และประเทศ            
เกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตคอร์รัปชั่น และเกิดแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริต ไม่ยอมรับให้
มีการทุจริตในสังคม ชุมชน โดยปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานโดยเฉพาะในหน่วยงานภาครัฐของ
ประเทศ จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นในการรณรงค์และเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กรที่ให้ความส าคัญกับการ
ด าเนินงานที่มีความโปร่งใส ยึดหลักคุณธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต โดยผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสการด าเนินงานจะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐมีข้อมูลผลการด าเนินงานด้านความโปร่งใส 
ความรับผิดชอบ การทุจริตคอร์รัปชั่นขององค์กร และทราบถึงประเด็นในการพัฒนา  ปรับปรุงวิธีการ
ด าเนินงานที่น าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงยิ่งขึ้น  พัฒนาสู่การ
เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีวัฒนธรรมคุณธรรมที่เข้มแข็งในการด าเนินงาน ซึ่งได้รับการยอมรับจาก
ผู้รับบริการ เจ้าหน้าที่ภายในองค์กร เกี่ยวกับการด าเนินงานที่มีความซื่อสัตย์สุจริตขององค์กร เป็นแบบอย่าง
ของหน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ และประการส าคัญ คือ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ จะเป็นกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ที่จะส่งผลต่อการจัดอันดับดัชนี
ภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นของประเทศ (Corruption Perception Index : CPI) โดยองค์กรความโปร่งใสนานาชาติ 
ให้มีคะแนนเพิ่มขึ้นน าไปสู่การจัดอันดับที่ดีขึ้นได้อีกทางหนึ่ง 

4.2 ขอบเขตของการประเมิน 

1) ด้านบุคลากร (การจัดเก็บข้อมูลบุคลากรเพ่ือประกอบการประเมินตามแบบที่ ๑) 
แบบประเมินการรับรู้ส าหรับบุคลากรภายในหน่วยงาน (Internal Integrity and Transparency Assessment) 
โดย “บุคลากร” หมายถึง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ฯลฯ สังกัดส่วนราชการ ที่เข้ารับ
การประเมินที่เคยปฏิบัติงานในหน่วยงานนั้นๆ อย่างน้อย ๑ ปี ผู้ประเมินจะท าการส ารวจโดยสุ่มตัวอย่าง 
(Sample Survey Research) ด้วยขนาดตัวอย่างที่สอดคล้อง เหมาะสม และมีลักษณะของความเป็น     
ตัวแทนที่ด ี

2) ด้านผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (การจัดเก็บข้อมูลเพ่ือประกอบการประเมินตาม
แบบที่ ๒) แบบประเมินการรับรู้ส าหรับผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน  (External 
Integrity and Transparency Assessment) โดย “ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย” หมายถึง ผู้ที่ติดต่อ
ราชการกับหน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน เช่น ผู้ที่เป็นคู่สัญญา ผู้ขออนุมัติ อนุญาต ผู้มารับบริการ ฯลฯ 
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โดยผู้ประเมินจะท าการส ารวจโดยสุ่มตัวอย่าง (Sample Survey Research) ด้วยขนาดตัวอย่างที่สอดคล้อง 
เหมาะสม และมีลักษณะของความเป็นตัวแทนที่ดี 

3) การจัดเก็บข้อมูลเอกสารหลักฐานประกอบข้อค าถามตามแบบประเมินแบบที่ ๓ 
แบบส ารวจเชิงประจักษ์ส าหรับหน่วยงาน (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment) 
ใช้ข้อมูลในปีงบประมาณปัจจุบัน  เว้นแต่ข้อค าถามท่ีก าหนดให้ใช้เอกสารหลักฐานของปีงบประมาณอ่ืน 

แนวทางการประเมินผล 
ผู้ประเมิน (ที่ปรึกษาโครงการฯ) ส่วนราชการที่เข้ารับการประเมิน 

๑. ประสานหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินเพ่ือ 
     ๑.๑ ขอรายชื่อข้าราชการ/เจ้าหน้าที ่                        
ในสังกัด จ านวน ๒ คน เพ่ือเป็นผู้ประสานงาน                               
ประจ าหน่วยงาน 
     ๑.๒ ขอข้อมูลเจ้าหน้าที่ของรัฐ/พนักงาน/
ลูกจ้างของหน่วยงานตามจ านวนที่ผู้ประเมิน
ก าหนด 
     ๑.๓ ขอข้อมูลผู้เข้ารับบริการ/ผู้มีส่วนได้  
ส่วนเสียกบัหน่วยงานตามจ านวนที่ผู้ประเมิน
ก าหนด 
      ๑.๔ ให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินตอบ
ค าถามและรวบรวมข้อมูลหลักฐานประกอบ           
ตามแบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (แบบ
ประเมิน Evidence Based) พร้อมแนบเอกสาร 
หรือหลักฐานที่เก่ียวข้อง ส่งให้ผู้ประเมินตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

๒. ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลและประมวลผล
คะแนนระดับคุณธรรมและความโปร่งใสฯ               
ทั้ง 3 แบบ 

 ๓. จัดส่งผลคะแนนการประเมินของแบบส ารวจ
การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (แบบประเมิน 
Evidence Based) ให้ทุกหน่วยงานทราบ    
เพ่ือให้อุทธรณ์ผลคะแนน 

๑. จัดส่งข้อมูลให้ผู้ประเมินดังนี้ 
   ๑.๑ รายชื่อข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ในสังกัด                
จ านวน ๒ คน เพ่ือเป็นผู้ประสานงาน                        
ประจ าหน่วยงาน 
    ๑.๒ ข้อมูลเจ้าหน้าที่ของรัฐ/พนักงาน/ลูกจ้าง
ของหน่วยงานตามจ านวนที่ผู้ประเมินก าหนด 
     ๑.๓ ข้อมูลผู้เข้ารับบริการ/ผู้มีส่วนได้                
ส่วนเสียกับหน่วยงานตามจ านวนที่ผู้ประเมิน
ก าหนด 
       ๑.๔ ตอบและส่งแบบส ารวจใช้หลักฐาน 
เชิงประจักษ์ (แบบประเมิน Evidence Based) 
พร้อมทั้งแนบข้อมูลหลักฐานประกอบตามแบบ
ส ารวจเชิงประจักษข์องหน่วยงาน ส่งให้แก่                 
ผู้ประเมินตามระยะเวลาทีก่ าหนด 

๒. ให้ความร่วมมือกับผู้ประเมินเข้าท าการส ารวจ            
การรับรู้ส าหรับบุคลากรภายในหน่วยงาน 

3. รับทราบคะแนนการประเมินของแบบส ารวจ            
การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (แบบประเมิน 
Evidence Based) จากผู้ประเมิน 

4. ท าการอุทธรณ์ผลการประเมินคุณธรรม            
และความโปร่งใสฯ เบื้องต้นตามระยะเวลาที่               
ผู้ประเมินก าหนด 

 



95 

 

 

แนวทางการประเมินผล 
ผู้ประเมิน (ที่ปรึกษาโครงการฯ) ส่วนราชการที่เข้ารับการประเมิน 

๔. รับและพิจารณาการอุทธรณ์ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสฯ จากหน่วยงาน                     
ที่เข้ารับการประเมินฯ  

๕. ประมวลผลคะแนนรวมทั้ง 3 แบบ                  
และจัดส่งผลการประเมินคุณธรรมและ              
ความโปร่งใส พร้อมข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาการด าเนินงานให้แต่ละหน่วยงานทราบ 

 ๖. จัดส่งผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของทุกหน่วยงาน ให้แก่ส านักงาน
ป.ป.ท. 

5. รับทราบผลคะแนนรวมของการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส พร้อมข้อเสนอแนะ           
ในการพัฒนาการด าเนินงานของหน่วยงาน 

 
4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคะแนน 

 คณะที่ปรึกษาจะด าเนินการส ารวจตามระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส             
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA)  ด้วยแบบประเมิน
ตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. หรือส านักงาน ป.ป.ท. ก าหนด คือ 

1) แบบประเมิน Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT) เป็นการประเมิน
จากข้อคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานภาครัฐเกี่ยวกับวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture) 
และคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity) ใช้วิธีการส ารวจโดยการสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า 
(Face to Face Interview) หรือการส ารวจทางไปรษณีย์ 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) หรือการส ารวจ
ทางไปรษณีย์ด้วยขนาดของตัวอย่างที่เหมาะสม และมีลักษณะของความเป็นตัวแทนที่ดีตามหลักวิชาการ 

3) แบบประเมิน Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment (EBIT) 
เป็นการประเมินการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับความโปร่งใส 
(Transparency) และวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture) โดยหน่วยงานภาครัฐตอบค าถาม
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ตามความเป็นจริงในแบบประเมินโดยแนบเอกสารหรือหลักฐานประกอบหรืออ้างอิงโดยใช้แบบประเมิน             
๑ ชุดต่อ ๑ หน่วยงาน 

5. ดัชนีและเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ 

 ดัชนีและเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment) มีเนื้อหาและรายละเอียดจากการสังเคราะห์
และประยุกต์จากแนวคิดขององค์การต่อต้านการทุจริตและสิทธิพลเมือง (Anti - Corruption and Civil 
Rights Commission : ACRC) จากสาธารณรัฐเกาหลีบูรณาการเข้ากับดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐของส านักงาน ป.ป.ช. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

5.1 รายละเอียดดัชนี 

 ดัชนีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด า เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment) มีจ านวน ๕ ดัชนี โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ๑) ความโปร่งใส (Transparency) ประเมินจากความคิดเห็นของประชาชน ผู้รับบริการ หรือ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ และจากข้อมูลเอกสารหลักฐาน
เชิงประจักษ ์(Evidence Based) บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 ๒) ความพร้อมรับผิด (Accountability) ประเมินจากความคิดเห็นของประชาชน ผู้รับบริการ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ 
 ๓) ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption - Free Index) ประเมินจาก 
การรับรู้ของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ 
 ๔) วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture) ประเมินจากความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่
ภายในหน่วยงานภาครัฐ และจากข้อมูลเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) บนพ้ืนฐาน
ของข้อเท็จจริงในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 ๕) คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity) ประเมินจากความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่
ภายในหน่วยงานภาครัฐที่มีต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน 
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 1) ดัชนีความโปร่งใส (Transparency) 
 ดัชนีความโปร่งใส หมายถึง การปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงานที่มีความโปร่งใส 
การมีระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ด้วยความเป็นธรรม 
และจริยธรรมในการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ โดยประเมินจากมุมมองความคิดเห็นของผู้รับบริการ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและจากหลักฐานเชิงประจักษ์ บนพ้ืนฐานข้อเท็จจริงจากเอกสารหลักฐานต่างๆ 
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน โดยแบ่งเป็น 2 ตัวชี้วัดหลัก 9 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 
 1.1) การด าเนินงานขององค์กร (Organization Operation) ประเมินจากมุมมองการ
รับรู้ของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและจากหลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับการให้และเปิดเผย
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรฐานการปฏิบัติงาน ความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ การมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการ และการ
เข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 
 1.2) ระบบการร้องเรียนขององค์กร (Organization Complaint System) ประเมินจาก
มุมมองการรับรู้ของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและจากหลักฐานเชิงประจักษ์ เกี่ยวกับระบบ              
การร้องเรียนของหน่วยงาน โดยแบ่งเป็นประเด็นการประเมิน ได้แก่ การตอบสนองข้อร้องเรียน ช่องทาง             
การร้องเรียนและการแจ้งผลร้องเรียน 

 2) ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability) 
 ดัชนีความพร้อมรับผิด หมายถึง การปฏิบัติราชการตามภารกิจของเจ้าหน้าที่มีความ
รับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตน โดยค านึงถึงความส าเร็จของงาน ดัชนีนี้จะวัดระดับความรับผิดชอบ
ตามการปฏิบัติหน้าที่ (Accountability on Duties) ของผู้ปฏิบัติงาน คือ เจ้าหน้าที่ของรัฐในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ และพฤติกรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
โดยมุ่งผลส าเร็จของงาน โดยประเมินจากมุมมองความคิดเห็นของผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของหน่วยงาน  มี 1 ตัวชี้วัด คือ ความรับผิดชอบตามการปฏิบัติหน้าที่ 

 3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – Free Index) 
 ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน หมายถึง พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของ
รัฐที่มีการด าเนินการโดยเป็นธรรมและโปร่งใส เป็นไปตามกระบวนการมาตรฐานในระหว่างการส่งมอบ
บริการหรือขั้นตอนการให้บริการ ไม่เลือกปฏิบัติเมื่อได้รับการเสนอเงื่อนไขพิเศษหรือจูงใจ เพ่ือให้ได้มา
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 เพ่ือแลกเปลี่ยนกับการด าเนินงาน หรือการ
ให้บริการที่เป็นพิเศษจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงการรับรู้เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ
เป็นพิเศษ เพ่ือผลประโยชน์ตอบแทนบางอย่างส าหรับตนเองและพวกพ้องหรือบุคคลอื่นๆ 
 3.2) ประสบการณ์ตรงการทุจริต (Experienced Corruption) ประเมินจากความคิดเห็น
ที่เป็นประสบการณ์ตรงที่เก่ียวกับการถูกร้องขอให้เงินพิเศษ เรี่ยไร ขอรับบริจาค ความบันเทิงต่างๆ หรือ
ผลประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ให้บริการเพื่อแลกเปลี่ยนกับการด า เนินงาน หรือการ
ให้บริการจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ 

 4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture) 
 ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร หมายถึง หน่วยงานภาครัฐมีการปฏิบัติราชการตาม
ภารกิจของหน่วยงานที่ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม จรรยาวิชาชีพ และการมีระบบ
การต่อต้านการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ ดัชนีนี้เป็นการประเมินการรับรู้จากมุมมองของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานและจากข้อเท็จจริงของเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ของหน่วยงาน ตลอดจนข้อมูลการถูก           
ชี้มูลความผิดจากส านักงาน ป.ป.ช. และส านักงาน ป.ป.ท. มาใช้ประเมิน แบ่งเป็น 2 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
 4.1) วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture) ประเมินการรับรู้จากมุมมองของเจ้าหน้าที่
ในหน่วยงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามประมวลจริยธรรมขององค์กร โดยยึด
ความส าเร็จ ความมีมาตรฐาน ความมีคุณภาพ ความโปร่งใสและตรวจสอบได้เป็นหลักในการปฏิบัติงาน 
 4.2) การต่อต้านการทุจริตขององค์กร (Anti-Corruption Practices) ประเมินการรับรู้
จากมุมมองของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เกี่ยวกับกระบวนการด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต การเผยแพร่แนวความคิดการต่อต้านการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ระบบการป้องกัน
การทุจริตภายในหน่วยงาน กระบวนการตรวจสอบและลงโทษผู้กระท าความผิด การรับเงินพิเศษ การ
ขอรับบริจาค การอ านวยความสะดวก การรับของขวัญ การรับเงิน และการรับสิทธิประโยชน์ในเทศกาล
ต่างๆ 
 ส่วนการประเมินข้อเท็จจริงจากเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ของหน่วยงานนั้น
เกี่ยวกับกระบวนการด าเนินการเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน การรวมกลุ่มเพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใส และ
การด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตลอดจนการถูกชี้มูลความผิดจากส านักงาน ป.ป.ช. 
และส านักงาน ป.ป.ท. ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

 5) ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) 
 ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน หมายถึง ระบบการบริหารงานของหน่วยงานที่มี           
การบริหารจัดการที่ด ียึดระบบคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน มุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวม  ดัชนีนี้
เป็นการวัดระบบการบริหารงานภายในหน่วยงาน ในเรื่องของการบริหารงานบุคคล (Personnel Management) 
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ยึดหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้แก ่การสรรหา การพัฒนาและการรักษาทรัพยากรมนุษย์ การบริหาร
งบประมาณ (Budget Execution) ยึดหลักความคุ้มค่า หมายถึง หน่วยงานมีการใช้จ่ายงบประมาณ
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการและตรงตามวัตถุประสงค์ การใช้จ่ายงบประมาณ และความเป็นธรรม
ในการมอบหมายงาน (Fairness in Work Assignment) ยึดหลักการค านึงถึงความรู้ 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 ค่าน  าหนักดัชนีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานภาครัฐ 

 โดยคณะผู้วิจัยจะค านวณคะแนนจากข้อค าถามตามแบบที่ส านักงาน ป.ป.ช. และ
ส านักงานป.ป.ท. ก าหนด ทั้ง 5 ด้าน ดังนี้ 

ตาราง แสดงค่าน  าหนักดัชนี 

ดัชนี ค่าน  าหนัก (ร้อยละ) 
1. ความโปร่งใส (Transparency) 26 
2. ความพร้อมรับผิด (Accountability) 18 
3. ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption –                
    Free Index) 

22 

4. วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture) 16 
5. คุณธรรมการทางานในหน่วยงาน (Work Integrity) 18 

รวม 100 
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5.3 เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ               

 เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ เป็นการให้คะแนนจากการประเมินผลแบบส ารวจความคิดเห็นบุคลากรในหน่วยงาน (Internal Integrity 
& Transparency Assessment : IIT) แบบส ารวจความคิดเห็นผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External 
Integrity & Transparency Assessment : EIT) และแบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based 
Integrity & Transparency Assessment : EBIT)  โดยคณะที่ปรึกษาได้ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์
ในการประมวลผล โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติในรูปแบบร้อยละ (Percent) และค่าเฉลี่ย (Mean) ที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการด าเนินการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 1) การให้คะแนนตามแบบส ารวจความคิดเห็นบุคลากรในหน่วยงาน (Internal Integrity 
& Transparency : IIT) และแบบส ารวจความคิดเห็นผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(External 
Integrity & Transparency : EIT) เป็นการให้คะแนนตามค าตอบของผู้รับการประเมิน ซึ่งมีลักษณะเป็น
ตัวเลือก ๒ หรือ ๔ ตัวเลือก โดยท าการแทนค่าค าตอบในแต่ละข้อค าถามเป็นค่าคะแนน ระหว่าง 0 - 100 
ตามตัวเลือกท่ีมีความแตกต่างกัน 
 2) การให้คะแนนตามแบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based Integrity 
& Transparency : EBIT) เป็นการให้คะแนนตามค าตอบของหน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน รวมไปถึง
ความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารหลักฐานประกอบที่หน่วยงานจัดส่งมาพร้อมกับแบบส ารวจ โดย
ก าหนดให้แต่ละค าถามมีคะแนนระหว่าง 0 - 100 คะแนน 
 3) การค านวณคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 255๙ 
 3.๑) การค านวณคะแนนจากแบบส ารวจความคิดเห็นบุคลากรในหน่วยงาน (Internal       
Integrity & Transparency : IIT)  มีดังนี้ 1) คะแนนแต่ละข้อค าถาม หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของข้อค าถาม
นั้น 2) คะแนน IIT ของดัชนี หมายถึง ผลรวมของคะแนนแต่ละข้อค าถาม IIT ในดัชนี 
 3.๒) การค านวณคะแนนจากแบบส ารวจความคิดเห็นผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(External Integrity & Transparency : EIT) มีดังนี้ 1) คะแนนแต่ละข้อค าถาม หมายถึงคะแนนเฉลี่ยของ
ข้อค าถามนั้น 2) คะแนน EIT ของดัชนี หมายถึง ผลรวมของคะแนนแต่ละข้อค าถาม EIT ในดัชนี 
 3.๓) การค านวณคะแนนจากแบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based 
Integrity & Transparency : EBIT) ได้แก่ คะแนน EBIT ของดัชนี หมายถึง ผลรวมของคะแนนแต่ละข้อ
ค าถาม EBIT ในดัชนี 
 3.๔) การค านวณคะแนนของดัชนี คะแนนของดัชนี หมายถึง ร้อยละของผลรวม
คะแนน IIT, EIT และ EBIT ในดัชนี 
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 3.๕) การค านวณคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (คะแนน ITA) คะแนน ITA หมายถึง ผลรวมของคะแนนดัชนีที่ถ่วงค่าน้ าหนัก 

 กรณีไม่สามารถให้คะแนนได้ เช่น 
 1) หน่วยงานไม่ได้มีภารกิจหรือไม่มีการถูกวัดในข้อค าถาม/ประเด็นส ารวจ/ตัวชี้วัดย่อย/
ตัวชี้วัดนั้น 
 2) ตัวอย่างที่จะน ามาใช้วิเคราะห์ในข้อค าถาม/ประเด็นส ารวจ/ตัวชี้วัดย่อย/ตัวชี้วัดนั้น 
มีจ านวนน้อยกว่าจ านวนตัวอย่างที่มีความเหมาะสมทางสถิติ 

 กรณีข้างต้นจะไม่น าข้อค าถามนั้นมาร่วมค านวณคะแนน 

6. เกณฑ์การแปลผลคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ 

 ค่าคะแนนของผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด า เนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ มีค่าคะแนนระหว่าง 0 – 100 คะแนน วิเคราะห์ข้อมูลโดยให้น้ าหนักแต่ละข้อค าถามในแบบส ารวจ
จาก 3 แหล่ง ได้แก่ แบบส ารวจความคิดเห็นบุคลากรในหน่วยงาน (Internal Integrity & Transparency 
Assessment : IIT) แบบส ารวจความคิดเห็นผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External Integrity & 
Transparency Assessment : EIT) และแบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based Integrity 
& Transparency Assessment : EBIT) โดยเกณฑ์การให้คะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

80 – 100    คะแนน = มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานสูงมาก 
60 – 79.99 คะแนน = มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานสูง 
40 – 59.99 คะแนน = มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานปานกลาง 
20 – 39.99 คะแนน = มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานต่ า 
  0 – 19.99 คะแนน = มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานต่ ามาก 
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7. แผนผังขั นตอนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐของกรมทางหลวง 

   ผู้รับผิดชอบ                                                   กระบวนการ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อธิบดีมอบหมายให้กองการเจ้าหนา้ที่เป็นผู้รับผิดชอบ                   
ด าเนินการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment - ITA) 

กองการเจ้าหน้าที่ศึกษา วิเคราะห ์รูปแบบการประเมินทีไ่ดร้ับจาก
ที่ปรึกษาโครงการฯ และจัดท าบันทึกแจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง     

ส่งข้อมูลส าหรับการประเมินในแตล่ะแบบให้กับกองการเจ้าหน้าที่                  

ที่ปรึกษาโครงการฯแจ้งรายละเอียดและก าหนดการด าเนินงาน                               
ของการประเมินคุณธรรมฯ ให้กรมทางหลวงรับทราบ 

กองการเจ้าหน้าที่รวบรวม วิเคราะห์ และเรียบเรียงจดัท า   
เอกสารส าหรับข้อมูลทั้ง 3 ส่วน เสนออธิบดีเห็นชอบ                        

ก่อนจัดส่งข้อมูลใหท้ี่ปรึกษาโครงการฯ ตามก าหนดเวลา                      
เพื่อน าไปด าเนินการและประมวลผลคะแนนคุณธรรมและ               
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของกรมทางหลวงต่อไป 

1) ข้อมูลบุคลากรของ
หน่วยงาน (ให้หน่วยงานใน
สังกัดส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง            
ส่งข้อมูลบุคลากรของหน่วยงาน 
ได้แก่ ช่ือ-สกุล,ต าแหน่ง,              
สังกัด และเบอร์โทรศัพท)์               
ให้กองการเจ้าหน้าที่ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด                        
 

2) ข้อมูลผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย (ให้หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องส่งข้อมูลผูม้ีส่วนได้ 
ส่วนเสยี และส านักงานพัฒนา
ระบบบรหิาร (สพร.) จัดส่งข้อมูล
ผู้รับบริการจากกรมทางหลวง 
ได้แก่ ช่ือ-สกุล/ ช่ือบริษัท, ที่อยู่ 
และเบอร์โทรศัพท์) 
 

3) แบบส ารวจหลกัฐานเชิง
ประจักษ์ พร้อมเอกสารหลักฐาน
อ้างอิง (ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ร่วมประเมินตามแบบส ารวจการ
ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ พร้อม
แนบเอกสารหลักฐานยืนยันในส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ
หน่วยงาน เพื่อรวบรวมจดัท าเป็น
ผลการด าเนินงานภาพรวมของ            
กรมทางหลวง   

 กลุ่มงานส่งเสริมจริยธรรม 
 กองการเจ้าหน้าท่ี 
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กรณีอุทธรณ์ กองการเจ้าหน้าทีป่ระสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องใน
ส่วนท่ีต้องการเพิ่มคะแนน เพื่อขอหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องเพิ่มเติม

ช้ีแจงการด าเนินงานของกรมทางหลวงในข้อที่ไม่ไดค้ะแนน น ามา
จัดท าแบบค าขออุทธรณ์พร้อมแนบหลักฐานดังกลา่ว เสนออธิบดี

พิจารณาเห็นชอบ ก่อนส่งให้ท่ีปรกึษาโครงการฯ 

ที่ปรึกษาโครงการฯ รับและพิจารณาการอุทธรณ์ และประมวลผล
คะแนนรวม ท้ัง 3 ส่วน ก่อนจัดท ารายงานสรุปผลคะแนน                 

การประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสฯ พร้อมข้อเสนอแนะ                 
การพัฒนาการท างานของกรมทางหลวง ให้กรมทางหลวง               

และส านักงาน ป.ป.ท. ทราบ  

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส จะเป็นตัวช้ีวัด      
ระดับคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ ในการด าเนินการจัดท าค ารับรองการปฏบิัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณของกรมทางหลวง 

ที่ปรึกษาโครงการฯ ประมวลคะแนนและแจ้งผลประเมินในส่วน
ของการส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ให้กรมทางหลวงรับทราบ             
ผลคะแนน และใหส้ามารถอุทธรณ์คะแนนหลักฐานเชิงประจักษ์ 

ได้ตามระยะเวลาที่ผู้ประเมินก าหนด                
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ขั นตอนการปฏิบัติงาน 

1. ที่ปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมฯ ส่งหนังสือแจ้งกรมทางหลวง เรื่องรายละเอียดการ
ด าเนินการและก าหนดการจัดส่งข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่ต้องเข้ารับการประเมิน เพ่ือการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจ าปีงบประมาณ 

2. กองการเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการประเมินคุณธรรมฯ ของกรมทางหลวง ตามที่
อธิบดีมอบหมาย 

3. กองการเจ้าหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบการประเมิน และประสานงานด า เนินการจัดเก็บ
ข้อมูลทั้ง 3 แบบ ได้แก่ ข้อมูลบุคลากรของกรมทางหลวง, ข้อมูลผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์การด าเนินงานของกรมทางหลวง และเอกสารหลักฐาน
อ้างอิงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4. กองการเจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดส่งข้อมูล ส าหรับใช้ในการ
ประเมินทั้ง 3 ส่วน ตามที่ปรึกษาโครงการฯ ก าหนด 

4.1 การเก็บข้อมูลบุคลากรกรมทางหลวง กองการเจ้าหน้าที่ด าเนินการแจ้งขอข้อมูล
บุคลากรจากหน่วยงานในสังกัดส่วนกลาง 29 หน่วยงาน โดยให้ระบุ ชื่อ-สกุล, 
ต าแหน่ง และเบอร์โทรศัพท์ ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด ส่งให้กองการเจ้าหน้าที่ เพื่อ
รวบรวมเตรียมส่งให้ที่ปรึกษาโครงการฯ (ทางที่ปรึกษาโครงการฯ จะส่งเจ้าหน้าที่
โครงการเข้ามาทอดแบบสอบถามให้บุคลากรกรมทางหลวงร่วมประเมินกรมฯ โดย
กองการเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้ประสานงานการด าเนินการดังกล่าวฯ) 

4.2 การเก็บข้อมูลผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กองการเจ้าหน้าที่ด าเนินการแจ้ง
ขอข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลผู้รับบริการจาก
ส านักงานพัฒนาระบบบริหาร (สพร.) ได้แก่ชื่อ-สกุล/ชื่อบริษัท, ที่อยู่ และเบอร์
โทรศัพท์ ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด เพ่ือรวบรวมเตรียมส่งให้ที่ปรึกษาโครงการฯ 

4.3 การตอบแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์การด าเนินงานของกรมทางหลวง 
พร้อมเอกสารหลักฐานอ้างอิง  กองการเจ้าหน้าที่ด าเนินการแจ้งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องร่วมประเมินตามแบบส ารวจการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ พร้อมให้แนบ
เอกสารหลักฐานอ้างอิง ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของหน่ วยงาน เพ่ือ
รวบรวมจัดท าเป็นผลการด าเนินงานภาพรวมของกรมทางหลวงเตรียมส่งให้ที่
ปรึกษาโครงการฯ 

5. กองการเจ้าหน้าที่จะรวบรวม วิเคราะห์ และเรียบเรียงข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
จัดท าเอกสารส าหรับข้อมูลทั้ง 3 ส่วน เสนออธิบดีเห็นชอบ ก่อนจัดส่งข้อมูลให้ที่ปรึกษา
โครงการฯ ตามก าหนดเวลา เพ่ือน าไปด าเนินการและประมวลผลคะแนนคุณธรรมและความ
โปร่งใสการด าเนินงานของกรมทางหลวงต่อไป 
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6. ที่ปรึกษาโครงการฯ ประมวลคะแนนและแจ้งผลการประเมินในส่วนของการส ารวจการใช้หลักฐาน           
เชิงประจักษ์ ให้กรมทางหลวงรับทราบ  

7. กรมทางหลวงสามารถอุทธรณ์ผลคะแนนได้ โดยส่งหลักฐานอ้างอิงเพ่ิมเติมในข้อที่ต้องการขอ
เพ่ิมคะแนน กรณีอุทธรณ์ กองการเจ้าหน้าที่ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนที่ต้องการ
เพ่ิมคะแนน เพ่ือขอหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติมชี้แจงการด าเนินงานของกรมทางหลวงในข้อที่
ไม่ได้คะแนน น ามาจัดท าแบบค าขออุทธรณ์พร้อมแนบหลักฐานดังกล่าว เสนออธิบดีพิจารณา
เห็นชอบ ก่อนส่งให้ที่ปรึกษาโครงการฯ 

8. ที่ปรึกษาโครงการฯ รับและพิจารณาการอุทธรณ์ และประมวลผลคะแนนรวมทั้ง 3 ส่วน 
(คะแนนประเมินจากความคิดเห็นของบุคลากรกรมทางหลวง, คะแนนประเมินความคิดเห็น
ของผู้รับบริการ/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมทางหลวง และคะแนนการประเมินแบบส ารวจ
หลักฐานเชิงประจักษ์ของกรมทางหลวง) และจัดท ารายงานสรุปผลคะแนนการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสฯ พร้อมข้อเสนอแนะการพัฒนาการท างานของกรมทางหลวง แจ้งให้กรมทางหลวง
และส านักงาน ป.ป.ท. ทราบ 

9. ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมฯ น ามาเป็นตัวชี้วัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในการด าเนินการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณของกรมทางหลวง 



 

 

 



 

 

 
 

การประเมินมาตรฐาน                 
ความโปร่งใสและตรวจสอบได้                  

ของส่วนราชการ ส านักงาน ก.พ. 
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การประเมินมาตรฐานความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของส่วนราชการ   

1. ความหมาย 

 การประเมินมาตรฐานความโปร่งใสและตรวจสอบได้  หมายถึง การด าเนินการให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าข้อมูลเอกสารหลักฐานตามรายละเอียดการประเมินมาตรฐานความโปร่งใส
ส่งมายังกองการเจ้าหน้าที่เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ พร้อมประมวลผลเพ่ือสรุปผลการประเมินมาตรฐาน   
ความโปร่งใสในภาพรวมของกรม น าเสนอคณะกรรมการฯ ก่อนส่งส านักงาน ก.พ. 

 

2. ความเป็นมา 

ตามท่ีคณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2553 เห็นชอบเครื่องมือวัดความโปร่งใส
และตรวจสอบได้ และส านักงาน ก.พ.ได้ด าเนินการส่งเสริมให้ทุกส่วนราชการมีความรู้ความเข้าใจใน
หลักการและขั้นตอนเกี่ยวกับการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสและประเมินตนเองเพ่ือพัฒนาการด าเนินการ
ของส่วนราชการให้มีความโปร่งใสเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  ต่อมาส านักงาน ก.พ. ได้พัฒนาตัวชี้วัด
มาตรฐานความโปร่งใส  โดยบูรณาการตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานอื่นๆ ได้แก่ ส านักงาน ป.ป.ช.  
ส านักงาน ก.พ.ร. และส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ซึ่ง อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการเสริมสร้าง
จริยธรรมเพ่ือราชการใสสะอาด ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 28 มกราคม 2558 เห็นชอบ 
“เครื่องมือวัดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของส่วนราชการ” ที่พัฒนาเกณฑ์การสร้างมาตรฐาน       
ความโปร่งใสขึ้น 

 

3. กฎหมายและระเบียบที่เกีย่วข้อง 

- มติคณะรัฐมนตรีเมื่อ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ เห็นชอบเครื่องมือวัดความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ของส่วนราชการตามที่ส านักงาน ก.พ. เสนอ และให้ส่วนราชการน าไปปรับใช้ตาม        
ความเหมาะสม   

- หนังสือส านักงาน ก.พ. เรื่องการประเมินผลมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ 

- คู่มือแนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ 

 

4. คณะกรรมการประเมินผลการจัดท ามาตรฐานความโปร่งใสของกรมทางหลวง 

1. องค์ประกอบ 

1.1  รองอธิบดี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ประธานคณะกรรมการ   
1.2  ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและกระบวนงาน กรรมการ 

1.3  ผู้เชี่ยวชาญด้านความโปร่งใสและการตรวจสอบได ้ กรรมการ 
1.4  ผู้แทนกลุ่มผู้ใช้บริการ  กรรมการ   
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 1.5 นักวิชาการอิสระ  กรรมการ   
1.6  ผู้แทนสื่อมวลชน  กรรมการ 

1.7  ............................  กรรมการและ 
     เลขานุการ 

1.8  .............................  กรรมการและ 
     ผู้ช่วยเลขานุการ 

2.  อ านาจหน้าที่ 

   2.1  ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผลการจัดท ามาตรฐานความโปร่งใสของกรม.......ใน  
4 มิติหลัก 13 ตัวชี้วัดย่อยตามคู่มือแนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในองค์กร 

2.2 ด าเนินการอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

5. หลักเกณฑ์การประเมิน 

เกณฑ์การให้คะแนนประเมินตัวชี้วัดมาตรฐานความโปร่งใส 

 การประเมินมาตรฐานความโปร่งใสในแต่ละตัวชี้วัดเป็นการประเมินแบบขั้นบันได เกณฑ์การ
ประเมิน จะพิจารณาจากความก้าวหน้าของงานตามระดับขั้นความส าเร็จ (Milestone) หรือระดับ   
ความสมบูรณ์ในการท างานเพ่ือบรรลุเป้าหมายในแต่ละตัวชี้วัด ตัวชี้วัดหนึ่งประกอบด้วยระดับคะแนน 
0 – 5 จากระดับความสมบูรณ์น้อยไปสู่ระดับความสมบูรณ์มาก 

 

 เกณฑ์การประเมินและระดับคะแนนของ 13 ตัวชี้วัด ใน 4 มิติหลัก มีดังนี้ 

มิติที่ 1 ด้านนโยบาย/ผู้บริหาร และความพยายาม/รเิริ่มของหน่วยงานในการสรา้งความโปร่งใส 

ตัวชี้วัดที่ 1.1  มีนโยบายท่ีชัดเจนเกี่ยวกับความโปร่งใส (ตัวชี้วัดระดับกรม) 
คะแนน เกณฑ์การประเมิน 

0 ไม่มีการก าหนดนโยบายเก่ียวกับความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
1 มีการก าหนดนโยบายเก่ียวกับความโปร่งใสการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมโดย

ผู้บริหารและคณะกรรมการจริยธรรมประจ าส่วนราชการ 
2 1. ตามคะแนนระดับที่ ๑ และ 

2. มีแผนงานด าเนินการตามนโยบายฯ และแนวทางการประเมนิผลตามนโยบาย 
ดังกล่าวเปน็ระยะๆ โดยผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมประจ า 
ส่วนราชการพร้อมทั้งสื่อสารไปยังเจ้าหน้าทีทุ่กระดับด้วยช่องทางต่างๆ 

3 1. ตามคะแนนระดับที่ ๒ และ 
2. มีการก าหนดมาตรการ/วิธีการต่างๆ เพื่อสร้างจิตส านึก และวฒันธรรม 
หน่วยงานด้านความโปร่งใส อาทิ การประชุม การสัมมนา การรณรงค์เผยแพร ่
สื่อต่างๆ การจัดท าคู่มือ เป็นตน้ 
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คะแนน เกณฑ์การประเมิน 
4 1. ตามคะแนนระดับที่ ๓ และ 

2. มีการด าเนินการตามมาตรการ/วิธีการต่างๆ ตามที่ระบุ 
5 1. ตามคะแนนระดับที่ ๔ และ 

2. มีการติดตามและทบทวนการด าเนินการตามนโยบายเป็นระยะๆ พร้อมทั้ง 
จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนนิการประจ าปี 

 

ตัวชี้วัดที่ 1.2  บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมเรื่องความโปร่งใสในองค์กร 

คะแนน เกณฑ์การประเมิน 
0 ผู้บริหารไม่แสดงบทบาทในการสง่เสริมเรื่องความโปรง่ใส 
1 ผู้บริหารให้ความส าคัญกบัการก ากับดูแลการปฏิบัติตาม กฎ ระเบยีบ และข้อบังคับ

จรรยาของหนว่ยงาน 
2 1. ตามคะแนนระดับที่ 1 และ 

2. ผู้บริหารมีการสื่อสารถึงความส าคัญและแนวทางในการด าเนินการสร้าง 
ความโปรง่ใสของหนว่ยงาน 

3 1. ตามคะแนนระดับที่ 2 และ 
2. มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบเรื่องความโปรง่ใสอย่างชัดเจน พร้อมทั้งจัดสรร 
งบประมาณสนับสนุนการด าเนนิงานตามแผนงาน/โครงการ 

4 1. ตามคะแนนระดับที่ 3 และ 
2. ก าหนดกิจกรรมด้านความโปร่งใสเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการรายบุคคล 

5 1. ตามคะแนนระดับที่ 4 และ 
2. มีการก าหนดมาตรการให้คุณใหโ้ทษในการด าเนินการตามนโยบายด้าน 
ความโปรง่ใส 

 

ตัวชี้วัดที่ 1.3  ความพยายาม/ริเริ่มของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส 

คะแนน เกณฑ์การประเมิน 
0 ไม่มีแนวทางหรือกิจกรรมใดๆ เพื่อให้การท างานในหน่วยงานเกิดความโปรง่ใส 
1 มีแนวทางหรือกิจกรรมสง่เสริม/ปลูกจิตส านึกให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวขอ้ง 

ปฏิบัติงานอย่างโปรง่ใส 1 กิจกรรม 
2 มีแนวทางหรือกิจกรรมสง่เสริม/ปลูกจิตส านึกให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวขอ้ง  

ปฏิบัติงานอย่างโปรง่ใส 2 กิจกรรม 
3 มีแนวทางหรือกิจกรรมสง่เสริม/ปลูกจิตส านึกให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวขอ้ง  

ปฏิบัติงานอย่างโปรง่ใส 3 กิจกรรม 
4 มีแนวทางหรือกิจกรรมสง่เสริม/ปลูกจิตส านึกให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวขอ้ง  

ปฏิบัติงานอย่างโปรง่ใส 4 กิจกรรม 
5 มีแนวทางหรือกิจกรรมสง่เสริม/ปลูกจิตส านึกให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวขอ้ง  

ปฏิบัติงานอย่างโปรง่ใสไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรมและต้องมีกิจกรรมใหม่ๆ ที่ไม่เคย 
ท ามาก่อน อย่างน้อย ๒ กิจกรรม 
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มิติที่ 2 ด้านความเปิดเผย การมีระบบตรวจสอบภายในองค์กร และการมีส่วนร่วม 

ตัวชี้วัดที่ 2.1 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

คะแนน เกณฑ์การประเมิน 
0 ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
1 จัดสถานที่/จัดตั้งศนูย์ข้อมูลข่าวสารส าหรับให้บริการข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙ 

แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  เพื่อให้ประชาชนสามารถ 
เข้าตรวจสอบและสบืค้นข้อมูลขา่วสารได้สะดวก รวดเร็ว โดยมผีู้บริหารระดับ  
รองหัวหน้าส่วนราชการรับผิดชอบการปฏิบัติงานเปน็การเฉพาะ พร้อมทั้งมี
ผู้รับผิดชอบเก่ียวกับการให้บริการข้อมูลข่าวสารเปน็การเฉพาะ มีป้ายบอกที่ตั้ง
ศูนย์ฯของชัดเจน 

2 1. ตามคะแนนระดับที่ ๑ และ  
2. มีข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 และข้อมูลเก่ียวกับการก าหนดราคากลาง  
การประกวดราคา ประกาศสอบราคา จัดท าสรปุผลการจัดซื้อจัดจ้างเปน็ราย 
เดือน พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์หน่วยงานหรือช่องทางอื่นๆ ตามความ 
เหมาะสม 

3 1. ตามคะแนนระดับที่ 2 และ  
2. มีข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 ครบถ้วนเป็นปัจจุบนัและจัดท าดชันีข้อมูล 
ข่าวสารไว้ให้บริการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอย่างชัดเจน เพื่อให้การสืบค้นข้อมูลท า 
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 

4 1. ตามคะแนนระดับที่ ๓ และ 
2. จัดเก็บสถิติและสรปุผลการมาใช้บริการ  ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารรายงานให้ 
ผู้บริหารของส่วนราชการทราบอย่างสม่ าเสมอ (รายเดือนหรือรายไตรมาส) และ 
มีการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๗ ในการ 
ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วโดยมีเร่ืองที่สามารถ 
ตอบสนอง หรือให้บริการข้อมูลข่าวสารได้ครบถ้วน ร้อยละ ๑๐๐ 

5 1. ตามคะแนนระดับที่ ๔ และ 
2. เผยแพร่ข้อมูล โดยเฉพาะในประเด็นที่สาธารณะให้ความสนใจส่งผลกระทบ 
ต่อประชาชนโดยตรง และเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานตามภารกิจ (Core  
function) โดยเฉพาะการด าเนนิโครงการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าสงู เช่น รายงาน 
การศึกษา ความเป็นไปได้ของโครงการขนาดใหญ่ รายงานการประเมินคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อมของโครงการขนาดใหญ่  สัญญาสัมปทาน สัญญากบับริษัทเอกชน  
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 เกณฑ์การประเมิน 
0 ไม่มีการก าหนดขั้นตอนและการระยะเวลาการให้บริการ 
1 มีการก าหนดขั้นตอนและการระยะเวลาการให้บริการ 
2 1. ตามคะแนนระดับที่ ๑ และ 

2. ประกาศข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการ เฉพาะภายในสถานที่ให้บริการ 
3 1. ตามคะแนนระดับที่ ๒ และ 

2. มีการจัดล าดบัการ ให้บริการ ก่อน-หลัง และอัตราการให้บริการ  (ถ้ามี) ให้ 
ผู้รับบริการรับทราบอย่างชัดเจนทางช่องทางต่างๆ อาทิ สื่ออิเล็กทรอนิกส์  
หนังสือพิมพ์ วารสาร แผ่นพบั วิทยุ โทรทัศน์ 

4 1. ตามคะแนนระดับที่ ๓ และ 
2. มีช่องทางให้ผู้รับบริการเข้าถึงข้อมูลตามคะแนนระดับที่ 3 ได้อย่างสะดวก  
รวดเร็ว 

5 1. ตามคะแนนระดับที่ ๔ และ 
2. มีระบบป้องกันหรือตรวจสอบการละเว้นไม่ปฏบิัติตามมาตรฐานขั้นตอนที่ 
ก าหนดพร้อมทั้งชี้แจงให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ 

     ตัวชี้วัดที่ 2.3 การมีระบบตรวจสอบภายในที่ด าเนินการตรวจสอบมากกว่าเรื่องเงิน/บัญชี 
คะแนน เกณฑ์การประเมิน 

0 ไม่มีการตรวจสอบภายในของสว่นราชการ 
1 มีการตรวจสอบภายในของส่วนราชการเฉพาะเร่ืองเงิน/บัญช ี
2 มีการตรวจสอบภายในของส่วนราชการมากกว่าเร่ืองเงิน/บัญชี 2 เรื่อง/ด้าน 
3 มีการตรวจสอบภายในของส่วนราชการมากกว่าเร่ืองเงิน/บัญชี 3 เร่ือง/ด้าน 
4 มีการตรวจสอบภายในของส่วนราชการมากกว่าเร่ืองเงิน/บัญชี 4 เร่ือง/ด้าน 
5 มีการน าผลประเมินการตรวจสอบภายในไปใชป้รับปรุงการท างานให้มี 

ประสิทธิภาพและป้องกันการทจุริตประพฤติมิชอบ 

ตัวชี้วัดที่ 2.4 การเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองต่อสาธารณะ 

คะแนน เกณฑ์การประเมิน 
0 ไม่มีการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและผลประเมินการตรวจสอบภายในของ

หน่วยงานต่อสาธารณะ 
1 มีการเผยแพร่ผลการปฏิบตัิงานและผลประเมินการตรวจสอบภายในของ

หน่วยงานภายในหนว่ยงานที่รับผิดชอบ 
2 มีการเผยแพร่ผลการปฏิบตัิงานและผลประเมินการตรวจสอบภายในของ

หน่วยงานภายในหนว่ยงานที่รับผิดชอบ และผูบ้ริหารระดับส านกั/กอง ขึ้นไป 
3 มีการเผยแพร่ผลการปฏิบตัิงานและผลประเมิน  การตรวจสอบภายในของ 

หน่วยงานภายในหนว่ยงานที่รับผิดชอบ และผูบ้ริหารระดับส านกั/กองขึ้นไป     
ต่อสาธารณะอยา่งน้อย ๑ ช่องทาง 
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คะแนน เกณฑ์การประเมิน 

4 มีการเผยแพร่ผลการปฏิบตัิงานและผลประเมิน  การตรวจสอบภายในของ 
หน่วยงานภายในหนว่ยงานที่รับผิดชอบ และผูบ้ริหารระดับส านกั/กองขึ้นไปต่อ 
สาธารณะอย่างน้อย ๒ ช่องทาง 

5 มีการเผยแพร่ผลการปฏิบตัิงานและผลประเมินตรวจสอบภายในของหน่วยงาน 
ภายในหน่วยงาน ที่รับผิดชอบ และผู้บริหารระดบัส านัก/กองขึน้ไป ต่อ 
สาธารณะอย่างน้อย  ๓ ช่องทาง 

ตัวชี้วัดที่ 2.5  การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการ 

คะแนน เกณฑ์การประเมิน 
0 ไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบตัิราชการ 
1 เผยแพร่งานตามภารกิจหลักของหน่วยงานให้สาธารณะชนได้รับทราบโดย 

ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง เชน่ website หรือเอกสารรายงานประจ าปี อาท ิ
- หน่วยงานประเภทนโยบาย/การบริหาร :   เผยแพร่ในประเดน็การก าหนด
นโยบายสาธารณะ 
- หน่วยงานประเภทบงัคับใช้กฎหมาย : เผยแพร่ในประเด็นการควบคุม ก ากับ
ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ การพิจารณาอนุมัติ/
อนุญาตในแต่ละเร่ือง 
- หน่วยงานประเภทสนับสนนุวชิาการ : เผยแพร่ในประเด็นเก่ียวกับกิจกรรม/
โครงการที่จะเปน็ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศตามภารกิจของหน่วยงาน 
- หน่วยงานประเภทบริการ : เผยแพร่ในประเด็นเก่ียวกับการให้บริการตามภารกจิ
หลักของหน่วยงาน 

2 1. ตามคะแนนระดับที่ ๑ และ 
2. มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
(Stakeholder)ที่เก่ียวข้องผ่านช่องทาง และกระบวนการตา่งๆ ในภารกิจหลักไม่
น้อยกว่า ๕๐% 

3 1. ตามคะแนนระดับที่ ๒ และ 
2. มีนโยบายให้ประชาชนและผู้มีสว่นไดส้่วนเสีย (Stakeholder)เข้ามามีส่วน 
ร่วมโดยระบปุระเด็นที่ต้องการสร้างการมีส่วนร่วม ซึ่งต้องเปน็ประเด็นที่มีความ 
สอดคล้องกับภารกิจหลัก 

4 1. ตามคะแนนระดับที่ ๓ และ 
2. ให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมตามภารกิจหลักของหน่วยงานตามนโยบายได้  
๕๐%  โดยประชาชนดังกลา่วอาจมีคุณสมบตัิ เช่น ผู้ทรงคุณวฒุิ นักวิชาการ 
ผู้เชี่ยวชาญ ประชาชนผู้ได้รบัประโยชน์ 

5 1. ตามคะแนนระดับที่ ๔ และ 
2. ให้ประชาชนตามเกณฑ์ที่ระบไุวใ้นระดับ ๔ คะแนนเข้ามามสี่วนร่วมตาม 
ภารกิจหลักของหน่วยงานตามนโยบายได้ ๗๐% ของจ านวนภารกิจที่ด าเนินการ 
ขึ้นไป 
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มิติที่ 3 ด้านการใช้ดุลพินิจ 

ตัวชี้วัดที่ 3.1 การลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
คะแนน เกณฑ์การประเมิน 

0 เจ้าหน้าทีป่ฏิบัติงานโดยใช้ดลุยพินิจส่วนตัว ในการปฏิบัติงาน 
1 มีหลักเกณฑ์หรือแนวทางในการปฏิบัติงานที่อยู่ในภารกิจหลักของหน่วยงาน 
2 1. ตามคะแนนระดับที่ 1 และ 

2. มีคู่มือหรือการก าหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏบิัติงานที่อยู่ในภารกิจหลัก 
ของหน่วยงาน 

3 1. ตามคะแนนระดับที่ 2 และ 
2. มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นระบบ  
ท าให้สามารถสบืค้นได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 

4 1. ตามคะแนนระดับที่ 3 และ 
2. มีการน าข้อมูลมาใชป้ระกอบการตัดสินใจของผู้ปฏบิัติงาน 

5 1. ตามคะแนนระดับที่ 4 และ 
2. มีแนวทางการติดตามทบทวน กฎ ระเบียบ และข้อบังคบัต่างๆ เพื่อน ามา 
ปรับปรุงหลักเกณฑ์แนวทางการปฏิบัติงาน 

 

ตัวชี้วัดที่ 3.2 การลดการใช้ดุลพินิจในการบริหารงานบุคคล 

 3.2.1 การใช้ดุลพินิจในการบริหารงานบุคคล (การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร) 
คะแนน เกณฑ์การประเมิน 

0 ไม่มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาด าเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรของ
หน่วยงาน 

1 มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาด าเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรของหน่วยงาน 
2 1. ตามคะแนนระดับที่ ๑ และ 

2. มีระบบฐานข้อมูลเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานทีถู่กต้องและ 
เป็นปัจจบุัน สามารถน าข้อมูลทีม่ีอยู่มาใช้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 

3 1. ตามคะแนนระดับที่ ๒ และ 
2. มีการจัดท าแผนอัตราก าลงัของหน่วยงานล่วงหนา้ 

4 1. ตามคะแนนระดับที่ 3 และ 
2. มีการวิเคราะห์และจัดท าแนวทางการด าเนนิการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
ของหน่วยงานที่เป็นไปตาม กฎ ระเบียบ และข้อบงัคับที่เก่ียวขอ้ง 

5 1. ตามคะแนนระดับที่ ๔ และ 
2. มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ แนวทางการสรรหาและคัดเลอืกบุคลากร 
และประกาศผลพร้อมระบุเหตุผลอย่างชัดเจน 

 
 
 

 



116 
 

3.2.2 การใช้ดุลพินิจในการบริหารงานบุคคล (การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร) 
คะแนน เกณฑ์การประเมิน 

0 ไม่มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาด าเนินการบรรจุและแต่งตัง้บุคลากรของหน่วยงาน 
1 มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาด าเนินการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรของหน่วยงาน 
2 1. ตามคะแนนระดับที่ ๑ และ 

2. มีระบบฐานข้อมูลเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานทีถู่กต้องและ 
เป็นปัจจบุัน สามารถน าข้อมูลทีม่ีอยู่มาใช้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 

3 1. ตามคะแนนระดับที่ ๒ และ 
2. มีการจัดท าแผน ความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) 

4 1. ตามคะแนนระดับที่ 3 และ 
2. มีการวิเคราะห์และจัดท าแนวทางการด าเนนิการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรของ 
หน่วยงานที่เป็นไปตาม กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 

5 1. ตามคะแนนระดับที่ ๔ และ 
2. มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ แนวทางการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรและ 
ประกาศผลพร้อมระบุเหตุผลอย่างชัดเจน 

 

3.2.3 การใช้ดุลพินิจในการบริหารงานบุคคล (การพัฒนาบุคลากร) 
คะแนน เกณฑ์การประเมิน 

0 ไม่มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน 
1 มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน ที่ครบถ้วนและ 

เป็นปัจจบุัน 
2 1. ตามคะแนนระดับที่ ๑ และ 

2. มีระบบฐานข้อมูลเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานทีถู่กต้องและ 
เป็นปัจจบุัน สามารถน าข้อมูลทีม่ีอยู่มาใช้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 

3 1. ตามคะแนนระดับที่ ๒ และ 
2. มีการจัดท า แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) 

4 1. ตามคะแนนระดับที่ 3 และ 
2. มีการวิเคราะห์และจัดท าแนวทางการประเมินผลการพฒันาบุคลากรของ 
หน่วยงาน 

5 1. ตามคะแนนระดับที่ ๔ และ 
2. มีการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน 
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ตัวชี้วัดที่ 3.3 การมีระบบบริหารความเสี่ยงด้านความโปร่งใส 
คะแนน เกณฑ์การประเมิน 

0 ไม่มีระบบบริหารความเสี่ยงด้านความโปร่งใส 
1 มีการก าหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยงดา้นความโปร่งใส 
2 1. ตามคะแนนระดับที่ ๑ และ 

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสีย่งด้านความโปร่งใส และความเสี่ยงที่อาจเปน็ 
เหตุให้เกิดการทุจริต หรือ ละเว้นการปฏิบัติหน้าทีโ่ดยมิชอบ หรือการปฏิบัติ 
ราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบไม่เพียงพอ ขาดความ 
เชื่อถือ ในความมีคุณธรรม จริยธรรม ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่า 
ผลประโยชน์ส่วนรวม และการไม่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 

3 1. ตามคะแนนระดับที่ ๒ และ 
2. มีการจัดท าแผนหรือกลยุทธ์ และกิจกรรมในการจัดการกับความเสี่ยงด้าน 
ความโปร่งใส 

4 1. ตามคะแนนระดับที่ ๓ และ 
2. มีการด าเนินกิจกรรมตามแผนฯ อย่างเป็นรูปธรรม 

5 1. ตามคะแนนระดับที่ ๔ และ 
2. มีการติดตามผล และก าหนดแนวทางเฝา้ระวังความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ใน 
อนาคต 

 
 

มิติที่ 4 การมีระบบ/กลไกจัดการรับเรื่องร้องเรียน 

ตัวชี้วัดที่ 4.1 การมีหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียน 
คะแนน เกณฑ์การประเมิน 

0 ไม่มีการก าหนดหน่วยงาน/มอบหมายผู้รับผิดชอบโดยตรงในการด าเนินการต่อ 
ข้อร้องเรียน 

1 มีการก าหนดหน่วยงาน/มอบหมายผู้รับผิดชอบโดยตรงในการด าเนินการต่อเรื่อง
ร้องเรียน 

2 1. ตามคะแนนระดับที่ 1 และ 
2. มีช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียนที่สะดวก รวดเร็ว 

3 1. ตามคะแนนระดับที่ 2 และ 
2. มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายในกรมทราบ (วา่ได้มีการ 
มอบหมายหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ) 

4 1. ตามคะแนนระดับที่ 3 และ 
2. มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายในและภายนอกกรมทราบ (วา่ 
ได้มีการมอบหมายหน่วยงาน/ผูร้ับผิดชอบ) 

5 1. ตามคะแนนระดับที่ 4 และ 
2. มีการส่งเร่ืองร้องเรียนให้ผู้รับผิดชอบด าเนนิการ 
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ตัวชี้วัดที่ 4.2 การมีระเบียบปฏิบัติในการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียน 
คะแนน เกณฑ์การประเมิน 

0 ไม่มีการก าหนดระเบียบ/ขั้นตอนในการด าเนนิการต่อเรื่องร้องเรียน 
1 มีการก าหนดระเบียบปฏิบัติในการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียน 
2 1. ตามคะแนนระดับที่ ๑ และ 

2. มีขั้นตอนการปฏิบัติในการด าเนนิการต่อเรื่องร้องเรียน 
3 1. ตามคะแนนระดับที่ ๒ และ 

2. มีการเผยแพร่ระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติต่อเรื่องร้องเรียนให้สาธารณชนทราบ 
4 1. ตามคะแนนระดับที่ ๓ และ 

2. มีการรายงานผลการด าเนนิการต่อเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
5 1. ตามคะแนนระดับที่ ๔ และ 

2. มีการรายงานผลการด าเนนิการต่อเรื่องร้องเรียน 

 

6. แผนผังขั้นตอนการด าเนินการ 

         ผู้รับผิดชอบ         กระบวนการ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษากฎระเบียบ หลักเกณฑ์ คู่มอื หรือ แนวทางการ
ด าเนินการและเอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

กลุ่มงานส่งเสรมิจริยธรรม 
กองการเจ้าหน้าที ่

 

จัดท าบันทึกแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตาม
ตัวช้ีวัด ด าเนินการจัดท าข้อมลูพรอ้มเอกสาร
หลักฐานตามรายละเอียดเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานความโปร่งใส

    ๒. เจ้าหน้าทีก่ลุ่มงาน    
        ส่งเสริมจริยธรรม กจ. 
       (๑ วันท าการ) 

    ๓. เจ้าหน้าทีก่ลุ่มงาน    
       ส่งเสริมจริยธรรม กจ. 
       (๓0 วันท าการ) 

    ๔. เจ้าหน้าทีก่ลุ่มงาน    
        ส่งเสริมจริยธรรม กจ. 
        (15 วันท าการ) 

เร่งรัด ตดิตามและรวบรวมข้อมูลการรายงานจาก 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องภายในเวลาที่ก าหนด 

    ๕. เจ้าหน้าทีก่ลุ่มงาน    
        ส่งเสริมจริยธรรม กจ. 
       (7 วันท าการ) 

ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลการรายงานพร้อมประมวลผลและ
สรุปผลการประเมินผลมาตรฐานความโปร่งใสในภาพรวมของ

กรมทางหลวง 

นัดประชุมคณะกรรมการประเมินผลมาตรฐานความโปร่งใส
พิจารณาประเมินมาตรฐานความโปร่งใส 

4 มิติหลัก 13 ตัวช้ีวัดย่อย ของกรมทางหลวง 
 



119 

 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1. ศึกษากฎระเบียบ หลักเกณฑ์ คู่มือ หรือ แนวทางการด าเนินการและเอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง

2. จัดท าบันทึกแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามตัวชี้วัด ด าเนินการจัดท าข้อมูลพร้อมเอกสาร
หลักฐานตามรายละเอียดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานความโปร่งใส
(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)

3. เร่งรัด ติดตามและรวบรวมข้อมูลการรายงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่ก าหนด

4. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลการรายงาน พร้อมประมวลผลและสรุปผลการประเมินผลมาตรฐาน
ความโปร่งใสในภาพรวมของกรมทางหลวง

5. นัดประชุมคณะกรรมการประเมินผลมาตรฐานความโปร่งใสพิจารณาประเมินมาตรฐาน
ความโปร่งใส 4 มิติหลัก 13 ตัวชี้วัดย่อย ของกรมทางหลวง

6. ประมวลผลและสรุปผลการประเมินผลมาตรฐานความโปร่งใส ตามที่คณะกรรมการฯ เห็นชอบ
พร้อมให้คณะกรรมการฯ ลงลายมือชื่อ

7. จัดท าบันทึกเสนอ อทล. ลงนาม ไปยังส านักงาน ก.พ.
8. จัดส่งรายงานผลการประเมินมาตรฐานความโปร่งใส พร้อมเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง

ไปยังส านักงาน ก.พ.

จัดท าบันทึกเสนอ อทล. ลงนามไปยังส านักงาน ก.พ. 

โดยผ่านผู้บังคับบญัชาตามล าดับขัน้ตั้งแต่ ผู้อ านวยการฝ่าย  

ผอจ. , รทบ. และอทล. 

จัดส่งรายงานฯให้ส านักงาน ก.พ. 

6. เจ้าหน้าทีก่ลุ่มงาน
ส่งเสริมจริยธรรม กจ.
(7 วันท าการ)

ประมวลผลและสรุปผลการประเมนิผลมาตรฐานความ
โปร่งใส ตามที่คณะกรรมการฯ เห็นชอบ พร้อมให้คณะ

กรรมการฯ ลงลายมือช่ือ

7. เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน
  ส่งเสริมจริยธรรม กจ. 
 (7 วันท าการ) 

8. เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน
  ส่งเสริมจริยธรรม กจ. 
 (3 วันท าการ) 



 



 

 

 

 

การจัดท ารายงานสรปุการกระท าที่มีการ
ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมข้าราชการ 
พลเรือน(แบบ จธ 01 และ จธ 02) 
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การจัดท ารายงานสรุปการกระท าที่มีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม 
 (แบบ จธ 01 และ จธ 02) 

1. ความหมาย 
 การรายงานสรุปการกระท าท่ีมีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม หมายถึง การรายงานการจัดท า

รายงานการกระท าท่ีฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ดังนี้ 
ก. เมื่อกองการเจ้าหน้าที่ ได้รับเรื่องการกระท าที่มีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมแต่ละเรื่อง

จากหน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวง กองการเจ้าหน้าที่ จะต้องรายงานไปยังส านักงานผู้ตรวจการ
แผ่นดินทุกเรื่อง ภายใน 15 วันนับแต่ได้รับเรื่อง (จธ 01) 

ข. กองการเจ้าหน้าที่ จัดท ารายงานสรุปเรื่องร้องเรียนการกระท าที่มีการฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรมและผลคืบหน้าการด าเนินการในข้อ ก. รวมทั้งกรณีไม่มีการ้องเรียนตามข้อ ก. ทุกรอบ        
4 เดือนไปยังส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (จธ 02) 

 

2. ความเป็นมา 
1. หนังสือส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่ ผผ ๑๕/ว๑๗  ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓  

แจ้งว่า ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 280 บัญญัติให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน
มีอ านาจหน้าที่ในการเป็นที่ปรึกษา ก ากับ และควบคุมการด าเนินการตามประมวลจริยธรรมของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ จึงขอความร่วมมือมายังส่วนราชการ ให้รายงานการ
กระท าที่มีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ซึ่งมีการร้องเรียนโดยตรงไปยังหน่วยงานของรัฐนั้นๆ ส่งให้
ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ตามแบบรายงานที่ก าหนด 

2. หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๗/๒๙  ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๓  ได้ขอความ
ร่วมมือให้หน่วยงานของรัฐรายงานการกระท าที่มีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ซึ่งมีการร้องเรียนโดยตรง
ไปยังหน่วยงานของรัฐนั้นๆ ส่งให้ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยให้รายงานตามแนวทางและแบบ
รายงานที่ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินก าหนด 

 

3. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

1. หนังสือส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่ ผผ ๑๕/ว๑๗ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ 
2. หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๗/29 ลงวันที่ 16 มนีาคม 2553 
3. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
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4. แผนผังขั้นตอนการด าเนินการ 
 
        ผู้รับผิดชอบ         กระบวนการ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษากฎระเบียบ หลักเกณฑ์ คู่มอื หรือ แนวทางการ

ด าเนินการและเอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

กลุ่มงานส่งเสรมิจริยธรรม 
กองการเจ้าหน้าที ่

 

จัดท าบนัทึกแจ้งเวียนให้หน่วยงานรายงานการฝ่าฝืน

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  

    ๒. เจ้าหน้าทีก่ลุ่มงาน    
        ส่งเสริมจริยธรรม กจ. 
       (๑ วันท าการ) 

    ๓. เจ้าหน้าทีก่ลุ่มงาน    
       ส่งเสริมจริยธรรม กจ. 
       (15 วันท าการ) 

เร่งรัด ตดิตามและรวบรวมข้อมูลการรายงานจาก 
หน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวงภายในเวลาที่ก าหนด 

จัดท าบันทึกเสนอ อทล. ลงนามไปยังเลขาธิการส านัก

ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมข้อมลูรายงานการกระท าท่ีมีการฝ่า

ฝืนประมวลจริยธรรมของกรมทางหลวง (แบบ จธ ๐๒)  

 

จัดส่งรายงานฯให้ส านักงานผู้ตรวจการ

แผ่นดิน 

    6. เจ้าหน้าทีก่ลุ่มงาน    
        ส่งเสริมจริยธรรม กจ. 
       (7 วันท าการ) 

ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสรุปการรายงานการฝ่าฝืนฯ ตามแบบ 
จธ ๐๑ พร้อมสรุปข้อมลูรายงานการฝ่าฝืนในความคืบหนา้ 
การด าเนินการในภาพรวมของกรมทางหลวง รายงานไปยัง

ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ทุกรอบ ๔ เดือน  
ลงในแบบรายงาน จธ ๐๒ 

 

    7. เจ้าหน้าทีก่ลุ่มงาน    
        ส่งเสริมจริยธรรม กจ. 
       (3 วันท าการ) 

   5. เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน    
       ส่งเสริมจริยธรรม กจ. 
       (30 วันท าการ) 

เมื่อมีเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับการฝ่าฝนืประมวลจริยธรรม
จากหน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวง ให้รายงานไปยงั

ส านักงานผู้ตรวจการแผน่ดินภายใน ๑๕ วัน หรือ
รายงานมายัง กจ. โดยใช้แบบรายงาน จธ ๐๑ 

    4. เจ้าหน้าทีก่ลุ่มงาน    
       ส่งเสริมจริยธรรม กจ. 
       (15 วันท าการ) 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. ศึกษากฎระเบียบ หลักเกณฑ์ คู่มือ หรือ แนวทางการด าเนินการและเอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
2. จัดท าบันทึกแจ้งเวียนให้หน่วยงานรายงานการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  
3. จัดท าบันทึกเสนอ อทล. ลงนาม กรณมีีหน่วยงานแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการฝ่าฝืนประมวล

จริยธรรมข้าราชการพลเรือน เพ่ือส่งรายงานไปยังส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ภายใน 15 วัน     
โดยใช้แบบ จธ ๐๑ 

4. เร่งรัด ติดตามและรวบรวมข้อมูลการรายงานจากหน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวงภายในเวลาที่
ก าหนด 

5. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสรุปการรายงานการฝ่าฝืนฯ ตามแบบ จธ ๐๑ พร้อมสรุปข้อมูลรายงาน
การฝ่าฝืนในความคืบหน้าการด าเนินการในภาพรวมของกรมทางหลวง รายงานไปยังส านักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ทุกรอบ ๔ เดือน ลงในแบบรายงาน จธ ๐๒ 

6. จัดท าบันทึกเสนอ อทล. ลงนามไปยังเลขาธิการส านักผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมข้อมูลรายงาน
การกระท าท่ีมีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมของกรมทางหลวง (แบบ จธ ๐๒) โดยผ่าน
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับขั้นตั้งแต่ ผู้อ านวยการฝ่าย  ผอจ. และ รทบ.  

7. ด าเนินการจัดส่งรายงานฯ ให้ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

การด าเนินการคัดเลือกข้าราชการ 

พลเรือนดีเด่นของกรมทางหลวง 
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การด าเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรอืนดีเด่นของกรมทางหลวง 

 

1. ความหมาย 

การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดี เด่น เป็นการคัดเลือกข้าราชการพลเรือน และ
ลูกจ้างประจ าของกรมทางหลวง เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการพลเรือน
และลูกจ้างประจ าซึ่งได้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  เสียสละและอุทิศตนสร้างประโยชน์       
แก่ทางราชการและประเทศชาติ 

 

2. หลักการและเหตุผล 

 ด้วยทางราชการได้ก าหนดให้วันที่ ๑ เมษายนของทุกปีเป็นวันข้าราชการพลเรือนซึ่งได้เริ่ม
ด าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๒  โดยส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆได้ร่วมกันจัดงานวันข้าราชการ
พลเรือนเป็นประจ าทุกปี  การจัดงานวันข้าราชการพลเรือนได้มีการพัฒนาทั้งรูปแบบและวิธีการตลอดมา 
จนกระทั่งในปี พ.ศ.๒๕๒๖ คณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ที่มีปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเป็น
ประธานคณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน เห็นชอบมอบหมายปลัดกระทรวงศึกษาธิการ     
เป็นเจ้าภาพรับผิดชอบด าเนินงานในฐานะประธานอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น  
ด าเนินการคัดเลือกข้าราชการดีเด่น  เพ่ือยกย่อง  เชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการพลเรือน
และลูกจ้างประจ า ซึ่งได้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เสียสละและอุทิศตนสร้างประโยชน์แก่  
ทางราชการและประเทศชาติสมควรได้รับการยกย่องสรรเสริญ เป็นขวัญก าลังใจในการท างานต่อไป 

 ในการนี้  กรมทางหลวงได้มอบหมายให้คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น
ของกรมทางหลวง ซึ่งมีท่านรองอธิบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานในการท าหน้าที่พิจารณาคัดเลือก
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ของกรมทางหลวงเป็นประจ าทุกปี เพ่ือประกาศเกียรติคุณและยกย่องเชิดชู
เกียรติของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในวันข้าราชการพลเรือนวันที่ ๑ เมษายน ของทุกปี 

 

3. วัตถุประสงค์ 

 ๒.๑ เพ่ือยกย่องข้าราชการพลเรือนที่มีความประพฤติดีและมีผลการปฏิบัติงานดีเด่น 
 ๒.๒ เพ่ือเสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้ข้าราชการพลเรือนดีเด่นกระท าความดีตลอดไป 
 ๒.๓ เพ่ือเผยแพร่เกียรติคุณข้าราชการพลเรือนดีเด่นให้ปรากฏและให้เป็นตัวอย่าง 
 ๒.๔ เพ่ือเสริมสร้างภาพพจน์ของข้าราชการให้ดียิ่งข้ึน 
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4. กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 - หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/4750 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 

 - หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมทางหลวง 
 

5. คณะกรรมการพิจารณาการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมทางหลวง 

  อธิบดีได้เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น , คณะอนุกรรมการ
คัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นในส่วนกลางและในภูมิภาค และการแบ่งหน่วยงานต่างๆ ในภูมิภาค  
ออกเป็นแต่ละภาค ดังนี้ 
 5.1  คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรมทางหลวง โดยได้รับการแต่งตั้ง
จากอธิบดีกรมทางหลวง 

มีอ านาจหน้าที่ 

 (๑) ก าหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ของกรมทางหลวง 
 (๒) พิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจ าดีเด่น ของกรมทางหลวง  

  (3) ให้ค าปรึกษาแก่คณะอนุกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการคัดเลือก
ข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมทางหลวง ได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
  (4) มีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานคัดเลือกข้าราชการพลเรือน
ดีเด่นของกรมทางหลวง 
  (5) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

 5.2 คณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมทางหลวง  แบ่งเป็นใน
ส่วนกลางและในภูมิภาค 

 มีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 

 (๑) พิจารณาคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจ าดีเด่น ของหน่วยงานในส่วนกลาง 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางท่ีกรมทางหลวงก าหนด 
   (๒) สรุปผลการพิจารณาคัดเลือกให้คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของ 
กรมทางหลวงต่อไป 
  (๓) ด าเนินการต่างๆในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจ า 
ของหน่วยงานในส่วนกลาง 
  (๔) ปฏิบัติงานอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย  
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6. คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 

6.1 เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจ ากรมทางหลวง และต้องมีต าแหน่งสูงสุด ไม่เกิน
ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับสูง และมีสถานะเป็นข้าราชการพลเรือน ในปีงบประมาณ นั้นๆ 

6.2 เป็นผู้ที่มีระยะเวลาปฏิบัติราชการต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๕ ปีนับถึงวันที่ ๓0 กันยายน ของ
ปีนั้นๆ โดยให้นับต่อเนื่องทุกสังกัดที่รับราชการเป็นข้าราชการฝ่ายพลเรือน  

 - กรณีลาออกจากราชการและกลับเข้ารับราชการใหม่ ให้เริ่มต้นนับระยะเวลาปฏิบัติราชการ 
ตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้กลับเข้ารับราชการใหม่ 

  - การนับระยะเวลาปฏิบัติราชการให้นับระยะเวลาทวีคูณรวมเข้ากับระยะเวลาปฏิบัติ
ราชการปกต ิ

6.3  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษทางวินัยหรืออยู่ระหว่างสอบสวนทางวินัย 
6.4  ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวนในคดีอาญา หรืออยู่ระหว่างการ

ด าเนินคดีอาญาในศาล 
 6.5  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่โทษส าหรับความผิดที่
ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
 6.6  ไม่เป็นผู้เคยได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นมาก่อน ตลอดระยะเวลารับ
ราชการนับต่อเนื่องทุกสังกัดที่รับราชการเป็นข้าราชการฝ่ายพลเรือน  ในกรณีผู้ที่เคยได้รับการเสนอชื่อ
เพ่ือเข้ารับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ในระดับกรมฯ มาแล้วแต่ยังไม่ได้รับการคัดเลือก
เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นในระดับกรมฯ นั้น หน่วยงานสามารถเสนอชื่อบุคคลเดิม เพ่ือเข้ารับการ
พิจารณาคัดเลือกฯในครั้งต่อไปได ้

6.7  เป็นผู้มีความประพฤติ ปฏิบัติตนชอบด้วยคุณธรรม  ศีลธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณ                  
          ข้าราชการ  เป็นที่ยอมรับของบุคคลในส่วนราชการและสังคม       

 6.8  เป็นผู้ได้รับการยอมรับ ยกย่อง ในสังคม ผู้ร่วมงานอย่างเปิดเผยทั้งต่อหน้าและลับหลัง 
 6.9  เป็นผู้มีความประพฤติปฏิบัติงานในหน้าที่และนอกเหนือหน้าที่ สม่ าเสมอ เต็มใจ มีจิตมุ่ง
ผล สัมฤทธิ์ของงานที่รับผิดชอบ จนมีผลงานปรากฏที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการ ประชาชน มากกว่า
ผู้อื่นอย่างเด่นชัด 
   6.10  เป็นผู้มีผลงานเชิงประจักษ์  ดีเด่น  เป็นที่ยอมรับ  สมควรได้รับการยกย่อง  โดย
ค านึงถึงผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เป็นอันดับแรก  ผลงานจากการอุทิศ ทุ่มเท  เสียสละ  เกิดประโยชน์ยิ่ง
กับส่วนราชการและประชาชน  ทั้งนี้อาจปรากฏเป็นผลงานด้านเอกสารที่สืบค้นหาได้เชิงประจักษ์  
  - กรณีผลงานของลูกจ้างประจ า ซึ่งมีข้อจ ากัดทางเอกสารเพราะลักษณะงานจะเป็น
ภาคปฏิบัติ ให้พิจารณาจากรูปธรรมของผลงานที่ยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นส าคัญ 
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7. การก าหนดกลุ่มและจ านวนผู้ได้รับคัดเลือก 

กลุ่มของผู้เข้ารับการคัดเลือกจ าแนกเป็น ๔ กลุ่ม  โดยจ าแนกกลุ่มต าแหน่งประเภทและระดับ ดังนี้ 

กลุ่มที่  ๑ กลุ่มที่  ๒ กลุ่มที่  ๓ กลุ่มที่  ๔ 
 ๑. ต าแหน่งประเภทอ านวยการ 
    - ระดับสูง 

 ๒. ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
    - ระดับเช่ียวชาญ 

 ๑. ต าแหน่งประเภทอ านวยการ 
    - ระดับต้น 

 ๒. ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
    - ระดับช านาญการ 
    - ระดับช านาญการพิเศษ 

 ๓. ต าแหน่งประเภททั่วไป 
    - ระดับอาวุโส 

 ๑. ต าแหน่งประเภทวิชาการ          
    - ระดับปฏบิัติการ 

 ๒. ต าแหน่งประเภททั่วไป 
    - ระดับปฏบิัติงาน 
    - ระดับช านาญงาน 
 

ลูกจ้างประจ า 
 
 
 
 

 

8. วิธีการคัดเลือก 

 8.๑ ให้ผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับการคัดเลือกกรอกประวัติและผลงานตามแบบคัดเลือก
ที่ก าหนด (แบบ ๒) โดยเขียนสรุปผลงาน หรือการปฏิบัติราชการที่ได้รับการยกย่องว่าดีเด่นและเป็นที่
ยอมรับ นับย้อนหลัง ๓ ปี (นับถึงสิ้นปีงบประมาณ) ความยาวไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษ และให้หัวหน้า       
ส่วนราชการระดับผู้อ านวยการกอง/ส านัก/ส านักงาน หรือเทียบเท่าของผู้ที่ผู้สมควรได้รับการคัดเลือก    
ลงนามเป็นผู้รับรอง 
 8.๒ หัวหน้าส่วนราชการระดับผู้อ านวยการกอง/ส านัก/ส านักงาน หรือเทียบเท่าของ      
ผู้สมควรได้รับการคัดเลือกประเมินประวัติและผลงานโดยให้ ค่าคะแนนตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด และให้
ผู้บังคับบัญชา แสดงความคิดเห็นในแบบประเมินให้ครบถ้วน (แบบ ๓) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
คัดเลือก 
 8.3 คณะท างานคัดเลือกของหน่วยงานคัดเลือกข้าราชการหรือลูกจ้างประจ าดีเด่นตาม
จ านวนที่ก าหนด 
 

9. ขั้นตอนการคัดเลือก 

 9.1 ทุกหน่วยงานแต่งตั้งคณะท างานคัดเลือกของหน่วยงาน เพื่อพิจารณาคัดเลือก
ข้าราชการและลูกจ้างประจ าดีเด่นในสังกัด ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด และให้ทุกหน่วยงานประกาศผลการ
คัดเลือกให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน พร้อมทั้งให้คณะท างานของหน่วยงานเสนอรายชื่อผู้ได้รับการ
คัดเลือก  เอกสารประกอบการพิจารณา และเอกสารอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามแบบ 2 แบบ 3 และแบบ 4 
พร้อมรูปถ่ายของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแต่งเครื่องแบบปกติขาวขนาด 1 นิ้ว จ านวน 3 รูป โดยให้
ด าเนินการ  ดังนี้ 



133 
 

 

  (1) หน่วยงานในสังกัดส่วนกลาง น าเสนอคณะอนุกรรมการคัดเลือกฯ (ส่วนกลาง) โดยจัดส่ง
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เอกสารประกอบการพิจารณา และเอกสารอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ตามข้อ 7.1 ให้    
กองการเจ้าหน้าที่เพ่ือน าเสนอคณะอนุกรรมการคัดเลือกฯ (ส่วนกลาง) 
 (2) หน่วยงานในภูมิภาค น าเสนอคณะอนุกรรมการคัดเลือกฯ (ภูมิภาค) ตามที่ก าหนด
ในข้อ 3.2.2 และให้จัดส่งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เอกสารประกอบการพิจารณา และเอกสารอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง ตามข้อ 7.1 ให้ส านักงานทางหลวงที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการคัดเลือกฯ ของ
แต่ละภาค 
 9.2 คณะอนุกรรมการคัดเลือกฯ (ส่วนกลางและภูมิภาค) พิจารณาคัดเลือกข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ าดีเด่น โดยให้ด าเนินการ  ดังนี้ 

(๑) คัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจ าให้ได้จ านวนตามที่ก าหนด (กลุ่มละ 1 คน รวม
ทุกกลุ่ม ไม่เกิน 4 คน) พร้อมทั้งประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจ าดีเด่นในระดับ
ส่วนกลางและภูมิภาคตามที่ก าหนดให้ทราบโดยทั่วไป 

(๒) ให้ส่งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก,เอกสารประกอบการพิจารณา และเอกสารอ่ืนที่
เกี่ยวข้องตามแบบ 2 แบบ 3 และแบบ 4 พร้อมรูปถ่ายของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแต่งเครื่องแบบปกติ
ขาว ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 3 รูป มาให้กองการเจ้าหน้าที่ เพ่ือจะได้น าเสนอคณะกรรมการคัดเลือก
ข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมทางหลวง 
 9.3 กองการเจ้าหน้าที่  รวบรวมรายชื่อผู้ ได้รับการคัดเลือก พร้อมสรุปข้อมูลของ
ข้าราชการและลูกจ้างประจ าทั้งหมด ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะอนุกรรมการคัดเลือกฯ ของส่วนกลาง
และภูมิภาคเสนอ คณะกรรมการคัดเลือกฯ เพื่อพิจารณาคัดเลือกฯ ต่อไป       
 9.4 คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมทางหลวง พิจารณาคัดเลือกตาม
ขั้นตอน ดังนี้ 

(๑) พิจารณาคัดเลือกจากรายชื่อ เอกสาร หลักฐานต่างๆ และแบบคัดเลือกฯ ทั้งหมดของผู้ที่
สมควรได้รับการคัดเลือกฯ   
 (๒) สัมภาษณ์เพ่ิมเติม หรือวิธีอ่ืนตามที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ ก าหนด เช่น ให้จัดท า
ข้อมูลเพื่อน าเสนอผลงานในรูปแบบ Power Point 
 (๓) พิจารณาคัดเลือกให้เหลือกลุ่มละ ๓ คน  รวม ๑๒ คน โดยคัดเลือกให้ได้ผู้ที่ได้รับรางวัล
ดีเด่น ๑ คน และชมเชย ๒ คนในแต่ละกลุ่ม หรือตามที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ ก าหนดตามความ
เหมาะสม 
 9.5 กองการเจ้าหน้าที่ จัดท าเอกสารหลักฐานของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ดีเด่นของแต่ละ
กลุ่มเสนอ อธิบดีให้ความเห็นชอบ และเสนอคณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของ
กระทรวงศึกษาธิการเพ่ือด าเนินการต่อไป       
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10. การมอบรางวัลและการเชิดชูเกียรติคุณ   

  10.๑ กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้รับมอบหมายจากปลัดส านักนายกรัฐมนตรีให้เป็น
ผู้ด าเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ก าหนดให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้รับรางวัลเพ่ือเป็นการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติ และจัดพิธีมอบให้ในวันที่ ๑ เมษายนของทุกปี  ดังนี้ 
 (1) ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองค า)  
 (2) ได้รับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 (3) บันทึกประวัติและผลงานในหนังสือที่ระลึกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจ าปี 

 10.2 กรมทางหลวง 

 (1) รางวัลส าหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมทางหลวง
จะได้รับรางวัล ดังนี้ 
  ๑) ได้รับโล่เกียรติยศในนามกรมทางหลวง 
  ๒) ได้รับเงินรางวัล รายละ ๕,๐๐๐ บาท 

๓) ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนและอัตราค่าจ้างประจ าเป็นกรณีพิเศษ 
   ๔) ได้รับทุนไปศึกษาและดูงานในต่างประเทศ จากกองทุนเพ่ือการศึกษาและดูงาน 

โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 
  (2) ผู้ได้รับรางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณยกย่องชมเชยในนามกรมทางหลวง 

ส ำหรับรำงวัลที่ได้รับตำมข้อ 8.๒ ให้เป็นไปตำมที่คณะกรรมกำรคัดเลือกฯ ก ำหนดได้ตำมควำมเหมำะสม 

11. ก าหนดวันเวลาและสถานที่ การมอบรางวัล  กองการเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป 
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จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรคัดเลือกข้ำรำชกำรพลเรือน

ดีเด่นของกรมทำงหลวง , คณะอนกุรรมกำรฯ ในส่วนกลำง

และในภูมภิำค เสนอ อทล. ลงนำม 

จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรคัดเลือกข้ำรำชกำรพลเรือน

ดีเด่นของกรมทำงหลวง , คณะอนกุรรมกำรฯ ในส่วนกลำง

และในภูมภิำค เสนอ อทล. ลงนำม 

12. แผนผังขั้นตอนการด าเนินการ 

         ผู้รับผิดชอบ         กระบวนการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

     

 

กลุ่มงานส่งเสรมิจริยธรรม 
กองการเจ้าหน้าที ่

ศึกษำกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ คู่มอื หรือ แนวทำงกำร

ด ำเนินกำรและเอกสำรอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

จัดท ำหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่นของ

กรมทำงหลวง และแจ้งเวียนให้หน่วยงำนด ำเนินกำร 

    2. เจ้าหน้าท่ีกลุ่มงาน    
       ส่งเสริมจริยธรรม กจ. 
       (7 วันท าการ) 

    3. เจ้าหน้าท่ีกลุ่มงาน    
       ส่งเสริมจริยธรรม กจ. 
       (7 วันท าการ) 

    5. เจ้าหน้าท่ีกลุ่มงาน    
       ส่งเสริมจริยธรรม กจ. 
       (30 วันท าการ) 

รวบรวมรำยชื่อ และเอกสำรประกอบกำรคัดเลือกของผู้ได้รับ

กำรคัดเลือกกำรจำกคณะอนุกรรมกำรฯ ในส่วนกลำงและ 

ในภูมิภำค  เพื่อน ำเสนอคณะกรรมกำรคัดเลือกฯของ 

กรมทำงหลวง 

    6. เจ้าหน้าท่ีกลุ่มงาน    
       ส่งเสริมจริยธรรม กจ. 
       (7 วันท าการ) 

จัดท าวาระการประชุม และประชุม 
คณะกรรมการคัดเลือกฯของกรมทางหลวง  

 

   7. เจ้าหน้าท่ีกลุม่งาน    
       ส่งเสริมจริยธรรม กจ. 
       (3 วันท าการ) 

จัดท าหนังสือ พร้อมสรุปรายชื่อ รวมทั้งเอกสารประกอบการ
คัดเลือกของผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือน

ดีเด่นของกรมทางหลวง เสนอ ผอจ. พิจารณาลงนาม  
ก่อนเสนอ อทล. ลงนาม 

ด าเนินการจัดส่งหนังสือท่ี อทล. ลงนามเสนอต่อ 
คณะอนุกรรมการคัดเลือกฯ ของกระทรวงศึกษาธิการ  

จัดท ำบันทึกแจ้งเวียนหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกข้ำรำชกำร   
พลเรือนดเีด่นของกรมทำงหลวงให้ทุกหน่วยงำนพิจำรณำ

คัดเลือกฯ และเสนอคณะอนุกรรมกำรฯ ตำม 
หลักเกณฑ์ที่ก ำหนด 

   8. เจ้าหน้าท่ีกลุม่งาน    
       ส่งเสริมจริยธรรม กจ. 
       (1 วันท าการ) 

    4. เจ้าหน้าท่ีกลุ่มงาน    
       ส่งเสริมจริยธรรม กจ. 
       (3 วันท าการ) 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. ศึกษากฎระเบียบ หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกระทรวงศึกษาธิการ 
2. จัดท าหลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมทางหลวง 
3. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมทางหลวง ,  
  คณะอนุกรรมการฯในส่วนกลางและในภูมิภาค 
4.  จัดท าบันทึกแจ้งเวียนหลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมทางหลวง ให้ 

ทุกหน่วยงานพิจารณาคัดเลือกฯ และเสนอคณะอนุกรรมการฯตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
5.   รวบรวมรายชื่อ และเอกสารประกอบการคัดเลือกของผู้ได้รับการคัดเลือกจากคณะอนุกรรมการฯ  

ในส่วนกลางและในภูมิภาค เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของ       
กรมทางหลวง 

6.   จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมทางหลวงพิจารณาคัดเลือก 
  ข้าราชการและลูกจ้างประจ า  
7.  จัดท าหนังสือ พร้อมสรุปรายชื่อ รวมทั้งเอกสารประกอบการคัดเลือกฯ ของผู้ที่ได้รับการ 
   คัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมทางหลวง เสนอ ผอจ. พิจารณาลงนาม ก่อน 
   เสนอ อทล. ลงนาม 
8.   ด าเนินการจัดส่งหนังสือที่ อทล. ลงนามเสนอต่อคณะอนุกรรมการคัดเลือกฯ ของกระทรวง    

ศึกษาธิการต่อไป 

 



ภาคผนวก 
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หนา   ๗๓ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๖๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤศจิกายน   ๒๕๕๒ 
 

ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน 

คําปรารภ 

โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๗๙  กําหนดให

มาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  ขาราชการ  หรือเจาหนาที่ของรัฐแตละ

ประเภทใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมที่กําหนดข้ึน  โดยจะตองมีกลไกและระบบในการดําเนินงาน

เพื่อใหการบังคับใชเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งกําหนดขั้นตอนการลงโทษตามความรายแรง

แหงการกระทํา  การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม  ใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย   

ก.พ.  ในฐานะองคกรกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการพลเรือนไดพิจารณาโดยถี่ถวน 

แลวเห็นวา  ตําแหนงขาราชการพลเรือนทุกตําแหนงมีหนาที่ที่ตองปฏิบัติเพื่อใหราชการแผนดินในสวน

ที่ตนรับผิดชอบเกิดประโยชนสูงสุดแกสังคม  ดังนั้น  การใชอํานาจเพื่อใหหนาที่ที่ตนรับผิดชอบลุลวง

ขาราชการพลเรือนทั้งปวงจึงตองมีคุณธรรม  ซ่ึงเปนการอันพึงทํา  เพราะนําประโยชนใหเกิดแก

สวนรวมและตนเอง  และศีลธรรมซ่ึงเปนการอันพึงเวน  เพราะเปนโทษแกสวนรวมและตนเอง  

ประกอบกันข้ึนเปนจริยธรรมขาราชการพลเรือนอันเปนความประพฤติที่ดีงาม  สมกับความเปนขาราชการ 

อนึ่ง  มาตรา  ๒๘๐  ใหผูตรวจการแผนดินมีอํานาจหนาที่เสนอแนะหรือใหคําแนะนําในการ

จัดทําหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรมตามมาตรา  ๒๗๙  และสงเสริมใหผูดํารงตําแหนงทางการเมือง

ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ  มีจิตสํานึกในดานจริยธรรม  รวมทั้งมีหนาที่รายงานการกระทําที่มีการ

ฝาฝนประมวลจริยธรรมเพื่อใหผูที่รับผิดชอบในการบังคับการใหเปนไปตามประมวลจริยธรรม

ดําเนินการบังคับใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมตามมาตรา  ๒๗๙   

ดังนั้น  บุคคลผูดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนทุกตําแหนงจึงมีหนาที่ดําเนินการใหเปนไป

ตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ  มีความเปนกลางทางการเมือง  อํานวย 

ความสะดวก  และใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลัก 

ของมาตรฐานจริยธรรมสําหรับผู ดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ  ๙   ประการ 

ของสํานักงานผูตรวจการแผนดิน  ดังนี้ 

๒๑๙



หนา   ๗๔ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๖๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤศจิกายน   ๒๕๕๒ 
 

(๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม   
(๒) การมีจิตสํานึกที่ดี  ซ่ือสัตย  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.  โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี   
จึงกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมข้ึนเปนประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน  เพื่อใหขาราชการ
ทั้งหลายเกิดสํานึกลึกซ้ึงและเที่ยงธรรมในหนาที่  ผดุงเกียรติและศักด์ิศรีขาราชการควรแกความไววางใจ
และเชื่อมั่นของปวงชน   และดํารงตนต้ังมั่นเปนแบบอยางที่ดีงาม  สมกับความเปนขาราชการ 
ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ผูทรงเปนตัวอยางแหงธรรมจรรยาอันสูงสุดเพื่อใชบังคับเปนมาตรฐาน
กลางไว  ดังตอไปนี้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

ขอ ๑ ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันครบเกาสิบวัน  นับแต
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๒ ในประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนนี้ 
“ประมวลจริยธรรม”  หมายความวา  ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน  ฉบับนี้   
“ขาราชการ”  หมายความวา  ขาราชการพลเรือน  พนักงานราชการ  และลูกจางในสังกัด  

ราชการพลเรือน 

๒๒๐



หนา   ๗๕ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๖๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤศจิกายน   ๒๕๕๒ 
 

“หัวหนาสวนราชการ”  หมายความรวมถึงผูวาราชการจังหวัดในกรณีที่เปนขาราชการสวนภูมิภาค 
“คณะกรรมการจริยธรรม”  หมายความวา  คณะกรรมการจริยธรรมประจําสวนราชการ   
“ของขวัญ”  หมายความวา  ของขวัญตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน 

และปราบปรามการทุจริตหรือกฎหมายเกี่ยวกับการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชน
สวนรวม   

หมวด  ๒ 
จริยธรรมขาราชการพลเรือน 

ขอ ๓ ขาราชการตองยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระทําในสิ่งที่ถูกตองและเปนธรรม  

โดยอยางนอยตองวางตน  ดังนี้ 

(๑) ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยางตรงไปตรงมา   และไมกระทําการเลี่ยงประมวล  

จริยธรรมนี้  ในกรณีที่มีขอสงสัยหรือมีผูทักทวงวาการกระทําใดของขาราชการอาจขัดประมวล

จริยธรรม  ขาราชการตองไมกระทําการดังกลาว  หรือหากกําลังกระทําการดังกลาว  ตองหยุดกระทําการ  

และสงเร่ืองใหคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาวินิจฉัย  ในกรณีที่คณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยวา 

การกระทํานั้นขัดประมวลจริยธรรม  ขาราชการจะกระทําการนั้นมิได 

(๒) เมื่อรูหรือพบเห็นการฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้  ขาราชการมีหนาที่ตองรายงาน   

การฝาฝนดังกลาวพรอมพยานหลักฐาน  (หากมี)  ตอหัวหนาสวนราชการและหรือคณะกรรมการ

จริยธรรมโดยพลัน   

ในกรณีที่หัวหนาสวนราชการเปนผูฝาฝนจริยธรรมตองรายงานตอปลัดกระทรวง  หรือผูบังคับ 

บัญชาเหนือชั้นข้ึนไปของหัวหนาสวนราชการนั้นแลวแตกรณี  และหรือคณะกรรมการจริยธรรม 

(๓) ตองรายงานการดํารงตําแหนงทั้งที่ไดรับคาตอบแทนและไมไดรับคาตอบแทนใน   

นิติบุคคลซ่ึงมิใชสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องคการมหาชน  ราชการสวนทองถิ่น  หนวยงานอื่นของรัฐ  

และกิจการที่รัฐถือหุนใหญ  ตอหัวหนาสวนราชการและคณะกรรมการจริยธรรม  ในกรณีที่การดํารง

ตําแหนงนั้น ๆ  อาจขัดแยงกับการปฏิบัติหนาที่หรืออาจทําใหการปฏิบัติหนาที่เสียหาย 

ความในขอนี้ใหใชบังคับกับการเปนลูกจาง  การรับจางทําของ  การเปนตัวแทน  การเปนนายหนา  

และการมีนิติสัมพันธอื่นในทํานองเดียวกันดวย   

๒๒๑



หนา   ๗๖ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๖๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤศจิกายน   ๒๕๕๒ 
 

(๔) ในกรณีที่ขาราชการเขารวมประชุมและพบวามีการกระทําซ่ึงมีลักษณะตาม  (๒)  ของขอนี้  
หรือมีการเสนอเรื่อง  ซ่ึงมีลักษณะตาม  (๒)  ของขอนี้ผานขาราชการ  ขาราชการมีหนาที่ตองคัดคาน 
การกระทําดังกลาว  และบันทึกการคัดคานของตนไวในรายงานการประชุมหรือในเร่ืองนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๔ ขาราชการตองมีจิตสํานึกที่ดีและความรับผิดชอบตอหนาที่  เสียสละ  ปฏิบัติหนาที่
ดวยความรวดเร็ว  โปรงใส  และสามารถตรวจสอบได  โดยอยางนอยตองวางตน  ดังนี้ 

(๑) อุทิศตนใหกับการปฏิบัติงานในหนาที่ดวยความรอบคอบระมัดระวัง  และเต็มกําลัง
ความสามารถที่มีอยู  ในกรณีที่ตองไปปฏิบัติงานอื่นของรัฐดวย  จะตองไมทําใหงานในหนาที่เสียหาย 

(๒) ละเวนจากการกระทําทั้งปวงที่จะกอใหเกิดความเสียหายตอตําแหนงหนาที่ของตน   
หรือของขาราชการอื่น  ไมกาวกายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการอื่นโดยมิชอบ 

(๓) ใชดุลพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหนาที่ดวยความรู  ความสามารถ  เย่ียงที่ปฏิบัติ 
ในวิชาชีพ  ตรงไปตรงมา  ปราศจากอคติสวนตน   ตามขอมูลพยานหลักฐานและความเหมาะสม 
ของแตละกรณี 

(๔) เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหนาที่  ตองรีบแกไขใหถูกตอง  และแจงให
หัวหนาสวนราชการทราบโดยพลัน 

(๕) ไมขัดขวางการตรวจสอบของหนวยงานที่มีหนาที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชน  
ตองใหความรวมมือกับหนวยงานที่มีหนาที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชนในการตรวจสอบ  
โดยใหขอมูลที่เปนจริงและครบถวน  เมื่อไดรับคํารองขอในการตรวจสอบ 

(๖) ไมส่ังราชการดวยวาจาในเรื่องที่อาจกอใหเกิดความเสียหายแกราชการ  ในกรณีที่ส่ัง
ราชการดวยวาจาในเรื่องดังกลาว  ใหผูใตบังคับบัญชาบันทึกเร่ืองเปนลายลักษณอักษรตามคําส่ัง   
เพื่อใหผูส่ังพิจารณาสั่งการตอไป 

ขอ ๕ ขาราชการตองแยกเร่ืองสวนตัวออกจากตําแหนงหนาที่  และยึดถือประโยชน

สวนรวมของประเทศชาติ  เหนือกวาประโยชนสวนตน  โดยอยางนอยตองวางตน  ดังนี้ 

(๑) ไมนําความสัมพันธสวนตัวที่ตนมีตอบุคคลอื่น  ไมวาจะเปนญาติพี่นอง  พรรคพวก 

เพื่อนฝูง  หรือผูมีบุญคุณสวนตัว  มาประกอบการใชดุลพินิจใหเปนคุณหรือเปนโทษแกบุคคลนั้น  หรือปฏิบัติ

ตอบุคคลนั้นตางจากบุคคลอื่นเพราะชอบหรือชัง 

(๒) ไมใชเวลาราชการ  เงิน  ทรัพยสิน  บุคลากร  บริการ  หรือส่ิงอํานวยความสะดวกของ  

ทางราชการไปเพื่อประโยชนสวนตัวของตนเองหรือผูอื่น  เวนแตไดรับอนุญาตโดยชอบดวยกฎหมาย 

๒๒๒



หนา   ๗๗ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๖๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤศจิกายน   ๒๕๕๒ 
 

(๓) ไมกระทําการใด  หรือดํารงตําแหนง  หรือปฏิบัติการใดในฐานะสวนตัว  ซ่ึงกอใหเกิด

ความเคลือบแคลงหรือสงสัยวาจะขัดกับประโยชนสวนรวมที่อยูในความรับผิดชอบของหนาที่ 

ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัย  ใหขาราชการผูนั้นยุติการกระทําดังกลาวไวกอน   

แลวแจงใหผูบังคับบญัชา  หัวหนาสวนราชการ  และคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา  เมื่อคณะกรรมการ

จริยธรรมวินิจฉัยเปนประการใดแลวจึงปฏิบัติตามนั้น 

(๔) ในการปฏิบั ติหนาที่ที่ รับผิดชอบในหนวยงานโดยตรงหรือหนาที่อื่นในราชการ  

รัฐวิสาหกิจ  องคการมหาชน  หรือหนวยงานของรัฐ  ขาราชการตองยึดถือประโยชนของทางราชการ

เปนหลัก  ในกรณีที่มีความขัดแยงระหวางประโยชนของทางราชการ  หรือประโยชนสวนรวม 

กับประโยชนสวนตนหรือสวนกลุม  อันจําเปนตองวินิจฉัยหรือชี้ขาด  ตองยึดประโยชนของทางราชการ

และประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ 

ขอ ๖ ขาราชการตองละเวนจากการแสวงประโยชนที่มิชอบโดยอาศัยตําแหนงหนาที่   

และไมกระทําการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม  โดยอยางนอย

ตองวางตน  ดังนี้ 

(๑) ไมเรียก  รับ  หรือยอมจะรับ  หรือยอมใหผูอื่นเรียก  รับ  หรือยอมจะรับซ่ึงของขวัญ 

แทนตนหรือญาติของตน  ไมวากอนหรือหลังดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่ไมวาจะเกี่ยวของหรือ 

ไมเกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่หรือไมก็ตาม  เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยา  หรือเปนการใหตาม

ประเพณีหรือใหแกบุคคลทั่วไป 

(๒) ไมใชตําแหนง  หรือกระทําการที่เปนคุณ  หรือเปนโทษแกบุคคลใด  เพราะมีอคติ 

(๓) ไมเสนอ  หรืออนุมัติโครงการ  การดําเนินการ  หรือการทํานิติกรรมหรือสัญญา  ซ่ึงตนเอง

หรือบุคคลอื่นจะไดประโยชนอันมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้   

ขอ ๗ ขาราชการตองเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอยางตรงไปตรงมา  

โดยอยางนอยตองวางตน  ดังนี้ 

(๑) ไมละเมิดรัฐธรรมนูญ  กฎหมาย  กฎ  ขอบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบดวยกฎหมาย  

ในกรณีมีขอสงสัย  หรือมีขอทักทวงวาการกระทําไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ  กฎหมาย  กฎ  ขอบังคับ  

หรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบดวยกฎหมาย  ขาราชการตองแจงใหหัวหนาสวนราชการและคณะกรรมการ

จริยธรรมพิจารณา  และจะดําเนินการตอไปไดตอเมื่อไดขอยุติจากหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่แลว 

๒๒๓
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(๒) ในกรณีที่เห็นวาคําส่ังผูบังคับบัญชา  หรือการดําเนินการใดที่ตนมีสวนเกี่ยวของไมชอบ
ดวยรัฐธรรมนูญ  กฎหมาย  กฎ  หรือขอบังคับ  ตองทักทวงเปนลายลักษณอักษรไว 

(๓) ในกรณีที่เห็นวามติคณะรัฐมนตรีไมชอบดวยกฎหมาย  ตองทําเร่ืองเสนอใหหัวหนา 
สวนราชการพิจารณา  และสงเร่ืองใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดําเนินการใหไดขอยุติทางกฎหมายตอไป 

(๔) ไมเล่ียงกฎหมาย  ใชหรือแนะนําใหใชชองวางของกฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบ   
ของตนเพื่อประโยชนของตนเองหรือผูอื่น  และตองเรงแกไขชองวางดังกลาวโดยเร็ว 

(๕) ไมยอมใหบุคคลอื่นอาศัยชื่อตนเองถือครองทรัพยสิน  สิทธิ  หรือประโยชนอื่นใดแทน
บุคคลอื่นอันเปนการเลี่ยงกฎหมาย  หรือใชชื่อบุคคลอื่นถือครองสิ่งดังกลาวแทนตนเพื่อปกปดทรัพยสิน
ของตน 

(๖) เมื่อทราบวามีการละเมิด  หรือไมปฏิบัติตามกฎหมายในสวนราชการของตน  หัวหนา
สวนราชการตองดําเนินการที่จําเปน  เพื่อใหเกิดการเคารพกฎหมายขึ้นโดยเร็ว 

(๗) เมื่อไดรับคํารอง  หรือคําแนะนําจากผูตรวจการแผนดิน  หรือหนวยงานอื่นวากฎหมาย  
กฎ  หรือขอบังคับ  ที่อยูในความรับผิดชอบของสวนราชการของตน   สรางภาระเกินสมควรแก  
ประชาชน  หรือสรางความไมเปนธรรมใหเกิดข้ึน  ตองดําเนินการทบทวนกฎหมาย  กฎ  หรือขอบังคับ  
ดังกลาวโดยเร็ว 

ขอ ๘ ขาราชการตองปฏิบัติหนาที่ดวยความเที่ยงธรรม  เปนกลางทางการเมือง  ใหบริการ  
แกประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดีและไมเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม  โดยอยางนอยตองวางตน  ดังนี้ 

(๑) ปฏิบัติหนาที่ใหลุลวง  โดยไมหลีกเลี่ยง  ละเลย  หรือละเวนการใชอํานาจเกินกวาที่มีอยู
ตามกฎหมาย 

(๒) ปฏิบัติหนาที่  หรือดําเนินการอื่น  โดยคํานึงถึงศักด์ิศรีความเปนมนุษย  และสิทธิเสรีภาพ
ของบุคคล  ไมกระทําการใหกระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลหรือกอภาระหรือหนาที่ใหบุคคลโดยไมมี
อํานาจตามกฎหมาย 

(๓) ใหบริการและอํานวยความสะดวกแกประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดี  ปราศจากอคติ  และ 
ไมเลือกปฏิบัติตอบุคคลผูมาติดตอโดยไมเปนธรรมในเรื่องถิ่นกําเนิด  เชื้อชาติ  ภาษา  เพศ  อายุ   
ความพิการ  สภาพทางกายหรือสุขภาพ  สถานะของบุคคล  ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม  ความเชื่อ 
ทางศาสนา  การศึกษา  อบรม  หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอรัฐธรรมนูญ  เวนแต 
จะดําเนินการตามมาตรการที่รัฐกําหนดข้ึน  เพื่อขจัดอุปสรรค  หรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิ
และเสรีภาพได  เชนเดียวกับบุคคลอื่น  หรือเปนการเลือกปฏิบัติที่มีเหตุผล  เปนธรรม  และเปนที่ยอมรับ
กันทั่วไป 

๒๒๔
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(๔) ละเวนการใหสัมภาษณ  การอภิปราย  การแสดงปาฐกถา   การบรรยาย  หรือการ
วิพากษวิจารณอันกระทบตอความเปนกลางทางการเมือง  เวนแตเปนการแสดงความเห็นทางวิชาการ
ตามหลักวิชา   

(๕) ไมเอื้อประโยชนเปนพิเศษใหแกญาติพี่นอง  พรรคพวก  เพื่อนฝูงหรือผูมีบุญคุณและตอง
ปฏิบัติหนาที่ดวยความเที่ยงธรรมไมเห็นแกหนาผูใด 

(๖) ไมลอกหรือนําผลงานของผูอืน่มาใชเปนของตนเองโดยมิไดระบุแหลงที่มา 
ขอ ๙ ขาราชการตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการอยางเครงครัด

และรวดเร็ว  ไมถวงเวลาใหเนิ่นชาและใชขอมูลขาวสารที่ไดมาจากการดําเนินงานเพื่อการในหนาที่  
และใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน  ถูกตอง  ทันการณ  และไมบิดเบือนขอเท็จจริง   
โดยอยางนอยตองวางตน  ดังนี้ 

(๑) ไมใชขอมูลที่ไดมาจากการดําเนินงานไปเพื่อการอื่น  อันไมใชการปฏิบัติหนาที่  
โดยเฉพาะอยางย่ิงเพื่อเอื้อประโยชนแกตนเองหรือบุคคลอื่น 

(๒) ชี้แจง  แสดงเหตุผลที่แทจริงอยางครบถวนในกรณีที่กระทําการอันกระทบตอสิทธิและ
เสรีภาพบุคคลอื่น  ไมอนุญาต  หรือไมอนุมัติตามคําขอของบุคคล  หรือเมื่อบุคคลรองขอตามกฎหมาย  
เวนแตการอันคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองไดกําหนดยกเวนไว  ทั้งนี้  จะตองดําเนินการภายในสิบหาวันทําการ  นับแตกระทําการดังกลาว 
หรือไดรับการรองขอ 

ขอ ๑๐ ขาราชการตองมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษาคุณภาพและมาตรฐานแหงวิชาชีพ 
โดยเครงครัด  โดยอยางนอยตองวางตน  ดังนี้ 

(๑) ปฏิบัติงานโดยมุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานใหเกิดผลดีที่สุดจนเต็มกําลัง
ความสามารถ 

(๒) ใชงบประมาณ  ทรัพยสิน  สิทธิและประโยชนที่ทางราชการจัดให  ดวยความประหยัด  
คุมคา  ไมฟุมเฟอย 

(๓) ใชความรูความสามารถ  ความระมัดระวังในการปฏิบัติหนาที่  ตามคุณภาพและมาตรฐาน
วิชาชีพโดยเครงครัด   

ขอ ๑๑ ขาราชการตองยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 
ทรงเปนประมุข  โดยอยางนอยตองวางตน  ดังนี้ 

๒๒๕
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(๑) ไมแสดงการตอตานการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข  หรือสนับสนุนใหนําการปกครองในระบอบอื่นที่ไมมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขมาใช 
ในประเทศไทย 

(๒) จงรักภักดีตอพระมหากษัตริย  และไมละเมิดองคพระมหากษัตริย  พระราชินี  และ 
พระรัชทายาทไมวาทางกาย  หรือทางวาจา 

ขอ ๑๒ ขาราชการตองเปนแบบอยางที่ดีในการดํารงตน  รักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ 
ของราชการโดยรวม  โดยอยางนอยตองวางตน  ดังนี้ 

(๑) ไมละเมิดหลักสําคัญทางศีลธรรม  ศาสนา  และประเพณี  ในกรณีที่มีขอขัดแยงระหวาง
ประมวลจริยธรรมนี้กับหลักสําคัญทางศีลธรรม  ศาสนา  หรือประเพณี  ขาราชการตองเสนอเรื่อง 
ใหคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาวินิจฉัย 

(๒) หัวหนาสวนราชการและผูบังคับบัญชาในสวนราชการทุกระดับชั้นตองปกครองผูอยูใต
บังคับบัญชาดวยความเที่ยงธรรม  โดยไมเห็นแกความสัมพันธหรือบุญคุณสวนตัว  และควบคุมใหผูอยู  
ใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมโดยเครงครัด 

(๓) หัวหนาสวนราชการและผูบังคับบัญชาในสวนราชการทุกระดับชั้นตองสนับสนุน  
สงเสริมและยกยองผูอยูใตบังคับบัญชาที่มีความซื่อสัตย  มีผลงานดีเดน  มีความรูความสามารถ   
และขยันขันแข็ง  ไมเลือกที่รักมักที่ชัง  และยึดมั่นในระบบคุณธรรม 

(๔) ไมกระทําการใดอันอาจนําความเสื่อมเสียและไมไววางใจใหเกิดแกสวนราชการ   
หรือราชการโดยรวม 

หมวด  ๓ 
กลไกและระบบการบังคับใชประมวลจริยธรรม 

สวนที่  ๑ 
องคกรคุมครองจริยธรรม 

ขอ ๑๓ ก.พ.  มีหนาที่ควบคุมกํากับใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยางทั่วถึงและ  
จริงจัง  โดยมีอํานาจหนาที่  ดังนี้ 

(๑) วางระเบียบเพื่อกําหนดการทั้งหลายอันจําเปนแกการใชบังคับประมวลจริยธรรม 

๒๒๖
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(๒) คุมครองและประกันความเปนอิสระและเที่ยงธรรมของคณะกรรมการจริยธรรมและ 
กลุมงานคุมครองจริยธรรม 

(๓) คุมครองขาราชการซึ่ งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย างตรงไปตรงมามิให  
ผูบังคับบัญชาใชอํานาจโดยไมเปนธรรมตอขาราชการผูนั้น 

(๔) เผยแพรและปลูกฝงจริยธรรมใหเปนที่ รับทราบอยางกวางขวางทั้งในหมูขาราชการ   
และประชาชน 

(๕) สงเสริมและยกยองสวนราชการ  หัวหนาสวนราชการ  ผูบังคับบัญชา  และขาราชการ 
ที่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยางจริงจัง 

(๖) ติดตาม  สอดสองการใชบังคับ  และการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  ในกรณีมีการ 
ฝาฝนจริยธรรมและยังไมมีการดําเนินการใด  ก.พ.อาจมีมติใหหัวหนาสวนราชการของขาราชการ
ผูฝาฝนปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมได 

(๗) ประสานงานกับผูตรวจการแผนดิน   เพื่อใหการปฏิบั ติตามคานิยมหลักสําหรับ   
ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  และเจาหนาที่ของรัฐ  ตลอดจนประมวลจริยธรรมนี้มีผลใชบังคับ 
อยางจริงจัง  มีประสิทธิภาพและทั่วถึง 

(๘) ประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  ของหัวหนาสวนราชการ  คณะกรรมการ
จริยธรรม  และขาราชการทั้งปวง  และจัดทํารายงานประจําปเสนอคณะรัฐมนตรี  และผูตรวจการ
แผนดิน  แลวเผยแพรใหประชาชนทราบ 

(๙) ตีความ  และวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิดจากประมวลจริยธรรมนี้ 

(๑๐) ประมวลการตีความและวินิจฉัยปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ทุกป  

และเผยแพรใหขาราชการทราบเพื่อยึดถือและเปนแนวทางปฏิบัติตอไป 

(๑๑) ทบทวนวาสมควรแกไขเพิ่มเติมประมวลจริยธรรมนี้หรือไมทุกส่ีป 

(๑๒) ดําเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามที่จะตกลงกับผูตรวจการแผนดิน 

ขอ ๑๔ ให  ก.พ.  โดยขอเสนอของหัวหนาสวนราชการ  แตงต้ังคณะกรรมการจริยธรรม

ประจําสวนราชการขึ้น  เพื่อควบคุม  กํากับใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 

คณะกรรมการจริยธรรมประกอบดวย 

(๑) ประธานกรรมการ   ซ่ึงหัวหนาสวนราชการเสนอจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกผูมี 

ความซื่อสัตยเปนประจักษโดยไดรับความเห็นชอบจาก  ก.พ.   

๒๒๗



หนา   ๘๒ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๖๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤศจิกายน   ๒๕๕๒ 
 

(๒) กรรมการผู ดํารงตําแหนงประเภทบริหารหรือประเภทอํานวยการเลือกกันเอง 
ใหเหลือสองคน 

(๓) กรรมการสองคนซึ่งเปนขาราชการในสวนราชการที่ไดรับคัดเลือกจากขาราชการ  
พนักงานราชการและลูกจางของสวนราชการนั้น  ตามวิธีการดําเนินการที่แตละสวนราชการเห็นสมควร 

(๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกสองคน   ซ่ึงหัวหนาสวนราชการและรองหัวหนา 
สวนราชการรวมกันเสนอ 

ใหหัวหนากลุมงานคุมครองจริยธรรมเปนเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม 
กรรมการจริยธรรมตองไมเคยถูกลงโทษทางวินัย  และเปนผูมีเกียรติ  เปนที่ยอมรับของ 

สวนราชการนั้น   
ขอ ๑๕ คณะกรรมการจริยธรรมมีอํานาจหนาที่  ดังนี้ 
(๑) ควบคุม  กํากับ  สงเสริมและใหคําแนะนําในการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ในสวน

ราชการ 
(๒) สอดสองดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในสวนราชการ  ในกรณีที่มีขอสงสัย

หรือมีขอรองเรียนวามีการฝาฝนจริยธรรม  ใหสงเร่ืองใหหัวหนาสวนราชการเพื่อปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้โดยเร็ว 

(๓) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ในสวนราชการ  
เมื่อไดวินิจฉัยแลวใหสงคําวินิจฉัยให  ก.พ.  โดยพลัน  ถา  ก.พ.  มิไดวินิจฉัยเปนอยางอื่นภายใน 
หกสิบวันนับแตวันที่  ก.พ.  รับเร่ือง  ใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเปนที่สุด 

(๔) สงเร่ืองให  ก.พ.พิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นวาเร่ืองนั้นเปนเร่ืองสําคัญหรือมีผลกระทบ
ในวงกวางหลายสวนราชการ  และยังไมมีคําวินิจฉัยของ  ก.พ.  หรือผูตรวจการแผนดิน 

(๕) คุมครองและประกันความเปนอิสระและเที่ยงธรรมของกลุมงานคุมครองจริยธรรม   
ของสวนราชการ 

(๖) คุมครองขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา   มิให  

ผูบังคับบัญชาใชอํานาจโดยไมเปนธรรมตอขาราชการผูนั้น 

(๗) เสนอผลการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ของหัวหนาสวนราชการ  

ตอ  ก.พ.  และประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุมงานคุมครองจริยธรรมของสวนราชการเพื่อเสนอ

หัวหนาสวนราชการเพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือน  หรือเลื่อนตําแหนงขาราชการในกลุมงาน 

๒๒๘
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(๘) เสนอแนะการแกไขเพิ่มเติมประมวลจริยธรรมนี้  หรือการอื่นที่เห็นสมควรตอ  ก.พ. 

(๙) ดําเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามที่  ก.พ.  มอบหมาย 

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมใหนํากฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

มาใชบังคับ 

ขอ ๑๖ หัวหนาสวนราชการ  และผูบริหารสวนราชการต้ังแตผูดํารงตําแหนงประเภทบริหาร  

ประเภทอํานวยการ  หรือดํารงตําแหนงประเภทอื่นที่ทําหนาที่เปนผูบังคับบัญชามีหนาที่ปฏิบัติตาม

ประมวลจริยธรรมนี้  และประพฤติตนใหเปนแบบอยางที่ดีแกผูอยูใตบังคับบัญชา  ควบคุมใหผูอยูใต

บังคับบัญชาปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  สนับสนุนสงเสริมผูอยูใตบังคับบัญชาที่มีความซื่อสัตย   

มีผลงานและความรูความสามารถ  และปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  โดยใหมีอํานาจหนาที่  

ดังตอไปนี้ 

(๑) คุมครองและประกันความเปนอิสระและเที่ยงธรรมของกลุมงานคุมครองจริยธรรม 

ของสวนราชการ 

(๒) คุมครองขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา  มิใหถูกกลั่นแกลง

หรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม  ในกรณีที่หัวหนาสวนราชการ  ผูบริหารสวนราชการต้ังแตประเภท

อํานวยการขึ้นไป  ถูกขาราชการผูใดกลาวหาวาไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  ขาราชการผูถูก

กลาวหานั้นไมอาจดําเนินการเกี่ยวกับการออกคําส่ังแตงต้ัง  โยกยาย  เลื่อนเงินเดือน   แตงต้ัง

คณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริงหรือคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย  หรือการดําเนินการใดที่เปน

ผลรายหรือกระทบตอสิทธิหนาที่ของขาราชการผูกลาวหานั้น  จะกระทํามิไดเวนแตจะไดรับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการจริยธรรมประจําสวนราชการแลว   

(๓) สงเสริมและเผยแพรการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางสม่ําเสมอ 

(๔) ติดตามสอดสองใหข าราชการในสวนราชการปฏิบั ติตามประมวลจริยธรรมนี้ 

อยางเครงครัด 

(๕) ปฏิบัติตามมติหรือคําวินิจฉัย  ก.พ.  หรือคณะกรรมการจริยธรรม  คําแนะนําของ

ผูตรวจการแผนดิน  ในกรณีที่คณะกรรมการจริยธรรมมีคําวินิจฉัยใด  และหัวหนาสวนราชการไมเห็น

พองดวยกับคําวินิจฉัยนั้น  ใหเสนอความเห็นของตนและคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมไปให  

ก.พ.  วินิจฉัยได  เวนแตกรณีนั้นมีคําวินิจฉัยของผูตรวจการแผนดิน  หรือ  ก.พ.  วินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดไวแลว 

๒๒๙
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(๖) รวบรวมปญหาการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  และขอเสนอแนะในการปรับปรุง
ประมวลจริยธรรมนี้  หรือการอื่นตามที่เห็นสมควรเสนอตอ  ก.พ. 

(๗) ดําเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามที่ผูตรวจการแผนดิน  หรือ  ก.พ.  
มอบหมาย 

ขอ ๑๗ ใหจัดต้ังกลุมงานคุมครองจริยธรรมข้ึนในทุกสวนราชการขึ้นตรงตอหัวหนา 
สวนราชการ  มีหนาที่คุมครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมนี้  ซ่ึงมีความเปนอิสระ  โดยมีขาราชการ
ซ่ึงดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับตนข้ึนไปเปนหัวหนากลุม  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) ดําเนินการอื่นตามที่กําหนดในประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามที่หัวหนาสวนราชการ  

คณะกรรมการจริยธรรม  หรือตามที่  ก.พ.  มอบหมาย  ทั้งนี้  โดยไมกระทบตอความเปนอิสระของ 
ผูดํารงตําแหนงในกลุมงานดังกลาว 

สวนที่  ๒ 
ระบบการบังคับใชประมวลจริยธรรม 

ขอ ๑๘ การฝาฝนจริยธรรมตามความในหมวด  ๒  ของประมวลจริยธรรมนี้เปนความผิดวินัย
ตามกฎหมายวาดวยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๕๑   ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๗   หรือระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
ลูกจางประจําของสวนราชการ  พ.ศ.  ๒๕๓๗  แลวแตกรณี   

๒๓๐
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ขอ ๑๙ เมื่อมีกรณีการฝาฝนจริยธรรม  ผูบังคับบัญชาอาจสั่งลงโทษทางวินัย  วากลาว

ตักเตือน  ทําทัณฑบนเปนหนังสือหรือส่ังใหไดรับการพัฒนาตามที่เห็นสมควร   

ขอ ๒๐ ใหหัวหนาสวนราชการ  คณะกรรมการจริยธรรม  และ  ก.พ.  สงเสริมจริยธรรม

ขาราชการ  โดยอยางนอยตองดําเนินการ  ดังนี้ 

(๑) ในการบรรจุแตงต้ัง   เลื่อนเงินเดือน   ยายหรือโอนขาราชการ   ใหใชพฤติกรรม 

ทางจริยธรรมของผูนั้นพิจารณาควบคูกับความรูความสามารถ 

(๒) ปลูกฝงจริยธรรมใหขาราชการใหม  จัดใหขาราชการลงลายมือชื่อรับทราบประมวล

จริยธรรม  จัดใหมีสมุดบันทึกประวัติในสวนที่เก่ียวกับจริยธรรมของขาราชการแตละคน  รวมทั้งจัดใหมี

กิจกรรมสงเสริมจริยธรรมผูบริหาร  และขาราชการอยางสม่ําเสมอ 

(๓) ประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของขาราชการ 

(๔) คุมครองขาราชการผูปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางเพียงพอ 

(๕) ยกยองขาราชการและสวนราชการที่ถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้โดยเครงครัด 

(๖) ตอบขอสงสัยหรือคําถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 

(๗) จัดใหมีการศึกษาคานิยมที่ เปนอุปสรรคตอการปฏิบั ติตามประมวลจริยธรรมนี้ 

และดําเนินการแกไขปรับเปลี่ยนคานิยมนั้น 

(๘) เผยแพรใหประชาชน  ผูเปนคูสมรส  ญาติ  พี่นอง  พรรคพวกเพื่อนฝูงของขาราชการ

ตลอดจนประชาชนผูมาติดตอราชการทราบประมวลจริยธรรมของขาราชการ  เพื่อไมทําการอันเปนการ

สงเสริมหรือกอใหเกิดการฝาฝนจริยธรรม 

(๙) จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  

ขอ ๒๑ เมื่อมีปญหาการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ในเรื่องใด  ขาราชการอาจเสนอเรื่อง  

ที่เปนปญหาดังกลาวใหหัวหนากลุมงานคุมครองจริยธรรมของสวนราชการที่ตนสังกัดนําเสนอเพื่อขอ

คําวินิจฉัยหรืออนุญาตแลวแตกรณีจากคณะกรรมการจริยธรรมได  ในกรณีที่เร่ืองนั้นเปนเร่ืองสําคัญ

หรือมีผลกระทบในวงกวางหลายสวนราชการ  และยังไมมีคําวินิจฉัยของ  ก.พ.  หรือผูตรวจการแผนดิน  

แลวแตกรณี  คณะกรรมการจริยธรรมอาจสงเร่ืองให  ก.พ.  วินิจฉัย 

ในกรณีที่  ก.พ.  เห็นวาเร่ืองดังกลาวตามวรรคหนึ่งเปนเร่ืองสําคัญอันควรแกการขอคําแนะนํา

จากผูตรวจการแผนดินก็ใหกระทําได 

๒๓๑



หนา   ๘๖ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๖๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤศจิกายน   ๒๕๕๒ 
 

ขาราชการที่ปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรม  ก.พ.  หรือผูตรวจการแผนดิน
ไมตองรับผิดทางวินัย 

ขอ ๒๒ ในกรณีที่จําเปนตองดําเนินการเร่ืองใดโดยดวน  หากปลอยใหเนิ่นชาไปจะกระทบ
ตอประโยชนสวนรวมหรือประโยชนของทางราชการ  และไมอาจเรียกประชุมคณะกรรมการจริยธรรม
ไดทัน  ขาราชการอาจขอคําแนะนําจากหัวหนากลุมงานคุมครองจริยธรรมของสวนราชการที่ตนสังกัด 

หัวหนากลุมงานคุมครองจริยธรรมตามวรรคหนึ่งมีหนาที่ตองใหคําแนะนําตามสมควร   
ตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรม  ก.พ.  หรือผูตรวจการแผนดิน  หากไมมีคําวินิจฉัยในเร่ืองที่เปน
ปญหามากอน  หัวหนากลุมงานคุมครองจริยธรรมอาจใหคําแนะนําโดยยึดประโยชนสูงสุดของสวนรวม
เปนสําคัญ  ทั้งตองมุงสรางความสํานึกและเที่ยงธรรมในหนาที่  ผดุงเกียรติและศักด์ิศรีของขาราชการ 
ที่สรางความไววางใจและเชื่อมั่นของปวงชน  และการดํารงตนเปนแบบอยางที่ดีงาม  ใหสงเร่ือง 
ใหคณะกรรมการจริยธรรมและ  ก.พ.ทราบ 

ขาราชการที่ปฏิบัติตามคําแนะนําของหัวหนากลุมงานคุมครองจริยธรรมตามแนวทาง 
ที่คณะกรรมการจริยธรรม  ก.พ.  หรือผูตรวจการแผนดินเคยวินิจฉัยไวแลวโดยสุจริตไมตองรับผิด 
ทางวินัย 

บทเฉพาะกาล 

ขอ ๒๓ ใหดําเนินการแตงต้ังคณะกรรมการจริยธรรมและจัดต้ังกลุมงานคุมครองจริยธรรม  
ในสวนราชการทุกแหงภายในเกาสิบวัน  นับแตวันที่ประมวลจริยธรรมนี้มีผลใชบังคับ 

ขอ ๒๔ เมื่อครบหนึ่งปนับแตวันที่ประมวลจริยธรรมนี้มีผลใชบังคับ  ให  ก.พ.  จัดใหมี   
การประเมินการปฏิบัติตามประมวลจรยิธรรมนี้  พรอมดําเนินการปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติหรือแกไข  
เพิ่มเติมประมวลจริยธรรมใหเหมาะสม 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให  ก.พ.  รับฟงความคิดเห็นจากขาราชการ  หัวหนากลุมงาน
คุมครองจริยธรรม  คณะกรรมการจริยธรรม  หัวหนาสวนราชการ  และผูตรวจการแผนดินอยางกวางขวาง   
และตองดําเนินการตามวรรคหนึ่งใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ครบหนึ่งป 
ของการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี 
ประธาน  ก.พ. 

๒๓๒
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ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบในภาครัฐของกรมทางหลวง (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐) 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑   ปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนใน

ทุกภาคส่วนในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะ 

วัตถุประสงค์   เพื่อให้บุคลากรของกรมทางหลวงทุกระดับตระหนักถึงความส าคัญและปฏิบัติตนตาม              
หลักคุณธรรมและจริยธรรม หลักธรรมาภิบาล การด ารงชีวิตตามรอยพระยุคลบาท                 
พระบรมราโชวาท และตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนการปฏิบัติงานภายใต้
วินัยข้าราชการพลเรือนและประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและจรรยาข้าราชการ                   
กรมทางหลวง   

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วดัผลการ

ปฏบิตั ิ
ตามแผนฯ 

ก าหนดเวลา
(ปีงบประมาณ) 

ค่าเป้าหมายระดับกรม 
ผูร้ับผดิชอบ 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
๑.๑  ส่งเสริมให้บุคลากร

ของกรมทางหลวง 
ทุกระดบัประพฤติ
ปฏบิตัตินตามหลัก
คุณธรรมจริยธรรม
และธรรมาภบิาล 
รวมทั้งให้ปฏบิตัิ   
ตนตามรอย           
พระยคุลบาท     
พระบรมราโชวาท 
และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

1.1.1 จัดอบรม/สัมมนา/
กิจกรรมที่สอดแทรก
หลักสตูรเกีย่วกับ
คุณธรรมจริยธรรมฯ 

 จ านวน 
หลักสตูร/
กิจกรรม 

๒๕๕๙ –  
๒๕๖๐ 

๕๐ 
(หลักสูตร/
กิจกรรม) 

๕๐ 
(หลักสูตร/
กิจกรรม) 

กองฝึกอบรม,  
กองการเจ้าหน้าท่ี      

และ 
ทุกหน่วยงาน 

1.2.1 เผยแพร่ 
ประชาสัมพนัธ์              
อย่างต่อเนื่องให้เกิด
กระแสค่านิยมในการ
ปฏิบัติตนตามหลัก
คุณธรรมจริยธรรมฯ 

 จ านวนครั้งใน
การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์      

๒๕๕๙ –  
๒๕๖๐ 

๓ 
(ครั้ง) 

๓ 
(ครั้ง) 

กองการเจ้าหน้าท่ี, 
ส านักงาน             

ประชาสัมพันธ์ 
และ 

ทุกหน่วยงาน 

1.3.1 ส่งบุคลากรเข้า             
ร่วมอบรม/สัมมนา/
กิจกรรม กระตุ้น               
ให้ปฏิบัติตนตาม           
หลักคุณธรรมฯ 

 จ านวนบคุลากร
ท่ีส่งเข้าร่วม
อบรม/สัมมนา
กิจกรรม     

๒๕๕๙ –  
๒๕๖๐ 

๕๐ 
(คน) 

๕๐ 
(คน) 

ทุกหน่วยงาน 
 

๑.๒  ส่งเสริมให้บุคลากร
ของกรมทางหลวง
ปฏบิตัิงานภายใต้
กรอบวนิัย               
ข้าราชการพลเรือน, 
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน 
และจรรยา  
ข้าราชการ                     
กรมทางหลวง 

1.2.๑ จัดอบรม/สัมมนา/
กิจกรรม/สอดแทรก
หลักสตูรเกีย่วกับ            
การปฏิบัติงาน             
ภายใต้กรอบวินัย
ข้าราชการพลเรือนฯ  

 จ านวน
หลักสตูร/
กิจกรรม 

๒๕๕๙ –  
๒๕๖๐ 

๒ 
(หลักสูตร/
กิจกรรม) 

๒ 
(หลักสูตร/
กิจกรรม) 

กองการเจ้าหน้าท่ี 
และ 

กองฝึกอบรม 

1.2.๒ เผยแพร่ 
ประชาสัมพนัธ์               
อย่างต่อเนื่องให้เกิด
จิตส านึกในการ
ปฏิบัติงานภายใต้            
กรอบวินัยข้าราชการ 
พลเรือนฯ 

 จ านวนครั้งใน
การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์      

๒๕๕๙ –  
๒๕๖๐ 

๓ 
(ครั้ง) 

๓ 
(ครั้ง) 

กองการเจ้าหน้าท่ี,
ส านักงาน

ประชาสัมพันธ์  
และ 

ทุกหน่วยงาน 

1.2.๓ ส่งบุคลากรเข้าร่วม
อบรม/สัมมนา/
กิจกรรมกระตุ้นให้เกิด
จิตส านึกในการ
ปฏิบัติงานภายใต้
กรอบวินัยข้าราชการ
พลเรือนฯ 

 จ านวน
บุคลากรท่ีส่ง
เข้าร่วมอบรม
สัมมนา/
กิจกรรม    

 
 

๒๕๕๙ –  
๒๕๖๐ 

๒๐ 
(คน) 

๒๐ 
(คน) 

ทุกหน่วยงาน 
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มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วดัผลการ

ปฏบิตั ิ
ตามแผนฯ 

ก าหนดเวลา
(ปีงบประมาณ) 

ค่าเป้าหมายระดับกรม 
ผูร้ับผดิชอบ 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
๑.๓  ยกย่องเชิดชู 

เจ้าหน้าที่ของรัฐ        
ผูท้ี่ประพฤตดิีหรือ    
ผูท้ี่มีความประพฤติ
ซื่อสตัย์สุจรติ 

๑.๓.๑ ด าเนนิการคดัเลือก 
และให้รางวัลแก่            
บุคคลท่ีประพฤติดี             
หรือบุคคลท่ีมีความ
ประพฤติซ่ือสัตย์สุจริต 

 ร้อยละ
ความส าเร็จใน
การด าเนินการ
คัดเลือกและ 
มอบรางวัล 

๒๕๕๙ –  
๒๕๖๐ 

๑๐๐ 
(%) 

๑๐๐ 
(%) 

ทุกหน่วยงาน 

๑.๓.๒ ประกาศเกียรติคณุ
บุคลากรท่ีได้รับรางวัล
ผ่านช่องทางต่างๆ             
เช่น เว็บไซต์ สิ่งพิมพ์
ต่างๆ เป็นต้น 

 จ านวนช่องทาง
ในการประกาศ
เกียรติคุณ  

๒๕๕๙ –  
๒๕๖๐ 

๒ 
(ช่องทาง) 

๒ 
(ช่องทาง) 

ทุกหน่วยงาน 

๑.๔  สนับสนนุให้ 
ผูบ้รหิารมีบทบาท
ส าคัญในการ
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม         
การปอ้งกนัและ
ปราบปรามการ
ทุจรติและประพฤติ
มิชอบ ตลอดจน
การสร้างความ
โปร่งใสใน             
การปฏบิตัิงาน  

๑.๔.๑ ผูบ้รหิารมีส่วนร่วม            
ท าหน้าทีป่ระธาน              
หรือพิจารณาให้             
ความเห็นชอบ ใน
โครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน ท่ีเกี่ยวกับ            
การส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมฯ   

 จ านวนค าส่ัง/
บนัทกึ
ข้อความ/
เอกสารท่ีแสดง 
ถึงการมีส่วน
ร่วมของ
ผู้บริหาร  

๒๕๕๙ –  
๒๕๖๐ 

๒ 
(ค าสั่ง/บันทึก/

ข้อความ/
เอกสาร) 

๒ 
(ค าสั่ง/บันทึก/

ข้อความ/
เอกสาร) 

ทุกหน่วยงาน 
 

๑.๔.๒ ผูบ้รหิารผลักดนัให้           
เกิดสภาพแวดล้อม              
ในการปฏิบัติงานท่ี                
เอื้อต่อการสร้าง
คุณธรรมและ             
จริยธรรมฯ 

 จ านวน                
แนวทาง/              
วิธีการ (เช่น 
ประกาศ             
นโยบาย ฯลฯ)  

๒๕๕๙ –              
2๕๖๐ 

๒ 
(แนวทาง/
วิธีการ) 

๒ 
(แนวทาง/
วิธีการ) 

ทุกหน่วยงาน 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



235 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการท างานของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนาเครือข่าย 

วัตถุประสงค ์ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายทุกภาคส่วนของสังคมในการส่งเสริมคุณธรรม 
 จริยธรรมและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วดัผลการ

ปฏบิตั ิ
ตามแผนฯ 

ก าหนดเวลา
(ปีงบประมาณ) 

ค่าเป้าหมายระดับกรม 
ผูร้ับผดิชอบ 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
2.๑  ส่งเสริมการ

ประสานความ
ร่วมมือของทุก           
ภาคส่วนของสังคม  
ในการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 
และการป้องกนั  
และปราบปราม 
การทุจรติ และ
ประพฤติมิชอบ           
ในภาครัฐ 

๒.๑.๑ เข้าร่วมอบรม/
สัมมนา/ประชุม/
กิจกรรมกับ
หน่วยงานภายนอก 
ในเรื่องการจดัท า
ยุทธศาสตร์/
มาตรการ/แนวทาง
ปฏบิตัิหรือในการ
ประสานความ
ร่วมมือเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ในภาครัฐ 

 ร้อยละของ 
จ านวนครั้ง               
ในการเข้าร่วม
อบรม/สัมมนา/
ประชุม/กิจกรรม 
ต่อจ านวนครั้ง 
ท่ีหน่วยงาน
ภายนอกเชิญ 

๒๕๕๙ –  
๒๕๖๐ 

๙๐ 
(%) 

๙๐ 
(%) 

กองการเจ้าหน้าท่ี 
และ 

 หน่วยงานอื่นๆ             
ท่ีได้รับมอบหมาย 

 

๒.๑.๒ ส่งรายงานผล          
การด าเนนิการ 
ข้อมูลและเอกสาร
หลักฐาน ท่ี
เกี่ยวข้องในการ
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและ      
การป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐของ      
กรมทางหลวงให้กับ
หน่วยงานภายนอก 

 ร้อยละของ
จ านวนครั้ง       
ในการส่ง  
รายงานผลฯ     
ต่อจ านวนครั้ง     
ท่ีหน่วยงาน
ภายนอกร้องขอ 

๒๕๕๙ –         
๒๕๖๐ 

๙๐ 
(%) 

๙๐ 
(%) 

กองการเจ้าหน้าท่ี 
และ 

 หน่วยงานอื่น             
ท่ีได้รับมอบหมาย 

๒.๒  เสริมสร้างความ
เข้มแข็งในการ        
มีส่วนร่วมของ
ประชาชนหรือ
บุคคลภายนอก       
ในการปอ้งกนัและ
ปราบปรามการ
ทุจรติและประพฤติ
มิชอบ 

2.2.๑ สร้างความรู้ความ
เข้าใจกับประชาชน      
เกี่ยวกับพฤติกรรม 
ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ท่ีเข้าข่ายการทุจริต 
เช่น การปฏิบัติหรือ
ละเว้นหน้าท่ี โดยมิ
ชอบ และการปฏิบัติ
ท่ีขัดแย้งระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ของ   
ทางราชการ เป็นต้น   

 จ านวนครั้ง     
ในการสร้าง
ความรู้       
ความเข้าใจ 

๒๕๕๙ –  
๒๕๖๐ 

๒ 
(ครั้ง) 

๒ 
(ครั้ง) 

กองการเจ้าหน้าท่ี  
และ 

ทุกหน่วยงาน 
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มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วดัผลการ

ปฏบิตั ิ
ตามแผนฯ 

ก าหนดเวลา
(ปีงบประมาณ) 

ค่าเป้าหมายระดับกรม 
ผูร้ับผดิชอบ 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 

 

2.2.๒ ส่งเสริมให้บุคลากร 
ในสังกดัตระหนัก    
ถึงประโยชน์ของ     
การให้ประชาชน       
มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาและ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน  

 จ านวนครั้งใน
การสร้างความ
ตระหนัก 

๒๕๕๙ – 
๒๕๖๐ 

๒ 
(ครั้ง) 

๒ 
(ครั้ง) 

กองการเจ้าหน้าท่ี  
และ 

ทุกหน่วยงาน 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เพื่อพัฒนาระบบ กลไก และมาตรการที่สนับสนุนให้เกดิการป้องกันการทุจริต 

วัตถุประสงค ์ เพื่อเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรและระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล                   
ที่เอ้ืออ านวยให้เกิดระบบการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิอบภาครัฐ                         
ที่มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วดัผลการ

ปฏบิตั ิ
ตามแผนฯ 

ก าหนดเวลา
(ปีงบประมาณ) 

ค่าเป้าหมายระดับกรม 
ผูร้ับผดิชอบ 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
3.๑  พัฒนาระบบ               

การตรวจสอบ                
และควบคุมการ
ปฏบิตัิงานภายใน
องค์กรให้เปน็
ระบบและโปร่งใส 

3.1.๑ ด าเนนิการ
ตรวจสอบภายใน
องค์กรอย่างเป็น
ระบบและ
ครอบคลุมภารกิจ           
ของกรมทางหลวง  

(๑) ร้อยละ
ความส าเร็จ
ในการ
ด าเนินการ
ตามแผนการ
ตรวจสอบ 

๒๕๕๙ – 
๒๕๖๐ 

๑๐๐ 
(%) 

๑๐๐ 
(%) 

ส านักงาน 
ตรวจสอบภายใน 

 (๒) จ านวนระบบ
ทีต่รวจสอบ
นอกจากระบบ
การเงินและ
บัญชี   

๒๕๕๙ – 
๒๕๖๐ 

๓ 
(ระบบ) 

๓ 
(ระบบ) 

 

 3.1.๒ ด าเนนิการ
ประเมนิผลระบบ             
การควบคุม
ภายใน 

(๑) ร้อยละ
ความส าเร็จ           
ในการจัดท า
รายงาน
ติดตาม
ความก้าวหน้า 
(ระหว่างปี) 

๒๕๕๙ – 
๒๕๖๐ 

๑๐๐ 
(%) 

๑๐๐ 
(%) 

กองการเจ้าหน้าท่ี 
และ 

ทุกหน่วยงาน 

  (๒) ร้อยละ
ความส าเร็จ                 
ในการจัดท า
รายงานการ
ประเมินผล     
(สิ้นป)ี 

๒๕๕๙ – 
๒๕๖๐ 

๑๐๐ 
(%) 

๑๐๐ 
(%) 

 

 3.1.๓  ด าเนนิการ     
ประเมนิความ 
โปร่งใสในการ
ปฏบิตัิงาน 

 ร้อยละ
ความส าเร็จ        
ในการประเมิน 

๒๕๕๙ – 
๒๕๖๐ 

๑๐๐ 
(%) 

๑๐๐ 
(%) 

กองการเจ้าหน้าท่ี,   
ส านักงาน

ประชาสัมพันธ์ และ 
หน่วยงานอื่น 

ท่ีได้รับมอบหมาย 
 3.1.๔  จัดให้มีระบบ/

กลไกการจัดการ
กับเบาะแสทุจริต
และประพฤติ                    
มิชอบ และเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์              
ให้มีประสิทธิภาพ        
อยู่เสมอ 

(๑) ร้อยละ
ความส าเร็จ     
ในการจัดการ
เบาะแสทุจริต
อย่างเป็น
ระบบ 

๒๕๕๙ – 
๒๕๖๐ 

๑๐๐ 
(%) 

๑๐๐ 
(%) 

ส านักงาน 
เลขานุการกรม,

ส านักงาน
ประชาสัมพันธ์และ
กลุ่มงานคุ้มครอง  
จริยธรรม ทล. 

(๒) จ านวนครั้ง     
ในการสร้าง      
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ
ระบบ/  
กลไกฯ 

๒๕๕๙ – 
๒๕๖๐ 

๑ 
(ครั้ง) 

๑ 
(ครั้ง) 
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มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วดัผลการ

ปฏบิตั ิ
ตามแผนฯ 

ก าหนดเวลา
(ปีงบประมาณ) 

ค่าเป้าหมายระดับกรม 
ผูร้ับผดิชอบ 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
๓.๒  ส่งเสริมให้มีกลไก     

การตรวจสอบจาก
ภายนอก เพื่อให้            
เกิดความโปร่งใสใน
การปฏบิตัิงาน                 
มากขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 

๓.2.๑  สร้างโอกาสให้
ประชาชนและ
บุคคลภายนอก       
มีส่วนร่วมใน
กระบวนการ
ด าเนินงานตาม 
ภารกิจของ         
กรมทางหลวง  

 จ านวน
ช่องทางในการ
ให้ประชาชน   
 มีส่วนร่วม 

๒๕๕๙ – 
๒๕๖๐ 

๒ 
(ช่องทาง) 

๒ 
(ช่องทาง) 

 ส านักแผนงาน 
 ส านักส ารวจ      
และออกแบบ 

 ส านักก่อสร้างทาง
ท่ี ๑ – ๒ 

 ส านักงานทางหลวง 
 แขวงทางหลวง/
ส านักงานบ ารุง   
ทางหลวง 

 ส านักงาน
สิ่งแวดล้อมและ   
การมีส่วนร่วม            
ของประชาชน 

๓.2.๒ จัดให้มีช่องทาง
ใน การรับแจ้ง
เบาะแสทุจริตและ
ประพฤติ            
มิชอบ รวมท้ังการ 
เรื่องร้องเรียน                     
ร้องทุกข์ให้
สามารถเข้าถึงได้
สะดวก              
และหลากหลาย  

(๑) จ านวน
ช่องทาง       
ในการรับแจ้ง
เบาะแสทุจริต 

 

๒๕๕๙ – 
๒๕๖๐ 

๓ 
(ช่องทาง) 

๓ 
(ช่องทาง) 

ส านักงาน 
เลขานุการกรม, 

ส านักงาน
ประชาสัมพันธ์, 

กองการเจ้าหน้าท่ี 
และ 

ทุกหน่วยงาน 
 (๒) จ านวนครั้ง      

ในการ
ประชาสัมพันธ์
ช่องทาง 

๒๕๕๙ – 
๒๕๖๐ 

๓ 
(ครั้ง) 

๓ 
(ครั้ง) 

 ๓.2.๓  ประชาสัมพนัธ์   
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
ประจ าปี      
เป็นต้น ฯลฯ 

(๑) จ านวน
ช่องทาง           
ในการ
เผยแพร่
ประชา 
สัมพันธ์ 

๒๕๕๙ – 
๒๕๖๐ 

๓ 
(ช่องทาง) 

๓ 
(ช่องทาง) 

ส านักงาน
ประชาสัมพันธ์ 

และ 
ทุกหน่วยงาน 

(๒) จ านวนครั้ง      
ในการ
เผยแพร่
ประชา 
สัมพันธ์ 

๒๕๕๙ – 
๒๕๖๐ 

๓ 
(ครั้ง) 

๓ 
(ครั้ง) 
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มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วดัผลการ

ปฏบิตั ิ
ตามแผนฯ 

ก าหนดเวลา
(ปีงบประมาณ) 

ค่าเป้าหมายระดับกรม 
ผูร้ับผดิชอบ 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
3.๓  เสริมสร้าง

ประสทิธภิาพใน    
การบังคบัใชก้ฎ               
หมายกฎระเบียบ 
ข้อบังคบั มาตรการ
หรือแนวทางปฏบิตัิ
ต่างๆ ที่ใช้ในการ
ป้องกนั และ
ปราบปรามการ 
กระท าที่ทุจรติและ
ประพฤติมิชอบ    
หรือการฝ่าฝนื                   
ไม่ปฏบิตัติาม 
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน 

๓.3.๑  ด าเนนิการตาม
กระบวนการที่
กฎหมาย/ระเบียบ
ก าหนดกับผู้ท่ีถูก
กล่าวหาว่ากระท า     
ผิดฐานทุจริตและ
ประพฤติมิชอบฯ  

 ร้อยละ
ความส าเร็จ      
ในการจัดการ   
กรณีการ
กระท าผิด
ฐานทุจริตฯ 
ตาม
กระบวนการ                 
ท่ีกฎหมาย/
ระเบียบ
ก าหนด  

๒๕๕๙ – 
๒๕๖๐ 

๑๐๐ 
(%) 

๑๐๐ 
(%) 

กองการเจ้าหน้าท่ี 

๓.3.๒  จัดท ารายงาน
และสถิติการกระท า
ผิดฐานทุจริตและ
ประพฤติมิชอบฯ 

 จ านวนครั้ง    
ในการจัดท า
รายงานและ
สถิติเสนอ
ผู้บริหาร  

๒๕๕๙ – 
๒๕๖๐ 

๓ 
(ครั้ง) 

๓ 
(ครั้ง) 

กองการเจ้าหน้าท่ี 
และ 

ทุกหน่วยงาน 

๓.3.๓  ทบทวนกฎหมาย 
กฎระเบยีบ 
ข้อบังคบั มาตรการ
หรือแนวทางปฏบิตัิ
ต่างๆ ของส่วน
ราชการท่ีเกี่ยวกับ
การป้องกันและ
ปราบปรามการ
กระท าท่ีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบฯ   

 จ านวนครั้ง
ในการ
ทบทวน
กฎหมายฯ  

๒๕๕๙ – 
๒๕๖๐ 

๑ 
(ครั้ง) 

๑ 
(ครั้ง) 

ส านักกฎหมาย 
และ 

กลุ่มงานคุ้มครอง   
จริยธรรม ทล. 

3.๔  ปรับปรุงระบบ    
การบริหารจดัการ
ภายในองคก์รเพื่อ  
เพิ่มความโปร่งใส
และประสทิธภิาพ
ในการปฏบิตัิงาน 

 
 
 

๓.4.๑  น าเทคนิค/วิธกีาร
บรหิารจดัการแนว
ใหม่/ระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ใน
การบริหารจัดการ
องค์กรและการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล 

 จ านวน
เทคนคิ/
วิธีการ/ ระบบ     
ท่ีน ามาใช้ 

๒๕๕๙ – 
๒๕๖๐ 

๕ 
(เทคนิค/
วิธีการ/
ระบบ) 

๕ 
(เทคนิค/
วิธีการ/
ระบบ) 

ส านักงาน 
พัฒนาระบบบริหาร

, 
ศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศ, 
 กองการเจ้าหน้าท่ี 

กองฝึกอบรม 
และ 

ทุกหน่วยงาน 

๓.4.๒  จัดท า/เผยแพร่ 
มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 
ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน/คู่มือ
หรือแนวทาง
ปฏิบัติในการ
ด าเนินงาน  

(๑) จ านวน
มาตรฐานการ
ปฏบิตัิงาน/ 
ขั้นตอนการ     
ปฏบิตัิงาน/
คู่มือ หรือ
แนวทาง
ปฏบิตัิ ท่ีได้
จัดท า/
เผยแพร่ 

๒๕๕๙ – 
๒๕๖๐ 

๓ 
(งาน/
คู่มือ/

แนวทาง
ปฏิบัต)ิ 

๓ 
(งาน/
คู่มือ/

แนวทาง
ปฏิบัต)ิ 

ทุกหน่วยงาน 
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มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วดัผลการ

ปฏบิตั ิ
ตามแผนฯ 

ก าหนดเวลา
(ปีงบประมาณ) 

ค่าเป้าหมายระดับกรม 
ผูร้ับผดิชอบ 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
  (๒) จ านวน

ช่องทางใน
การเผยแพร่ 

๒๕๕๙ – 
๒๕๖๐ 

๑ 
(ช่องทาง) 

๑ 
 (ช่องทาง) 

 

 ๓.4.๓ น าหลกัคณุธรรม
จริยธรรมมาใช้
ประกอบการ
พิจารณาด าเนิน
โครงการ/
กิจกรรม  ในการ
บริหารจัดการ
องค์กรและการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล 

 จ านวน
กิจกรรม ท่ีน า
หลักคุณธรรม
จริยธรรมมาใช้
ประกอบการ
พิจารณา 

๒๕๕๙ – 
๒๕๖๐ 

๒ 
 (กิจกรรม) 

๒ 
(กิจกรรม) 

กองการเจ้าหน้าท่ี, 
กองฝึกอบรม 

และ 
ทุกหน่วยงาน 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากร 

วัตถุประสงค ์ เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านการปฏิบตัิงานและดา้นการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และการบังคับใชป้ระมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วดัผลการ

ปฏบิตั ิ
ตามแผนฯ 

ก าหนดเวลา
(ปีงบประมาณ) 

ค่าเป้าหมายระดับกรม 
ผูร้ับผดิชอบ 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
๔.๑  พัฒนาองค์ความรู้ 

เพื่อปอ้งกนัและ
ปราบปรามการ
ทุจรติและการบังคบั
ใช้ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน 

4.1.๑ ด าเนนิการปรบัปรุง 
ข้อมูลใน 
- เว็บเพจป้องกัน 

   และปราบปราม  
          การทุจริต 

- เว็บเพจประมวล  
          จริยธรรม     
          ข้าราชการ             

พลเรือน 

 จ านวนครั้ง 
ในการปรับปรุง
ข้อมูล 

๒๕๕๙  
– ๒๕๖๐ 

3 
(ครั้ง) 

3 
(ครั้ง) 

กองการเจ้าหน้าท่ี 
 

4.1.๒ จัดท า/เผยแพร่ 
มาตรการ/
แนวทางปฏิบัติ/
เอกสารทาง
วิชาการ/ข้อมูล
ข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ต่อ         
การป้องกันและ
ปราบปรามการ   
ทุจริตในภาครัฐฯ 

(๑) จ านวน
มาตรการ/
แนวทาง
ปฏบิตัิ/
เอกสารทาง
วิชาการ/
ข้อมูลข่าวสาร 
ท่ีได้จัดท า/
เผยแพร่ 

๒๕๕๙ – 
๒๕๖๐ 

๒ 
(มาตรการ/
แนวทาง
ปฏิบัต/ิ

เอกสารทาง
วิชาการ) 

๒ 
 (มาตรการ/

แนวทาง
ปฏิบัต/ิ

เอกสารทาง
วิชาการ) 

กองการเจ้าหน้าท่ี 
และ 

ทุกหน่วยงาน 

 (๒) จ านวน
ช่องทาง      
ในการเผยแพร่ 

๒๕๕๙ – 
๒๕๖๐ 

๑ 
(ช่องทาง) 

๑ 
(ช่องทาง) 

 

๔.๒  พัฒนาสมรรถนะ
และขีดความ               
สามารถของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ด้านการปอ้งกนั           
และปราบปราม           
การทุจรติภาครัฐ
และการบังคับใช้
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน 

4.2.๑ จัดอบรม/
สัมมนา/กิจกรรม/
สอดแทรก
หลักสตูร ในด้าน   
การป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐฯ 

 จ านวน
หลักสตูร/
กิจกรรม 

๒๕๕๙ – 
๒๕๖๐ 

๑ 
(กิจกรรม) 

๑ 
(กิจกรรม) 

กองฝึกอบรม 
และ 

กองการเจ้าหน้าท่ี 

4.2.๒ ส่งบุคลากร             
เข้ารับการอบรม/
สัมมนา/กิจกรรม 
ในด้านการป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริตใน
ภาครัฐฯ 

 ร้อยละของ
การเข้าร่วม
อบรม/
สัมมนา/
กิจกรรม  

๒๕๕๙ – 
๒๕๖๐ 

๙๐ 
(%) 

๙๐ 
(%) 

ทุกหน่วยงาน 

 

 

 



 
 

 



แผนปฏิบัติการส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรมและป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบในภาครัฐของกรมทางหลวง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕59 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนในทุกภาคส่วนในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะ                              

วัตถุประสงค์   เพื่อให้บุคลากรของกรมทางหลวงทุกระดับตระหนักถึงความส าคัญและปฏิบตัิตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม หลักธรรมาภิบาล การด ารงชวีิตตามรอยพระยุคลบาท  
 พระบรมราโชวาท และตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ตลอดจนการปฏิบัตงิานภายใต้วนิัยข้าราชการพลเรือนและประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและ   
           จรรยาข้าราชการกรมทางหลวง 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วดัผลการปฏบิตั ิ

ตามแผนฯ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วดั หน่วยงาน 

ผูร้ับผดิชอบ 
ระยะเวลา 

ระดับกรม ระดับหน่วยงาน 
1.1  ส่งเสริมให้บุคลากรของ 

กรมทางหลวงทกุระดบัประพฤติ
ปฏบิตัตินตามหลักคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภบิาล รวมทั้ง
ให้ปฏบิตัตินตามรอยพระยุคลบาท  
พระบรมราโชวาท และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

1.1.๑ จัดอบรม/สัมมนา/กิจกรรม/สอดแทรก
หลักสตูรเกีย่วกับคุณธรรมจริยธรรมฯ 

 จ านวนหลักสตูร/กิจกรรม ๕๐ 
(หลักสูตร/
กิจกรรม) 

๒ 
(หลักสูตร/
กิจกรรม) 

กองฝึกอบรม,  
กองการเจ้าหน้าท่ี และทุก

หน่วยงาน 

ต.ค. ๒๕๕8 
– 

ก.ย. ๒๕59 

1.1.๒ เผยแพรป่ระชาสัมพนัธ์อย่างต่อเนื่องให้
เกิดกระแสค่านิยมในการปฏิบัติตนตาม 
หลักคุณธรรมจริยธรรมฯ 

 จ านวนครั้งในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์      

๓ 
(ครั้ง) 

๓ 
(ครั้ง) 

กองการเจ้าหน้าท่ี,    
ส านักงานประชาสัมพันธ์ 

และทุกหน่วยงาน 

ต.ค. ๒๕๕8 
– 

ก.ย. ๒๕59 

1.1.๓ ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม/สัมมนา/
กิจกรรมกระตุ้นให้ปฏิบัติตนตามหลัก
คุณธรรมฯ 

 จ านวนบคุลากรท่ีส่งเข้าร่วม
อบรม/สัมมนา/กิจกรรม     

๕๐ 
(คน) 

๑ 
(คน) 

ทุกหน่วยงาน 
 

ต.ค. ๒๕๕8 
– 

ก.ย. ๒๕59 

1.2 ส่งเสริมให้บุคลากรของกรมทาง
หลวงปฏิบตัิงานภายใตก้รอบวนิัย
ข้าราชการพลเรือน, ประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน                 
และจรรยาข้าราชการ                     
กรมทางหลวง 

1.2.๑ จัดอบรม/สัมมนา/กิจกรรม/สอดแทรก
หลักสตูรเกีย่วกับการปฏิบัติงานภายใต้                
กรอบวินัยข้าราชการพลเรือนฯ  

 จ านวนหลักสตูร/กิจกรรม ๒ 
(หลักสูตร/
กิจกรรม) 

๒ 
(หลักสูตร/
กิจกรรม) 

กองการเจ้าหน้าท่ี                
และกองฝึกอบรม 

ต.ค. ๒๕๕8 
– 

ก.ย. ๒๕59 

1.2.๒ เผยแพรป่ระชาสัมพนัธ์อย่างต่อเนื่อง          
ให้เกิดจิตส านึกในการปฏิบัติงานภายใต้
กรอบวินัยข้าราชการพลเรือนฯ 

 จ านวนครั้งในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์      

๓ 
(ครั้ง) 

๓ 
(ครั้ง) 

กองการเจ้าหน้าท่ีส านักงาน
ประชาสัมพันธ์  

และทุกหน่วยงาน 

ต.ค. ๒๕๕8 
– 

ก.ย. ๒๕59 
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มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วดัผลการปฏบิตั ิ

ตามแผนฯ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วดั หน่วยงาน 

ผูร้ับผดิชอบ 
ระยะเวลา 

ระดับกรม ระดับหน่วยงาน 
 1.2.๓ ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม/สัมมนา/

กิจกรรมกระตุ้นให้เกิดจิตส านึกในการ
ปฏิบัติงานภายใต้กรอบวินัยข้าราชการ    
พลเรือนฯ 

 จ านวนบคุลากรท่ีส่งเข้าร่วม
อบรมสัมมนา/กิจกรรม    

๒๐ 
(คน) 

๑ 
(คน) 

ทุกหน่วยงาน ต.ค. ๒๕๕8 
– 

ก.ย. ๒๕59 

1.3 ยกย่องเชิดชูเจ้าหน้าที่ของรัฐ              
ผูท้ี่ประพฤตดิีหรือผูท้ี่มีความ
ประพฤติซื่อสตัย์สุจรติ 

๑.๓.๑ ด าเนนิการคดัเลือกและใหร้างวัล            
แก่บุคคล ท่ีประพฤติดีหรือบุคคล                     
ท่ีมีความประพฤติซ่ือสัตย์สุจริต 

 ร้อยละความส าเร็จในการ
ด าเนินการคัดเลือกและให้รางวัล 

๑๐๐ 
(%) 

๑๐๐ 
(%) 

ทุกหน่วยงาน ต.ค. ๒๕๕8 
– 

ก.ย. ๒๕59 

 ๑.๓.๒ ประกาศเกียรติคณุบุคลากรที่ได้รับ    
รางวัลผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ 
สิ่งพิมพ์ต่างๆ  เป็นต้น 

 จ านวนช่องทางในการประกาศ
เกียรติคุณ  

๒ 
(ช่องทาง) 

๒ 
(ช่องทาง) 

ทุกหน่วยงาน ต.ค. ๒๕๕8 
– 

ก.ย. ๒๕59 

1.4 สนบัสนนุใหผู้บ้รหิารมีบทบาท    
ส าคัญในการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม การป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจรติและ               
ประพฤติมิชอบ ตลอดจนการสร้าง
ความโปร่งใสในการปฏบิตัิงาน  

๑.๔.๑ ผูบ้รหิารมีส่วนร่วมท าหน้าทีป่ระธาน 
หรือพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ ใน
โครงการ/กิจกรรม/แผนงาน ท่ีเกี่ยวกับ
การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมฯ   

 จ านวนค าส่ัง/บนัทกึข้อความ/
เอกสารท่ีแสดงถึงการมีส่วนร่วม
ของผู้บริหาร  

๒ 
(ค าสั่ง/บันทึก/

ข้อความ/
เอกสาร) 

๒ 
(ค าสั่ง/บันทึก/

ข้อความ/
เอกสาร) 

ทุกหน่วยงาน 
 

ต.ค. ๒๕๕8 
– 

ก.ย. ๒๕59 

๑.๔.๒ ผูบ้รหิารผลักดนัให้เกดิสภาพแวดล้อม 
ในการปฏิบัติงานท่ีเอื้อต่อการสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรมฯ 

 จ านวนแนวทาง/วิธีการ (เช่น 
ประกาศ นโยบาย ฯลฯ)  

๒ 
(แนวทาง/
วิธีการ) 

๒ 
(แนวทาง/
วิธีการ) 

ทุกหน่วยงาน ต.ค. ๒๕๕8 
– 

ก.ย. ๒๕59 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการท างานของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนาเครือข่าย 

วัตถุประสงค ์ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายทุกภาคส่วนของสังคมในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วดัผลการปฏบิตั ิ

ตามแผนฯ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วดั 

หน่วยงานผู้รบัผดิชอบ ระยะเวลา 
ระดับกรม ระดับหน่วยงาน 

๒.๑ ส่งเสริมการประสานความ
ร่วมมือของทุกภาคส่วนของ
สังคมในการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และการป้องกนั    
และปราบปรามการทุจรติ          
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
 

๒.๑.๑ เข้าร่วมอบรม/สัมมนา/ประชุม/กิจกรรม 
กับหน่วยงานภายนอก ในเรื่องการจัดท า
ยุทธศาสตร์/มาตรการ/แนวทางปฏบิตัิ  
หรือในการประสานความร่วมมือ
เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

 ร้อยละของจ านวนครั้งในการเข้า
ร่วมอบรม/สัมมนา/ประชุม/
กิจกรรมต่อจ านวน    ครั้งท่ี
หน่วยงาน ภายนอกเชิญ 

๙๐ 
(%) 

๙๐ 
(%) 

กองการเจ้าหน้าท่ี 
และทุกหน่วยงาน 

(กรณีหน่วยงานได้รับ
มอบหมาย) 

ต.ค. ๒๕๕8 
– 

ก.ย. ๒๕59 

๒.๑.๒ ส่งรายงานผลการด าเนนิการ ข้อมูลและ
เอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องในการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการ
ป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ   ในภาครัฐของกรมทาง
หลวงให้กับหน่วยงานภายนอก 

 ร้อยละของจ านวนครั้งในการส่ง
รายงานผลฯ ต่อจ านวนครั้งท่ี
หน่วยงานภายนอก   ร้องขอ 

๙๐ 
(%) 

๙๐ 
(%) 

กองการเจ้าหน้าท่ี 
และทุกหน่วยงาน 

(กรณีหน่วยงานได้รับ
มอบหมาย) 

ต.ค. ๒๕๕8 
– 

ก.ย. ๒๕59 

๒.๒ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการ            
มีส่วนร่วมของประชาชนหรือ
บุคคลภายนอกในการปอ้งกนั             
และปราบปรามการทุจรติและ
ประพฤติมิชอบ 

 

2.2.๑ สร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชน      
เกี่ยวกับพฤติกรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ      
ท่ีเข้าข่ายการทุจริต เช่น การปฏิบัติหรือ  
ละเว้นหน้าท่ีโดยมิชอบ และการปฏิบัติ      
ท่ีขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ของทางราชการ เป็นต้น   

 จ านวนครั้งในการสร้างความรู้         
ความเข้าใจ 

๒ 
(ครั้ง) 

๒ 
(ครั้ง) 

กองการเจ้าหน้าท่ี  
และทุกหน่วยงาน 

ต.ค. ๒๕๕8 
– 

ก.ย. ๒๕59 

 2.2.๒ ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกดัตระหนัก             
ถึงประโยชน์ของการให้ประชาชนมี               
ส่วนร่วม ในการพัฒนาและตรวจสอบ            
การปฏิบัติงาน  

 จ านวนครั้งในการสร้างความ
ตระหนัก 

๒ 
(ครั้ง) 

๒ 
(ครั้ง) 

กองการเจ้าหน้าท่ี  
และทุกหน่วยงาน 

ต.ค. ๒๕๕8 
– 

ก.ย. ๒๕59 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เพื่อพัฒนาระบบ กลไก และมาตรการที่สนับสนุนให้เกดิการป้องกันการทุจริต                                                                                                
วัตถุประสงค ์ เพื่อเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรและระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เอ้ืออ านวยให้เกิดระบบการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ภาครัฐที่มีประสทิธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วดัผลการปฏบิตั ิ

ตามแผนฯ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วดั 

ผูร้ับผดิชอบ ระยะเวลา 
ระดับกรม ระดับหน่วยงาน 

๓.๑ พัฒนาระบบการตรวจสอบ            
และควบคุมการปฏบิตัิงาน
ภายในองคก์รให้เปน็ระบบ             
และโปร่งใส 

3.1.๑ ด าเนนิการตรวจสอบภายในองคก์ร                 
อย่างเป็นระบบและครอบคลุมภารกิจ     
ของกรมทางหลวง  

(๑) ร้อยละความส าเร็จ                        
ในการด าเนินการตาม                    
แผนการตรวจสอบ 

๑๐๐ 
(%) 

๑๐๐ 
(%) 

ส านักงาน                
ตรวจสอบภายใน 

ต.ค. ๒๕๕8 
– 

ก.ย. ๒๕59 

  (๒) จ านวนระบบทีต่รวจสอบ
นอกจากระบบการเงินและบัญชี   

๓ 
(ระบบ) 

๓ 
(ระบบ) 

 ต.ค. ๒๕๕8 
– 

ก.ย. ๒๕59 

 3.1.๒ ด าเนนิการประเมนิผลระบบ                              
การควบคุมภายใน 

(๑) ร้อยละความส าเร็จ           ใน
การจัดท ารายงานติดตาม
ความก้าวหน้า (ระหว่างปี) 

๑๐๐ 
(%) 

๑๐๐ 
(%) 

กองการเจ้าหน้าท่ี 
และ 

ทุกหน่วยงาน 

มี.ค. - เม.ย. 
๒๕59 

  (๒) ร้อยละความส าเร็จ                 
ในการจัดท ารายงาน การ
ประเมินผล (สิ้นป)ี 

๑๐๐ 
(%) 

๑๐๐ 
(%) 

 ต.ค. – ธ.ค.    
๒๕59 

 3.1.๓ ด าเนนิการประเมนิความโปร่งใส              
ในการปฏบิตัิงาน 

 ร้อยละความส าเร็จในการประเมิน ๑๐๐ 
(%) 

๑๐๐ 
(%) 

กองการเจ้าหน้าท่ี,              
ส านักงานประชาสัมพันธ์ 

และ 
หน่วยงานอื่น      

ท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 

 

ต.ค. ๒๕๕8 
– 

ก.ย. ๒๕59 
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มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วดัผลการปฏบิตั ิ

ตามแผนฯ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วดั 

ผูร้ับผดิชอบ ระยะเวลา 
ระดับกรม ระดับหน่วยงาน 

 3.1.๔ จัดให้มีระบบ/กลไกการจัดการกับ
เบาะแสทุจริตและประพฤติมิชอบและ
เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ให้มีประสิทธิภาพ
อยู่เสมอ 

(๑) ร้อยละความส าเร็จ ในการ
จัดการเบาะแสทุจริตฯ                       
อย่างเป็นระบบ 

๑๐๐ 
(%) 

๑๐๐ 
(%) 

ส านักงานเลขานุการกรม,
ส านักงานประชาสัมพันธ์

และ 
กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรม ทล. 

ต.ค. ๒๕๕8 
– 

ก.ย. ๒๕59 

  (๒) จ านวนครั้งในการ สร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับระบบ/กลไกฯ 

๑ 
(ครั้ง) 

๑ 
(ครั้ง) 

 

3.๒ ส่งเสริมให้มีกลไกการตรวจสอบ
จากภายนอก ให้เกดิความโปร่งใส
ในการปฏบิตัิงานมากขึน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

๓.2.๑ สร้างโอกาสให้ประชาชนและบุคคล 
ภายนอกมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ด าเนินงานตามภารกิจของกรมทางหลวง  

 จ านวนช่องทางในการให้
ประชาชนมีส่วนร่วม 

๒ 
(ช่องทาง) 

๒ 
(ช่องทาง) 

 ส านักแผนงาน 
 ส านักส ารวจและ

ออกแบบ 
 ส านักก่อสร้างทางที่           

๑ – ๒ 
 ส านักงานทางหลวง 
 แขวงทางหลวง/

ส านักงานบ ารุง             
ทางหลวง 

 ส านักงานสิ่งแวดล้อม                
และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

ต.ค. ๒๕๕8 
– 

ก.ย. ๒๕59 

 ๓.2.๒ จัดให้มีช่องทางในการรับแจ้งเบาะแส
ทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมท้ังการรับ
เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ให้สามารถเข้าถึงได้   
สะดวกและหลากหลาย  

(๑) จ านวนช่องทางในการรับแจ้ง
เบาะแสทุจริตฯ 

๓ 
(ช่องทาง) 

๓ 
(ช่องทาง) 

ส านักงานเลขานุการกรม, 
ส านักงานประชาสัมพันธ์, 
กองการเจ้าหน้าทีและ 

ทุกหน่วยงาน 

ต.ค. ๒๕๕8 
– 

ก.ย. ๒๕59 

  (๒) จ านวนครั้งในการ
ประชาสัมพันธ์ช่องทาง 

๓ 
(ครั้ง) 

๓ 
(ครั้ง) 

ต.ค. ๒๕๕8 
– 

ก.ย. ๒๕59 
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มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วดัผลการปฏบิตั ิ

ตามแผนฯ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วดั 

ผูร้ับผดิชอบ ระยะเวลา 
ระดับกรม ระดับหน่วยงาน 

 ๓.2.๓ ประชาสัมพนัธ์และใหบ้รกิารด้านขอ้มูล
ข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
ผ่านช่องทางต่างๆ  เช่น 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/ศูนย์บริการ

ประชาชน 
 สายด่วน (Call Center) 
 บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
 เว็บไซต์  
 สื่อวิทยุโทรทัศน์ 
 สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น รายงานประจ าปี  

เป็นต้น ฯลฯ 

(๑) จ านวนช่องทางในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ฯ   

๓ 
(ช่องทาง) 

๓ 
(ช่องทาง) 

ส านักงานประชาสัมพันธ์ 
และ 

ทุกหน่วยงาน 

ต.ค. ๒๕๕8 
– 

ก.ย. ๒๕59 

 (๒) จ านวนครั้งในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 

 
 

๓ 
(ครั้ง) 

๓ 
(ครั้ง) 

  

๓.๓ เสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
บังคับใชก้ฎหมายกฎระเบยีบ 
ข้อบังคบั มาตรการหรือแนวทาง
ปฏบิตัติ่างๆ ที่ใช้ในการป้องกนั
และปราบปรามการกระท าที่ทุจรติ
และประพฤติมิชอบหรือการฝ่าฝนื
ไม่ปฏบิตัติามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน 

๓.3.๑ ด าเนนิการตามกระบวนการที่กฎหมาย/
ระเบียบก าหนดกับผู้ท่ีถูกกล่าวหาว่า    
กระท าผิดฐานทุจริตและประพฤติมิชอบฯ  

 ร้อยละความส าเร็จ ในการ          
จัดการกรณีการกระท าผิดฐาน
ทุจริตฯ ตามกระบวนการท่ี
กฎหมาย/ระเบียบก าหนด  

๑๐๐ 
(%) 

๑๐๐ 
(%) 

กองการเจ้าหน้าท่ี ต.ค. ๒๕๕8 
– 

ก.ย. ๒๕59 

๓.3.๒ จัดท ารายงานและสถิติการกระท าผิด
ฐานทุจริตและประพฤติมิชอบฯ 

 จ านวนครั้งในการจัดท ารายงาน
และสถิติเสนอผู้บริหาร  

๓ 
(ครั้ง) 

๓ 
(ครั้ง) 

กองการเจ้าหน้าท่ี 
และ 

ทุกหน่วยงาน 

ต.ค. ๒๕๕8 
– 

ก.ย. ๒๕59 

 ๓.3.๓ ทบทวนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคับ 
มาตรการหรอืแนวทางปฏบิตัติ่างๆ ของ   
ส่วนราชการท่ีเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการกระท าท่ีทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบฯ   

 จ านวนครั้งในการทบทวน
กฎหมายฯ  

๑ 
(ครั้ง) 

๑ 
(ครั้ง) 

ส านักกฎหมาย 
และ 

กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรม ทล. 

ต.ค. ๒๕๕8 
– 

ก.ย. ๒๕59 
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มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วดัผลการปฏบิตั ิ

ตามแผนฯ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วดั 

ผูร้ับผดิชอบ ระยะเวลา 
ระดับกรม ระดับหน่วยงาน 

๓.๔ ปรบัปรุงระบบการบรหิารจดัการ
ภายในองคก์รเพื่อเพิ่มความ
โปร่งใสและประสทิธภิาพใน          
การปฏบิตัิงาน 

 
 
 
 
 
 

๓.4.๑ น าเทคนิค/วิธีการบรหิารจดัการแนวใหม่ 
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน  
การบริหารจัดการองค์กรและการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

 จ านวนเทคนิค/วธิีการ/ ระบบ ท่ี
น ามาใช้ 

๕ 
(เทคนิค/
วิธีการ/
ระบบ) 

๕ 
(เทคนิค/
วิธีการ/
ระบบ) 

ส านักงานพัฒนา                
ระบบบริหาร, 
ศูนย์เทคโนโลยี  
สารสนเทศ, 

 กองการเจ้าหน้าท่ี, 
กองฝึกอบรม 

และ 
ทุกหน่วยงาน 

ต.ค. ๒๕๕8 
– 

ก.ย. ๒๕59 

๓.4.๒ จัดท า/เผยแพร่ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/คู่มือหรือแนวทาง
ปฏิบัติในการด าเนินงาน  

(๑) จ านวนมาตรฐานการ
ปฏบิตัิงาน/ ขัน้ตอนการ
ปฏบิตัิงาน/คู่มือ หรือแนวทาง
ปฏบิตัิท่ีได้จัดท า/เผยแพร่ 

๓ 
(งาน/คู่มือ/
แนวทาง
ปฏิบัต)ิ 

๓ 
(งาน/คู่มือ/
แนวทาง
ปฏิบัต)ิ 

ทุกหน่วยงาน ต.ค. ๒๕๕8 
– 

ก.ย. ๒๕59 

 (๒) จ านวนช่องทาง 
ในการเผยแพร่ 

๑ 
(ช่องทาง) 

1 
(ช่องทาง) 

 

๓.4.๓ น าหลกัคณุธรรมจริยธรรมมาใช้ประกอบ 
การพิจารณาด าเนินโครงการ/กิจกรรมใน 
การบริหารจัดการองค์กรและการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

 จ านวนกิจกรรมท่ีน าหลักคุณธรรม
จริยธรรมมาใช้ประกอบการ
พิจารณา 

๒ 
(กิจกรรม) 

๒ 
(กิจกรรม) 

กองการเจ้าหน้าท่ี, 
กองฝึกอบรม 

และ 
ทุกหน่วยงาน 

ต.ค. ๒๕๕8 
– 

ก.ย. ๒๕59 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากร 

วัตถุประสงค ์ เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านการปฏิบตัิงานและดา้นการป้องกันและปราบปรามการทจุริตภาครัฐและการบังคับใชป้ระมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วดัผลการปฏบิตั ิ

ตามแผนฯ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วดั 

ผูร้ับผดิชอบ ระยะเวลา 
ระดับกรม ระดับหน่วยงาน 

๔.๑ พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อป้องกนั
และปราบปรามการทุจรติ และ
การบังคบัใชป้ระมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน 

4.1.๑ ด าเนนิการปรบัปรุงข้อมูลใน 
- เว็บเพจป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
- เว็บเพจประมวลจริยธรรมข้าราชการ     
  พลเรือน 

 จ านวนครั้งในการปรบัปรุง
ข้อมูล 

3 
(ครั้ง) 

3 
(ครั้ง) 

กองการเจ้าหน้าท่ี ต.ค. ๒๕๕8 
– 

ก.ย. ๒๕59 

 4.1.๒ จัดท า/เผยแพร่ มาตรการ/แนวทาง
ปฏิบัต/ิเอกสารทางวิชาการ/ข้อมูลข่าวสาร
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและ
ปราบปราม  การทุจริตในภาครัฐฯ 

(๑) จ านวนมาตรการ/แนวทาง
ปฏบิตัิ/เอกสารทางวิชาการ/
ข้อมูลข่าวสาร ท่ีได้จัดท า/
เผยแพร่ 

๓ 
(งาน/คู่มือ/
แนวทาง
ปฏิบัต)ิ 

๓ 
(งาน/คู่มือ/
แนวทาง
ปฏิบัต)ิ 

ทุกหน่วยงาน ต.ค. ๒๕๕8 
– 

ก.ย. ๒๕59 

  (๒) จ านวนช่องทาง                                    
ในการเผยแพร่ 

๑ 
(ช่องทาง) 

๑ 
(ช่องทาง) 

  

4.2 พัฒนาสมรรถนะและขดี
ความสามารถของเจ้าหน้าที่              
ของรัฐ ด้านการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจรติภาครัฐ             
และการบังคับใชป้ระมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

4.2.1 จัดอบรม/สัมมนา/กิจกรรม/สอดแทรก  
         หลักสูตร ในด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐฯ 

 จ านวนหลักสตูร/กิจกรรม ๑ 
(กิจกรรม) 

๑ 
(กิจกรรม) 

กองฝึกอบรม 
และ 

กองการเจ้าหน้าท่ี 

ต.ค. ๒๕๕8 
– 

ก.ย. ๒๕59 

4.2.2 ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม/สัมมนา/
กิจกรรม ในด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐฯ 

 ร้อยละของการเข้าร่วมอบรม/
สัมมนา/กิจกรรม  

๙๐ 
(%) 

๙๐ 
(%) 

ทุกหน่วยงาน ต.ค. ๒๕๕8 
– 

ก.ย. ๒๕59 
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แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
ของ     (ระบุชื่อหน่วยงาน)         ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.    (ระบุปีงบประมาณที่ก าลังด าเนินการ)          

ยุทธศาสตร์ที่ ............................................................................................................................................................................................................................................................................... 
วัตถุประสงค ์ ............................................................................................................................................................................................................................................................................... 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัต ิ

ตามแผนฯ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด หน่วยงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

ระดับหน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

 

เอกสารแนบ ๑ 
- แบบฟอร์มจัดท าแผนปฏิบัติการ - 
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รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

       ของ     (ระบุชื่อหน่วยงาน)         ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.     (ระบุปีงบประมาณที่ก าลังด าเนินการ)           
   

  คร้ังที่ ๑ (๑ ต.ค. ........ – ๓๑ ธ.ค. ........)   คร้ังที่ ๒ (๑ ม.ค. ........ – ๓๑ มี.ค. ........)    คร้ังที่ ๓ (๑ เม.ย. .........– ๓๐ มิ.ย. ........)   คร้ังที่ ๔ (๑ ต.ค. .......... – ๓๐ ก.ย. ..........) 
ยุทธศาสตร์ที่ ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
วัตถุประสงค ์ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
 
  

 .......................................................ผู้รายงาน  
 (.....................................................) 
 วันที่............./................./.............. 

 ขอรับรองว่ารายงานดังกล่าวเป็นความจริง 
 .......................................................ผู้รับรอง 
 (.....................................................)

มาตรการ โครงการ/กจิกรรม 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ 

ตามแผนฯ 
ค่าเป้าหมาย 

ระดับหน่วยงาน 
ผลการด าเนินการ ปัจจัยสนับสนุน/     

ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ ผลผลิต ผลลัพธ ์

 
 
 
 
 

 

      

- แบบฟอร์มจัดท ำรำยงำนผล - 
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- แนวทาง - 

รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
ของ ............................................    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

( ๑ ตุลาคม 2558 – ๓๐ กันยายน 2559 ) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนในทุกภาคส่วนในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะ                             

 วัตถุประสงค์   เพื่อให้บุคลากรของกรมทางหลวงทุกระดับตระหนักถึงความส าคัญและปฏิบตัิตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม หลักธรรมาภิบาล การด ารงชวีิตตามรอยพระยุคลบาท  
 พระบรมราโชวาท และตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ตลอดจนการปฏิบัตงิานภายใต้วนิัยข้าราชการพลเรือนและประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและ   
           จรรยาข้าราชการกรมทางหลวง 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วดัผลการ

ปฏบิตั ิ
ตามแผนฯ 

ค่าเป้าหมาย
ระดับ

หน่วยงาน 

ผลการด าเนนิการ ปัจจัยสนบัสนนุ/     
ปญัหาอปุสรรค/

ข้อเสนอแนะ ผลผลติ ผลลัพธ ์

1.1 ส่งเสริมให้บุคลากร
ของกรมทางหลวง                
ทุกระดับประพฤติปฏิบัติ
ตนตามหลักคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาล              
รวมท้ังให้ปฏิบัติตนตาม
รอยพระยุคลบาท                
พระบรมราโชวาท                  
และตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  

1.1.1 จัดอบรม/สัมมนา/กิจกรรม/ 
สอดแทรกหลักสูตรเกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรมฯ 

 จ านวน
หลักสูตร/
กิจกรรม 

2 
(หลักสูตร/
กิจกรรม) 

-   มีการจัดกิจกรรม/สอดแทรกหลักสูตร
เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมฯ  

    จ านวน ...... หลักสูตร ดังน้ี 
๑) กิจกรรม/หลักสูตร............................ 

เมื่อวันท่ี................. ณ...................              
มีผู้ผ่านการอบรมจ านวน.......ราย 

๒) ..... 

-  ให้เขียนบรรยายประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรม ตามค าอธิบายการ
รายงานผล ภายหลังจากด าเนิน
โครงการ /กิจกรรมบรรลุตาม
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายท่ี            
ก าหนดแล้ว 

- ให้ระบุข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับปัจจัย
สนับสนุน/ปัญหา
อุปสรรคข้อเสนอแนะ   
(ถ้าม)ี 

1.1.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่าง
ต่อเนื่องให้เกิดกระแสค่านิยมในการ
ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมจริยธรรมฯ 

 จ านวนครั้ง 
ในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 
 

3  
(ครั้ง) 

-   มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่าง
ต่อเนื่องฯ  จ านวน ...... ครั้ง ดังน้ี 
๑)  เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ 
    เรื่อง......... ทาง ............... 
    จ านวน ........ ครั้ง   
    เมื่อวันท่ี............ (หากระบุได)้ 
๒) ..... 

-  ให้เขียนบรรยายประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรม ตามค าอธิบายการ
รายงานผล ภายหลังจากด าเนิน
โครงการ /กิจกรรมบรรลุตาม
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายท่ี               
ก าหนดแล้ว 

- ให้ระบุข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับปัจจัย
สนับสนุน/ปัญหา
อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ   
(ถ้าม)ี 
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มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วดัผลการ

ปฏบิตั ิ
ตามแผนฯ 

ค่าเป้าหมาย
ระดับ

หน่วยงาน 

ผลการด าเนนิการ ปัจจัยสนบัสนนุ/     
ปญัหาอปุสรรค/

ข้อเสนอแนะ ผลผลติ ผลลัพธ ์

 1.1.3 ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม
สัมมนา/กิจกรรมกระตุ้นให้ปฏิบัติตน
ตามหลักคุณธรรมจริยธรรมฯ 

 จ านวน
บุคลากรท่ีส่ง
เข้าร่วมอบรม/
สัมมนา/
กิจกรรม 

๑ 
(คน) 

-   มีการส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม/สัมมนา /
กิจกรรมกระตุ้นให้ปฏิบัติตนตามหลัก
คุณธรรมฯ ท้ังสิ้น จ านวน ... ราย ดังน้ี 
๑)  สัมมนา/กิจกรรม...........................

เมื่อวันท่ี................ ณ...................
จ านวน.............ราย 

๒)  ..... 

-  ให้เขียนบรรยายประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรม ตามค าอธิบายการ
รายงานผล ภายหลังจากด าเนิน
โครงการ /กิจกรรมบรรลุตาม
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายท่ี               
ก าหนดแล้ว 

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

1.2 ส่งเสริมให้บุคลากร                    
กรมทางหลวงปฏิบัติงาน
ภายใต้กรอบวินัยข้าราชการ
พลเรือน,ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน 
 และจรรยาข้าราชการ     
กรมทางหลวง 

1.2.1 จัดอบรม/สัมมนา/กิจกรรม/
สอดแทรกหลักสูตรเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานภายใต้กรอบวินัย 
ข้าราชการพลเรือนฯ 

 จ านวน
หลักสูตร/
กิจกรรม 

2 
(หลักสูตร/
กิจกรรม) 

-   มีการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ  
การปฏิบัติงานภายใต้กรอบประมวล
จริยธรรมฯ  โดยผ่านทางกิจกรรม/
สอดแทรกในหลักสูตร จ านวน ....... 
กิจกรรม/หลักสูตร  ดังน้ี 
๑) กิจกรรม/หลักสูตร...............เมื่อ

วันท่ี............. ณ............ 
๒) ..... 

-  ให้เขียนบรรยายประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรม ตามค าอธิบายการ
รายงานผล ภายหลังจากด าเนิน
โครงการ /กิจกรรมบรรลุตาม
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายท่ี               
ก าหนดแล้ว 

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

1.2.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่าง
ต่อเนื่องให้เกิดจิตส านึกในการ
ปฏิบัติงานภายใต้กรอบวินัย 
ข้าราชการพลเรือนฯ 

 จ านวนครั้ง 
ในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 

3  
(ครั้ง) 

-   มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่าง
ต่อเนื่องฯ  จ านวน ...... ครั้ง ดังน้ี 
๑) เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์   
    เรื่อง........ ผ่านทาง............  
    เมื่อวันท่ี ............ 
๒) ..... 

-  ให้เขียนบรรยายประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรม ตามค าอธิบายการ
รายงานผล ภายหลังจากด าเนิน
โครงการ /กิจกรรมบรรลุตาม
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายท่ี               
ก าหนดแล้ว 

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

1.2.3 ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม/
สัมมนา/กิจกรรมกระตุ้นให้เกิดจิตส านึก
ในการปฏิบัติงานภายใต้กรอบวินัย
ข้าราชการพลเรือนฯ 

 จ านวนบุคลากร
ท่ีส่งเข้าร่วม
อบรมสัมมนา/
กิจกรรม 

๑ 
(คน) 

-   มีการส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม/สัมมนา /
กิจกรรม กระตุ้นให้เกิดจิตส านึกที่ดีฯ 
ท้ังสิ้น จ านวน ....... ราย  ดังน้ี 
๑) สัมมนา/ กิจกรรม..........................

เมื่อวันท่ี................... ณ.................

-  ให้เขียนบรรยายประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรม ตามค าอธิบายการ
รายงานผล ภายหลังจากด าเนิน
โครงการ /กิจกรรมบรรลุตาม

- ให้ระบุข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับปัจจัย
สนับสนุน/ปัญหา
อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ   
(ถ้าม)ี 
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มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วดัผลการ

ปฏบิตั ิ
ตามแผนฯ 

ค่าเป้าหมาย
ระดับ

หน่วยงาน 

ผลการด าเนนิการ ปัจจัยสนบัสนนุ/     
ปญัหาอปุสรรค/

ข้อเสนอแนะ ผลผลติ ผลลัพธ ์

จ านวน.......ราย 
     ๒) ..... 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายท่ี               
ก าหนดแล้ว 

๑.3 ยกย่องเชิดชู                     
เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีประพฤติ
ดีหรือผู้ที่มีความประพฤติ 
ซ่ือสัตย์สุจริต 

1.3.1 ด าเนินการคัดเลือกและให้รางวัล
แก่บุคลากรที่ประพฤติดี หรือมีความ
ประพฤติซ่ือสัตย์สุจริต 

 

 ร้อยละ
ความส าเร็จใน
การด าเนินการ
การคัดเลือก
และให้รางวัล 

100 
(ร้อยละ) 

 - ความส าเร็จในการด าเนินการ 
   คิดเป็นร้อยละ…..  ดังน้ี 

     มีการคัดเลือกและให้รางวัลบุคลากรท่ี   
     การประพฤติปฏิบัติดีเด่น  
    จ านวน........ราย  ดังน้ี 

๑) รางวัล...................................ได้แก่  
นาย/นาง/นางสาว........................
ต าแหน่ง........................................
สังกัด ส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย/งาน........... 

    ๒) ..... 

-  ให้เขียนบรรยายประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรม ตามค าอธิบายการ
รายงานผล ภายหลังจากด าเนิน
โครงการ /กิจกรรมบรรลุตาม
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายท่ี               
ก าหนดแล้ว 

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

1.3.2 ประกาศเกียรติคุณบุคลากรท่ี
ได้รับรางวัลผ่านช่องทางต่างๆ  เช่น 
เว็บไซต์ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เป็นต้น 

 จ านวนช่องทาง 
ในการประกาศ                      
เกียรติคุณ 

๒ 
(ช่องทาง) 

-   มีการประกาศเกียรติคุณบุคลากรท่ีได้ 
รับรางวัลฯ ผ่านช่องทางต่างๆ  

     จ านวน......ช่องทาง  ดังน้ี 
๑) บอร์ดประชาสัมพันธ์ของ.............  

เมื่อวันท่ี.................. 
๒) บันทึก.....ท่ี....../........เรื่อง..........

เมื่อวันท่ี..................  
๓) เว็บไซต์.............................                            

เมื่อวันท่ี.................. 
 4) ..... 

-  ให้เขียนบรรยายประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรม ตามค าอธิบายการ
รายงานผล ภายหลังจากด าเนิน
โครงการ /กิจกรรมบรรลุตาม
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายท่ี               
ก าหนดแล้ว 

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

1.4 สนับสนุนให้ผู้บริหาร
มีบทบาทส าคัญในการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ

1.4.1 ผู้บริหารมีส่วนร่วมท าหน้าท่ี
ประธานหรือพิจารณาให้ความเห็นชอบ
โครงการ/กิจกรรม/แผนงาน เกี่ยวกับ
การสร้างคุณธรรมจริยธรรมฯ   

 จ านวนค าสั่ง/
บันทึกข้อความ/
เอกสารท่ีแสดง
ถึงการมีส่วน
ร่วมของ

๒ 
(ค าสั่ง/บันทึก

ข้อความ/
เอกสาร) 

 

๑) ผู้บริหารเป็นประธานคณะกรรมการ/
คณะท างานเกี่ยวกับการสร้างคุณธรรม
และจริยธรรมฯ ดังน้ี  
๑.๑) คณะกรรมการ/คณะท างาน.......

(ค าสั่ง......ท่ี......./......ณ วันท่ี....) 

-  ให้เขียนบรรยายประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรม ตามค าอธิบายการ
รายงานผล ภายหลังจากด าเนิน
โครงการ /กิจกรรมบรรลุตาม

- ให้ระบุข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับปัจจัย
สนับสนุน/ปัญหา
อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ   
(ถ้าม)ี 
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มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วดัผลการ

ปฏบิตั ิ
ตามแผนฯ 

ค่าเป้าหมาย
ระดับ

หน่วยงาน 

ผลการด าเนนิการ ปัจจัยสนบัสนนุ/     
ปญัหาอปุสรรค/

ข้อเสนอแนะ ผลผลติ ผลลัพธ ์

ประพฤติมิชอบ ตลอดจน
การสร้างความโปร่งใสใน
การปฏิบัติงาน 

ผู้บริหาร ๑.๒) ... 
๒) ผู้บริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับ
การสร้างคุณธรรมฯ ดังน้ี 
๒.๑) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม......       

เมื่อวันท่ี.............(ตามบันทึก......
ท่ี......./......ลงวันท่ี.........) 

๒.๒) ..... 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายท่ี               
ก าหนดแล้ว 

 1.4.2 ผู้บริหารผลักดันให้เกิด
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานท่ี 
เอื้อต่อการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมฯ  

 จ านวน
แนวทาง/วิธีการ 
(เช่น ประกาศ 
นโยบายฯลฯ)   

2 
(แนวทาง/
วิธีการ) 

 

๑) ผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการ
สร้างคุณธรรมฯ จ านวน ......กิจกรรม/
งาน ได้แก่ 
๑.๑) กิจกรรม/งาน..............................                      

เมื่อวันท่ี...................ณ............... 
๑.๒) ..... 

๒) ผู้บริหารมีการสื่อสารเพื่อสร้าง      
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานท่ี   เอื้อ
ต่อการสร้างคุณธรรมฯ ในรูปแบบ
ประกาศ/บันทึกแจ้งเวียน           
จ านวน........ครั้ง  ได้แก่ 
๒.๑) ประกาศ........เรื่อง...........                

ณ  วันท่ี................... 
๒.๒) บันทึก..........ท่ี......./........       

เรื่อง...........ลงวันท่ี.......... 
๒.๓) ..... 

๓) ผู้บริหารมีการสื่อสารเพื่อสร้าง
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานท่ี 

    เอื้อต่อการสร้างคุณธรรมฯ ในรูปแบบการ

-  ให้เขียนบรรยายประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรม ตามค าอธิบายการ
รายงานผล ภายหลังจากด าเนิน
โครงการ /กิจกรรมบรรลุตาม
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายท่ี               
ก าหนดแล้ว 

- ให้ระบุข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับปัจจัย
สนับสนุน/ปัญหา
อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ   
(ถ้าม)ี 
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มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วดัผลการ

ปฏบิตั ิ
ตามแผนฯ 

ค่าเป้าหมาย
ระดับ

หน่วยงาน 

ผลการด าเนนิการ ปัจจัยสนบัสนนุ/     
ปญัหาอปุสรรค/

ข้อเสนอแนะ ผลผลติ ผลลัพธ ์

บรรยายหรือให้โอวาท  
    จ านวน........ครั้ง ดังน้ี 
     ๓.๑) ให้โอวาท เรื่อง............. เนื่องใน

งาน/กิจกรรม/โครงการ............. 
ณ....... เมื่อวันท่ี .............. 

๓.๒) บรรยายพิเศษ/ปาฐกถาพิเศษ 
เรื่อง ...................ในโครงการ/
งาน/กิจกรรม..................... 
ณ............... เมื่อวันท่ี ................. 

๓.๓) ..... 
๔) ผู้บริหารสนับสนุนงบประมาณ/ทรัพยากร 

เพื่อช่วยสร้างสภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงานท่ีเอื้อต่อการสร้างคุณธรรมฯ  
จ านวน........ครั้ง ดังน้ี 
๔.๑) งบประมาณส าหรับ..........

กิจกรรม...........................              
เมื่อวันท่ี .......................... 

๔.๒) ..... 
๕) ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะจากผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การสร้างสภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงานท่ีเอื้อต่อการสร้างคุณธรรมฯ 
จ านวน.......ครั้ง ดังน้ี 
๕.๑) รับฟังความคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะ โดยผ่านทาง..........
เมื่อวันท่ี................ 

๕.๒) ..... 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการท างานของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนาเครือข่าย 

วัตถุประสงค ์ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายทุกภาคส่วนของสังคมในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วดัผลการ

ปฏบิตั ิ
ตามแผนฯ 

ค่าเป้าหมาย
ระดับ

หน่วยงาน 

ผลการด าเนนิการ ปัจจัยสนบัสนนุ/     
ปญัหาอปุสรรค/

ข้อเสนอแนะ ผลผลติ ผลลัพธ ์
2.1 ส่งเสริมการประสาน
ความร่วมมือของทุกภาค
ส่วนของสังคมในการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
และการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

2.1.1 เข้าร่วม/อบรม/สัมมนา/ประชุม/
กิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก ในเรื่อง
การจัดท ายุทธศาสตร์/มาตรการ/ 
แนวทางปฏิบัติ หรือในการประสาน 
ความร่วมมือเกี่ยวกับการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและการป้องกัน              
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

 ร้อยละของ
จ านวนครั้งใน
การเข้าร่วม
กิจกรรมฯ ต่อ 
จ านวนครั้งท่ี
หน่วยงาน 
ภายนอกเชิญ 

๙๐ 

(ร้อยละ) 

-   มีการส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม/
อบรม/สัมมนา/ประชุมกับหน่วยงาน
ภายนอกในเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดท า
ยุทธศาสตร์/แนวทางปฏิบัติ หรือการ
ประสานความร่วมมือในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ตามท่ี
ได้รับหนังสือเชิญจากหน่วยงาน
ภายนอก คิดเป็นร้อยละ............ดังน้ี 
๑) ส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม/อบรม/

สัมมนา/ประชุม เรื่อง.........จัดขึ้น
โดย.........เมื่อวันท่ี............ 
ณ........... จ านวน.........ราย 

๒) ..... 

-  ให้เขียนบรรยายประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรม ตามค าอธิบายการ
รายงานผล ภายหลังจากด าเนิน
โครงการ /กิจกรรมบรรลุตาม
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายท่ี               
ก าหนดแล้ว 

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

2.1.2 ส่งรายงานผลการด าเนินการ 
ข้อมูล และเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง
ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบในภาครัฐของกรมทางหลวง 
ให้กับหน่วยงานภายนอก 

 ร้อยละของ
จ านวนครั้งใน
การส่งรายงาน
ผลต่อจ านวน
ครั้งท่ีหน่วยงาน
ภายนอกร้องขอ 

๙๐ 

(ร้อยละ) 

-   มีการส่งรายงานผลการด าเนินการ 
ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานท่ีเกี่ยวกับ            
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต            
ให้หน่วยงานภายนอก คิดเป็น                        
ร้อยละ............  ดังน้ี 
๑) รายงานผลการด าเนินการ/ข้อมูล

เอกสาร/หลักฐาน เรื่อง.............
เมื่อวันท่ี............... (ตามบันทึก/
หนังสือ.......ท่ี...../.....ลงวันท่ี.....) 

๒) ..... 

-  ให้เขียนบรรยายประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรม ตามค าอธิบายการ
รายงานผล ภายหลังจากด าเนิน
โครงการ /กิจกรรมบรรลุตาม
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายท่ี               
ก าหนดแล้ว 

- ให้ระบุข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับปัจจัย
สนับสนุน/ปัญหา
อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  
(ถ้าม)ี 
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มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วดัผลการ

ปฏบิตั ิ
ตามแผนฯ 

ค่าเป้าหมาย
ระดับ

หน่วยงาน 

ผลการด าเนนิการ ปัจจัยสนบัสนนุ/     
ปญัหาอปุสรรค/

ข้อเสนอแนะ ผลผลติ ผลลัพธ ์
2.2 ส่งเสริมการมี            
ส่วนร่วมของประชาชน     
หรือบุคคลภายนอก 
ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต           
และประพฤติมิชอบ 
ในภาครัฐ 

2.2.1 สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พฤติกรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีเข้าข่าย
การทุจริต เช่น การปฏิบัติหรือละเว้น
หน้าท่ีโดยมิชอบ และการปฏิบัติท่ี 
ขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ของทางราชการ เป็นต้น  

• จ านวนครั้งในการ 
   สร้างความรู้ 
   ความเข้าใจ 

๒  
(ครั้ง) 

๑) มีการสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
พฤติกรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีเข้าข่าย
การทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นหน้าท่ี 
โดยผ่านทางเว็บไซต์...............                  
จ านวน......ครั้ง ดังน้ี 
๑.๑) หนังสือ/บทความ/เอกสารทาง

วิชาการ เรื่อง............................. 
ทางเว็บไซต.์.........ในหัวข้อ........ 
เมื่อวันท่ี..................... 

๑.๒) ..... 
๒) มีการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

พฤติกรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีเข้าข่าย
การทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นหน้าท่ี 
โดยผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ จ านวน.....ครั้ง 
ดังน้ี 
๒.๑) วารสาร/หนังสือพิมพ.์............. 

หัวข้อเรื่อง .............................. 
ฉบับท่ี.......... เมื่อวันท่ี............. 

๒.๒) แผ่นพับ/ป้ายประชาสัมพันธ์     
เรื่อง.................เมื่อวันท่ี........... 

๒.๓) ..... 
 ๓) ..... 

-  ให้เขียนบรรยายประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรม ตามค าอธิบายการ
รายงานผล ภายหลังจากด าเนิน
โครงการ /กิจกรรมบรรลุตาม
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายท่ี               
ก าหนดแล้ว 

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

๒.2.2  ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัด
ตระหนักถึงประโยชน์ของการให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ 
พัฒนาและตรวจสอบการปฏิบัติงาน 

 จ านวนครั้งใน
การสร้างความ
ตระหนัก 

2  
(ครั้ง) 

-   หน่วยงานมีการชี้แจงให้บุคลากรใน
สังกัดรู้ถึงผลประโยชน์ของการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการพัฒนาและ
ตรวจสอบการท างาน  จ านวน ... ครั้ง  
ดังน้ี 

-  ให้เขียนบรรยายประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรม ตามค าอธิบายการ
รายงานผล (เอกสารแนบ ๒) 
ภายหลังจากด าเนินโครงการ/

- ให้ระบุข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับปัจจัย
สนับสนุน/ ปัญหา
อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  
(ถ้าม)ี 
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มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วดัผลการ

ปฏบิตั ิ
ตามแผนฯ 

ค่าเป้าหมาย
ระดับ

หน่วยงาน 

ผลการด าเนนิการ ปัจจัยสนบัสนนุ/     
ปญัหาอปุสรรค/

ข้อเสนอแนะ ผลผลติ ผลลัพธ ์
๑) ให้โอวาทเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม   

ของประชาชนในการพัฒนาและ
ตรวจสอบการท างาน เนื่องใน
โครงการ/กิจกรรม/งาน................                  
เมื่อวันท่ี.......... ณ ........................ 

๒) บรรยายพิเศษ/ปาฐกถาพิเศษ 
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ 
ประชาชนในการพัฒนาและ
ตรวจสอบการท างาน เนื่องใน
โครงการ/กิจกรรม/งาน................                  
เมื่อวันท่ี.......... ณ ........................ 

๓) ประกาศ..............เรื่องเกี่ยวกับการ
มี ส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาและตรวจสอบการท างาน               
ณ  วันท่ี................... 

๔) บันทึก........ท่ี...../.......เรื่องเกี่ยวกับ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาและตรวจสอบการท างาน    
ลงวันท่ี.......... 

๕) ….. 
 

กิจกรรมบรรลุตามตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมายท่ีก าหนดแล้ว 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เพื่อพัฒนาระบบ กลไก และมาตรการที่สนับสนุนให้เกดิการป้องกันการทุจริต   

วัตถุประสงค ์ เพื่อเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรและระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เอ้ืออ านวยให้เกิดระบบการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วดัผลการ

ปฏบิตั ิ
ตามแผนฯ 

ค่าเป้าหมาย
ระดับ

หน่วยงาน 

ผลการด าเนนิการ ปัจจัยสนบัสนนุ/     
ปญัหาอปุสรรค/

ข้อเสนอแนะ ผลผลติ ผลลัพธ ์
3.1 พัฒนาระบบการ
ตรวจสอบและควบคุมการ
ปฏิบัติงานภายในองค์กร
ให้เป็นระบบและโปร่งใส 

3.1.1 ด าเนินการตรวจสอบภายใน
องค์กรอย่างเป็นระบบและครอบคลุม
ภารกิจของกรมทางหลวง  

(1) ร้อยละ
ความส าเร็จใน
การด าเนินการ 

      ตามแผนการ 
      ตรวจสอบ 

๑๐๐ 
(ร้อยละ) 

-   มีการตรวจสอบภายในองค์กร   
    ซ่ึงส าเร็จตามแผนท่ีวางไว้  
    ร้อยละ......... 

-  ให้เขียนบรรยายประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรม ตามค าอธิบายการ
รายงานผล ภายหลังจากด าเนิน
โครงการ /กิจกรรมบรรลุตาม
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายท่ี               
ก าหนดแล้ว 

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

  (2) จ านวนระบบ 
     ท่ีตรวจสอบ 
     นอกจากระบบ 
     การเงินและ  

บัญชี 

3 
(ระบบ) 

-   มีการตรวจสอบระบบท่ีนอกจากระบบ
การเงินและบัญชี จ านวน.......ระบบ  
ดังน้ี 
๑) ระบบ..... 
๒) ระบบ.... 

 
 
 
 
 
 
 

3.1.2 ด าเนินการประเมินผลระบบ 
การควบคุมภายใน 
   

(1) ร้อยละ
ความส าเร็จ 

     ในการจัดท า 
     รายงานติดตาม 
     ความก้าวหน้า    
     (ระหว่างปี)  

100 
(ร้อยละ) 

 - มีการรายงานผลความก้าวหน้าใน 
   การด าเนินการตามแผนการปรับปรุง 
   การควบคุมภายในส่งให้ 
   กองการเจ้าหน้าท่ี 
   ตามบันทึก........ท่ี...... ลงวันท่ี......... 

-  ให้เขียนบรรยายประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรม ตามค าอธิบายการ
รายงานผล ภายหลังจากด าเนิน
โครงการ /กิจกรรมบรรลุตาม
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายท่ี               
ก าหนดแล้ว 

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

 

(2) ร้อยละ
ความส าเร็จ 

     ในการจัดท า   
     รายงานการ 
     ประเมินผล 

(สิ้นป)ี 

100 
(ร้อยละ) 

 - มีการรายงานการประเมินผล 
   ระบบการควบคุมภายในรอบสิ้น

ปีงบประมาณส่งให้กองการเจ้าหน้าท่ี 
ตามบันทึก........ท่ี...../.....ลงวันท่ี......... 

-  ให้เขียนบรรยายประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรม ตามค าอธิบายการ
รายงานผล ภายหลังจากด าเนิน
โครงการ /กิจกรรมบรรลุตาม
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายท่ี               

- ให้ระบุข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับปัจจัย
สนับสนุน/ ปัญหา
อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  
(ถ้าม)ี 
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มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วดัผลการ

ปฏบิตั ิ
ตามแผนฯ 

ค่าเป้าหมาย
ระดับ

หน่วยงาน 

ผลการด าเนนิการ ปัจจัยสนบัสนนุ/     
ปญัหาอปุสรรค/

ข้อเสนอแนะ ผลผลติ ผลลัพธ ์
 ก าหนดแล้ว 

3.1.3 ด าเนินการประเมินความโปร่งใส
ในการปฏิบัติงาน 

 ร้อยละ
ความส าเร็จใน
การประเมิน 

100 
(ร้อยละ) 

- มีการประเมินผลความโปร่งใสในการ 
  ปฏิบัติงานและส่งให้กองการเจ้าหน้าท่ี 
   ตามบันทึก/หนังสือ........ท่ี....../...... 
   ลงวันท่ี........ 
     

-  ให้เขียนบรรยายประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรม ตามค าอธิบายการ
รายงานผล ภายหลังจากด าเนิน
โครงการ /กิจกรรมบรรลุตาม
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายท่ี               
ก าหนดแล้ว 

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

 

 3.1.4 จัดให้มีระบบ/กลไกการจัดการ
กับเบาะแสทุจริตและประพฤติมิชอบ
และเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ให้มี
ประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

(1) ร้อยละ
ความส าเร็จ 

     ในการจัดการ 
     เบาะแสทุจริตฯ  
     อย่างเป็นระบบ 

100 
(ร้อยละ) 

1) มีหน่วยงานในสังกัดท่ีมีการมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการรับแจ้ง
เบาะแสทุจริตและประพฤติมิชอบ 

    และรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของ
หน่วยงานจ านวน......หน่วยงาน      คิด
เป็นร้อยละ.......ของหน่วยงานท้ังหมด 

2) มีเบาะแสทุจริตและประพฤติมิชอบ 
และรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่ได้รับ
การจัดการอย่างเป็นระบบ        
จ านวน.....เรื่อง คิดเป็นร้อยละ.......  
ของเรื่องทั้งหมด 

-  ให้เขียนบรรยายประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรม ตามค าอธิบายการ
รายงานผล ภายหลังจากด าเนิน
โครงการ /กิจกรรมบรรลุตาม
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายท่ี               
ก าหนดแล้ว 

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

 

(2) จ านวนครั้ง              
ในการสร้าง             
ค วามเข้าใจ 

     เกี่ยวกับระบบ/     
     กลไกฯ 

1 
ครั้ง 

- มีการแจ้งเวียน/เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ 
  เพื่อสร้างความรู้ จ านวน......ครั้ง 
 1) แจ้งเวียน เรื่อง............ตามบันทึก....... 
     ท่ี......../........ ลงวันท่ี ............ 
 2) เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ เรื่อง.........      
    ทาง ................ จ านวน ........ ครั้ง     
    เมื่อวันท่ี............ 
 3) ...... 

-  ให้เขียนบรรยายประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรม ตามค าอธิบายการ
รายงานผล ภายหลังจากด าเนิน
โครงการ /กิจกรรมบรรลุตาม
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายท่ี               
ก าหนดแล้ว 

- ให้ระบุข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับปัจจัย
สนับสนุน/ ปัญหา
อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  
(ถ้าม)ี 
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มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วดัผลการ

ปฏบิตั ิ
ตามแผนฯ 

ค่าเป้าหมาย
ระดับ

หน่วยงาน 

ผลการด าเนนิการ ปัจจัยสนบัสนนุ/     
ปญัหาอปุสรรค/

ข้อเสนอแนะ ผลผลติ ผลลัพธ ์
3.2 ส่งเสริมให้มีกลไก            
การตรวจสอบจากภายนอก 
ให้เกิดความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น 
 

๓.2.๑ สร้างโอกาสให้ประชาชน          
และบุคคลภายนอกมีส่วนร่วมใน
กระบวนการด าเนินงานตามภารกิจ       
ของกรมทางหลวง  

 จ านวนช่องทาง
ในการให้
ประชาชน                     
มีส่วนร่วม 

๒ 
(ช่องทาง) 

-   มีช่องทาง ให้ประชาชนและ
บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานตามภารกิจหลักของ 

     กรมทางหลวง จ านวน...ช่องทาง ดังนี้ 
๑) ให้ประชาชนและบุคคลภายนอก   

มีส่วนร่วมผ่าน  ช่องทาง............. 
ท่ีจัดขึ้นในการด าเนินงาน/
โครงการ/กิจกรรม เรื่อง..........  
เมื่อวันท่ี........  

๒) ….. 

-  ให้เขียนบรรยายประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรม ตามค าอธิบายการ
รายงานผล ภายหลังจากด าเนิน
โครงการ /กิจกรรมบรรลุตาม
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายท่ี               
ก าหนดแล้ว 

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

 

 3.2.2 จัดให้มีช่องทางในการรับแจ้ง
เบาะแสทุจริตและประพฤติมิชอบ 
รวมท้ังการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 
ให้สามารถเข้าถึงได้สะดวก 
และหลากหลาย  

(1) จ านวนช่องทาง 
     ในการรับแจ้ง 
     เบาะแสทุจริตฯ 

 

3 
(ช่องทาง) 

 
 

-   มีช่องทางให้ประชาชนและบุคคล 
ภายนอกแจ้งเบาะแสทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ รวมท้ังการรับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์ จ านวน.....ช่องทาง 
ดังน้ี 
๑) ศูนย์บริการประชาชน             

จ านวน ..... เรื่อง/ครั้ง 
๒) สายด่วน (Call center)     

หมายเลข ๑๕๘๖                           
จ านวน ..... เรื่อง/ครั้ง  

๓) ไปรษณีย์เลขท่ี........................
จ านวน..... เรื่อง/ครั้ง 

๔) ..... 

-  ให้เขียนบรรยายประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรม ตามค าอธิบายการ
รายงานผล ภายหลังจากด าเนิน
โครงการ /กิจกรรมบรรลุตาม
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายท่ี               
ก าหนดแล้ว 

- ให้ระบุข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับปัจจัย
สนับสนุน/ ปัญหา
อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  
(ถ้าม)ี 
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มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วดัผลการ

ปฏบิตั ิ
ตามแผนฯ 

ค่าเป้าหมาย
ระดับ

หน่วยงาน 

ผลการด าเนนิการ ปัจจัยสนบัสนนุ/     
ปญัหาอปุสรรค/

ข้อเสนอแนะ ผลผลติ ผลลัพธ ์
  (2) จ านวนครั้ง             

ในการ 
     ประชาสัมพันธ์  
     ช่องทาง 

๓  
(ครั้ง) 

-   มีการประชาสัมพันธ์แนะน าช่องทาง   
ในการแจ้งเบาะแสทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ และช่องทางการรับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์ รวมท้ังระเบียบ/
ขั้นตอน/แนวทางปฏิบัติในการร้องเรียน
ร้องทุกข์ จ านวน ..... ครั้ง ดังน้ี 
๑) แผ่นพับ/ป้ายประชาสัมพันธ์    

เรื่อง.................เมื่อวันท่ี........... 
๒) เว็บไซต์...............ในหัวข้อ......... 

เมื่อวันท่ี..................... 
๓) …… 

-  ให้เขียนบรรยายประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรม ตามค าอธิบายการ
รายงานผล ภายหลังจากด าเนิน
โครงการ /กิจกรรมบรรลุตาม
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายท่ี               
ก าหนดแล้ว 

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

 

 3.2.3 ประชาสัมพันธ์และให้บริการด้าน
ข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
ผ่านช่องทางต่างๆ  เช่น 

 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
 สายด่วน (Call Center) 
 บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
 เว็บไซต์  
 สื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ  

สิ่งพิมพ์ เช่น   หนังสือรายงาน
ประจ าปี เป็นต้น 

 โปสเตอร์/แผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ 

 งานประชุมชี้แจง หรือบรรยาย 
 งานนิทรรศการ ฯลฯ 

(1) จ านวนช่องทาง
ในการเผยแพร่ 

     ประชาสัมพันธ์ 
(2 ) จ านวนครั้งใน 
      การเผยแพร่ 
     ประชาสัมพันธ์ 

3 
(ช่องทาง) 

 
3 

(ครั้ง) 

๑) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และให้ 
    บริการด้านข้อมูลข่าวสารตามมาตรา๙ 

ในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ผ่านช่องทาง
ต่างๆ  จ านวน ..... ช่องทาง ดังน้ี 
๑.๑) ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  ณ............ 

โดยเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์/
ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร               
เกี่ยวกับ............. จ านวน......ครั้ง 

๑.๒) สายด่วนหมายเลข................... 
โดยเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์/
ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร      
เกี่ยวกับ............. จ านวน......ครั้ง 

๑.๓) บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ.......... 
โดยเผยแพร/่ประชาสัมพันธ์/

-  ให้เขียนบรรยายประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรม ตามค าอธิบายการ
รายงานผล ภายหลังจากด าเนิน
โครงการ /กิจกรรมบรรลุตาม
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายท่ี               
ก าหนดแล้ว 

- ให้ระบุข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับปัจจัย
สนับสนุน/ ปัญหา
อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  
(ถ้าม)ี 
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มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วดัผลการ

ปฏบิตั ิ
ตามแผนฯ 

ค่าเป้าหมาย
ระดับ

หน่วยงาน 

ผลการด าเนนิการ ปัจจัยสนบัสนนุ/     
ปญัหาอปุสรรค/

ข้อเสนอแนะ ผลผลติ ผลลัพธ ์
     ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร      

เกี่ยวกับ............. จ านวน......ครั้ง 
๑.๔) เว็บไซต.์..................โดยเผยแพร่/

ประชาสัมพันธ์/ให้บริการด้าน
ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับ.............     

       จ านวน......ครั้ง 
  ๑.๕) สื่อโทรทัศน์ช่อง.......รายการ.......   
           ออกอากาศทุกวัน........เวลา........     

โดยเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์/
ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร         
เกี่ยวกับ............. จ านวน......ครั้ง 

๑.๖) สื่อวิทยุคลื่น...........รายการ.........
ออกอากาศทุกวัน.........เวลา....... 
โดยเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์/
ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร                  
เกี่ยวกับ............. จ านวน......ครั้ง 

๑.๗) สื่อสิ่งพิมพ์...........หัวข้อ/คอลัมน์ 
(ถ้าม)ี.......เผยแพร่ทุก......วัน  โดย
เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์/
ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร      
เกี่ยวกับ............. จ านวน......ครั้ง 

๑.๘) โปสเตอร์/แผ่นพับ เรื่อง.........เมื่อ
วันท่ี................โดยเผยแพร่/
ประชาสัมพันธ์/ให้บริการด้าน
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ............... 
จ านวน..............ครั้ง 
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มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วดัผลการ

ปฏบิตั ิ
ตามแผนฯ 

ค่าเป้าหมาย
ระดับ

หน่วยงาน 

ผลการด าเนนิการ ปัจจัยสนบัสนนุ/     
ปญัหาอปุสรรค/

ข้อเสนอแนะ ผลผลติ ผลลัพธ ์
  ๑.๙) งานประชุมชี้แจง/บรรยาย    
            หรืองานนิทรรศการ  
            เรื่อง........ เมื่อวันท่ี...... ณ.......  
           โดยเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์/  
           ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร  
           เกี่ยวกับ............. จ านวน......ครั้ง 

3.3 เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการบังคับ 
ใช้กฎระเบียบข้อบังคับ
มาตรการหรือแนวทาง
ปฏิบัติต่างๆ ท่ีใช้ในการ
ป้องกันและปราบปราม
กระท าท่ีทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ หรือฝ่าฝืน
ไมป่ฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการ                
พลเรือน     

3.3.1 ด าเนินการตามกระบวนการ            
ท่ีกฎหมาย/ระเบียบก าหนดกับผู้ท่ีถูก
กล่าวหาว่ากระท าผิดฐานทุจริตและ
ประพฤติมิชอบฯ  

 ร้อยละ
ความส าเร็จ          
ในการจัดการ  
กรณีการกระท า 
ผิดฐานทุจริต
และประพฤติ           
มิชอบฯ ตาม
กระบวนการท่ี
กฎหมาย/
ระเบียบก าหนด 

๑๐๐ 
(ร้อยละ) 

-   มีการด าเนินการทางวินัยกับผู้ท่ีได้รับ       
การวินิจฉัยแล้วว่ากระท าผิดฐานทุจริต
และประพฤติมิชอบหรือกระท าผิดฐาน
ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือนตามท่ีกฎหมาย/
ระเบียบก าหนด จ านวน.......เรื่อง      
คิดเป็นร้อยละ......... 

-  ให้เขียนบรรยายประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรม ตามค าอธิบายการ
รายงานผล ภายหลังจากด าเนิน
โครงการ /กิจกรรมบรรลุตาม
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายท่ี               
ก าหนดแล้ว 

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

 

 3.3.2 จัดท ารายงานและสถิติ 
การกระท าความผิดฐานทุจริต 
และประพฤติมิชอบฯ 

 จ านวนครั้งใน
การจัดท า
รายงานและ
สถิติ เสนอ
ผู้บริหาร 

3  
(ครั้ง) 

-   มีการรายงานและสถิติการกระท า
ความผิดฐานทุจริตและประพฤติมิชอบ 
และจากการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน เสนอ
ผู้บริหารหน่วยงานรับทราบ                    
จ านวน........ครั้ง  ดังน้ี 
๑) รายงาน.............. เมื่อวันท่ี..........

(ตามบันทึก............ ท่ี......./.......  
ลงวันท่ี ...............) 

๒) ..... 

-  ให้เขียนบรรยายประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรม ตามค าอธิบายการ
รายงานผล ภายหลังจากด าเนิน
โครงการ /กิจกรรมบรรลุตาม
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายท่ี               
ก าหนดแล้ว 

- ให้ระบุข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับปัจจัย
สนับสนุน/ ปัญหา
อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  
(ถ้าม)ี 
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มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วดัผลการ

ปฏบิตั ิ
ตามแผนฯ 

ค่าเป้าหมาย
ระดับ

หน่วยงาน 

ผลการด าเนนิการ ปัจจัยสนบัสนนุ/     
ปญัหาอปุสรรค/

ข้อเสนอแนะ ผลผลติ ผลลัพธ ์
 3.3.3 ทบทวนกฎหมาย กฎระเบียบ 

ข้อบังคับมาตรการ หรือแนวทางปฏิบัติ
ต่างๆ ของส่วนราชการท่ีเกี่ยวกับ 
การป้องกันและปราบปรามการกระท า 
ท่ีทุจริตและประพฤติมิชอบฯ  

 จ านวนครั้งใน
การทบทวน
กฎหมายฯ 

๑ 
(ครั้ง) 

-   มีการด าเนินการเพื่อทบทวนการใช้บังคับ
กฎหมายและกฎระเบียบของส่วน
ราชการ ดังนี้ 
๑) ด าเนินการ.....................                         

เมื่อวันท่ี...............  
(ตามบันทึก............ ท่ี......./.......  
ลงวันท่ี ...............) 

๒) ..... 

-  ให้เขียนบรรยายประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรม ตามค าอธิบายการ
รายงานผล ภายหลังจากด าเนิน
โครงการ /กิจกรรมบรรลุตาม
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายท่ี               
ก าหนดแล้ว 

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

 

3.4 ปรับปรุงระบบ              
การบริหารจัดการภายใน
องค์กรเพื่อเพิ่มความ
โปร่งใสและประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน 

3.4.1 น าเทคนิค/วิธีการในการบริหาร
จัดการแนวใหม่ และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ใน การบริหารจัดการ
องค์กรและการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 จ านวนเทคนิค/
วิธีการ/ระบบท่ี
น ามาใช้ 

5 
(เทคนิค/

วิธีการ/ระบบ) 

๑) มีการน าเทคนิค/วิธีการในการบริหาร
จัดการแนวใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงาน 
จ านวน ...... .เทคนิค/วิธีการดังน้ี 
๑.๑) เทคนิค/วิธีการ เรื่อง............... 
๑.๒) ..... 

๒) มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มา
ใช้ในการปฏิบัติงาน จ านวน...ระบบ 
ดังน้ี 
๒.๑) ระบบ...............................ใช้ใน 

การปฏิบัติงานด้าน..................  
๒.๒) ..... 

-  ให้เขียนบรรยายประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรม ตามค าอธิบายการ
รายงานผล ภายหลังจากด าเนิน
โครงการ /กิจกรรมบรรลุตาม
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายท่ี               
ก าหนดแล้ว 

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

 

3.4.2 จัดท า/เผยแพร่ มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/คู่มือ
หรือแนวทางปฏิบัติในการด าเนินงาน 

(1) จ านวนมาตรฐาน 
     ปฏิบัติงาน/

ขั้นตอน 
     การปฏิบัติงาน/ 

คู่มือหรือ    
แนวทางปฏิบัติ 
ท่ีได้จัดท า/ 

     เผยแพร่ 

3 
(งาน/คู่มือหรือ
แนวทางปฏิบัต)ิ 

-   มีการจัดท ามาตรฐาน/ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน หรือคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติ 
จ านวน ...... งาน/กิจกรรม ดังน้ี 
๑) งาน/กิจกรรม............เมื่อวันท่ี...... 
๒) ..... 

-  ให้เขียนบรรยายประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรม ตามค าอธิบายการ
รายงานผล ภายหลังจากด าเนิน
โครงการ /กิจกรรมบรรลุตาม
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายท่ี               
ก าหนดแล้ว 

- ให้ระบุข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับปัจจัย
สนับสนุน/ ปัญหา
อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  
(ถ้าม)ี 
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มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วดัผลการ

ปฏบิตั ิ
ตามแผนฯ 

ค่าเป้าหมาย
ระดับ

หน่วยงาน 

ผลการด าเนนิการ ปัจจัยสนบัสนนุ/     
ปญัหาอปุสรรค/

ข้อเสนอแนะ ผลผลติ ผลลัพธ ์
 (2) จ านวนช่องทาง

ในการเผยแพร่ 
1 

(ช่องทาง) 
-   มีการแจ้งเวียน/เผยแพร่ มาตรฐาน/

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยผ่านทาง
ช่องทางต่างๆ จ านวน ....... ช่องทาง  
ดังน้ี 
๑) แจ้งเวียน เรื่อง............ตามบันทึก

.......ท่ี......../........ ลงวันท่ี ............ 
๒) เผยแพร่ เรื่อง...............................

ผ่านทาง...........เมื่อวันท่ี .............. 
๓) ..... 

-  ให้เขียนบรรยายประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรม ตามค าอธิบายการ
รายงานผล ภายหลังจากด าเนิน
โครงการ /กิจกรรมบรรลุตาม
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายท่ี               
ก าหนดแล้ว 

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

 

3.4.3 น าหลักคุณธรรมจริยธรรมมาใช้
ประกอบการพิจารณาด าเนินโครงการ/
กิจกรรมในการบริหารจัดการองค์กร 
และทรัพยากรบุคคล  

 จ านวนกิจกรรม 
ท่ีน าหลัก
คุณธรรม
จริยธรรมมาใช้
ประกอบการ
พิจารณา 

2 
(กิจกรรม) 

-   น าหลักคุณธรรมจริยธรรมมาใช้เป็น
เงื่อนไขในการพิจารณาด าเนินงาน/
กิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร
บุคคล จ านวน.......งาน/กิจกรรม ดังน้ี 
๑) งาน/กิจกรรม..........เมื่อวันท่ี..........

(ตามบันทึก......ท่ี..../.... ลงวันท่ี....) 
๒) ..... 

-  ให้เขียนบรรยายประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรม ตามค าอธิบายการ
รายงานผล ภายหลังจากด าเนิน
โครงการ /กิจกรรมบรรลุตาม
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายท่ี               
ก าหนดแล้ว 

- ให้ระบุข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับปัจจัย
สนับสนุน/ ปัญหา
อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  
(ถ้าม)ี 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากร 

วัตถุประสงค ์ เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านการปฏิบตัิงานและดา้นการป้องกันและปราบปรามการทจุริตภาครัฐและการบังคับใชป้ระมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วดัผลการ

ปฏบิตั ิ
ตามแผนฯ 

ค่าเป้าหมาย
ระดับ

หน่วยงาน 

ผลการด าเนนิการ ปัจจัยสนบัสนนุ/     
ปญัหาอปุสรรค/

ข้อเสนอแนะ ผลผลติ ผลลัพธ ์
4.1 พัฒนาองค์ความรู้ 
เพื่อป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
และการบังคับใช้ประมวล
จริยธรรมข้าราชการ             
พลเรือน 

4.1.๑ ด าเนินการปรับปรุงข้อมูลใน 
          - เว็บเพจป้องกันและ  

ปราบปรามการทุจริต 
          - เว็บเพจประมวลจริยธรรม 

          ข้าราชการพลเรือน 

 จ านวนครั้งใน
การปรบัปรุง
ข้อมูล 

3 
(ครั้ง) 

-  ด าเนินการปรับปรุงข้อมูลใน 
      เว็บเพจป้องกันและปราบปราม  
       การทุจริตและเว็บเพจประมวล 
       จริยธรรมข้าราชการพลเรือนดังนี้ 

๑) ปรับปรุงข้อมูลครั้งท่ี 1 เรื่อง........ 
ในเว็บเพจ....... เมื่อวันท่ี............ 

๒) ปรับปรุงข้อมูลครั้งท่ี 1 เรื่อง........ 
ในเว็บเพจ....... เมื่อวันท่ี............ 

๓) ปรับปรุงข้อมูลครั้งท่ี 1 เรื่อง........ 
ในเว็บเพจ....... เมื่อวันท่ี............ 

-  ให้เขียนบรรยายประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรม ตามค าอธิบายการ
รายงานผล ภายหลังจากด าเนิน
โครงการ /กิจกรรมบรรลุตาม
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายท่ี               
ก าหนดแล้ว 

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

 

4.1.2 จัดท า/เผยแพร่ มาตรการ/
แนวทางปฏิบัติ/เอกสารทางวิชาการ/
ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐฯ 

(1) จ านวน
มาตรการ/
แนวทางปฏิบัติ/ 

     เอกสารทาง 
     วิชาการ/ข้อมูล 
     ข่าวสารท่ีได้

จัดท า/เผยแพร่ 

๒ 
(มาตรการ/
แนวทาง

ปฏิบัต/ิเอกสาร
ทางวิชาการ) 

-    มีการจัดท า/เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ 
มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ/เอกสารทาง
วิชาการท่ีเป็นประโยชน์ต่อการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ, 
การด าเนินการทางวินัย และการบังคับ
ใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการ          
พลเรือน จ านวน ....... มาตรการ/
แนวทางปฏิบัติ/เอกสารทางวิชาการ)  
ดังน้ี 
๑) แจ้งเวียน เรื่อง...........                          

ตามบันทึก..........ท่ี......./.......                
ลงวันท่ี............ 

๒) ..... 

-  ให้เขียนบรรยายประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรม ตามค าอธิบายการ
รายงานผล ภายหลังจากด าเนิน
โครงการ /กิจกรรมบรรลุตาม
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายท่ี               
ก าหนดแล้ว 

- ให้ระบุข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับปัจจัย
สนับสนุน/ ปัญหา
อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  
(ถ้าม)ี 
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มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วดัผลการ

ปฏบิตั ิ
ตามแผนฯ 

ค่าเป้าหมาย
ระดับ

หน่วยงาน 

ผลการด าเนนิการ ปัจจัยสนบัสนนุ/     
ปญัหาอปุสรรค/

ข้อเสนอแนะ ผลผลติ ผลลัพธ ์
(2) จ านวนช่องทาง

ในการเผยแพร่ 
1 

(ช่องทาง) 
-    มีการแจ้งเวียน/เผยแพร่/

ประชาสัมพันธ์ มาตรการ/แนวทาง
ปฏิบัต/ิเอกสารทางวิชาการที่เป็น
ประโยชน์ต่อการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ,        
การ ด าเนินการทางวินัย และการบังคับ
ใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการพล
เรือน  จ านวน .......ช่องทาง ดังน้ี 

     ๑) เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ เรื่อง...... 
        ผ่านทาง...............เมื่อวันท่ี .......... 
     2)..... 

-  ให้เขียนบรรยายประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรม ตามค าอธิบายการ
รายงานผล ภายหลังจากด าเนิน
โครงการ /กิจกรรมบรรลุตาม
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายท่ี               
ก าหนดแล้ว 

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

 

4.2 พัฒนาสมรรถนะ             
และขีดความสามารถ                    
ของเจ้าหน้าท่ีรัฐด้าน              
การป้องกันและปราบปราม          
การทุจริตภาครัฐและการ
บังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน  

4.2.1 จัดอบรม/สัมมนา/กิจกรรม/
สอดแทรกหลักสูตร ในด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐฯ 

 จ านวน
หลักสูตร/
กิจกรรม 

1 
(กิจกรรม) 

-  มีการจัดอบรม/สัมมนา/กิจกรรม            
เพื่อสร้างความเชี่ยวชาญให้กับ
ผู้รับผิดชอบด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ             
จ านวน ...... หลักสูตร/กิจกรรม ดังนี้ 
๑) สัมมนา/หลักสูตร/กิจกรรม....... 

เมื่อวันท่ี..................ณ...............                 
มีผู้ผ่านการอบรมหรือสัมมนา/               
เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน.....ราย 

๒) ........ 

-  ให้เขียนบรรยายประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรม ตามค าอธิบายการ
รายงานผล ภายหลังจากด าเนิน
โครงการ /กิจกรรมบรรลุตาม
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายท่ี               
ก าหนดแล้ว 

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

 

4.2.2 ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม/
สัมมนา/กิจกรรม ในด้านการป้องกัน  
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐฯ 

 ร้อยละของการ
เข้าร่วมอบรม/
สัมมนา/
กิจกรรม 

90 
(ร้อยละ) 

-  มีการส่งผู้รับผิดชอบด้านการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ     
เข้าร่วมอบรม/สัมมนา/กิจกรรม      
เพื่อความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน 
จ านวน ...... หลักสูตร/กิจกรรม  

    คิดเป็นร้อยละ…. ดังน้ี 

-  ให้เขียนบรรยายประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรม ตามค าอธิบายการ
รายงานผล ภายหลังจากด าเนิน
โครงการ /กิจกรรมบรรลุตาม
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายท่ี               

- ให้ระบุข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับปัจจัย
สนับสนุน/ ปัญหา
อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  
(ถ้าม)ี 
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มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วดัผลการ

ปฏบิตั ิ
ตามแผนฯ 

ค่าเป้าหมาย
ระดับ

หน่วยงาน 

ผลการด าเนนิการ ปัจจัยสนบัสนนุ/     
ปญัหาอปุสรรค/

ข้อเสนอแนะ ผลผลติ ผลลัพธ ์
๑) สัมมนา/หลักสูตร/กิจกรรม....... 

เมื่อวันท่ี..................ณ..............            
.มีผู้ผ่านการอบรมหรือสัมมนา/  
เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน.....ราย 

๒) ..... 

ก าหนดแล้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 .......................................................ผู้รายงาน (ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้จัดท ารายงาน) 

 (.....................................................) 

 วันที่............./................./.............. 

 ขอรับรองว่ารายงานดังกล่าวเปน็ความจริง 

  
 

 .......................................................ผู้รับรอง (ผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงาน) 

 (.....................................................) 

 วันที่............./................./.............. 
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 แบบส ำรวจใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์  
Evidence – Based Integrity &Transparency Assessment 

ส ำหรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหนว่ยงำนภำครัฐ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ ด ำเนินกำร
ส ำรวจระดบัคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ โดยใช้แบบประเมินซึ่งได้รับกำร
ออกแบบเพื่อวัดระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนนิงำนภำยในองค์กรของหน่วยงำนภำครัฐ ผลประเมินจะ
แสดงถึงระดับควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนและเป็นแนวทำงปฏิบัติเพื่อแก้ไขปรบัปรุงและพัฒนำกำร
ปฏิบัติรำชกำรให้มีควำมโปร่งใสมำกยิ่งขึ้น 

ความร่วมมือจากหน่วยงานของท่านในการตอบแบบส ารวจจะสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในองค์กร ส่งผลให้องค์กรมีบรรยากาศและวัฒนธรรมในการท างานที่ดี ตลอดจนช่วยสร้างความ
เชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อองค์กร 

 
ส ำนักงำน ป.ป.ช. ขอขอบคุณในควำมร่วมมือมำ ณ โอกำสนี้ 

 
 

ชื่อหน่วยงำน             
ภำรกิจหลักของหน่วยงำน คือ          
            
             

วิธีกำรตอบแบบประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (แบบส ำรวจใช้
หลักฐำนเชิงประจักษ์ Evidence – Based Integrity & Transparency Assessment: EBIT) 

1. โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง  ที่เป็นตัวเลือกค าตอบที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงส าหรับ
หน่วยงานของท่าน และหากมีเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงให้ใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง  พร้อม
ระบุชื่อเอกสารและส่งมอบเอกสาร/หลักฐานที่อ้างอิงนั้น 

2. “ภารกิจหลัก” หมายถึง ภารกิจหลักตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานที่ได้เลือกส าหรับตอบเพพาะข้อ
ค าถามที่มีค าว่า “ภารกิจหลัก” โดยพิจารณาจากภารกิจที่มีจ านวนบุคลากร หรือได้รับการจัดสรร
งบประมาณ หรือมีระยะเวลาในการด าเนินงานตามภารกิจนั้นๆ มากกว่าภารกิจอ่ืน ส่วนข้อค าถามที่
ไม่ได้ระบุค าว่า “ภารกิจหลัก” หมายถึงการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน 

3. ข้อค าถามเก่ียวกับ “ภารกิจหลัก” (EB4 - EB7) หน่วยงานต้องใช้เอกสาร/หลักฐานที่มีความสอดคล้อง
กับ “ภารกิจหลัก” ตามท่ีหน่วยงานได้ระบุไว้ในแบบส ารวจฯ มาตอบค าถาม 

4. รายชื่อหลักฐานที่ระบุในแบบส ารวจฯ นี้ จะเป็นรายชื่อหลักฐานที่ใช้เป็นแนวทางการตอบข้อค าถาม 
ทั้งนี้ หน่วยงานอาจใช้หลักฐานอื่นๆ ส าหรับการตอบข้อค าถามนั้นได้ โดยให้ใส่เครื่องหมาย  ลงใน
ช่อง  อ่ืนๆ โดยระบุชื่อเอกสาร 
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5. “การจัดซื้อจัดจ้าง” หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม รวมถึงระเบียบที่รัฐวิสาหกิจ /หน่วยงานของอ่ืนของรัฐ ใช้
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

6. “แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง” หมายถึง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามที่คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนด 

หมายเหตุ: หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน ควรศึกษาวิธีการตอบแบบส ารวจฯ จากคู่มือค าอธิบายแบบ
ส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ให้ละเอียด ก่อนด าเนินการตอบแบบส ารวจฯ 

ประเด็นค ำถำม มี ไม่มี 
กำรให้และเปิดเผยข้อมูลในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง   

EB1 หน่วยงำนของท่ำนมีกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงอย่ำงไร 
1) มีการประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

(ภายในระยะเวลา 30 วันท าการ หลังจากที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2559) 
หรือไม่ 

  

มีหลักฐำน คือ 
 หลักฐาน หรือ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงานที่ได้แสดงว่ามีการประกาศเผยแพร่                    

แผน  ปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ภายในระยะเวลา 30 วันท าการ 
หลังจากท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2559)      
             

 อ่ืนๆ โปรดระบุ            
2) มีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 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 (โครงการที่ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ณ วันที่หน่วยงานได้จัดส่งข้อมูล
ตามแบบ EBIT ให้กับผู้ประเมิน)         

 อ่ืนๆ โปรดระบุ            
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ประเด็นค ำถำม มี ไม่มี 

EB2 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 หน่วยงำนของท่ำนมีกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรเปิดเผยขอ้มูลผล                
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงแต่ละโครงกำรให้สำธำรณชนทรำบโดยผ่ำนเว็บไซต์หรือส่ืออ่ืนๆ อย่ำงไร                  
(กรณีการจัดซื้อจัดจ้างมากกว่า 5 โครงการ ให้แสดงหลักฐาน 5 โครงการที่มีงบประมาณสูงสุด) 

1) มีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลา
ตามท่ีกฎหมายของแต่ละหน่วยงานก าหนด หรือไม่ 

  

มีหลักฐำน คือ 
 Print Screen เอกสารจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน        
 อ่ืนๆ โปรดระบุ            

2) มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง                   
แต่ละโครงการ หรือไม่ 

  

มีหลักฐำน คือ 
 Print Screen เอกสารจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน        
 อ่ืนๆ โปรดระบุ            

3) มีการประกาศวิธีการค านวณราคากลางของแต่ละโครงการ หรือไม่   
มีหลักฐำน คือ 
 Print Screen เอกสารจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน        
 อ่ืนๆ โปรดระบุ            

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

5) มีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและ
เหตุผลที่ใช้ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือไม่ 

  

มีหลักฐำน คือ 
 Print Screen เอกสารจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน        
 อ่ืนๆ โปรดระบุ            
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ประเด็นค ำถำม มี ไม่มี 

EB3 กำรวิเครำะห์ กำรพัฒนำแผน และกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
1) มีการจัดท ารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หรือไม ่   

มีหลักฐำน คือ 
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558      

             
 Print Screen รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จากเว็บไซต์ของ

หน่วยงาน            
 รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่แสดงหัวข้อเกี่ยวกับสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  

             
 อ่ืนๆ โปรดระบุ            

2) มีการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2558 
หรือไม ่

  

มีหลักฐำน คือ 
 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558     

             
 อ่ืนๆ โปรดระบุ            

3) มีการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในลักษณะดังต่อไปนี้ หรือไม่ 
3.1) ร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 
  

มีหลักฐำน คือ 
 รายงานการวิเคราะห์           
 อ่ืนๆ โปรดระบุ            
3.2 ) ร้อยละของจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2558 
  

มีหลักฐำน คือ 
 รายงานการวิเคราะห์           
 อ่ืนๆ โปรดระบุ            
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ประเด็นค ำถำม มี ไม่มี 
4) มีการปรับปรุงการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559                

ตามรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีที่ผ่านๆ มา หรือไม่ 
  

มีหลักฐำน คือ 
 รายงานแสดงสิ่งที่ปรับปรุงการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   
 ข้อมูลแสดงการปรับปรุงการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   
 อ่ืนๆ โปรดระบุ            

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 

EB4 กำรด ำเนินงำนตำมคู่มือก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลัก 
1) หน่วยงานของท่านมีแนวทางการปฏิบัติงานหรือคู่มือก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ตามภารกิจหลัก หรือไม่ 
  

มีหลักฐำน คือ 
 บันทึก/หนังสือสั่งการแนวทางการปฏิบัติงาน        
 คู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน       
 อ่ืนๆ โปรดระบุ            

2) หน่วยงานของท่านมีรายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการปฏิบัติงานหรือคู่มือ
ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก หรือไม่ 

  

มีหลักฐำน คือ 
 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการปฏิบัติงานหรือคู่มือก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน  

             
 อ่ืนๆ โปรดระบุ            

ควำมเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติ 

EB5 ควำมเป็นธรรมในกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลัก 
1) หน่วยงานของท่านมีระบบ เกณฑ์ หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก                 

ที่มีความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติ เป็นมาตรฐานเดียวกัน โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ 
หรือไม่ (เช่น มีเกณฑ์ท่ีชัดเจนเพ่ือลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ มีระบบการให้           
บริการออนไลน์ มีระบบบัตรคิว เป็นต้น) 

  

มีหลักฐำน คือ 
 เอกสารคู่มือ            
 บัตรคิวการให้บริการ           
 ทะเบียนควบคุมการให้บริการรับเรื่อง         
 เกณฑ์ลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่         
 อ่ืนๆ โปรดระบุ            
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ประเด็นค ำถำม มี ไม่มี 
2) หน่วยงานของท่านมีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก อัตราค่าบริการ 

(ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการให้ผู้ใช้บริการ หรือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทราบอย่างชัดเจน หรือไม่ 

  

มีหลักฐำน คือ 
 แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน          
 แนวทางการปฏิบัติงาน           
 คู่มือการให้บริการ           
 Print Screen แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือคู่มือการปฏิบัติงานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน  

             
 อ่ืนๆ โปรดระบุ            

3) หน่วยงานของท่านมีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก หรือไม ่

  

มีหลักฐำน คือ 
 ระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่     
 ระเบียบ/ข้อบังคับ ที่บังคับใช้ต่อผู้ที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่       
 อ่ืนๆ โปรดระบุ            

กำรมีส่วนร่วม (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติรำชกำรตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำน) 

EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกำสเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติรำชกำรตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำน 
1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

หรือ การปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก หรือไม ่
  

มีหลักฐำน คือ 
 รายงานการประชุม           
 รายงานการประชุมที่ระบุรายชื่อและรายละเอียดความคิดเห็นของบุคคล/หน่วยงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

             
 อ่ืนๆ โปรดระบุ            

2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนงาน/โครงการหรือปรับปรุงแก้ไข
พัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก หรือไม่ 

  

มีหลักฐำน คือ 
 โครงการ            
 รายงานการประชุม           
 รายงานสรุปการร่วมจัดท าแผน/โครงการ         
 ภาพถ่ายกิจกรรมการร่วมจัดท าแผน/โครงการ        
 อ่ืนๆ โปรดระบุ            
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ประเด็นค ำถำม มี ไม่มี 
3) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมด าเนินการตามโครงการหรือปรับปรุงแก้ไขพัฒนา 

การปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก หรือไม่ 
  

มีหลักฐำน คือ 
 โครงการ            
 รายงานการประชุม           
 รายงานสรุปการร่วมด าเนินการตามโครงการ        
 ภาพถ่ายกิจกรรมการร่วมด าเนินการตามโครงการ        
 อ่ืนๆ โปรดระบุ            

4) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบติดตามประเมินผลโครงการหรือประเมินผล 
การปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก หรือไม่ 

    

มีหลักฐำน คือ 
 รายงานประเมินผล           
 รายงานติดตามผลการด าเนินงาน          
 ภาพถ่ายกิจกรรมความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการ       
 อ่ืนๆ โปรดระบุ            

5) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาโครงการในภารกิจหลัก 
อย่างต่อเนื่องเมื่อสิ้นสุดโครงการ หรือไม่ 

  

มีหลักฐำน คือ 
 รายงานผลการด าเนินงาน          
 รายงานการประชุม           
 อ่ืนๆ โปรดระบุ            

กำรเข้ำถึงข้อมูลตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำน 

EB7 หน่วยงำนของท่ำนมีช่องทำงท่ีให้ประชำชนเข้ำถึงข้อมูลตำมภำรกิจหลักต่อไปนี้ หรือไม่ 
1) มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน หรือไม่   

มีหลักฐำน คือ 
 โครงสร้างหน่วยงาน           
 แผนผังการปฏิบัติงาน           
 ค าสั่งการปฏิบัติงาน           
 อ่ืนๆ โปรดระบุ            
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ประเด็นค ำถำม มี ไม่มี 
2) มีข้อมูลตามภารกิจหลักตามท่ีกฎหมายก าหนดทางเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม 

(Social Media) หรือไม่ 
  

มีหลักฐำน คือ 
 Print Screen เอกสารเผยแพร่บนเว็บไซต์หรือสื่อสังคมของหน่วยงาน      
 อ่ืนๆ โปรดระบุ            

3) มีระบบการให้ข้อมูลตามภารกิจหลักผ่านหมายเลขโทรศัพท์เพพาะหรือระบบ                   
Call Center โดยมีระบบตอบรับอัตโนมัติหรือมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บริการ 
ข้อมูลตลอดเวลาท าการของหน่วยงาน หรือไม่ 

  

มีหลักฐำน คือ 
 ระบุหมายเลขโทรศัพท์เพพาะหรือหมายเลข Call Center       
 บรรจุอยู่ในโครงสร้างหน่วยงาน          
 แผนผังการปฏิบัติงาน           
 ค าสั่งการปฏิบัติงาน           
 อ่ืนๆ 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 อ่ืนๆ โปรดระบุ   
มีหลักฐำน คือ            
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ประเด็นค ำถำม มี ไม่มี 
กำรตอบสนองข้อร้องเรียน 

EB8 หน่วยงำนของท่ำนมีกำรด ำเนินกำรเรื่องร้องเรียนอย่ำงไร  
1) มีการก าหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียนและการตอบสนองหรือรายงาน 

ให้ผู้ร้องเรียนทราบ หรือไม่ 
  

มีหลักฐำน คือ 
 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน          
 แผนผังการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน         
 อ่ืนๆ โปรดระบุ            

2) มีการก าหนดช่องทางการร้องเรียน หรือไม่   
มีหลักฐำน คือ 
 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน          
 แผนผังการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน         
 อ่ืนๆ โปรดระบุ            

3) หน่วยงานของท่านมีการก าหนดหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน หรือไม่   
มีหลักฐำน คือ 
 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน          
 แผนผังการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน         
 ค าสั่งการปฏิบัติงาน           
 อ่ืนๆ โปรดระบุ            

4) มีการเผยแพร่ผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมระบุปัญหาอุปสรรค
และแนวทางแก้ไข หรือไม่ 

  

มีหลักฐำน คือ 
 Print Screen รายงานผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้างจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน  

             
 อ่ืนๆ โปรดระบุ            

5) รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป พร้อมทั้งระบุปัญหาอุปสรรคและ 
แนวทางแก้ไข หรือไม่ 

  

มีหลักฐำน คือ 
 รายงานผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป        
 อ่ืนๆ โปรดระบุ            
 
 
 



284 
 

ประเด็นค ำถำม มี ไม่มี 
กำรต่อต้ำนกำรทุจริตในองค์กร 

EB9 หน่วยงำนของท่ำนมีกำรด ำเนินกำรเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน อย่ำงไร 
1) มีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กรเพ่ือให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์                 

ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ หรือไม่ 
  

มีหลักฐำน คือ 
 รายงานการประชุมหรือสัมมนาเจ้าหน้าที่เพ่ือให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

             
 ภาพถ่าย (ระบุวัน/เดือน/ปี ที่บันทึก) กิจกรรมเกี่ยวกับการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์             

ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่           
 อ่ืนๆ โปรดระบุ            

2) มีการจัดท าคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ 
ทับซ้อน หรือไม่ 

  

มีหลักฐำน คือ 
 คู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน    

             
 อ่ืนๆ โปรดระบุ            

3) มีการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
แก่เจ้าหน้าที่ หรือไม่ 

  

มีหลักฐำน คือ 
 รายงานผลการฝึกอบรมตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

             
 ภาพถ่าย (ระบุวัน/เดือน/ปี ที่บันทึก) ประกอบกิจกรรมการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรม

เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน         
 อ่ืนๆ โปรดระบุ            

4) มีการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
หรือไม่ 

  

มีหลักฐำน คือ 
 รายงานผลการด าเนินงานปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

             
 อ่ืนๆ โปรดระบุ            
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ประเด็นค ำถำม มี ไม่มี 
5) มีแนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับ 

ผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง หรือไม่ 
  

มีหลักฐำน คือ 
 เอกสารแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน 

ในการจัดซื้อจัดจ้าง           
 อ่ืนๆ โปรดระบุ            

6) มีรายงานผลการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและข้อเสนอแนะ หรือไม่   
มีหลักฐำน คือ 
 รายงานผลการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน       
 บันทึกข้อความรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน     
 อ่ืนๆ โปรดระบุ            

7) มีการน าข้อเสนอแนะจากรายงานผลการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
ไปปรับปรุงระบบการท างาน หรือไม่ 

  

มีหลักฐำน คือ 
 รายงานการปรับปรุงระบบการท างานจากข้อเสนอแนะรายงานผลการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อน           
 บันทึกข้อความรายงานผลการปรับปรุงจากข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์        

ทับซ้อน             
 อ่ืนๆ โปรดระบุ            

EB10 หน่วยงำนของท่ำนมีกำรด ำเนินกำรดำ้นกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตเป็นอย่ำงไร 
1) มีการวิเคราะห์ผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ของหน่วยงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หรือไม่ 
  

 มีหลักฐำน คือ 
 รายงานวิเคราะห์ผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558          
 อ่ืนๆ โปรดระบุ            

2) หน่วยงานของท่านมีการด าเนินการตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรือไม่ 

  

มีหลักฐำน คือ 
 เอกสารผลการด าเนินตามแผนงาน/โครงงาน/กิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

(อย่างน้อย 1 โครงการ)         
 อ่ืนๆ โปรดระบุ         
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ประเด็นค ำถำม มี ไม่มี 
3) มีแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 หรือไม่ 
  

มีหลักฐำน คือ 
 แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

             
 อ่ืนๆ โปรดระบุ            

EB11 หน่วยงำนของท่ำนมีกำรรวมกลุ่มของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนเพื่อกำรบริหำรงำนที่โปร่งใสอย่ำงไร 
1) มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส หรือไม่   

มีหลักฐำน คือ 
 รายชื่อคณะกรรมการ/กรรมการ/สมาชิกของกลุ่ม วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกลุ่ม และระเบียบ หรือ

แนวทางการด าเนินงานของกลุ่ม          
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม        
 อ่ืนๆ โปรดระบุ            

2) กรณีที่มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใส กลุ่มดังกล่าวมี
กิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มี                
ความโปร่งใสยิ่งขึ้น หรือไม่ 

  

มีหลักฐำน คือ 
 ผลการด าเนินงานของกลุ่ม          
 ภาพถ่าย (ระบุวัน/เดือน/ปีที่บันทึก) กิจกรรมการรวมกลุ่ม       
 อ่ืนๆ โปรดระบุ            

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

 
ขอขอบคุณเป็นอย่ำงย่ิงท่ีกรุณำให้ข้อมูลตำมแบบส ำรวจ 

ส ำนักป้องกันกำรทุจริตภำครัฐ 
ส ำนักงำน ป.ป.ช. 

โทร. 0 2282 3161 ต่อ 121 – 2 และ 0 2282 0558 
โทรสำร 0 2282 0560 
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คู่มือค ำอธิบำย 
แบบส ำรวจใช้หลักฐำนเชิงประจักษ ์

(Evidence-Based Integrity & Transparency  Assessment: EBIT) 

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

 แนวทำงกำรตอบแบบส ำรวจใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์ 
1.  กรุณาระบุชื่อหน่วยงานให้ชัดเจน เช่น กรม     ส านักงาน               เป็นต้น 
2.  ข้อค าถามแบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์นี้ มี 2 ลักษณะ คือ  
  1) ข้อค าถามที่ถามถึงขั้นตอนหรือกิจกรรมทั่วๆ ไปของหน่วยงาน เช่น เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง 

การตอบสนองข้อร้องเรียน และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน   
  2) ข้อค าถามที่ถามถึงขั้นตอนหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหลักของหน่วยงาน ซึ่งจะ

สังเกตได้จากข้อค าถามที่มีค าว่า “ภารกิจหลัก” หน่วยงานจะต้องตอบข้อค าถามดังกล่าวตามภารกิจหลักที่
หน่วยงานได้คัดเลือกและระบุไว้หน้าแบบส ารวจ โดยการคัดเลือก “ภารกิจหลัก”นั้น ให้หน่วยงานพิจารณา
จากภารกิจที่มีจ านวนบุคลากร หรือการได้รับจัดสรรงบประมาณ หรือระยะเวลาในการด าเนินงานตาม
ภารกิจนั้นๆ มากกว่าภารกิจอ่ืน  

  ข้อแนะน ำ หน่วยงานควรมีการหารือร่วมกันในการคัดเลือก “ภารกิจหลัก”  
3. หน่วยงานจะต้องตอบข้อค าถามตามประเด็นส ารวจต่างๆ ว่า “มี” หรือ “ไม่มี” โดยใส่เครื่องหมายถูก () 

ลงในช่อง  ที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง  
4. กรณีท่ีหน่วยงานตอบว่า “มี” ให้หน่วยงานใส่เครื่องหมายถูก () ลงในช่อง  ที่หน้ารายการหลักฐานที่

แบบส ารวจฯ ระบุไว้ หาก รายการหลักฐานนั้นไม่ตรงกับรายชื่อที่แบบส ารวจฯ ระบุไว้ ให้หน่วยงานใส่
เครื่องหมายถูก () ลงในช่อง  อ่ืนๆ และให้หน่วยงานระบุชื่อรายการเอกสาร/หลักฐานที่แนบนั้นให้
ชัดเจน 

5. กรณีหน่วยงานไม่สามารถตอบค าตอบข้อใดข้อหนึ่งได้ เนื่องจากข้อจ ากัด หรือ ข้อก าหนดด้านกฎหมาย ให้
หน่วยงานใส่เครื่องหมายถูก () ในช่อง  อ่ืนๆ และโปรดระบุเหตุผลของข้อจ ากัด หรือข้อก าหนดด้าน
กฎหมายที่ท าให้ไม่สามารถตอบค าถามในข้อนั้นได้ พร้อมแนบกฎหมาย หรือระเบียบนั้นๆ มาด้วย เพ่ือให้
ผู้รับผิดชอบการประเมินผลน าไปประกอบการพิจารณาการให้คะแนนหรือปรับทอนค่าคะแนน 

6. การอ้างเอกสาร/หลักฐานซ้ าในหลายๆ ข้อค าถาม หรือ การใช้หลักฐานร่วมกันในหลายข้อค าถาม หน่วยงาน
ไม่ต้องส าเนาเอกสารเพ่ิม แต่ให้ระบุว่าใช้หลักฐานในข้อค าถามใดตอบ และติดสลิป (slip) เพ่ิมเติมที่หลักฐาน
นั้นด้วย              

7. หน่วยงานควร แนบรายการหลักฐานเท่าที่จ าเป็น ส าหรับการตรวจสอบการให้คะแนนเท่านั้น  
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 วัตถุประสงค์ของค ำถำม 
เพ่ือให้หน่วยงานมีการด าเนินการการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม               

ด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ 

 ค ำอธิบำย 
ในการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานจะต้องจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 

ตามประกาศของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2546 
และต้องมีการประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ไม่ใช่รายงานการจัดหาพัสดุรายไตรมาสหรือราย
โครงการ) บนเว็บไซต์ของหน่วยงานผู้ถูกประเมิน ตลอดจนหน่วยงานต้องจัดท าฐานข้อมูลที่เป็นผลสรุปรวมการ
จัดซื้อจัดจ้างที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณที่ถูกประเมิน โดยฐานข้อมูลนั้นต้องแสดงรายละเอียดของ 
ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้ซื้อซอง ผู้ยื่นซอง และผู้ได้รับการคัดเลือก และน าขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงานเพ่ือให้สาธารณชนได้รับทราบหรือสามารถเข้าตรวจดูได้โดยผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่ออ่ืนๆ 
ทั้งนี้ เพื่อให้การด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน เป็นไปด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ  

 ค ำนิยำม 
 “กำรจัดซื้อจัดจ้ำง” หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม รวมถึงระเบียบที่รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานอื่นของรัฐที่ใช้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ 
 “แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง” หมายถึง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามที่คณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินก าหนด ซึ่งก าหนดให้จัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน
สิ่งก่อสร้าง) โดย 
 1. หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานยกเว้นส่วนราชการประจ าจังหวัดและกรม หรือส่วนราชการที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเป็นกรม ซึ่งมีส านักงานตั้งอยู่ในภูมิภาค ส าหรับค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 100,000 บาท 
และท่ีดินสิ่งก่อสร้างเกิน 2,000,000 บาท  
 2. ส่วนราชการประจ าจังหวัดและกรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเป็นกรม ซึ่งมี
ส านักงานตั้งอยู่ในภูมิภาค องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบลและเมืองพัทยา  
ส าหรับค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 100,000 บาท และที่ดินสิ่งก่อสร้างเกิน 1,000,000 บาท 
 “เว็บไซต์ของหน่วยงำน” หมายถึง หน้าเว็บเพจหลักที่หน่วยงานใช้เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ ของหน่วยงานผู้เข้ารับการประเมิน  
 “สื่ออ่ืนๆ” หมายถึง ช่องทางการสื่อสารอ่ืนๆ ที่หน่วยงานใช้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างและประชาชนสามารถเข้าไปตรวจสอบดูได้ เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์
ของหน่วยงาน สื่อสังคม (Social Media) เป็นต้น   
 “กำรเผยแพร่ข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ” หมายถึง เผยแพร่รายละเอียดของผลการด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างทุกโครงการ/ทุกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ด าเนินการแล้วเสร็จในห้วงปีงบประมาณที่ท าการประเมินจาก
แหล่งงบประมาณทุกประเภทเฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) เช่น งบประมาณรายจ่าย

 ค ำอธิบำยข้อค ำถำม EB1 “หน่วยงำนของท่ำนมีกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงอย่ำงไร” 
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ประจ าปีของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ งบประมาณเหลือจ่าย งบรายจ่ายอ่ืน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ งบพัฒนาจังหวัด งบพัฒนากลุ่มจังหวัด งบประมาณที่มีการกันไว้จ่ายเหลื่อมปี เป็นต้น ไว้บนเว็บไซต์
ของหน่วยงานผู้ถูกประเมิน โดยผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวนั้น ต้องแสดงข้อมูลของระบบการจัดซื้อ
จัดจ้างอย่างครบถ้วน คือ 1) ชื่อโครงการ 2) งบประมาณ 3) ผู้ซื้อซอง 4) ผู้ยื่นซอง และ 5) ผู้ได้รับการคัดเลือก  

 ค ำแนะน ำกำรตอบ 

        ค ำถำมข้อที่ 1 “มีการประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 
2559 (ภายในระยะเวลา 30 วันท าการ หลังจากที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2559) 
หรือไม”่ 
 หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับหัวข้อรายการประกาศเผยแพร่แผนและรายละเอียดของ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ข้ึนประกาศไว้บนหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานผู้
ถูกประเมินโดยมีวันที่ขึ้นประกาศชัดเจน และการประกาศเผยแพร่แผนนั้นต้องด าเนินการอย่างช้าภายใน             
30 วันท าการ หลังจากที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2559 และ หน่วยงานต้องแนบรายละเอียด
ของวันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาด้วย  หากหน่วยงานผู้เข้ารับการ
ประเมินมีการประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างล่วงเลยกว่าระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อค าถาม              
ให้หน่วยงานระบุเหตุผลในความล่าช้าของประกาศนั้นมาเพ่ือให้ผู้ประเมินผลทราบด้วย  
 กรณีที่หน่วยงานไม่อยู่ในข่ายที่ต้องจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามที่คณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินก าหนด ให้ระบุเหตุผลในช่องอ่ืนๆ (โปรดระบุ)  

ค ำถำมข้อที่ 2 “มีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2559 ต่อไปนี้ หรือไม”่ 
 2.1 ชื่อโครงการ 
   2.2 งบประมาณ 
 2.3 ผู้ซื้อซอง 
 2.4 ผู้ยื่นซอง 
 2.5 ผู้ได้รับคัดเลือก 
  หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับหัวข้อรายการประกาศและรายละเอียดของฐานข้อมูล
จัดซื้อจัดจ้างทุกโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่หน่วยงานได้แสดงไว้บน
เว็บไซต์ของหน่วยงานผู้ถูกประเมิน โดยลักษณะของการจัดท าฐานข้อมูลนั้น หน่วยงานต้องด าเนินการสรุป
โครงการจัดซื้อจัดจ้างทุกโครงการ/ทุกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่ด าเนินงานแล้วเสร็จภายในห้วงปีงบประมาณที่ท า
การประเมิน จากแหล่งงบประมาณทุกประเภทเฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) เช่น 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ งบประมาณเหลือจ่าย งบรายจ่ายอ่ืน เงินอุดหนุน
ทั่วไป เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบพัฒนาจังหวัด งบพัฒนากลุ่มจังหวัด งบประมาณที่มีการกันไว้จ่ายเหลื่อมปี               
เป็นต้น มาจัดท าฐานข้อมูลรวมที่แสดงระบบของการจั ดซื้อจัดจ้างอย่างครบถ้วน คือ 1) ชื่อโครงการ                           
2) งบประมาณ 3) ผู้ซื้อซอง 4) ผู้ยื่นซอง และ 5) ผู้ได้รับการคัดเลือก  
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 กรณีท่ีหน่วยงานผู้เข้ารับการประเมินมีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ด้วย
วิธีการตกลงราคาหรือวิธีอ่ืนๆ ที่ ไม่สามารถแสดงข้อมูลได้ครบทั้ง 5 องค์ประกอบ ให้หน่วยงานระบุเหตุผลใน               
ช่องอ่ืนๆ (โปรดระบุ) ว่าการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการนั้น เป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการใด 
 หน่วยงานสามารถจัดท าฐานข้อมูลเท่าที่มีการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในช่วงไตรมาสที่ 2 หรือ 3 
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้ โดยไม่ต้องรอจนสิ้นปีงบประมาณ ให้พิจารณาตามความเหมาะสมของ
งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรของแต่ละหน่วยงาน 

 กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
 - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

 - ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมและกฎหมาย
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 - ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2546 
 - กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 

 วัตถุประสงค์ของค ำถำม 
เพ่ือให้หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆในแต่ละขั้นตอน/

กระบวนการให้สาธารณชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่ออ่ืนๆ 

 ค ำอธิบำย 
 ในการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน หน่วยงานจะต้องมีการเปิดเผยการด าเนินงาน
ตามขั้นตอน/กระบวนการวิธีซื้อและวิธีจ้าง รวมถึงผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ ทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงานหรือสื่ออ่ืนๆ โดยเป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ที่ได้ก าหนดวิธีซื้อและวิธีจ้างรวม 6 วิธี คือ วิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีประกวดราคา วิธีพิเศษ                 
วิธีกรณีพิเศษ และวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งแต่ละวิธีซื้อและวิธีจ้างจะมีขั้นตอน/กระบวนการที่
แตกต่างกัน ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละขั้นตอน/กระบวนการมีความโปร่งใส เป็นไป
ตามที่กฎหมายก าหนด และประชาชนสามารถตรวจสอบได้ หน่วยงานควรมีการเปิดเผยข้อมูลการด าเนินงาน
จัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆในแต่ละข้ันตอน/กระบวนการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้  
 1. มีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่กฎหมาย
ก าหนด   

2. มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง  แต่ละ
โครงการ 

3. มีการประกาศวิธีการค านวณราคากลางของแต่ละโครงการ 
4. มีการประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา/งานที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกของแต่ละโครงการ 

 ค ำอธิบำยข้อค ำถำม EB 2 “ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 หน่วยงำนของท่ำนมีกำรด ำเนินงำน
เกี่ยวกับกำรเปิดเผยข้อมูลผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแต่ละโครงกำรให้สำธำรณชนทรำบ โดยผ่ำนเว็บไซต์
หรือสื่ออื่น ๆ อย่ำงไร” (กรณีการจัดซื้อจัดจ้างมากกว่า 5 โครงการ ให้แสดงหลักฐาน 5 โครงการที่มี
งบประมาณสูงสุด) 
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5. มีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมทั้งระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและเหตุผล
ที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง  

 ค ำนิยำม 
 “กำรจัดซื้อจัดจ้ำง” (ข้อค าถามข้อที่ 1 – ข้อค าถามที่ 5) หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างของ

งบประมาณทุกประเภทด้วยวิธีการประกวดราคาและการสอบราคา ได้แก่ งบด าเนินการ งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ค่า
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) งบรายจ่ายอื่น เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบพัฒนาจังหวัด งบพัฒนากลุ่ม
จังหวัด รวมทั้งงบประมาณที่มีการกันไว้จ่ายเหลื่อมปีที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 “เว็บไซต์ของหน่วยงำน” หมายถึง หน้าเว็บเพจหลักที่หน่วยงานใช้เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ ของหน่วยงานผู้เข้ารับการประเมิน  
 “สื่ออ่ืนๆ” หมายถึง ช่องทางการสื่อสารอ่ืนๆ ที่หน่วยงานใช้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างและประชาชนสามารถเข้าไปตรวจสอบดูได้ เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์
ของหน่วยงาน สื่อสังคม (Social Media) เป็นต้น    

 ค ำแนะน ำกำรตอบ 
  หน่วยงานต้องมีการแสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ด าเนินการแล้วเสร็จแต่ละรายโครงการของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวน 5 
โครงการที่มีงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างสูงสุดไว้ที่หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่ออ่ืน ๆ หาก ทั้ง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หน่วยงานมีโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่ด าเนินการแล้วเสร็จหรือมีโครงการจัดซื้อจัดจ้าง
ทั้งปีงบประมาณไม่ถึง 5 โครงการ ให้หน่วยงานระบุเหตุผลว่าเหตุใดจึงมีการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถึง 5 โครงการ
ตามที่ข้อค าถามก าหนดให้หน่วยงานแสดงโครงการทั้งหมดเท่าที่มี และใช้ทั้ง  5 โครงการข้างต้น/หรือทั้งหมด
เท่าท่ีมีกรณีน้อยกว่า 5 โครงการ ตอบค าถามตั้งแต่ 1) – 5) 
  และกรณีโครงการใดของ 5 โครงการที่หน่วยงานแนบเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณานั้นไม่
สามารถตอบข้อค าถามข้อใดข้อหนึ่งได้ ให้หน่วยงานเขียนค าอธิบายประกอบในข้อค าถามนั้นว่าเหตุใดจึงไม่
สามารถด าเนินการได้ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคาจึงไม่มีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง
ตามที่กฎหมายก าหนด เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้ประเมินผลได้น าเหตุผลที่หน่วยงานระบุไปประกอบการพิจารณา
คะแนน   
  หน่วยงานสามารถจัดท าข้อมูลเท่าที่มีการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในช่วงไตรมาสที่ 2 หรือ 3 ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้ โดยไม่ต้องรอจนสิ้นปีงบประมาณ ให้พิจารณาตามความเหมาะสมของ
งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรของแต่ละหน่วยงาน 

 ค ำถำมข้อที่ 1 “มีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
ระยะเวลาตามที่กฎหมายแต่ละหน่วยงานก าหนด หรือไม่”                                                                  
 หน่วยงานต้องแนบ Print Screen หรือเอกสาร/หลักฐานที่แสดงหัวข้อการประกาศเผยแพร่และ
รายละเอียดของการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้ครบทั้ง 5 โครงการ/หรือ
ทั้งหมดเท่าที่มีกรณีน้อยกว่า 5 โครงการ โดยนับระยะเวลาการประกาศจากวันที่ผู้บริหารลงนามจนถึงวันที่
ก าหนดให้ยื่นซองวันแรก ต้องไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่กฎหมายของแต่ละหน่วยงานก าหนด   
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 กรณีหน่วยงานผู้ถูกประเมินไม่ได้ใช้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ให้หน่วยงานแนบ “หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ” ฉบับที่ใช้อยู่ปัจจุบันมา
เป็นหลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณาหลักฐานในข้อค าถามนี้ด้วย และหน่วยงานประเภทรัฐวิสาหกิจให้ใช้
ระเบียบว่าด้วยการพัสดุของแต่ละหน่วยงานโดยอนุโลม   

 ค ำถำมข้อที่ 2  “มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อ
จัดจ้างแต่ละโครงการ หรือไม่”   
 หน่วยงานต้องแนบ Print Screen หรือเอกสาร/หลักฐานที่แสดงหัวข้อการประกาศเผยแพร่และ
รายละเอียดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลของการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการทั้ง 5 โครงการ
ข้างต้น/หรือทั้งหมดเท่าที่มีกรณีน้อยกว่า 5 โครงการ จากหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่ออ่ืนๆ ที่สาธารณชน
สามารถตรวจสอบได ้

 ค ำถำมข้อที่ 3  “การประกาศวิธีการค านวณราคากลางของแต่ละโครงการ หรือไม่”   
  หน่วยงานต้องแนบ Print Screen หรือเอกสาร/หลักฐานที่แสดงหัวข้อการประกาศเผยแพร่และ
รายละเอียดวิธีการค านวณราคากลางตามแนวทางที่ส านักงาน ป.ป.ช.ก าหนด ที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละ
รายโครงการทั้ง 5 โครงการข้างต้น/หรือทั้งหมดเท่าที่มีกรณีน้อยกว่า 5 โครงการ จากหน้าเว็บไซต์ของ
หน่วยงานหรือสื่ออ่ืนๆ ที่สาธารณชนตรวจสอบได้ ทั้งนี้เพ่ือให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 
กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งได้เห็นชอบแนวทางและวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 103/7 วรรคหนึ่ง โดยหน่วยงานสามารถศึกษาแนวทางการเปิดเผยราคากลาง
ได้ตามคู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการค านวณราคา
กลาง (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) ศูนย์ก ากับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ส านักงาน ป.ป.ช.  

ค ำถำมข้อที่ 4  “มีการประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา/งานที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกแต่ละโครงการ 
หรือไม”่   
  หน่วยงานต้องแนบ Print Screen หรือเอกสาร/หลักฐานที่แสดงหัวข้อการประกาศเผยแพร่และ
รายละเอียดของรายชื่อผู้เสนอราคาหรืองานที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกของการจัดซื้อจัดจ้าง แต่ละรายโครงการ
ทั้ง 5 โครงการข้างต้น/หรือทั้งหมดเท่าที่มีกรณีน้อยกว่า 5 โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จากหน้า
เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่ออ่ืนๆ ที่สาธารณชนสามารถตรวจสอบได้   

ค ำถำมข้อที่ 5  “มีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
และเหตุผลที่ใช้ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือไม่” 
  หน่วยงานต้องแนบ Print Screen หรือเอกสาร/หลักฐานที่แสดงหัวข้อการประกาศเผยแพร่และ
รายละเอียดของผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละรายโครงการทั้ง 5 โครงการข้างต้น/หรือทั้งหมดเท่าที่มีกรณีน้อยกว่า 
5 โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จากหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่ออ่ืนๆ ที่ประชาชนสามารถ
ตรวจดูได้ โดยรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละรายโครงการนั้น ต้องระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น วิธีการ
ประกวดราคา วิธีการสอบราคา รวมถึงระบุเหตุผลที่ใช้ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการนั้นๆ ด้วย  
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 กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
 -  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 103/7 วรรคหนึ่ง 

 -  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 -  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

 -  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และกฎหมายอ่ืน 
ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 -  คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการ
ค านวณราคากลาง (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) ศูนย์ก ากับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ส านักงาน ป.ป.ช. สามารถ
เข้าถึงได้ที่เว็บไซต์ http://www.nacc.go.th/download/doc/combind_center30.pdf  

 

 วัตถุประสงค์ของค ำถำม 
                 เพ่ือให้หน่วยงานมีการวิเคราะห์ การพัฒนาแผน และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานให้
มีระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใสมากยิ่งขึ้น 

 ค ำอธิบำย 
หน่วยงานควรมีการจัดท ารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัด

จ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยหน่วยงานต้องวิเคราะห์ร้อยละของจ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้ว
เสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จ าแนกตามวิธีกาจัดซื้อจัดจ้าง และร้อยละของจ านวนงบประมาณที่
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้ เพ่ือเป็น
การวิเคราะห์ความสุ่มเสี่ยงในการทุจริตคอรัปชั่นและเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัด
จ้างในปีงบประมาณถัดไป 

 ค ำนิยำม 
“รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปี” หมายถึง รายงานที่หน่วยงานได้จัดท าขึ้นเพ่ือแสดงว่า 

ในรอบปีที่ผ่านมา ผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีเป็น
อย่างไร เสร็จสิ้นกี่โครงการ ยังไม่ด าเนินการกี่โครงการ และต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกี่โครงการ รวมทั้ง
โครงการที่ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วนั้น ใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีใด 

“รำยงำนกำรวิเครำะห์ผล” หมายถึง รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างที่ด าเนินการแล้ว
เสร็จในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งในรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างนั้น ควรมีสาระส าคัญ อาทิ 
ปัญหาอุปสรรคและข้อจ ากัดในการจัดซื้อจัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ ความเสี่ยงของการจัดซื้อจัดจ้างโดย
วิธีพิเศษ การจัดซื้อจัดจ้างโครงการที่อยู่นอกแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง แนวทางที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของการจัดหาพัสดุ การเปรียบเทียบผลผลิตและผลลัพธ์จากการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการกับ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด 

 

 ค ำอธิบำยข้อค ำถำม EB3 “กำรวิเครำะห์ กำรพัฒนำแผน และกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง” 

http://www.nacc.go.th/download/doc/combind_center30.pdf
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 ค ำแนะน ำกำรตอบ 

ค ำถำมข้อที่ 1 “มีการจัดท ารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หรือไม”่  
หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ด าเนินการแล้วเสร็จ

ทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่น าเสนอต่อผู้บังคับบัญชา โดยในรายงานนั้นต้องมีรายละเอียดตามค า
นิยามข้างต้น 

ค ำถำมข้อที่ 2  “มีการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 หรือไม”่   

หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยแสดงหลักฐานรายงานการวิเคราะห์ทุกรายการที่มีการจัดซื้อจัดจ้างของ
งบประมาณทุกประเภท ทั้งงบด าเนินการ งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) งบรายจ่ายอ่ืน เงิน
อุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบพัฒนาจังหวัด งบพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งงบประมาณที่มีการกันไว้
จ่ายเหลื่อมปีที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ด้วย ซึ่งในรายงานการวิเคราะห์จะ
ประกอบด้วยสาระส าคัญ คือ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีปัญหาอุปสรรคและข้อจ ากัดในการจัดซื้อ
จัดจ้างอย่างไร หน่วยงานสามารถประหยัดงบประมาณได้เท่าไร ความเสี่ยงของการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ มี
การจัดจ้างโครงการนอกแผนจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่ แนวทางที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุเป็น
อย่างไร ผลผลิตและผลลัพธ์จากโครงการบรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของโครงการตรงตามที่ก าหนดไว้
หรือไม่ เป็นต้น 

ค ำถำมข้อที่ 3  “มีการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ใน
ลักษณะดังต่อไปนี้ หรือไม”่ 

3.1 ร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2558 

3.2 ร้อยละของจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ. 
2558 

หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ด าเนินการแล้วเสร็จใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในรูปแบบร้อยละของจ านวนโครงการทั้งหมดที่จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและ
ร้อยละของจ านวนงบประมาณทั้งหมดท่ีได้จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง  

ค ำถำมข้อที่ 4  “มีการปรับปรุงการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
ตามรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีที่ผ่านๆมา หรือไม่” 

หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับวิธีการพัฒนาหรือการปรับปรุงการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามข้อเสนอแนะที่หน่วยงานได้ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ
จัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หรือปีที่ผ่านมา 
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 กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
 - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และกฎหมายอ่ืน 
ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

- ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง             
พ.ศ. 2546 

- กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 
 

 วัตถุประสงค์ของค ำถำม 
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายก าหนดของหน่วยงานให้บริการ            

อย่างมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 ค ำอธิบำย  
หน่วยงานต้องมีการจัดท าแนวทางการปฏิบัติงานหรือคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ภายใน

หน่วยงานได้ยึดถือเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน และต้องมีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการ
ปฏิบัติงานหรือคู่มือการปฏิบัติงานนั้นๆ เพ่ือเป็นการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลักให้มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความเป็นธรรมและโปร่งใสยิ่งขึ้น 

 ค ำนิยำม 
  “ภำรกิจหลัก” หมายถึง ภารกิจที่มีจ านวนบุคลากร มีการจัดสรรงบประมาณ หรือระยะเวลาใน

การด าเนินงานตามภารกิจนั้นๆ มากกว่าภารกิจอ่ืน และ หน่วยงานต้องใช้ภารกิจหลักที่ระบุไว้หน้าแบบ
ส ารวจการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) ตอบค าถามในข้อ EB4 

 ค ำแนะน ำกำรตอบ 

   ค ำถำมข้อที่ 1  “หน่วยงานของท่านมีแนวทางการปฏิบัติงานหรือคู่มือก าหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก หรือไม่” 

หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับคู่มือการปฏิบัติงาน หรือคู่มือก าหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือหนังสือสั่งการให้ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ที่
ระบุถึงมาตรฐานในการปฏิบัติงาน การประเมินการปฏิบัติงานหรือวิธีการวัดผลในการปฏิบัติงานตามภารกิจ
หลัก ซึ่งหน่วยงานต้องด าเนินการจัดท าขึ้นมาเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจหลักให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

ค ำถำมข้อที่ 2  “หน่วยงานของท่านมีรายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการปฏิบัติงานหรือ
คู่มือก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก หรือไม”่ 

หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับผลของการปฏิบัติงานตามคู่มือก าหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่รายงานให้ผู้บริหารได้รับทราบ ซึ่งรายงานนั้นควรมีสาระส าคัญ เช่น ผลผลิตและ

 ค ำอธิบำยข้อค ำถำม EB4 “กำรด ำเนินงำนตำมคู่มือก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลัก” 



296 

 

ผลลัพธ์ของการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน แนวทางในการพัฒนา แก้ไข หรือปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานตามแนวทางปฏิบัติงานหรือคู่มือก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก เป็นต้น ทั้งนี้
เพ่ือให้เห็นถึงการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่เป็นมาตรฐานเดียวกันของบุคลากรภายในหน่วยงาน 

 กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
 - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

- กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 

 วัตถุประสงค์ของค ำถำม 
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจหลักของหน่วยงานตามที่กฎหมายก าหนด มีการปฏิบัติงาน

ด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ 

 ค ำอธิบำย 
หน่วยงานต้องมีระบบหรือเกณฑ์ที่ชัดเจนในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักเพ่ือลดการใช้ดุลยพินิจ

ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เช่น มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน มีการใช้เครื่องมือช่วยก ากับการ
ปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีการแสดงขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชนอย่างอย่างชัดเจน มีระบบ
การป้องกันหรือการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือเป็น
การแสดงความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน หาก หน่วยงานมีภารกิจหลักที่มิใช่การ
ให้บริการประชาชน (Counter Service) ซึ่งอาจท าให้ไม่สามารถตอบข้อค าถามบางประเด็นได้ (ข้อที่ 1 และ
ข้อที่ 2) ให้หน่วยงานผู้ถูกประเมินอธิบายลักษณะของภารกิจหลักนั้นมาโดยละเอียดที่ท าให้ไม่สามารถแสดง
หลักฐานตามข้อค าถามดังกล่าวได้ เพื่อให้ผู้ประเมินผลน าไปประกอบการพิจารณาผลคะแนน   

 ค ำนิยำม 
 “ภำรกิจหลัก” หมายถึง ภารกิจที่มีจ านวนบุคลากร มีการจัดสรรงบประมาณ หรือระยะเวลาใน
การด าเนินงานตามภารกิจนั้นๆ มากกว่าภารกิจอ่ืน และ หน่วยงานต้องใช้ภารกิจหลักที่ระบุไว้หน้าแบบส ารวจ
การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) ตอบค าถามในข้อ EB5  

“ระบบกำรป้องกันหรือกำรตรวจสอบเพื่อป้องกันกำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่” หมายถึง กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ที่หน่วยงานใช้เป็นแนวทางควบคุมการ
ปฏิบัติงานหรือตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานว่ามีการละเว้น ไม่ปฏิบัติตามหรือละเลย
การปฏิบัติงานตามระเบียบหรือตามจรรยาบรรณท่ีพึงปฏิบัติหรือไม ่

 ค ำแนะน ำกำรตอบ 

ค ำถำมข้อที่  1 “หน่วยงานของท่านมีระบบ เกณฑ์ หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานตาม           
ภารกิจหลักที่มีความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติ เป็นมาตรฐานเดียวกันโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ หรือไม่               
(เช่น มีเกณฑ์ที่ชัดเจนเพ่ือลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ มีระบบการให้บริการออนไลน์ มีระบบบัตรคิว                 
เป็นต้น)” 

 ค ำอธิบำยข้อค ำถำม EB5 “ควำมเป็นธรรมในกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลัก” 
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หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของเจ้าหน้าที่มี
ความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ เป็นมาตรฐานเดียวกันโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ เช่น คู่มือหรือแนวทางการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานที่แสดงขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชนอย่างอย่างชัดเจน และ
รวมถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือการบริการประชาชน เช่น บัตรคิวการให้บริการ หรือมี
ทะเบียนคุมการให้บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ เป็นต้น 

ค ำถำมข้อที ่2 “หน่วยงานของท่านมีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก อัตรา
ค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการให้ผู้ใช้บริการ หรือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่าง
ชัดเจน หรือไม่” 

หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานที่แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักโดยละเอียดไว้                   
ณ ที่ท าการของหน่วยงานและเว็บไซต์หรือสื่ออ่ืนๆ ของหน่วยงาน เพ่ือให้ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้
รับทราบข้อมูลอย่างชัดเจน ซึ่งหลักฐานดังกล่าวอาจจะอยู่ในรูปแบบของคู่มือการให้บริการ แนวทางการ
ปฏิบัติงาน หรือแผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยมีการก าหนดอัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และมีการก าหนด
ระยะเวลาการด าเนินงานที่ให้บริการอย่างชัดเจน  

ค ำถำมข้อที่  3 “หน่วยงานของท่านมีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพ่ือป้องกัน            
การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก หรือไม”่ 

หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับระบบการป้องกันหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภารกิจหลักของหน่วยงาน เช่น กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง รายงานการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 
เป็นต้น  

กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง   
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
- กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 

 วัตถุประสงค์ของค ำถำม 
เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 

 ค ำอธิบำย 
ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หน่วยงานควรส่งเสริมให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย

เข้ามามีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งขั้นตอน/กระบวนการต่างๆที่จะให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ามีส่วนร่วมนั้น เริ่มจากกระบวนการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนงาน /
โครงการ การมีส่วนร่วมด าเนินการตามโครงการ การมีส่วนร่วมตรวจสอบติดตามประเมินผล และการมีส่วน
ร่วมในการแก้ไขพัฒนาโครงการ  

 ค ำอธิบำยข้อค ำถำม EB6 “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกำสเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติรำชกำรตำม 
ภำรกิจหลักของหน่วยงำน” 
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หากหน่วยงานมีลักษณะงานตามภารกิจหลักไม่สามารถให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมได้   
ซึ่งอาจสืบเนื่องมาจากข้อจ ากัดด้านกฎหมายหรือลักษณะของงาน หน่วยงานจะต้องระบุเหตุผลให้ชัดเจนเพ่ือให้
ผู้ประเมินผลน าไปประกอบการพิจารณาผลคะแนน   

 ค ำนิยำม 
  “ภำรกิจหลัก” หมายถึง ภารกิจที่มีจ านวนบุคลากร มีการจัดสรรงบประมาณ หรือระยะเวลาใน

การด าเนินงานตามภารกิจนั้นๆ มากกว่าภารกิจอ่ืน และ หน่วยงานต้องใช้ภารกิจหลักที่ระบุไว้หน้าแบบ
ส ารวจการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) ตอบค าถามในข้อ EB6 

  “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)” หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ 
ทั้งทางตรงและทางอ้อม จากการด าเนินการตามบทบาทและภารกิจหลักของหน่วยงาน เช่น ประชาชน 
ชุมชนในท้องถิ่น บุคลากรในส่วนราชการผู้ส่งมอบงาน ผู้รับบริการทั่วไป หน่วยงานผู้รับจ้างหรือเกี่ยวข้อง
กับการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน    

 ค ำแนะน ำกำรตอบ 
ค าถามข้อที่ 1-5 จะเป็นค าถามที่มีลักษณะเชื่อมโยงกันในกระบวนการของการมีส่วนร่วม

ฉะนั้น หน่วยงานที่ถูกประเมินต้องคัดเลือกโครงการเดียวกัน หรือกิจกรรมเดียวกันตามภารกิจหลักเพ่ือตอบ
ประเด็นค าถามตั้งแต่ข้อที่ 1 ถึงข้อที่ 5 ทั้งนี้เพ่ือเป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการหรือการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจหลักของ
หน่วยงานได้อย่างครบถ้วนทั้ง 5 กิจกรรม  

ค ำถำมข้อที่ 1  “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการหรือ การปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก หรือไม”่ 

หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับรายงานการประชุม หรือโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก โดยในเอกสาร/หลักฐานดังกล่าวต้องแสดง รายชื่อประชาชน
หรือหน่วยงานอ่ืนที่มารับบริการ หรือรายชื่อของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงานที่มาเข้าร่วมการประชุมหรือเข้าร่วมในโครงการ/กิจกรรมเพ่ือน าเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับกับ
ปฏิบัติราชการหรือปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจหลักของหน่วยงานด้วย (หน่วยงาน
สามารถแนบภาพถ่ายที่เก่ียวข้องเพ่ิมเติมได้ 

ค ำถำมข้อที่ 2 “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนงาน/โครงการ หรือปรับปรุง
แก้ไขพัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก หรือไม”่ 

หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับรายงานการประชุม หรือรายงานสรุปการร่วมจัดท าแผน/
โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก โดยในเอกสารดังกล่าวต้องแสดงรายชื่อ
ประชาชนหรือหน่วยงานอ่ืนที่มารับบริการ หรือรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนงาน/โครงการหรือปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการปฏิบัติ
ราชการในภารกิจหลักของหน่วยงานด้วย (หน่วยงานสามารถแนบภาพถ่ายที่เก่ียวข้องเพ่ิมเติมได้) 

ค ำถำมข้อที่ 3 “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมด าเนินการตามโครงการหรือปรับปรุงแก้ไข
พัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก หรือไม”่ 
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หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับรายงานการประชุม หรือรายงานสรุปการร่วมด าเนินงาน
ตามโครงการที่เกี ่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก โดยในเอกสารดังกล่าวต้องแสดงรายชื ่อ
ประชาชนหรือหน่วยงานอื่นที่มารับบริการ หรือรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามโครงการหรือปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการ
ปฏิบัติราชการในภารกิจหลักของหน่วยงานด้วย (หน่วยงานสามารถแนบภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติมได้)  

ค ำถำมข้อที่ 4 “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบติดตามประเมินผลโครงการหรือ
ประเมินผลการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก หรือไม”่ 

หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับรายงานการประเมินผล รายงานติดตามผลการด าเนินงาน หรือ
รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก และในเอกสาร
ดังกล่าวต้องแสดงรายชื่อกลุ่มประชาชนหรือหน่วยงานอื่นที่มารับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือได้รับผลกระทบ
จากการปฏิบัติราชการของหน่วยงานที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบติดตามประเมินผลโครงการหรือ
ปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจหลักของหน่วยงานด้วย (หน่วยงานสามารถแนบภาพถ่ายที่
เกี่ยวข้องเพ่ิมเติมได)้ 

  ค ำถำมข้อที่ 5 “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาโครงการใน
ภารกิจหลักอย่างต่อเนื่องเมื่อสิ้นสุดโครงการ หรือไม่” 

หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับรายงานการประชุม หรือรายงานผลการด าเนินงาน             
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก และในเอกสารดังกล่าวต้องแสดงรายชื่อกลุ่มประชาชน หรือ
หน่วยงานอ่ืนที่มารับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติราชการ ของหน่วยงานที่ได้
เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาโครงการในภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 

 ทั้งนี้ กรณีที่หน่วยงานมีการด าเนินโครงการที่ได้เริ่มด าเนินการก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานโครงการที่ได้เริ่มด าเนินการก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แต่กระบวนการมีส่วน
ร่วมในการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาเมื่อสิ้นสุดโครงการจะต้องเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เท่านั้น 
(หน่วยงานสามารถแนบภาพถ่ายที่เก่ียวข้องเพ่ิมเติมได้) 

 กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. 2546                     
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 
- กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 

 วัตถุประสงค์ของค ำถำม 
เพ่ือให้หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภารกิจหลักของหน่วยงานที่

หลากหลายและสาธารณชนหรือประชาชนผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก 

 ค าอธิบายข้อค าถาม EB7 “หน่วยงานของท่านมีช่องทางที่ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลัก 
ต่อไปนี้ หรือไม”่ 
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  ค ำอธิบำย 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้

หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ หน่วยงานจึงควรมีช่องทางสื่อสารเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
ดังกล่าว โดยช่องทางสื่อสารที่หน่วยงานส่วนใหญ่มี ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยหรือ
เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) ระบบ Call center การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ 
โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ  

ทั้งนี้ หากหน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภารกิจหลักของหน่วยงานที่
หลากหลาย ประชาชนจะเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของหน่วยงานได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น ส่งผลให้มีการ
ตรวจสอบจากภาคประชาชนได้ง่าย โดยควรเป็นช่องทางและสื่อที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายตามภารกิจหลัก
ของหน่วยงาน 

 ค ำนิยำม 
“ภำรกิจหลัก” หมายถึง ภารกิจที่มีจ านวนบุคลากร มีการจัดสรรงบประมาณ หรือระยะเวลาใน

การด าเนินงานตามภารกิจนั้นๆ มากกว่าภารกิจอ่ืน และ หน่วยงานต้องใช้ภารกิจหลักที่ระบุไว้หน้าแบบส ารวจ
การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) ตอบค าถามในข้อ EB 7 

“สื่อสังคม” (Social Media) หมายถึง สื่อสังคมออนไลน์ที่มีการตอบสนองทางสังคมได้หลาย
ทิศทางโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

“Call Center” หมายถึง ศูนย์บริการข้อมูลให้ความช่วยเหลือ สอบถามปัญหา ข้อแนะน า 
บริการต่างๆทางโทรศัพท์รวมไว้เป็นแห่งเดียว หรือเรียกว่าศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ 

 ค ำแนะน ำกำรตอบ 

 

    

ค ำถำมข้อที่ 1 “มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน หรือไม่” 
หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับหน่วยประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ที่มีหน้าที่ในการ

ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งหน่วยประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานนั้นจะบรรจุอยู่ในโครงสร้าง
ของหน่วยงาน แผนผังการปฏิบัติงาน หรือ ค าสั่งการปฏิบัติงานให้ส านัก กอง หรือฝ่าย ภายในของหน่วยงาน
ท าหน้าที่เป็นหน่วยประชาสัมพันธ์ในการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนทั่วไป  (หน่วยงานสามารถแนบ
ภาพถ่ายทีเ่กี่ยวข้องเพ่ิมเติมได้) 

ค ำถำมข้อที่ 2 “มีข้อมูลตามภารกิจหลักตามที่กฎหมายก าหนดทางเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือ
สื่อสังคม (Social Media) หรือไม่” 

หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับภารกิจหลัก อ านาจหน้าที่ ตามกฎหมายก าหนดที่ปรากฏอยู่
บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือปรากฏอยู่บนสื่อสังคม (Social Media) 

ค ำถำมข้อที่ 3 “มีระบบการให้ข้อมูลตามภารกิจหลักผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะหรือ
ระบบ Call Center โดยมีระบบตอบรับอัตโนมัติหรือมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บริการข้อมูลตลอดเวลาท า
การของหน่วยงาน หรือไม่” 



301 

 

  หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับการมีระบบ Call Center หรือหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ 
(หมายเลขโทรศัพท์ 4 หลัก หรือหมายเลขโทรศัพท์ 9 หลัก) เพ่ือไว้ส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไปในการ
ติดต่อเพ่ือขอทราบข้อมูลต่างๆของหน่วยงานได้ตลอดเวลาท าการของหน่วยงาน  

ค ำถำมข้อที ่4 “มีการเผยแพร่ข้อมูลตามภารกิจหลักทางสื่อต่อไปนี้ หรือไม”่ 
  4.1 หนังสือพิมพ์ 
  4.2 วารสาร 
  4.3 จุลสาร 
  4.4 แผ่นพับ 
  4.5 โทรทัศน์ 
  4.6 วิทยุ 
  4.7 สื่อสังคม 
  4.8 อ่ืนๆ โปรดระบุ 

 หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับเผยแพร่ข้อมูลการด าเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
ที่ได้เผยแพร่ทางสื่อต่างๆ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ วารสาร จุลสาร แผ่นพับ โทรทัศน์ วิทยุ สื่อสังคม (Social Media) 
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น โดยต้องค านึงถึงความคุ้มค่าและความประหยัดในการเผยแพร่ข้อมูลด้วย 

 กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
  -  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
  -  กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 

 วัตถุประสงค์ของค ำถำม 
เพ่ือให้กระบวนงานเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ               

การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานมีความโปร่งใสและเป็นธรรม 

 ค ำอธิบำย 
หน่วยงานควรมีการก าหนดให้มีกระบวนงาน มีขั้นตอนการปฏิบัติ  มีช่องทางการร้องเรียน                  

มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบ มีการเผยแพร่ผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อ จัดจ้าง พร้อมระบุปัญหา 
อุปสรรคและแนวทางแก้ไข รวมถึงมีการสรุปรายงานผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป พร้อมทั้งระบุปัญหา 
อุปสรรคและแนวทางแก้ไข เพ่ือให้การด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานมีความโปร่งใสและเป็นธรรม ตลอดจนเพื่อปรับปรุงแก้ไขกระบวนงานบริหารจัดการ
เรื่องร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 ค ำนิยำม 
 “เรื่องร้องเรียนทั่วไป” หมายถึง เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ความไม่

เป็นธรรมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ โดยมีผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียเป็นผู้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงาน
โดยตรง รวมถึงผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานอ่ืนและส่งต่อมายังหน่วยงานผู้เข้า

 ค ำอธิบำยข้อค ำถำม EB8 “หน่วยงำนของท่ำนมีกำรด ำเนินกำรเรื่องร้องเรียนอย่ำงไร” 
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รับการประเมินด าเนินการ ทั้งนี้ เรื่องร้องเรียนทั่วไปต้องเป็นเรื่องร้องเรียนที่มีการด าเนินการตามกระบวนการ
จัดการเรื่องราวร้องทุกข์เสร็จสิ้นภายในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรืออาจจะเป็นเรื่องร้องเรียนทั่วไปของ
ปีงบประมาณท่ีผ่านมาแตย่ังมีการด าเนินการต่อในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

“เรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้ำง” หมายถึง เรื่องร้องเรียนการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการต่างๆ ที่ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียเป็นผู้
ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานโดยตรง รวมถึงผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงาน
อ่ืนและได้ส่งต่อมายังหน่วยงานผู้เข้ารับการประเมินด าเนินการ ทั้งนี้ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ต้องเป็นเรื่องร้องเรียนที่มีการด าเนินการตามกระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์เสร็จสิ้นภายในห้วง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรืออาจจะเป็นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ ของ
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา แต่ยังมีการด าเนินการต่อในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 ค ำแนะน ำกำรตอบ 

  ค ำถำมข้อที่ 1 “มีการก าหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียนและการตอบสนองหรือ
รายงานให้ผู้ร้องเรียนทราบ หรือไม่” 

 หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับคู่มือหรือแผนผัง (Flow Chart) ที่แสดงขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนทั่วไป และ เอกสารหลักฐานที่แสดงผลการแจ้ง
ตอบกลับเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนไปยังผู้ร้องให้ทราบ 

 ค ำถำมข้อที ่2 “มีการก าหนดช่องทางการร้องเรียน หรือไม่” 
 หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป เช่น รับเรื่องร้องเรียน

ผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ผ่านระบบไปรษณีย์ หรือผ่านช่องทางอ่ืนๆ ซึ่งช่องทาง
เหล่านี้อาจจะบรรจุอยู่ในคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนทั่วไปหรือแผนผัง (Flow Chart) ที่แสดงขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนทั่วไป  

 ค ำถำมข้อที่ 3 “หน่วยงานของท่านมีการก าหนดหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนหรือไม่” 
 หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนทั่วไป ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปแบบของ
ค าสั่งให้ส านัก กอง หรือฝ่าย มีหน้าที่บริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนทั่วไปของหน่วยงาน หรืออาจจะ
บรรจุรายชื่อหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนทั่วไปอยู่ในคู่มือการปฏิบัติงานหรือแผนผัง (Flow Chart) 
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนก็ได้  

ค ำถำมข้อที่ 4 “มีการเผยแพร่ผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมระบุปัญหา
อุปสรรคและแนวทางแก้ไข หรือไม่” 

หน่วยงานต้องแนบ Print Screen หรือเอกสาร/หลักฐานที่แสดงการเผยแพร่หัวข้อประกาศและ
รายละเอียดของผลการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้างของทั้งปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรือ 
เฉพาะรายไตรมาสที่ 2-3 จากหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยหลักฐานนั้นต้องมีการระบุปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้างด้วย 
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อนึ่ง ผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้างนั้น ไม่จ าเป็นต้องเป็นเรื่องร้อง เรียนใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เท่านั้น อาจเป็นเรื่องร้องเรียนของปีงบประมาณที่ผ่านมา แต่อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ก็ได้ 

กรณี ทั้งปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
หน่วยงานต้องแสดงหลักฐาน เช่น รายงานสรุปผลที่น าเสนอต่อผู้บริหาร หรือ เอกสาร/หลักฐานอ่ืนๆ ที่แสดง
ข้อเท็จจริงว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไม่มีเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง และหลักฐานนั้นต้องขึ้นประกาศ
เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของหน่วยงานให้สาธารณชนทราบด้วย หาก ผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัด
จา้งนั้นไม่ได้ขึ้นประกาศเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ เนื่องจากเป็นเอกสารลับหรือเป็นข้อจ ากัดทางด้านกฎหมาย ให้
หน่วยงานระบุเหตุผลและแนบเอกสารหลักฐานที่จะแสดงให้เห็นว่าเป็นข้อจ ากัดที่ไม่สามารถเผยแพร่ได้เพ่ือให้ผู้
ประเมินผลใช้ประกอบการพิจารณาคะแนน 

ค ำถำมข้อที่ 5 “รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื ่องร้องเรียนทั่วไป พร้อมทั้งระบุปัญหา
อุปสรรคและแนวทางแก้ไขหรือไม่” 

หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับรายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป ของทั้ง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรือ เฉพาะรายไตรมาสที่ 2-3 โดยหลักฐานนั้นต้องมีการระบุปัญหา อุปสรรค 
และแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนทั่วไปด้วย 

อนึ่ง รายงานสรุปผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป ไม่จ าเป็นต้องเป็นเรื่องร้องเรียนใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เท่านั้น อาจเป็นเรื่องร้องเรียนของปีงบประมาณที่ผ่านมา แต่อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ก็ได้ 

กรณี ทั้งปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนทั่วไป หน่วยงานต้องแสดง
หลักฐาน เช่น รายงานสรุปผลที่น าเสนอต่อผู้บริหาร หรือ เอกสาร/หลักฐานอ่ืนๆ ที่แสดงข้อเท็จจริงว่า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หน่วยงานไม่ได้มีการด าเนินการสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไปเนื่องจาก
ไม่มีเรื่องร้องเรียนเข้ามายังหน่วยงานผู้เข้ารับการประเมินเลย ทั้งนี้เพ่ือเป็นการแสดงความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ท่ีหน่วยงานควรปฏิบัติ  

 กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                        
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552                               
- กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 

 วัตถุประสงค์ของค ำถำม 
เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ค ำอธิบำย 
หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กรเพ่ือให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์

ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ การจัดท าคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์                    

 ค ำอธิบำยข้อค ำถำม EB9 “หน่วยงำนของท่ำนมีกำรด ำเนินกำรเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนอย่ำงไร” 
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ทับซ้อน การให้ความรู้ตามคู่มือประมวลจริยธรรมดังกล่าว การปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือระเบียบ 
เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน แนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน
ในการจัดซื้อจัดจ้าง การรายงานผลการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและข้อเสนอแนะ ตลอดจน
การน าข้อเสนอแนะจากรายงานผลการปฏิบัติงานไปปรับปรุงระบบการท างาน  เพ่ือป้องกันผลประโยชน์               
ทับซ้อนของหน่วยงาน และเพ่ือสร้างธรรมาภิบาลภายในหน่วยงาน 

อนึ่ง เนื่องจากเรื่องคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นเรื่องใหม่ หน่วยงาน
อาจใช้ประมวลจริยธรรม (Code of Conduct) ของหน่วยงานมาเป็นแนวทางการจัดท าคู่มือ หรือหากประมวล
จริยธรรมของหน่วยงานมีเนื้อหาเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแล้ว หน่วยงานสามารถใช้ประมวล
จริยธรรมดังกล่าวแทนคู่มือได้ 

 ค ำนิยำม 
“ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และมี

การใช้อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน
เท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆท่ีไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารง
ต าแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจหน้าที่
ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทางราชการโดยมิ
ชอบ ฯลฯ 

ทั้งนี้ หมายรวมถึง “ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนต้นและผลประโยชน์ส่วนรวม” 
หรือ Conflict of Interests ด้วย  

 ค ำแนะน ำกำรตอบ 

  ค ำถำมข้อที่ 1 “มีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กรเพื่อให้ความรู ้เรื ่องการป้องกัน       
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่หรือไม่” 

  หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการด าเนินกิจกรรมภายในองค์กรเกี่ยวกับการให้
ความรู้ความเข้าใจเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน เช่น รายงานการประชุม 
เอกสารการด าเนินโครงการ รายงานผลการด าเนินโครงการเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโดยตรง 
หรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนสอดเป็นส่วนหนึ่งของการประชุม
นั้นหรือโครงการนั้น (หน่วยงานสามารถแนบภาพถ่ายกิจกรรมที่เก่ียวข้องเพ่ิมเติมได้) 

  ค ำถำมข้อที่ 2 “มีการจัดท าคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม”่ 
  หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ
ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนที่หน่วยงานผู้เข้ารับการประเมินได้
จัดท าขึ้น เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์               
ทับซ้อน หาก หน่วยงานใช้ประมวลจริยธรรมเป็นหลักฐานในข้อค าถามนี้ ต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับ “กำรยึดถือ
ประโยชน์ของประเทศชำติเหนือกว่ำประโยชน์ส่วนตน” บรรจุอยู่ในประมวลจริยธรรมนั้นด้วย  
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ค ำถำมข้อที่ 3 “มีการให้ความรู ้ตามคู ่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี ่ยวกับการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ หรือไม่”    

 หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์                 
ทับซ้อนเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจตาม (หลักฐานข้อที่ 2) คู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนที่
หน่วยงานผู้เข้ารับการประเมินได้จัดท าขึ้น เช่น รายงานผลการด าเนินโครงการ/การจัดเสวนา/ หรือ เอกสาร
หลักฐานอ่ืนๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนสอดแทรกเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมนั้น
หรือโครงการนั้น (หน่วยงานสามารถแนบภาพถ่ายกิจกรรมที่เก่ียวข้องเพ่ิมเติมได้) 

ค ำถำมข้อที่ 4 “มีการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน หรือไม”่   

 หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับผลของการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือระเบียบเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ตาม (หลักฐานข้อที่ 2) คู่มือการปฏิบัติงาน
เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ที่หน่วยงานผู้เข้ารับการประเมินได้จัดท าขึ้น เช่น รายงานการแก้ไขปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือ
รายงานการแก้ไขระเบียบเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นต้น  

ค ำถำมข้อที่ 5 “มีแนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความ
เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง หรือไม่”   

 หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงาน ค าสั่ง ระเบียบ หรือ เอกสารอ่ืนๆ 
เช่น บันทึกการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ 
เอกสารรายงานอ่ืนๆ ที่แสดงให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องกันของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดซื้ อ
จัดจ้างกับผู้เสนองาน  

 ค ำถำมข้อที่ 6 “มีรายงานผลการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและข้อ 
เสนอแนะ หรือไม่”   

 หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานหรือเอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ซึ่งหลักฐานดังกล่าวนั้นจะต้องมีการวิเคราะห์
ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะที่หน่วยงานผู้เข้ารับการประเมินจะน าไปพัฒนาหรือปรับปรุง
ระบบการท างานภายในหน่วยงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนต่อไป  

 ค ำถำมข้อที่ 7 “มีการน าข้อเสนอแนะจากรายงานผลการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์              
ทับซ้อนไปปรับปรุงระบบการท างาน หรือไม่”   

 หน่วยงานต้องแสดงหลักฐาน เกี่ยวกับการน าเอาผลของรายงานการปฏิบัติงานจากหลักฐานของ
ค าถามข้อที่ 6 มาพัฒนาหรือปรับปรุงระบบการท างานภายในหน่วยงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น 
รายงานการประชุม หรือ เอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่เนื้อหาแสดงถึงการพิจารณาน าเอาข้อเสนอแนะจากหลักฐาน
ของข้อค าถามท่ี 6 มาด าเนินการต่อ  
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 กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 100-103 

 วัตถุประสงค์ของค ำถำม 
เพ่ือส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในองค์กรได้อย่างเป็น

รูปธรรมและต่อเนื่อง 

 ค ำอธิบำย 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 - 2560) เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุก
หน่วยแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ ที่ 2 
(พ.ศ. 2559 - 2560) สู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  

ฉะนั้น หน่วยงานภาครัฐต้องมีการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทั้ง
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และควรมีการวิเคราะห์ผลถึงปัญหาอุปสรรคในการ
ด าเนินงานตามแผนทุกปีงบประมาณ เพ่ือให้หน่วยงานสามารถป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้อย่างเป็ น
รูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

 ค ำนิยำม 
 “กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต” หมายถึง การวิเคราะห์ถึง

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขจากการรายงานสรุปผลการด าเนินการ พร้อมข้อเสนอแนะตามแผนปฏิบัติ
การด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

 “กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต” หมายถึง การด าเนินการใดๆที่ส่วน
ราชการได้ด าเนินการต่อเนื่องจากสรุปผลการด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งอาจเป็นในรูปแบบของแผนงาน/โครงการ/ กิจกรรมที่เกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต แต่ทั้งนี้ จะต้องเป็นการด าเนินงานที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของหน่วยงาน 

 “แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 
2560” หมายถึง แผนปฏิบัติการที่หน่วยงานจัดท าขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 ค ำแนะน ำกำรตอบ 

ค ำถำมข้อที่ 1 “มีการวิเคราะห์ผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของหน่วยงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หรือไม”่ 

 ค ำอธิบำยข้อค ำถำม EB 10 “หน่วยงำนของท่ำนมีกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำม                    
กำรทุจริตเป็นอย่ำงไร” 
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 หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับรายงานการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานผู้ถูกประเมิน ซึ่งในหลักฐานดังกล่าวต้องมีการแสดงให้เห็นว่า
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 นั้น หน่วยงานได้ด าเนินการโครงการใดไปแล้ว จ านวนกี่โครงการ มีปัญหา 
อุปสรรค และแนวทางแก้ไขในด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างไรบ้าง  

 ค ำถำมข้อที่ 2 “หน่วยงานของท่านมีการด าเนินการตามแผนการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรือไม”่ 

หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานได้ด าเนินงานด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (โครงการที่หน่วยงานได้
ด าเนินการแล้วเสร็จ หรือ ก าลังด าเนินการงานอยู่)  

ค ำถำมข้อที่ 3 “มีแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 หรือไม”่ 

หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่
หน่วยงานได้จัดท าไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยอาจเป็นแผนระยะยาวก็ได้ 

อนึ่ง หากหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินไม่ได้ใช้รอบปีงบประมาณส าหรับการจัดท าแผนปฏิบัติ
การ แต่ใช้รอบปีปฏิทินส าหรับจัดท าแผนปฏิบัติการ ให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินผลน าส่งแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของปีปฏิทินที่ใกล้เคียงที่สุดแทนหรือร่างแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปี พ .ศ. 
2560 ก็ได้ 

 กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
- มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม          

การทุจริตระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2560) เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 

 วัตถุประสงค์ของค ำถำม 
เพ่ือส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานภาครัฐมีการรวมกลุ่มด าเนินกิจกรรมป้องกันการทุจริต

ภายในองค์กร 

 ค ำอธิบำย 
การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานสะท้อนถึงความริเริ่มในการเสริมสร้างคุณธรรม ความ

ซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผ่านกระบวนการจัดโครงการ/กิจกรรมหรือ
การฝึกอบรมรูปแบบต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้การให้บริการประชาชนหรือการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใสและเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น 

 ค ำนิยำม 
“กำรรวมกลุ่มของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนเพื่อกำรบริหำรงำนที่โปร่งใส” หมายถึง กลุ่มของ

เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งอาจมีการจัดตั้งแบบเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้ แต่ควรมีลักษณะ

 ค ำอธิบำยข้อค ำถำม EB 11 “หน่วยงำนของท่ำนมีกำรรวมกลุ่มของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนเพื่อกำร 
บริหำรงำนที่โปร่งใสอย่ำงไร” 
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ของกลุ่ม คือ มีคณะกรรมการและสมาชิกของกลุ่ม มีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ งกลุ่มที่ชัดเจน เพ่ือรณรงค์หรือ
ส่งเสริมให้หน่วยงานมีการบริหารงานที่โปร่งใส และมีระเบียบหรือแนวทางการด าเนินกิจกรรมของกลุ่ม 

“กิจกรรมที่แสดงถึงควำมพยำยำมที่จะปรับปรุงกำรบริหำรงำนของหน่วยงำนให้มี                
ควำมโปร่งใสยิ่งขึ้น” หมายถึง กิจกรรมใดๆของกลุ่มเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ได้ด าเนินการโดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น 

 ค ำแนะน ำกำรตอบ 

  ค ำถำมข้อที ่1 “มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส หรือไม่” 
หน่วยงานต้องแสดงหลักฐาน เกี่ยวกับการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพ่ือการบริหารงาน

ที่โปร่งใส ซึ่งอาจจะเป็นการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ เช่น ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือการบริการงานที่โปร่งใส 
หรือ เป็นการจัดตั้งกลุ่มอย่างไม่เป็นทางการ เช่น การรวมตัวกันของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเพ่ือปฏิบัติงานที่
เกี่ยวกับการบริหารงานที่โปร่งใส ซึ่งทั้ง 2 รูปแบบ จะต้องมีรายชื่อคณะกรรมการกลุ่ม สมาชิกลุ่ม วัตถุประสงค์ 
และระเบียบหรือแนวทางการด าเนินงานของกลุ่มที่ชัดเจน 

ค ำถำมข้อที่ 2 “กรณีที่มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใสกลุ่มดังกล่าวมี
กิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น หรือไม่”   

 การรวมกลุ่มตามข้อค าถามที่ 1 นั้น จะต้องมีกิจกรรม/โครงการที่แสดงให้เห็นถึงความพยายามที่
จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานต้องแสดงหลักฐานในรูปแบบของ
รายงานผลการด าเนินงานของกลุ่มและภาพถ่ายกิจกรรมกลุ่ม (ถ้ามี) 

 กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

 - กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 
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หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมทางหลวง 

๑. หลักการและเหตุผล 

ด้วยทางราชการได้ก าหนดให้วันที่ ๑ เมษายนของทุกปีเป็นวันข้าราชการพลเรือนซึ่งได้เริ่ม
ด าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๒  โดยส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆได้ร่วมกันจัดงานวันข้าราชการพลเรือน
เป็นประจ าทุกป ี การจัดงานวันข้าราชการพลเรือนได้มีการพัฒนาทั้งรูปแบบและวิธีการตลอดมา จนกระทั่งในปี 
พ.ศ. ๒๕๒๖ คณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ที่มีปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการ
จดังานวันข้าราชการพลเรือน เห็นชอบมอบหมายปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพรับผิดชอบด าเนินงานใน
ฐานะประธานอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น  ด าเนินการคัดเลือกข้าราชการดีเด่น  เพื่อยกย่อง 
เชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจ าซึ่งได้ประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี เสียสละและอุทิศตนสร้างประโยชน์แก่ทางราชการและประเทศชาติสมควรได้รับการยกย่อง
สรรเสริญ เป็นขวัญก าลังใจในการท างานต่อไป 

ในการนี้  กรมทางหลวงได้มอบหมายให้คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของ  
กรมทางหลวง ซึ่งมีท่านรองอธิบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานในการท าหน้าที่พิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือน
ดีเด่น ของกรมทางหลวงเป็นประจ าทุกปี เพ่ือประกาศเกียรติคุณและยกย่องเชิดชูเกียรติของผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกใน วันข้าราชการพลเรือนวันที่ ๑ เมษายน ของทุกปี 

๒. วัตถุประสงค ์

๒.๑ เพ่ือยกย่องข้าราชการพลเรือนที่มีความประพฤติดีและมีผลการปฏิบัติงานดีเด่น 
๒.๒ เพ่ือเสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้ข้าราชการพลเรือนดีเด่นกระท าความดีตลอดไป 
๒.๓ เพ่ือเผยแพร่เกียรติคุณข้าราชการพลเรือนดีเด่นให้ปรากฏและให้เป็นตัวอย่าง 
๒.๔ เพ่ือเสริมสร้างภาพพจน์ของข้าราชการให้ดียิ่งข้ึน 

๓. คณะกรรมการพิจารณาการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมทางหลวง 

 อธิบดีได้เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น , คณะอนุกรรมการ
คัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นในส่วนกลางและในภูมิภาค และการแบ่งหน่วยงานต่างๆ ในภูมิภาค  ออกเป็น    
แต่ละภาค ดังนี้ 

3.1 คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรมทางหลวง โดยได้รับการแต่งตั้งจาก
อธิบดีกรมทางหลวง ซึ่งมีองค์ประกอบและหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

- องค์ประกอบ 
    (๑)  รองอธิบดีฝ่ายด าเนินงาน ที่ปรึกษา 
    (๒)  รองอธิบดีฝ่ายบ ารุงทาง ที่ปรึกษา 
    (๓)  รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ ที่ปรึกษา 

(๔)  รองอธิบดีฝ่ายบริหาร ประธานกรรมการ 
(๕)  วิศวกรใหญ่/ผู้อ านวยการส านัก/กอง (ไม่น้อยกว่า ๘ คน) กรรมการ  
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(๖)  ผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมจริยธรรม กองการเจ้าหน้าที่  เลขานุการ 
(๗)  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ช านาญการ    ผู้ช่วยเลขานุการ 
      (กลุ่มงานส่งเสริมจริยธรรม)   

- อ านาจหน้าที่ 

(๑) ก าหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ของกรมทางหลวง 
(๒) พิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจ าดีเด่น ของกรมทางหลวง  
(3) ให้ค าปรึกษาแก่คณะอนุกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการคัดเลือกข้าราชการ 
  พลเรือนดีเด่นของกรมทางหลวง ได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
(4) มีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น 

       ของกรมทางหลวง 
(5) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

3.2 คณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมทางหลวง 

3.๒.๑ ส่วนกลาง ให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมทางหลวง
ในส่วนกลาง ซึ่งมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

- องค์ประกอบ 

(๑) ผู้อ านวยการส านักวิเคราะห์และตรวจสอบ    ประธานกรรมการ 
(๒) ผู้อ านวยการส านัก/กอง/ส านักงาน (หรือผู้แทน) (ไม่น้อยกว่า ๖ คน)   กรรมการ 
(๓) ผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมจริยธรรม กองการเจ้าหน้าที่  เลขานุการ 
(๔) นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ช านาญการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

   (กลุ่มงานส่งเสริมจริยธรรม) 

- มีอ านาจหน้าที่ 

 (๑) พิจารณาคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจ าดีเด่น ของหน่วยงานในส่วนกลาง 
      ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กรมทางหลวงก าหนด 
(๒) สรุปผลการพิจารณาคัดเลือกให้คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของ 

      กรมทางหลวงต่อไป 
(๓) ด าเนินการต่างๆในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจ า 
     ของหน่วยงานในส่วนกลาง 
(๔) ปฏิบัติงานอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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3.๒.๒ ภูมิภาค 
 ๑)  ให้แบ่งหน่วยงานในภูมิภาค ออกเป็น ๔ ภาค ดังนี้ 

ภาค หน่วยงาน 

๑. ภาคเหนือ ส านักงานทางหลวงที ่๑ , ส านักงานทางหลวงที ่๒ , ส านักงานทางหลวงที ่๔ , ส านักงาน
ทางหลวงที ่5, ส านักงานทางหลวงที่ 6 , ศูนย์สร้างทางล าปาง , ศูนย์สร้างทางหล่มสัก 
และศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๑ (พิจิตร) 

๒. ภาคตะวันออก 
    เฉียงเหนือ 

ส านักงานทางหลวงที ่๓ , ส านักงานทางหลวงที ่7 , ส านักงานทางหลวงที ่8, ส านักงาน
ทางหลวงที ่9 , ส านักงานทางหลวงที 10 , ศูนย์สร้างทางขอนแก่น และศูนย์สร้างและ
บูรณะสะพานที่ ๒ (ขอนแก่น) 

๓. ภาคกลาง ส านักงานทางหลวงที ่11 , ส านักงานทางหลวงที ่๑2 , ส านักงานทางหลวงที ่๑3 , 
ส านักงานทางหลวงที ่๑4 ,  ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี และศูนย์สร้างและบูรณะสะพาน  
ที่ ๓ (ปทุมธานี) 

๔. ภาคใต้ ส านักงานทางหลวงที ่๑5 , ส านักงานทางหลวงที ่๑6 , ส านักงานทางหลวงที ่๑7 , 
ส านักงานทางหลวงที่ 18 , ศูนย์สร้างทางสงขลา และศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๔ 
(นครศรีธรรมราช)   

๒) ให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมทางหลวงในแต่  
ละภาค  ซึ่งมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

 ภาคเหนือ 
- องค์ประกอบ 
(๑) ผู้อ านวยการส านักงานทางหลวงที่ 5 ประธานกรรมการ 
(๒) ผู้อ านวยการส านักงานทางหลวงที่ 1 กรรมการ 
(๓) ผู้อ านวยการส านักงานทางหลวงที่ 2 กรรมการ 
(๔) ผู้อ านวยการส านักงานทางหลวงที่ 4 กรรมการ 
(๕) ผู้อ านวยการส านักงานทางหลวงที่ 6 กรรมการ 
(๖) ผู้อ านวยการศูนย์สร้างทางล าปาง กรรมการ 
(๗) ผู้อ านวยการศูนย์สร้างทางหล่มสัก กรรมการ 
(๘) ผู้อ านวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) กรรมการ 
(9) ผู้อ านวยการส่วนบริหาร ส านักงานทางหลวงที่ 5 เลขานุการ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
- องค์ประกอบ 
(๑) ผู้อ านวยการส านักงานทางหลวงที่ 7 ประธานกรรมการ 
(๒) ผู้อ านวยการส านักงานทางหลวงที่ 3 กรรมการ 
(๓) ผู้อ านวยการส านักงานทางหลวงที่ 8 กรรมการ 
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(๔) ผู้อ านวยการส านักงานทางหลวงที่ 9 กรรมการ 
(๕) ผู้อ านวยการส านักงานทางหลวงที่ 10 กรรมการ 
(๖) ผู้อ านวยการศูนย์สร้างทางขอนแก่น กรรมการ 
(๗) ผู้อ านวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น) กรรมการ 
(๘) ผู้อ านวยการส่วนบริหาร ส านักงานทางหลวงที่ 7 เลขานุการ 

 ภาคกลาง 

- องค์ประกอบ 
(๑) ผู้อ านวยการส านักงานทางหลวงที่ 13 ประธานกรรมการ 
(๒) ผู้อ านวยการส านักงานทางหลวงที่ 11 กรรมการ 
(๓) ผู้อ านวยการส านักงานทางหลวงที่ 12 กรรมการ 
(๔) ผู้อ านวยการส านักงานทางหลวงที่ 14 กรรมการ 
(๕) ผู้อ านวยการศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี กรรมการ 
(6) ผู้อ านวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) กรรมการ 
(7) ผู้อ านวยการส่วนบริหาร ส านักงานทางหลวงที่ 13 เลขานุการ 

ภาคใต ้

- องค์ประกอบ 
(๑) ผู้อ านวยการส านักงานทางหลวงที่ 16 ประธานกรรมการ 
(๒) ผู้อ านวยการส านักงานทางหลวงที่ 15 กรรมการ 
(๓) ผู้อ านวยการส านักงานทางหลวงที่ 17 กรรมการ 
(๔) ผู้อ านวยการส านักงานทางหลวงที่ 18 กรรมการ 
(๕) ผู้อ านวยการศูนย์สร้างทางสงขลา กรรมการ 
(6) ผู้อ านวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) กรรมการ 
(7) ผู้อ านวยการส่วนบริหาร ส านักงานทางหลวงที ่16 เลขานุการ 

- อ านาจหน้าที่ 
(๑) พิจารณาคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจ าดีเด่น ภายในภาค ให้เป็นไปตาม 
  หลักเกณฑแ์ละแนวทางท่ีกรมทางหลวงก าหนด 
(๒) สรุปผลการพิจารณาคัดเลือกให้คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือน 
     ดีเด่นของกรมทางหลวงต่อไป 
(๓) ด าเนินการต่างๆในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกของข้าราชการและ 
     ลูกจ้างประจ าของหน่วยงานในภาค 
(๔) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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๔. การก าหนดกลุ่มและจ านวนผู้ได้รับคัดเลือก 
กลุ่มของผู้เข้ารับการคัดเลือกจ าแนกเป็น ๔ กลุ่ม  โดยจ าแนกกลุ่มต าแหน่งประเภทและระดับ ดังนี้ 
กลุ่มที่  ๑ กลุ่มที่  ๒ กลุ่มที่  ๓ กลุ่มที่  ๔ 

 ๑. ต าแหน่งประเภทอ านวยการ 
    - ระดับสูง 

 ๒. ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
    - ระดับเชี่ยวชาญ 

 ๑. ต าแหน่งประเภทอ านวยการ 
    - ระดับต้น 

 ๒. ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
    - ระดับช านาญการ 
    - ระดับช านาญการพิเศษ 

 ๓. ต าแหน่งประเภททั่วไป 
    - ระดับอาวุโส 

 ๑. ต าแหน่งประเภทวิชาการ  
    - ระดับปฏิบัติการ 

 ๒. ต าแหน่งประเภททั่วไป 
    - ระดับปฏิบัติงาน 
    - ระดับช านาญงาน 

ลูกจ้างประจ า 

- กรมทางหลวงมีข้าราชการและลูกจ้างประจ ารวมกัน ๑0,00๑ คนขึ้นไป สามารถคัดเลือกได้ไม่เกิน ๔ คน 
จึงก าหนดให้แต่ละหน่วยงานคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจ าได้  กลุ่มละ ๑ คน รวมทุกกลุ่มไม่เกิน ๔ คน 

- ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นที่เป็นไปตามมติของคณะกรรมการคัดเลือกดีเด่นของกรมทางหลวง 
พิจารณาโดยไม่จ าเป็นว่าต้องมีทุกกลุ่ม แต่หากกลุ่มที่ ๓ และที่ ๔  มีคุณภาพงาน คน พฤติกรรมเท่าเทียมหรือ 
ใกล้เคียงกัน แต่เลือกได้เพียงคนเดียวขอให้ส่วนราชการพิจารณา  กลุ่มที่ ๔ เป็นอันดับแรก 

  ผู้บริหารระดับรองอธิบดีและวิศวกรใหญ่ สามารถเป็นผู้พิจารณาเสนอรายชื่อผู้ใต้บังคับบัญชาในสังกัด 
หรือบุคคลอื่นที่เห็นว่าเหมาะสมของกลุ่มที่ ๑ ได้ 

๕. คุณสมบัติของผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก 

๕.๑ เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจ ากรมทางหลวง และต้องมีต าแหน่งสูงสุด ไม่เกินต าแหน่ง
ประเภทอ านวยการระดับสูง และมีสถานะเป็นข้าราชการพลเรือน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

๕.๒ เป็นผู้ที่มีระยะเวลาปฏิบัติราชการต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๕ ปีนับถึงวันที่ ๓0 กันยายน 2558  
โดยให้นับต่อเนื่องทุกสังกัดที่รับราชการเป็นข้าราชการฝ่ายพลเรือน  

- กรณีลาออกจากราชการและกลับเข้ารับราชการใหม่ ให้เริ่มต้นนับระยะเวลาปฏิบัติราชการ 
ตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้กลับเข้ารับราชการใหม่ 

- การนับระยะเวลาปฏิบัติราชการให้นับระยะเวลาทวีคูณรวมเข้ากับระยะเวลาปฏิบัติ
ราชการปกติ 

๕.๓ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษทางวินัยหรืออยู่ระหว่างสอบสวนทางวินัย 
๕.๔ ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวนในคดีอาญา หรืออยู่ระหว่างการด าเนิน 

คดีอาญาในศาล 
๕.๕ ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่โทษส าหรับความผิดที่ได้

กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
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๕.๖ ไม่เป็นผู้เคยได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นมาก่อน ตลอดระยะเวลารับ
ราชการนับต่อเนื่องทุกสังกัดที่รับราชการเป็นข้าราชการฝ่ายพลเรือน  ในกรณีผู้ที่เคยได้รับการเสนอชื่อเพ่ือเข้า
รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ในระดับกรมฯ มาแล้วแต่ยังไม่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการ
พลเรือนดีเด่นในระดับกรมฯ นั้น หน่วยงานสามารถเสนอชื่อบุคคลเดิม เพ่ือเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกฯใน
ครั้งต่อไปได ้

๕.๗ เป็นผู้มีความประพฤติ ปฏิบัติตนชอบด้วยคุณธรรม  ศีลธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณ  
          ข้าราชการ  เป็นที่ยอมรับของบุคคลในส่วนราชการและสังคม       

๕.๘ เป็นผู้ได้รับการยอมรับ ยกย่อง ในสังคม ผู้ร่วมงานอย่างเปิดเผยทั้งต่อหน้าและลับหลัง 
๕.๙ เป็นผู้มีความประพฤติปฏิบัติงานในหน้าที่และนอกเหนือหน้าที่ สม่ าเสมอ เต็มใจ มีจิตมุ่งผล 

สัมฤทธิ์ของงานที่รับผิดชอบ จนมีผลงานปรากฏที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการ ประชาชน มากกว่าผู้อ่ืนอย่าง
เด่นชัด 

๕.๑๐ เป็นผู้มีผลงานเชิงประจักษ์  ดีเด่น  เป็นที่ยอมรับ  สมควรได้รับการยกย่อง  โดยค านึงถึง
ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เป็นอันดับแรก  ผลงานจากการอุทิศ ทุ่มเท  เสียสละ  เกิดประโยชน์ยิ่งกับส่วนราชการ
และประชาชน  ทั้งนี้อาจปรากฏเป็นผลงานด้านเอกสารที่สืบค้นหาได้เชิงประจักษ์  

 - กรณีผลงานของลูกจ้างประจ า ซึ่งมีข้อจ ากัดทางเอกสารเพราะลักษณะงานจะเป็น
ภาคปฏิบัติ ให้พิจารณาจากรูปธรรมของผลงานที่ยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นส าคัญ 

๖. วิธีการคัดเลือก 

๖.๑ ให้ผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับการคัดเลือกกรอกประวัติและผลงานตามแบบคัดเลือกที่
ก าหนด (แบบ ๒) โดยเขียนสรุปผลงาน หรือการปฏิบัติราชการที่ได้รับการยกย่องว่าดีเด่นและเป็นที่ยอมรับ นับ
ย้อนหลัง ๓ ปี (นับถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558) ความยาวไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษ และให้หัวหน้าส่วนราชการ
ระดับผู้อ านวยการกอง/ส านัก/ส านักงาน หรือเทียบเท่าของผู้ที่ผู้สมควรได้รับการคัดเลือกลงนามเป็นผู้รับรอง 

๖.๒ หัวหน้าส่วนราชการระดับผู้อ านวยการกอง/ส านัก/ส านักงาน หรือเทียบเท่าของผู้สมควร
ได้รับการคัดเลือกประเมินประวัติและผลงานโดยให้ ค่าคะแนนตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด และให้ผู้บังคับบัญชา 
แสดงความคิดเห็นในแบบประเมินให้ครบถ้วน (แบบ ๓) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการคัดเลือก 

6.3 คณะท างานคัดเลือกของหน่วยงานคัดเลือกข้าราชการหรือลูกจ้างประจ าดีเด่นตามจ านวนที่
ก าหนด 

7. ขั้นตอนการคัดเลือก

7.1 ทุกหน่วยงานแต่งตั้งคณะท างานคัดเลือกของหน่วยงาน เพ่ือพิจารณาคัดเลือกข้าราชการ
และลูกจ้างประจ าดีเด่นในสังกัด ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด และให้ทุกหน่วยงานประกาศผลการคัดเลือกให้เจ้าหน้าที่
ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน พร้อมทั้งให้คณะท างานของหน่วยงานเสนอรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก  เอกสาร
ประกอบการพิจารณา และเอกสารอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามแบบ 2 แบบ 3 และแบบ 4 พร้อมรูปถ่ายของผู้ที่ได้รับ
การคัดเลือกแต่งเครื่องแบบปกติขาวขนาด 1 นิ้ว จ านวน 3 รูป โดยให้ด าเนินการ  ดังนี้ 
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 (1) หน่วยงานในสังกัดส่วนกลาง น าเสนอคณะอนุกรรมการคัดเลือกฯ (ส่วนกลาง) โดยจัดส่งรายชื่อ    
ผู้ได้รับการคัดเลือก เอกสารประกอบการพิจารณา และเอกสารอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ตามข้อ 7.1 ให้กองการเจ้าหน้าที่
เพ่ือน าเสนอคณะอนุกรรมการคัดเลือกฯ (ส่วนกลาง) 

(2) หน่วยงานในภูมิภาค น าเสนอคณะอนุกรรมการคัดเลือกฯ (ภูมิภาค) ตามที่ก าหนดในข้อ 
3.2.2 และให้จัดส่งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เอกสารประกอบการพิจารณา และเอกสารอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ตามข้อ 
7.1 ให้ส านักงานทางหลวงที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการคัดเลือกฯ ของแต่ละภาค 

7.2 คณะอนุกรรมการคัดเลือกฯ (ส่วนกลางและภูมิภาค) พิจารณาคัดเลือกข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ าดีเด่น โดยให้ด าเนินการ  ดังนี้ 

(๑) คัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจ าให้ได้จ านวนตามที่ก าหนด (กลุ่มละ 1 คน รวมทุกกลุ่ม      
ไม่เกิน 4 คน) พร้อมทั้งประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจ าดีเด่นในระดับส่วนกลางและ
ภูมิภาคตามที่ก าหนดให้ทราบโดยทั่วไป 

(๒) ให้ส่งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก,เอกสารประกอบการพิจารณา และเอกสารอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
ตามแบบ 2 แบบ 3 และแบบ 4 พร้อมรูปถ่ายของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแต่งเครื่องแบบปกติขาว ขนาด 1 นิ้ว 
จ านวน 3 รูป มาให้กองการเจ้าหน้าที่ เพ่ือจะได้น าเสนอคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของ     
กรมทางหลวง 

7.3 กองการเจ้าหน้าที่ รวบรวมรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก พร้อมสรุปข้อมูลของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ าทั้งหมด ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะอนุกรรมการคัดเลือกฯ ของส่วนกลางและภูมิภาคเสนอ 
คณะกรรมการคัดเลือกฯ เพ่ือพิจารณาคัดเลือกฯ ต่อไป       

7.4 คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมทางหลวง พิจารณาคัดเลือกตามขั้นตอน 
ดังนี้ 

(๑) พิจารณาคัดเลือกจากรายชื่อ เอกสาร หลักฐานต่างๆ และแบบคัดเลือกฯ ทั้งหมดของผู้ที่สมควร 
ได้รับการคัดเลือกฯ   

(๒) สัมภาษณ์เพ่ิมเติม หรือวิธีอ่ืนตามที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ ก าหนด เช่น ให้จัดท าข้อมูล
เพ่ือน าเสนอผลงานในรูปแบบ Power Point 

(๓) พิจารณาคัดเลือกให้เหลือกลุ่มละ ๓ คน  รวม ๑๒ คน โดยคัดเลือกให้ได้ผู้ที่ได้รับรางวัลดีเด่น 
๑ คน และชมเชย ๒ คนในแต่ละกลุ่ม หรือตามท่ีคณะกรรมการคัดเลือกฯ ก าหนดตามความเหมาะสม  

7.5 กองการเจ้าหน้าที่ จัดท าเอกสารหลักฐานของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ดีเด่นของแต่ละกลุ่มเสนอ 
อธิบดีให้ความเห็นชอบ และเสนอคณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกระทรวงศึกษาธิการ
เพ่ือด าเนินการต่อไป       

8. การมอบรางวัลและการเชิดชูเกียรติคุณ

8.๑ กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้รับมอบหมายจากปลัดส านักนายกรัฐมนตรีให้เป็นผู้ด าเนินการ
คัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ก าหนดให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้รับรางวัลเพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
และจัดพิธีมอบให้ในวันที่ ๑ เมษายนของทุกปี  ดังนี้ 

(1) ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองค า) 
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(2) ได้รับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ 

(3) บันทึกประวัติและผลงานในหนังสือที่ระลึกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจ าปี 

8.๒ กรมทางหลวง 
(1) รางวัลส าหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมทางหลวงจะได้รับ

รางวัล ดังนี้ 
๑) ได้รับโล่เกียรติยศในนามกรมทางหลวง 
๒) ได้รับเงินรางวัล รายละ ๕,๐๐๐ บาท 
๓) ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนและอัตราค่าจ้างประจ าเป็นกรณีพิเศษ 
๔) ได้รับทุนไปศึกษาและดูงานในต่างประเทศ จากกองทุนเพ่ือการศึกษาและดูงาน โดยไม่

ต้องเสียค่าใช้จ่าย 
(2) ผู้ได้รับรางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณยกย่องชมเชยในนามกรมทางหลวง

ส าหรับรางวัลที่ได้รับตามข้อ 8.๒ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ ก าหนดได้ตามความเหมาะสม 

9. ก าหนดวันเวลาและสถานที่ การมอบรางวัล  กองการเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป



 

คณะผู้จัดท ำ 

กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 
จัดท ำโดย ฝ่ำยสวัสดิกำรและเจ้ำหน้ำที่สัมพันธ์  

 กองกำรเจ้ำหน้ำที่  กรมทำงหลวง                                                             
โทร. 0 2354 6668 - 76 ต่อ 25109, 25132 

กำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
จัดท ำโดย กลุ่มงำนส่งเสริมจริยธรรม 
 กองกำรเจ้ำหน้ำที่  กรมทำงหลวง                                                             

โทร. 0 2354 6668 - 76 ต่อ 25111, 25140, 25154 
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