


 

 
 
 
 
 
 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ   
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

ของส านักงานสถิติแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม  ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 
ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 



 

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

ของส านักงานสถิติแห่งชาติ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

.............................................................................................  
 

ความเป็นมา 

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ได้มีมติเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย       
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ไปสู่การปฏิบัติ 
โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ในฐานะหน่วยงานหลักในการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้มีการผลักดันการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” พันธกิจในการสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ยกระดับ     
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ
ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล และบรรลุถึงเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติ คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนีรับรู้        
การทุจริต (Corruption Perceptions index : CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 ซึ่งการขับเคลื่อนเพ่ือยกระดับคะแนน CPI นั้น 
จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการร่วมกันแก้ไขปัญหาการทุจริตในเชิงรุก เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทย
เกิดการปรับปรุงและพัฒนาในภาพรวมไปในทิศทางที่ดีข้ึนอย่างมีประสิทธิภาพ 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นไปภายใต้แนวคิด “Open to 
Transparency : เปิดประตูสู่ความโปร่งใส” ที่มาจากการ “เปิด” 2 ประการ คือ “เปิดเผยข้อมูล” ของหน่วยงานภาครัฐ
เพ่ือให้สาธารณชนได้รับทราบและสามารถตรวจสอบการด าเนินงานได้ และ “เปิดโอกาส” ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งบุคลากรภายในหน่วยงาน และประชาชนผู้รับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ      
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินหรือแสดงความคิดเห็นต่อหน่วยงานภาครัฐผ่านการประเมิน ITA ซึ่งจะช่วย
ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐเกิดการปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใส เป็นกรอบในการยกระดับ      
การบริหารจัดการหน่วยงานภาครัฐให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ มีการด าเนินงานที่มุ่งหวัง
ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นส าคัญ เกิดการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการเพ่ือตอบสนอง     
ต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้นและสามารถเข้าถึงการบริการผ่านการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน ลดโอกาสที่อาจจะ
ก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้เกิดทิศทางการพัฒนาและปรับปรุงการท างาน
ภายในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นไปตามทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) รวมทั้งมีการบูรณาการเครื่องมือ
ส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
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  รายละเอียดการประเมิน 

       แหล่งข้อมูลที่ใชใ้นการประเมิน ประกอบไปด้วย 3 แหล่งข้อมูล ดังนี้ 

1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ได้แก่ บุคลากรทุกคนในหน่วยงานที่ท างานในหน่วยงานมาไม่น้อยกว่า      
1 ปี ตั้งแต่ระดับผู้บริหารไปจนถึงลูกจ้างขององค์กร 

2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้แก่ ผู้มารับบริการหรือผู้มาติดต่อหน่วยงาน ทั้งที่เป็นบุคลทั่วไป     
บริษัทห้างร้าน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เคยมาติดต่อหรือรับบริการจากหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

3. เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ได้แก่ การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

           เครื่องมือการประเมิน 

1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง ใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่     
การปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อ านาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ และการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงาน ใน         
3 ตัวชี้วัด ได้แก่ คุณภาพการด าเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการท างาน 

3. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : 
OIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ ใน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ การเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

  เกณฑ์ระดับผลการประเมิน 
 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) 
ในระยะแรกของแผนแม่บทฯ (พ.ศ. 2561 – 2565) ได้ก าหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดให้หน่วยงานภาครัฐที่มี     
ผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ (85 คะแนน)  

 
 

ระดับ ระดับ 

95.00 - 100 AA 

85.00 – 94.99 A 

75.00 – 84.99 B 

65.00 – 74.99 C 

55.00 – 64.99 D 

50.00 – 54.99 E 

0 – 49.99 F 
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ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานสถิติแห่งชาติ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากตารางผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานสถิติแห่งชาติ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยภาพรวมได้คะแนนรวมเท่ากับ 85.67 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 
คะแนน ซึ่งถือว่า มีผลการประเมินระดับ A  โดยตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นอันดับที่ 1 ได้แก่ การปฏิบัติ
หน้าที่ ได้คะแนน 97.48 คะแนน รองลงมาเป็นอันดับที่ 2 ได้แก่ การใช้อ านาจ ได้คะแนน 97.16 คะแนน 
และรองลงมาเป็นอันดับที่ 3 ได้แก่ การใช้งบประมาณ ได้คะแนน 95.76 คะแนน ตามล าดับ รายละเอียด
ผลการประเมินแบ่งตามตัวชี้วัดมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

 
 

อันดับ ตัวชี้วัด คะแนน 

1 การเปิดเผยข้อมลู 92.50 

2 การป้องกันการทุจริต 50.00 

3 การปฏิบัตหิน้าท่ี 97.48 

4 การใช้อ านาจ 97.16 

5 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 93.79 

6 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 95.54 

7 คุณภาพการด าเนินงาน 95.21 

8 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 95.10 

9 การปรับปรุงการท างาน 94.08 

10 การใช้งบประมาณ 95.76 

การใช้ทรัพย์สิน

ของราชการ 
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ผลการประเมิน IIT (i1 – i30) ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด ได้คะแนนเฉลี่ยรวม 96.21 คะแนน  

ข้อ หัวข้อการประเมิน คะแนน 

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 97.48 

i1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ 
มากน้อยเพียงใด  

95.53 

 เป็นไปตามขั้นตอนที่ก าหนด  96.64 

 เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  94.41 

i2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อ 

ที่รู้จักเป็นการส่วนตัว อย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด 
95.77 

i3 

 

บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร 93.57 

 มุ่งผลส าเร็จของงาน 95.53 

 ให้ความส าคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว 92.45 

 พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง 92.73 

i4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้ จากผู้มาติดต่อเพ่ือแลกกับ  

การปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ 
100.00 

 เงิน 100.00 

 ทรัพย์สิน 100.00 

 ประโยชน์อื่นๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น 100.00 

i5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติ  

ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม
แล้ว บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการรับสิ่งดังต่อไปนี้ หรือไม่ 

100.00 

 เงิน 100.00 

 ทรัพย์สิน 100.00 

 ประโยชน์อื่นๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น 100.00 
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ข้อ หัวข้อการประเมิน คะแนน 

i6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ่งของดังต่อไปนี้ แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน 
เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม่ 

100.00 

 เงิน 100.00 

 ทรัพย์สิน 100.00 

 ประโยชน์อื่น ๆ เช่น การยกเว้นค่าบริการ การอ านวยความสะดวกเป็นกรณีพิเศษ      
เป็นต้น 

100.00 

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 95.76 

i7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 89.46 

i8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยค านึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 95.29 

 คุ้มค่า 95.29 

 ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณท่ีตั้งไว้ 95.29 

i9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง  

มากน้อยเพียงใด 
99.45 

i10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น คา่ท างานล่วงเวลา  

ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด 
99.45 

i11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะ
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

98.61 

 โปร่งใส ตรวจสอบได้ 97.50 

 เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 99.72 

i12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 

ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด  
92.33 

 สอบถาม 93.07 

 ทักท้วง 91.96 

 ร้องเรียน 91.96 
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ข้อ หัวข้อการประเมิน คะแนน 

ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ 97.16 

i13 ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด  94.92 

i14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง  

มากน้อยเพียงใด  
95.77 

i15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้
ทุนการศึกษาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด  

94.36 

i16 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ท าธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด  100.00 

i17 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต  

มากน้อยเพียงใด  
99.72 

i18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่านมีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด  98.21 

 ถูกแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ  97.46 

 มีการซื้อขายต าแหน่ง  99.44 

 เอ้ือประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง  97.74 

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 95.10 

i19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของราชการ ไปเป็นของส่วนตัว  

หรือน าไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด  
98.61 

i20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน 

มีความสะดวก มากน้อยเพียงใด  
91.13 

i21 ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน 

มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด  
95.29 

i22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการน าทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาต
อย่างถูกต้อง จากหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด  

100.00 

i23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง  

มากน้อยเพียงใด  
91.40 
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ข้อ หัวข้อการประเมิน คะแนน 

i24 หน่วยงานของท่าน มีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด  

94.18 

ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 95.54 

i25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความส าคัญ กับการต่อต้านการทุจริต  

มากน้อยเพียงใด  
97.18 

i26 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ หรือไม่  98.29 

 ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ  98.29 

 จัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน  98.29 

i27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข มากน้อยเพียงใด  94.08 

i28 

i 

หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการดังต่อไปนี้ ต่อการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด  94.92 

 เฝ้าระวังการทุจริต 95.21 

 ตรวจสอบการทุจริต 94.92 

 ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต 94.64 

i29 หน่วยงานของท่าน มีการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงานไปปรับปรุงการท างาน เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด  

94.64 

i30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดข้ึนในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็น 

ต่อประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร  
94.15 

 สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก  94.64 

 สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้  94.08 

 มั่นใจว่าจะมีการด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา  94.08 

 มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง  93.79 
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ผลการประเมิน EIT (e1 – e15) ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้คะแนนเฉลี่ยรวม 94.36 คะแนน  

ข้อ หัวข้อการประเมิน คะแนน 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน 95.21 

e1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ 
มากน้อยเพียงใด  

94.28 

 เป็นไปตามขั้นตอนที่ก าหนด  94.47 

 เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  94.09 

e2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่อคนอ่ืน ๆ
อย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด  

93.46 

e3 

 

เจ้าหน้าทีข่องหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ/ให้บริการแก่ท่าน 

อย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด  
94.71 

e4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อร้องขอให้จ่าย
หรือให้สิ่งดังต่อไปนี้ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่  

100.00 

 เงิน 100.00 

 ทรัพย์สิน 100.00 

 ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การให้ความบันเทิง  
เป็นต้น 

100.00 

e5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการด าเนินงาน โดยค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวม
เป็นหลัก มากน้อยเพียงใด  

93.59 

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 93.79 

e6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด  92.19 

 เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน  92.83 

 มีช่องทางหลากหลาย  91.56 

e7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ 

อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด  
93.20 
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ข้อ หัวข้อการประเมิน คะแนน 

e8 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/ 

การให้บริการ หรือไม่  
96.58 

e9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบค าถามเมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับ  

การด าเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด  
93.08 

e10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน หรือไม่  

93.92 

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน 94.08 

e11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการ 

ให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด  
93.24 

e12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการ 

ให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด  
92.36 

e13 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิด 

ความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน หรือไม่  
98.48 

e14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไป 

มีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น  

มากน้อยเพียงใด  

91.34 

e15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการด าเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใส 

มากขึ้น มากน้อยเพียงใด  
95.00 
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ผลการประเมิน OIT ได้คะแนนเฉลี่ยรวม 71.25 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน 

ข้อ หัวข้อการประเมิน คะแนน ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
จากคณะที่ปรึกษา 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 92.50  

O1 โครงสร้าง 100.00  

O2 ข้อมูลผู้บริหาร  100.00  

O3 อ านาจหน้าที่ 100.00  

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน  100.00  

O5 ข้อมูลการติดต่อ  100.00  

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  100.00  

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์  100.00  

O8 Q&A  100.00  

O9 Social Network  100.00  

O10 แผนด าเนินงานประจ าปี  100.00  

O11 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน 
ประจ าปี รอบ 6 เดือน  

100.00 
 

O12 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี  100.00  

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  100.00  

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  100.00  

o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  100.00  

O16 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการ
ให้บริการ  

100.00 
 

O17 E-Service  0.00 ไม่สามารถเปิด URL ของระบบสั่งซื้อสิ่งพิมพ์
ออน ไ ลน์ ไ ด้  แ ล ะส า ห รั บ  Application         
ที่ปรากฏในเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน           
ไม่ถือว่าเป็น e-Service ในนิยามของ OIT 
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ข้อ หัวข้อการประเมิน คะแนน ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
จากคณะที่ปรึกษา 

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  100.00  

O19 รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี รอบ 6 เดือน  

100.00  

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  100.00  

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 100.00  

O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ  

100.00  

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายเดือน  

100.00  

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุประจ าปี  

100.00  

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  100.00  

O26 การด าเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  

100.00  

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล  

0.00 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลที่น ามาตอบ ไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนด
ไว้ โดยขาดหลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและ
การสร้างขวัญก าลังใจ 

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลประจ าปี  

100.00  

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

100.00  

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

100.00 ควรจ ัดท าช ่อ งทา งแจ ้ง เ รื ่อ ง ร ้อ ง เ ร ียน      
การท ุจ ร ิตของ เจ ้าหน ้าที ่ใ นหน ่วยงาน      
ให้ชัดเจน 

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบประจ าปี 

100.00  
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ข้อ หัวข้อการประเมิน คะแนน ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
จากคณะที่ปรึกษา 

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  100.00  

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  100.00  

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 50.00  

O34 เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร  100.00  

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  100.00  

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี 100.00  

O37 การด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการ
ทุจริต  

100.00  

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  100.00  

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 100.00  

O40 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจ าปี รอบ 6 เดือน  

100.00  

O41 รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริต
ประจ าปี  

100.00  

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน  

0.00 ไม่พบรายละเอียดการวิเคราะห์ผลการประเมิน 
ITA 2562 แล้วน ามาจัดท ามาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

O43 การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

0.00 ไม่มีมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน ประจ าปี 2563 จึงไม่สามารถ
ตรวจสอบได้ว่ า การด าเนินการดั งกล่ าว
สอดคล้องกับข้อ O42 หรือไม ่
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ความคิดเห็นเพิ่มเติมของผู้ประเมิน 

ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นของส านักงาน ป.ป.ช. จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปี พ.ศ. 2563 ที่มีต่อส านักงานสถิติแห่งชาติ 

จากเป้าหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ประจ าปี 2563” ที่ก าหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินร้อยละ 80 จะต้องมีผลคะแนน 
85 คะแนนขึ้นไป ภายในปี 2565 พบว่า ผลคะแนนการประเมินหน่วยงานของท่านจาก 3 แบบวัด คือ 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) จ านวนทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด มีแบบวัดที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์
เป้าหมาย (85 คะแนนขึ้นไป) คือ แบบวัด IIT และ EIT  ซึ่งสะท้อนประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่       
อย่างซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดและค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักอย่างชัดเจน และคุณภาพ         
การให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

ส่วนแบบวัดที่มีคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์เป้าหมาย (ร้อยละ 85) คือ แบบวัด OIT จึงมีข้อเสนอแนะ    
เพ่ือการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีผลการประเมินที่ดียิ่งขึ้นในปีถัดไป ดังต่อไปนี้  

แบบ OIT เป็นการเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงานสู่สาธารณะบนเว็บไซต์
ของหน่วยงานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และง่ายต่อการเข้าถึง และแสดงเจตนารมณ์ในการป้องปราม         
การทุจริตโดยมีมาตรการที่เป็นรูปธรรม จึงควรด าเนินการดังนี้  

1) การเปิดเผยข้อมูล เน้นการเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยข้อมูล
ด้านการบริหารงานทั่วไป งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุและการบริหารทรัพยากรบุคคล 
รวมทั้งข่าวประชาสัมพันธ์ และมีช่องทางการปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป และการให้บริการ      
ผ่านระบบ e-service โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือต าแหน่งที่สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้โดยง่าย 
ทุกช่วงเวลา ทั้งนี้ ต้องเป็นการเข้าถึงผ่าน URL บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานโดยตรง  

2) การป้องกันการทุจริต จัดประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน ITA ก่อนจะศึกษาและ
วิเคราะห์ผลการประเมินของปีที ่ผ ่านมาเพื ่อก าหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนั ้นจัดท า          
แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการภายในและให้มีการก ากับติดตามการน าไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม         
ที่ส าคัญ ต้องมีการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการปรับปรุง
ระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 



 

ประเด็นที่จะต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 85)   

 จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานสถิติแห่งชาติ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามรายตัวชี้วัด พบว่า ตัวชี้วัดที่หน่วยงานควรมีการปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น      
(ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 85)  จ านวน 2 ตัวชี้วัด คือ  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล (71.25 คะแนน) 
และ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต (50.00 คะแนน)  ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

(1) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูล           
ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ให้สาธารณชนทราบ  ใน 5 ประเด็น คือ                    
(1) ข้อมูลพ้ืนฐาน (2) การบริหารงาน (3) การบริหารเงินงบประมาณ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล            
(5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน 

ประเด็นที่จะต้องพัฒนา ได้แก่  
 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน   

จากการประเมินข้างต้นชี้ให้เห็นว่า หน่วยงานควรปรับปรุงในด้านการจัดท าช่องทาง E-service 
บนหน้าเว็บไซต์ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย และไม่ซับซ้อน เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวก           
แก่ผู้มาขอรับบริการผ่านช่องทางออนไลน์ และต้องคงสภาพเว็บไซต์ให้สามารถเข้าถึงได้ทุกช่วงเวลา 

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   
จากการประเมินข้างต้นชี้ให้เห็นว่า หน่วยงานจะต้องก าหนดหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลให้ช ัดเจนและครบถ้วน ควรมีหลักเกณฑ์การ ให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญก าลังใจ          
แก่เจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบัติงานเป็นแนวทางยึดถือปฏิบัติ เพ่ือเป็นการสร้างขวัญก าลังใจ สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และ
มีการลงโทษในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เพ่ือให้การบริหารงานของส านักงานสถิติแห่งชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุด 

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5  การส่งเสริมความโปร่งใส 
จากการประเมินข้างต้นชี้ให้เห็นว่า หน่วยงานควรจัดท าช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของ

เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ให้ชัดเจน โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพ่ือเป็นการ
คุ้มครองข้อมูลของผู้ร้องเรียนและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(2) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูล      
ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ให้สาธารณชนทราบ  ใน 2 ประเด็น คือ           
(1) การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  

ประเด็นที่จะต้องพัฒนา ได้แก่  
 ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 

  จากการประเมินข้างต้นชี้ให้เห็นว่า หน่วยงานควรน ารายละเอียดการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA      
ของปีที่ผ่านมา น ามาจัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์
ดังกล่าว แล้วน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือส่งเสริมและป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
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ผลการด าเนินการปรับปรุงแก้ไขในประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องพัฒนา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ข้อ หัวข้อการประเมิน คะแนน ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
จากคณะที่ปรึกษา 

การด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 71.25  

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 

O17 E-Service  0.00 ไม่สามารถเปิด URL ของ
ร ะ บ บ สั่ ง ซื้ อ สิ่ ง พิ ม พ์
ออนไลน์ได้ และส าหรับ 
Application ท่ีปรากฏ
บน เ ว็ บ ไ ซ ต์ ห ลั ก ข อ ง
หน่วยงาน ไม่ถือว่าเป็น 
E-service ในนิยามของ 
OIT 

ก อ ง ส ถิ ติ พ ย า ก ร ณ์ ( ก บ พ . )         
ได้ด าเนิ นการประสานงานกั บ    
ศู น ย์ เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ       
ให้ด าเนินการรักษาสภาพเว็บไซต์   
ให้สามารถเข้าถึงได้ในทุกช่วงเวลา 
หาก เกิ ดปัญหาขั ดข้ อ ง ให้ รี บ
ด าเนินการแก้ไขโดยเร็ว และได้ท า
การรวบรวมช่องทาง E-Service 
เผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์หลักของ
หน่ วยงาน ภายใ ต้แบน เนอร์ 
“บริการข้อมูล(Statistical Service)” 
เพื่ อให้บุคคลภายนอกสามารถ
เข้าถึงการบริการได้โดยง่าย เช่น 
1.ระบบการให้บริการข้อมูลระดับ
ย่อย 
2.ระบบบริการข้อมูลแบบ API 
3.จัดท าตารางสถิติเพื่อการวิเคราะห์
ด้วยระบบ Business Intelligence 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล  

0.00 หลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลท่ี
น ามาตอบไม่ครบถ้วนตาม 
ท่ีก าหนดไว้ โดยขาดหลัก 
เกณฑ์การให้คุณให้โทษและ
การสร้างขวัญก าลังใจ 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร/ กองนโยบาย
และวิชาการสถิติ(กพบ.)/ส านักงาน
เลขานุการกรม(กกจ.) ได้จัดท ามาตรการ
ให้คุณให้โทษและสร้างขวัญก าลังใจ    
กับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการ
สร้างขวัญก าลังใจ สร้างแรงจูงใจ     
ในการปฏิบัติงาน และการด าเนิน 
การทางวินัย ซึ่งเป็นส่วนส าคัญท่ี
จ ะท า ใ ห้ ก า ร ปฏิ บั ติ ง า น เ กิ ด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เพื่อให้การบริหารงานของส านักงาน
สถิ ติแห่งชาติเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุด 
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ข้อ หัวข้อการประเมิน คะแนน ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
จากคณะที่ปรึกษา 

การด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5  การส่งเสริมความโปร่งใส 

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

100.00 ควรจัดท าช่องทางแจ้ง
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
ของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน
ให้ชัดเจน 

ส านักงานเลขานุการกรม(กคธ.)  
ไ ด้ด าเนินการประสานงานกั บ    
ศู น ย์ เ ท ค โ น โ ลยี ส า ร ส น เ ท ศ      
จัดท าช่องทางแจ้งร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของ
บุ ค ล ากรของส า นั ก ง านสถิ ติ
แห่ งชา ติ ให้ ชั ด เจนมากยิ่ งขึ้ น    
โดยแยกต่างหากจากช่องทาง
ท่ัวไปบนหน้าเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 50.00  

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจรติ 

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  

0.00 ไม่พบรายละเอียดการ
วิเคราะห์ผลการประเมิน 
ITA 2562 แล้วน ามา  
จัดท ามาตรการส่งเสริม
คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ ค ว า ม
โปร่งใสภายในหน่วยงาน 

ส านักงานเลขานุการกรม(กคธ.)     
ได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผล    
การประเมิน ITA 2563 แล้วน ามา
จัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

O43 การด าเนินการตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน 

0.00 ไม่มี มาตรการส่ ง เสริ ม
คุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน ประจ า 
ปี 2563 จึ งไม่ สามารถ   
ตรวจสอบได้ว่าการด าเนิน 
การดังกล่าวสอดคล้องกับ
ข้อ O42 หรือ ไม่  

ส านักงานเลขานุการกรม(กคธ.)  
ได้น าผลการวิเคราะห์ผลการประเมิน 
ITA 2563 มาจัดท ามาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน ประจ าปี 2564 และ
แสดงผลการด า เนิ นการตาม
มาตรการฯ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม เช่น 
1.แต่งต้ังคณะท างานประเมิน ITA 
2564 
2.จัดการอบรม เรื่อง การส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
3.ก าหนดมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 
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แม้ว่าผลการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของส านักงาน
สถิติแห่งชาติจะได้คะแนนอยู่ในระดับ A แตส่ านักงานสถิติแห่งชาติ ก็ยังมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงการด าเนินงานให้ม ี      
ผลการประเมินที่ดียิ่งข้ึนในปีถัดไป โดยส านักงานสถิติแห่งชาติมีการก าหนดกิจกรรม/โครงการ เพ่ือให้เป็นองค์กร
โปร่งใสและต่อต้านการทุจริตต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

มาตรการ/การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
การด าเนินงาน   
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 

1.แต่งตั้งคณะท างานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของส านักงานสถิติแห่งชาติ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให้           
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ    
กรอบการประเมิน 

สลก.(กคธ.) 16 ก.พ. 64 

2.จัดประชุมเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและ      
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2564 เพ่ือให้การด าเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ของส านักงานสถิติแห่งชาติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและ
ทันภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

สลก.(กคธ.) 3 มี.ค. 64 

3.จัดอบรมหลักสูตร “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต สร้างความคิดจิตพอเพียง” 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับฐานความคิดของเจ้าหน้าที่ในองค์กรในการ
แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมและ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริตและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ ในองค์กรในการต่อต้านทุจริต         
ทุกรูปแบบ 

สลก.(กคธ.) 26 มี.ค. 64 

4.จัดอบรม เรื่อง “การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน” เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยม ปลูกจิตส านึกของ
บุคลากร อันจะน าไปสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต มีจิตสาธารณะ ตลอดจน
มีส่วนร่วม ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืน 

สลก.(กคธ.) 1 เม.ย. 64 

5.มีมาตรการให้คุณให้โทษและสร้างขวัญก าลังใจกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน     
เพ่ือเป็นการสร้างขวัญก าลังใจ สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และมีการ
ลงโทษในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้การปฏิบัติงาน       
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือให้การบริหารงานของส านักงาน      
สถิติแห่งชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุด 

สลก.(กกจ.) 8 เม.ย. 64 
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มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
ของส านักงานสถิติแห่งชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 



 

มาตรการ/การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
การด าเนินงาน   
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 

6.จัดท าช่องทางร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรของ
ส านักงานสถิติแห่งชาติให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยแยกต่างหากจากช่องทาง
ทั่วไปบนหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน  

ศท. 
สลก.(กคธ.)
สลก.(กนต.) 

31 มี.ค. 64 

7.ด าเนินการเพ่ิมโลโก้ NSO Anti-Corruption บนหน้าเว็บไซต์หลัก       
ของหน่วยงาน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ตระหนักถึงความส าคัญ
ของการต่อต้านการทุจริตและแสดงถึงความเข้มแข็งขององค์กรในการ
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 

ศท. 
สลก.(กคธ.) 
สลก.(กปส.) 

31 มี.ค. 64 

8.มอบหมายให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับผิดชอบในด้าน 
การรักษาสภาพเว็บไซต์ให้สามารถเข้าถึงได้ในทุกช่วงเวลา หากเกิดปัญหา
ขัดข้องให้รีบด าเนินการแก้ไขโดยเร็ว 

ศท. 20 เม.ย. 64 

9.ทบทวนระเบียบในเรื่อง มาตรการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติ 
ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ พ.ศ. 2561 

สลก.(กคธ.) 3 พ.ย. 63 

10.ก าหนดมาตรการรั กษาความปลอดภัยของข้อมูลส่ วนบุ คคล            
ตามประกาศส านักงานสถิติแห่งชาติ เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2564 และแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่     
ในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ซึ่งแสดงถึงความพยายาม
ของหน่วยงานที่ จะป้องกันการทุจริต ในหน่วยงานให้ลดน้ อยลง          
หรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ 

สลก.(กนต.) 2 ก.พ. 64 

11.สื่อการเผยแพร่ความรู้เพ่ือเสริมสร้างและป้องกันการกระท าผิดวินัย
ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน เดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือป้องกันการกระท า       
ผิดวินัยโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์  

สลก.(กนต.) 
เดือนละ 
1 ครั้ง 

12.สื่อประชาสัมพันธ์ “ปิดปุ่มโกง” เดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือประชาสัมพันธ์
การด าเนินงานในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสของส านักงาน
สถิติแห่งชาติ และเสริมสร้างให้บุคลากรในหน่วยงานมีจิตส านึกในการ
ต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต 

สลก.(กคธ.) 
เดือนละ 
1 ครั้ง 
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เอกสารประกอบการน ามาตรการเพื่อขับเคลื่อน 

การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงานสถติิแห่งชาติ 

ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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วันพุธท่ี 3 มีนาคม 2564 นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อ านวยการ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
อาคารรัฐประศาสนภักดี ตึก B แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ โดยในการนี้   
ได้รับเกียรติจากท่านสมชัย ถิระวันธุ์ ผู้อ านวยการส านักประเมินคุณธรรม  
และความโปร่งใส และคณะ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ถึงขั้นตอน   
การลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประเมิน ท้ังแบบวัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
แบบวัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และแบบวัดการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (OIT) เพื่อให้การด าเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ของส านักงานสถิติแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564 เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และทันภายในระยะเวลาท่ีก าหนดในปฏิทิน
การประเมินโครงการฯ ของส านักงาน ป.ป.ช.



  
 

 
 

 

๓๑ มีนาคม 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ เป็นประธำนเปิดกำรอบรม หลักสตูร  
“ข้ำรำชกำรไทยไร้ทุจริต สร้ำงควำมคิดจิตพอเพียง” 

 
 วันที่ 26 มีนาคม 2564 นางสาวกฤษณา จิรวัฒน์สถิตย์ รองผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธาน
เปิดการอบรม หลักสูตร “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต สร้างความคิดจิตพอเพียง” ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ประจ าปี พ.ศ. 2564 ของส านักงานสถิติแห่งชาติ โดยมี พ.อ. วิชัย สาคัมภีร์ นปก. ประจ า บก.ทท. เป็น
วิทยากรบรรยายพิเศษ ในยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับฐานความคิด
เจ้าหน้าที่ในองค์กรให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ส่งเสริมให้มีระบบและ
กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพ่ือต้านทุจริต ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้ านทุจริตและ
เสริมพลังการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ในองค์กร ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 ส านักงานสถิติแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสน
ภักดี อาคาร B แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ 

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

 
กลุ่มประชาสัมพันธ์  ส านักงานเลขานุการกรม 
โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๗๔๘๕ โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๑๓๑ 

ร่วมสรา้งอนาคตไทย ร่วมใจใหข้อ้มูล 

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักด ีชั้น ๒ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ www.nso.go.th 
 

ข่าวประชาสัมพันธส์ านักงานสถิติแห่งชาติ 



รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ เป็นประธำนเปิดกำรอบรม  
เรื่อง “กำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 1 เมษายน 2564 ส านักงานสถิติแห่งชาติ จัดการอบรม เรื่อง “การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม        
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน” โดยมีพระธรรมวิทยากรจากวัดปัญญานันทาราม เพ่ือส่งเสริมการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติ ค่านิยมของบุคลากร ปลูกจิตส านึกตามหลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนา อันจะน าไปสู่สังคมที่มี        
ฐานจิตใจที่ดีงาม มีจิตสาธารณะ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและประเทศอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม 401 
ชั้น 4 ส านักงานสถิติแห่งชาติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 



 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรการให้คุณให้โทษ 

และการสร้างขวัญกำลังใจ 

กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

 

  



 
 
 
 

 

1.  เงินสวัสดิการเกี่ยวกบัการรักษาพยาบาล 
 การใช้สิทธิ 
  1. การใช้สิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้มีสิทธิ  มีสิทธิได้รับเงินค่ารักษาพยาบาล 
จากหน่วยงานอ่ืน ให้ผู้มีสิทธิเลือกว่าจะใช้สิทธิตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 
พ.ศ. 2553 หรือจากหน่วยงานอ่ืน หากเลือกใช้พระราชกฤษฎีกาข้างต้น การขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล  
ให้ เป็น ไปตามหลักเกณฑ์นี้  ทั้ งนี้  การเลือกหรือการเปลี่ ยนการใช้สิทธิ ให้ เป็นไปตามหลัก เกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเลือกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล 
  การใช้สิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้มีสิทธิมีบุคคลในครอบครัวเป็นผู้มีสิทธิเช่นเดียวกัน 
ให้ต่างฝ่ายต่างใช้สิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลตนเอง 
  2. การใช้สิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลสำหรับบุตรในกรณีผู้มีสิทธิมีคู่สมรสเป็นผู้มีสิทธิ
เช่นเดียวกัน ให้คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ใช้สิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลสำหรับบุตรทุกคนแต่เพียงฝ่ายเดียว  
โดยผู้ใช้สิทธิต้องรับรองตนเองในใบเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลว่าตนเป็นผู้ใช้สิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล
ดังกล่าวแต่เพียงฝ่ายเดียว 
  ถ้าคู่สมรสอยู่ต่างส่วนราชการผู้เบิก หรือต่างส่วนราชการเจ้าสังกัด หรือมีการเปลี่ยนส่วน
ราชการภายหลังจากที่มีการใช้สิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลไปแล้ว คู่ สมรสฝ่ายที่เป็นผู้ใช้สิทธิเบิกเงินค่า
รักษาพยาบาลต้องขอให้ส่วนราชการของตน แจ้งการใช้สิทธิให้ส่วนราชการของคู้สมรสอีกฝ่ายหนึ่งทราบ 
แล้วแต่กรณี และให้ส่วนราชการที่ได้รับแจ้งดำเนินการตอบรับตามแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด 
  ทั้งนี้ ไม่ว่าการหย่าจะเกิดขึ้นก่อนหรือหลังจากท่ีมีการใช้สิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลไปแล้ว  
  3. การใช้สิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลสำหรับบุคคลในครอบครัวกรณีผู้มีสิทธิมีหลายราย 
ผู้มีสิทธิคนหนึ่งคนใดอาจเป็นผู้ขอใช้สิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลให้กับบุคคลดังกล่าวแต่เพียงฝ่ายเดียวก็ได้ 
  4. การใช้สิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลให้กับบุคคลในครอบครัวซึ่งมีสิทธิได้รับเงิน  
ค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิของตนเองจากหน่วยงานอ่ืน ผู้มีสิทธิ  มีสิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลสำหรับบุคคล 
ในครอบครัวเฉพาะกรณีที่บุคคลในครอบครัวได้รับค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอื่นต่ำกว่าสิทธิตามพระราช
กฤษฎีกาเท่านั้น 
  

การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจกบัเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลของข้าราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ 
 



 การตรวจสุขภาพประจำปี 
  การตรวจสุขภาพประจำปี ให้พบแพทย์เพ่ือให้คำปรึกษาก่อนทุกครั้ง และให้เบิกจ่ายค่าตรวจ
สุขภาพประจำปี ดังนี้ 
  1. การตรวจสำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ 
   1.1 Chest X-ray 
         - Film Chest 
   - Mass Chest 
   1.2 Urine Examination – Urine Analysis 
   1.3 Stool Examination – Routine direct smear ร่วมกับ Occult blood 
   1.4 Complete Blood Count: CBC แบบ Automation 
    1.5 ตรวจมะเร็งปากมดลูก 
   - ตรวจภายใน 
   - Pap Smear 
 
 
  2. การตรวจสำหรับผู้มีอายุมากกว่า 35 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป 
  2.1 รายการการตรวจสำหรับผู้ที่มีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ รายการที่ 1.1 - 1.5 
  2.2 Blood Chemistry 
   - Glucose 
   - Cholesteral 
   - Triglyceride 
   - Blood Urea Nitrogen: BUN 
   - Creatinine 
   - SGOT (AST) 
   - SGPT (ALT) 
   - Alkaline Phosphatase 
   - Uric Acid 
  



 

มาตรฐานห้อง ICU ของสถานพยาบาลระดับตติยภูมิ 

litems Requirements 
1 Facilities  

1.1 Organ support  
- Ventilator แล้วแต่ประเภท ICU มีสัดส่วนตั้งแต่ 1 เครื่อง  

ต่อ 2 เตียง – 1.2 เครื่อง ต่อ 1 เตียง  
- Hemodynamic monitoring จำนวนเท่ากับจำนวนเตียง 
- Hemodialysis unit Share facility ระหว่าง ICU  
- Liver dialysis unit Share facility ระหว่าง ICU (มีเฉพาะบางแห่ง)  

1.2 Monitor ต่าง ๆ  จำนวนเท่ากับจำนวนเตียง 
2 Human resources  

2.1 แพทย์ประจำ ICU  วุฒิบัตรเวชบำบัดวิกฤต/มีความรู้เวชบำบัดวิกฤต 
ICU 8 เตียง มีแพทย์ 6 คน = 1 คน ต่อ 4 เตียง 

2.2 แพทย์ที่ปรึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา 
2.3 พยาบาล ผ่านการอบรมพิเศษ 1 คน ต่อ 1 เตียง 

อบรมพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตพ้ืนฐาน  4 เดือน 
อบรมเพ่ิมพูนทักษะ  ทุก 4 ปี 
อบรมประจำปีของสมาคมเวชบำบัดวิกฤต  ทุก 1 ปี (Optional) 
Inter ICU Conference  ทุกสัปดาห์ 

3 Severity of Disease  APACHE score, SAP score 
4 Priority  

4.1 ตั้งรับไว้ใน ICU มิฉะนั้นอัตราตายสูง Septic shock, MI with shock 
4.2 รักษาใน ICU จะทำให้ outcome ดีขึ้น  CHF, Post-intervention 
4.3 Acute on top chronic disease CHF with CRF 
4.4 กรณีท่ีไม่รับเข้า ICU  อาการเบาเกินไป/terminal disease 

 
 
 
2. สวัสดิการเงินกู้เพ่ือที่อยู่อาศัยของข้าราชการ 
 โครงการสวัสดิการเงินกู้เพ่ือที่อยู่อาศัยของข้าราชการจัดตั้งขึ้น  มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือ
ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ให้สามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองโดยให้
ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว มีสิทธิกู้เงินจากโครงการดังกล่าวไปเฉพาะเพ่ือ
ซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุดเพ่ือใช้เป็นที่อยู่อาศัยหรือเพ่ือปลูกสร้างอาคารที่อยู่อาศัยบนที่ดินของตนเอง
เท่านั้น 



 
3. การเชิดชูเกียรติ 

สำนักงานสถิติแห่งชาติ  มีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นทุกปี  โดยกรอบความคิดของ 
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น  เพ่ือมุ่งส่งเสริมและยกย่อง ข้าราชการและลูกจ้างประจำฝ่ายพลเรือนที่
ประพฤติ ปฏิบัติงาน  เป็นแบบอย่างให้ข้าราชการอ่ืนได้ประพฤติปฏิบัติตามและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น  ทั้งในด้าน
การดำรงตน การปฏิบัติตนให้เป็นที่ยอมรับของบุคคลผู้ เกี่ยวข้องทั้งในหน้าที่ราชการและสังคม  กับ 
การปฏิบัติงานที่เพียบพร้อมด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ  ปรากฎชัดเจนเป็นที่ยอมรับและมีผลงานโดดเด่นเป็น
ประโยชน์ยิ่งกับภารกิจราชการที่ได้รับมอบหมาย  รวมถึงผลการปฏิบัติตน  ปฏิบัติงานส่งผลต่อประชาชนที่
เป็นผู้รับบริการเป็นสำคัญ 

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก 
1. การครองตน  หมายถึง ความประพฤติ การปฏิบัติตนชอบด้วยคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม 

จรรยาบรรณข้าราชการ เป็นที่ยอมรับของบุคคลในส่วนราชการและสังคม ประกอบด้วยคุณธรรม ควรแก่  
การยกย่อง 

2. การครองคน หมายถึง เป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับ ยกย่องในสังคม  ผู้ร่วมงานอย่างเปิดเผยทั้ง
ต่อหน้าและลับหลัง  มีความสามารถในการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อ่ืน สามารถจูงใจให้เกิดการยอมรับและให้  
ความร่วมมือ  

3. การครองงาน หมายถึง ประพฤติปฏิบัติงานในหน้าที่และนอกเหนือหน้าที่ สม่ำเสมอ เต็มใจ มีจิต
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานที่รับผิดชอบ จนมีผลงานปรากฏที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการ ประชาชน มากกว่าผู้อื่น
อย่างเด่นชัด  มีความสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายอย่างดี  

4. การปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม 
5. ผลงานดีเด่น หมายถึง มีผลงานเชิงประจักษ์ ดีเด่น เป็นที่ยอมรับ สมควรได้รับการยกย่องให้  

หมายรวมถึงผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เป็นอันดับแรก  ผลงานจากการอุทิศทุ่มเท เสียสละ เกิดประโยชน์ยิ่ง
กับส่วนราชการและประชาชน  ทั้งนี้อาจปรากฏเป็นผลงานด้านเอกสารที่สืบค้นได้เชิงประจักษ์และ/หรือ 
ผลการปฏิบัติที่ไม่ปรากฏเป็นเอกสารแต่เป็นรูปธรรมที่ยอมรับอย่างกว้างขวางของผู้ที่ เกี่ยวข้องสำหรับ  
การปฏิบัติหน้าที่ของลูกจ้างประจำ เป็นผลงานดีเด่นที่ได้รับความนิยมเป็นที่ยอมรับและปรากฏผลเด่นชัด   
เช่น โล่รางวัล เกียรติบัตร และอ่ืนๆ 
 
4. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
 การจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายตามที่บัญญัติไว้ในพระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 
พ.ศ. 2523  ส่วนวิธกีารเบิกจ่ายนั้นให้เปน็ไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีก่ระทรวงการคลังกำหนด 
ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 
 1. ข้าราชการหรือลูกจ้างประจำซึ่งรับเงินเดือนหรือค่าจ้างจากเงินงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินเดือน
หรือค่าจ้างประจำของกระทรวง ทบวง กรม เว้นแต่ข้าราชการการเมือง ข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจที่อยู่ใน
ระหว่างเข้ารับการอบรมในสถานศึกษาของกรมตำรวจซึ่งเป็นการศึกษาอบรมก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ประจำและลูกจ้างชาวต่างประเทศซึ่งมีหนังสือสัญญาจ้าง 
 2. ผู้ได้รับบำนาญปกติหรือผู้ได้รับบำนาญพิเศษเหตุทุพพลภาพตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการ และทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเงินเบี้ยหวัด 



5. กองทุนเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) 
  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) คือ กองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุน
บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 มีสถานะเป็นองค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะไม่มีสถานะ
เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ เป็นระบบเสริมระบบบำเหน็จบำนาญเดิม 

        (1)  วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกองทุน 
            (1.1)  เพ่ือเป็นหลักประกันการจ่ายบำเหน็จบำนาญและให้ประโยชน์ตอบแทนการรับราชการ 
แก่ข้าราชการเมื่อออกจากราชการ 
            (1.2)  ส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก 
            (1.3)  จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นให้แก่สมาชิก 

        (2)  หน้าที่หลัก กบข. มี 2 ประการ คือ 
            (2.1)  ด้านสมาชิก 
                 งานที่ดำเนินการในส่วนนี้  ได้แก่ การดำเนินการเกี่ยวกับการรับข้อมูลและเงินรายเดือน  
การบริหารฐานข้อมูลบัญชีสมาชิก การจัดสรรผลประโยชน์จากการลงทุน การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ  
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับกองทุน การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้แก่สมาชิก รวมถึงการจ่ายเงินสด 
และผลประโยชน์ คืนแก่สมาชิกเม่ือพ้นจากสมาชิก  
            (2.2)  ด้านการลงทุน 
                 กบข. มีหน้าที่นำเงินที่รับเข้าจากสมาชิกไปลงทุนเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามวัตถุประสงค์
และนโยบายการลงทุน 
        (3)  ความครอบคลุม 
           ข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข.  ขณะนี้ประกอบด้วยข้าราชการ 12 ประเภท คือ 
                    -  ข้าราชการพลเรือน                      -  ข้าราชการตุลาการ 
                    -  ข้าราชการอัยการ                       -  ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย 
                    -  ข้าราชการครู                           -  ข้าราชการรัฐสภาสามัญ 
                    -  ข้าราชการตำรวจ                       -  ข้าราชการทหาร 
                    -  ข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ      -  ข้าราชการศาลปกครอง 
                    -  ข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
                    -  ข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
         ทั้งนี้ ข้าราชการที่รับราชการอยู่ก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540 (พระราชบัญญัติมีผลใช้บังคับ) 
จะเป็นสมาชิก กบข. หรือไม่ขึ้นอยู่กับความสมัครใจ แต่ข้าราชการที่เข้ารับราชการตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2540  
ทุกคนต้องเป็นสมาชิก กบข. 
 
 



        (4)  การจ่ายเงินสะสม 
            ออมเงินจากเงินเดือนตามอัตราที่กฎหมายกำหนด คือ 3% ของเงินเดือนทุกเดือน และ 
รับเงินสมทบจากรัฐเป็นรางวัลสำหรับการออมเงินในอัตราที่เท่ากัน คือ 3% ของเงินเดือนทุกเดือน 
        (5)  ผลประโยชน์ทดแทน 
     เงินบำเหน็จบำนาญ (สิทธิในบำเหน็จหรือบำนาญเป็นเช่นเดิม คือขึ้นอยู่กับระยะเวลาการทำงาน)  
จากเงินงบประมาณ ซึ่งคำนวณจาก 

           5.1 บำเหน็จ  คือ เงินตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการมา ซึ่งจ่ายเป็นเงินก้อนครั้งเดียว  
        [เงินเดือนเดือนสุดท้าย * อายุราชการ (ปี)] 

           5.2 บำนาญ  คือ   เงินตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการมา ซึ่งจ่ายเป็นรายเดือน  
                   - บำนาญ ตาม พรบ. 2494  

[เงินเดือนเดือนสุดท้าย*อายุราชการ(ปี)/50] 
   - บำนาญ กบข. 

[เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย*อายุราชการ (ปี)/50] 
ทั้งนี้ เงินจำนวนนี้ต้องไม่เกิน 70% ของเงินเดอืนเฉลี่ยหกสิบเดือนสุดท้าย 

 5.3 บำเหน็จรายเดือน คือ เงินตอบแทนของลูกจ้างประจำที่ออกจากราชการเนื่องจาก  
ทำงานมานาน ซึ่งจ่ายเป็นรายเดือน   

[ค่าจ้างเดือนสุดท้าย*จำนวนเดือนที่ทำงาน/12/50] 

 5.4 บำเหน็จดำรงชีพ คือ การนำเงินบำเหน็จตกทอด จำนวน 15 เท่าของเงินบำนาญรายเดือน 
แต่ไม่เกินจำนวน 500,000 บาท มาจ่ายให้กับผู้รับบำนาญในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ เพ่ือช่วยเหลือและบรรเทา
ความเดือดร้อนของผู้รับบำนาญในการดำรงชีพให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ 

[เงินบำนาญ(ตอนเกษียณหรือลาออก)*15เท่า] ไม่เกิน 500,00 บาท 
โดยแบ่งรับดังนี้                    
  5.4.1  ผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุต่ำกว่า ๖๕ ปี (ตอนลาออกหรือเกษียณ) ให้มีสิทธิขอรับ
บำเหน็จดำรงชีพ ได้ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท            
                5.4.2 ผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่ ๖๕ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่ถึง ๗๐ ปี ให้มีสิทธิขอรับ
บำเหน็จดำรงชีพเพ่ิมได้ไม่เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท (หักเงินท่ีได้รับตาม ๑.๑ ไปแล้ว)  
               5.4.3  ผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่ ๗๐ ปีขึ้นไป ให้มีสิทธิขอรับบำเหน็จดำรงชีพเพ่ิมได้
ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (หักเงินท่ีได้รับตาม ๑.๑ และ ๑.๒ ไปแล้ว) 

 6.  บำเหน็จตกทอด คือ เงินที่รัฐจ่ายเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ทายาทของผู้ เสียชีวิต  
หรือบุคคลซึ่งผู้เสียชีวิตแสดงเจตนาไว้ โดยจ่ายเป็นเงินก้อนครั้งเดียว  แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 

 

 



      6.๑  บำเหน็จตกทอดกรณีข้าราชการเสียชีวิต (เงินเดือนเดือนสุดท้าย x อายุราชการ)  
              หมายถึง ข้าราชการที่รับราชการมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี เสียชีวิตในระหว่าง  
รับราชการ ถ้าการเสียชีวิตนั้นมิได้เกิดจากการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงของตนเอง     
       6.๒  บำเหน็จตกทอดกรณีผู้รับบำนาญเสียชีวิต [เงินบำนาญ + ช.ค.บ. x ๓๐ หัก บำเหน็จดำรงชีพ 
ที่รับไปแล้ว หัก บำเหน็จค้ำประกัน (ถ้ามี)]  
    หมายถึง ผู้รับบำนาญปกติหรือผู้มีสิทธิจะได้รับบำนาญปกติ หรือผู้รับบำนาญพิเศษ 
เพราะเหตุทุพพลภาพเสียชีวิต  

6. สิทธิการลาประเภทต่างๆ 

 เช่น ลาปว่ย ลากิจ ลาคลอดบุตร ลาพักผ่อนประจำปี ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์  
ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย  
ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ลาติดตามคู่สมรส 

 

7. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการ 
 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นเครื่องหมายแห่ งเกียรติยศ ซึ่ งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณา 
โปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่ผู้กระทำความดีความชอบเป็นประโยชน์แก่ราชการหรือสาธารณชน  
โดยการพิจารณาเสนอขอพระราชทานของรัฐบาล เพ่ือเป็นบำเหน็จความชอบและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศ
อย่างสูงแก่ผู้ได้รับพระราชทาน 
 โดยปกติ ในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาประจำปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัฐบาล 
จะได้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่บุคคลต่าง ๆ ที่ถือสัญชาติไทย  ซึ่งประกอบ 
คุณงามความดีเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน เพ่ือเป็นเกียรติและส่งเสริมการกระทำความดี
ความชอบนั้นๆ ให้เป็นตัวอย่างที่ดีสืบไป และถือว่าเป็นการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี
 สำหรับข้าราชการพลเรือน ที่สามารถขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้จะต้องมีคุณสมบัติและ
อยู่ในหลักเกณฑ์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่
เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536 ซึ่งสรุปสาระสำคัญของ
ระเบียบฯ ดังกล่าว ดังนี้ 
 1. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้เริ่มจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่ง
มงกุ ฎ ไทย  และเครื่ อ งราช อิสริ ย าภรณ์ อัน เป็ นที่ เชิ ด ชู ยิ่ งช้ าง เผื อก  สลั บกัน  โดย เลื่ อนชั้ น ตรา  
ตามลำดับจากชั้นล่างสุดจนถึงชั้นสูงสุดตามลำดับ ดังนี้ 
  (1) ชั้นที่ 7 เหรียญเงินมงกุฎไทย ร.ง.ม. 
  (2) ชั้นที่ 7 เหรียญเงินช้างเผือก ร.ง.ช. 
  (3) ชั้นที่ 6 เหรียญทองมงกุฎไทย ร.ท.ม. 
  (4) ชั้นที่ 6 เหรียญทองช้างเผือก ร.ท.ช. 
 (5) ชั้นที่ 5 เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย บ.ม. 



  (6) ชั้นที่ 5 เบญจมาภรณ์ช้างเผือก บ.ช. 
  (7) ชั้นที่ 4 จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย จ.ม. 
  (8) ชั้นที่ 4 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จ.ช. 
 (9) ชั้นที่ 3 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย ต.ม. 
  (10) ชั้นที่ 3 ตริตาภรณ์ช้างเผือก ต.ช. 
  (11) ชั้นที่ 2 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ท.ม. 
  (12) ชั้นที่ 2 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ท.ช. 
 (13) ชั้นที่ 1 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ป.ม. 
  (14) ชั้นที่ 1 ประถมาภรณ์ช้างเผือก ป.ช. 
  (15) ชั้นสูงสุด มหาวชิรมงกุฎ ม.ว.ม. 
 (16) ชั้นสูงสุด มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ม.ป.ช.  
 โดยให้พิจารณาถึงตำแหน่ง ระดับ ชั้น ชั้นยศ กำหนดระยะเวลา และความดีความชอบ เว้นแต่จะได้
กำหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 
 2. ในการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก่บุ คคลใดให้ พิ จาร ณา 
โดยรอบคอบว่าบุคคลนั้นได้กระทำความดีความชอบเป็นประโยชน์แก่ราชการหรือสาธารณชนจนถึง 
ขนาดควรได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์โดยมิใช่พิจารณาแต่เพียงตำแหน่ง ระดับ ชั้น ชั้นยศ 
หรือครบกำหนดระยะเวลาที่จะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้เท่านั้น ทั้งนี้ เพ่ือให้บุคคลที่ได้รับพระราชทาน 
รู้สึกภาคภูมิใจเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทานอย่างแท้จริง และเพ่ือให้ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
เป็นเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศอย่างสูงด้วย 
 3. ระ เบี ยบฯ  ข้ อ  10 กำหนดว่ า  บุ คคลที่ พึ งได้ รับการพิ จารณ าเสนอขอพระราชทา น
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ จะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย เป็นผู้ประพฤติดีและปฏิบัติงานราชการ หรือปฏิบัติงาน 
ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนด้วยความอุตสาหะ ซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ต่อหน้าที่อย่างดียิ่ง และเป็นผู้ไม่เคยมี
พระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
 4. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จะเสนอขอปีติดกันมิได้ 
 5. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จะเสนอเลื่อนชั้นตราก่อนครบกำหนดระยะเวลา
ตามท่ีกำหนดไว้ในระเบียบฯ มิได้ 
 6. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จะเสนอข้ามชั้นตรามิได้ ฯ 
 7. ข้าราชการที่จะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ต้องมีระยะเวลารับราชการติดต่อกันมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันเริ่มเข้ารับราชการ จนถึงวันก่อนวันพระราชทานพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
ของปีที่จะขอพระราชทานไม่น้อยกว่า 60 วันหากผู้ขอพระราชทานฯ ถูกลงโทษทางวินัยในปีใด ให้เพิ่มกำหนด
ระยะเวลาการขอพระราชทานอีก 1 ปี ยกเว้นโทษภาคทัณฑ์ 
 



 
  8. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการพลเรือน และลูกจ้างประจำ
ของส่วนราชการถือปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก พ.ศ. 2484 
พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2484 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้ างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536 อีกทั้งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในบัญชี 7 (ข้าราชการ) 
และบัญชี 15 (ลูกจ้างประจำ) ท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ซึ่งกำหนดเงื่อนไขและระยะเวลาการเลื่อน
ชั้นตราไว้ 

  9. ผู้ซึ่งได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตั้งแต่ชั้นที่ 5 ถึงชั้นสูงสุด จะมีประกาศนียบัตร 
ทรงลงพระปรมาภิไธย และประทับพระราชลัญฉกร ส่วนผู้ที่ ได้รับพระราชทานชั้นที่  6 และชั้นที่  7  
จะประกาศนามในราชกิจจานุเบกษาบัญชี 7 

 

 

 
 

ขั้นตอนการดำเนินการทางวินัย 
1. การดำเนินการกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 

   1.1 การสอบสวนโดยไม่ตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ 9 ของ กฎ ก.พ. ว่าด้วย
การดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 
   กรณีผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 ดำเนินการสอบสวนด้วย
ตัวเองหรือมอบหมายให้ผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้สอบสวนให้รีบดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับแต่วันที่
พิจารณาเห็นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ทั้งนี้ต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหาและ
สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ถูกกล่าวหาทราบ รวมทั้งต้องให้โอกาส
ผู้ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายในเวลาที่กำหนดด้วย 
   1.2 การแต่งตั้ งคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ 12 ของ กฎ ก.พ. ว่าด้วย 
การดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 ให้ดำเนินการโดยนำ หมวด 4 การดำเนินการในกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหา
ว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้อยแรง ในเรื่ององค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ 18 
วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสี่ (โดยกรรมการสอบสวนจะไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนิติกร หรือผู้ได้รับปริญญาทาง
กฎหมายหรือผู้ ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรการดำเนินการทางวิ นัย หรือผู้มีประสบการณ์ด้าน 
การดำเนินการทางวินัยก็ได้) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ 19 การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สอบสวน 
 

การดำเนินการทางวินัยของสำนักงานสถิติแห่งชาติ 



 
 
ตามข้อ 20 การแจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ 21 และการคัดค้านกรรมการสอบสวนตาม
ข้อ 22 ถึงข้อ 25 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
   สำหรับการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนในกรณีที่ข้าราชการพลเรือนสามัญ
ตำแหน่งต่างกัน หรือต่างกรม หรือต่างกระทรวงกัน ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยร่วมกัน ให้เป็นไปตาม  
มาตรา 94 แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ประกอบกับข้อ 16 และข้อ 17 ของ กฎ ก.พ. 
ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 
   คณะกรรมการสอบสวนต้องดำเนินการตามข้อ 13 วรรคหนึ่ง โดยดำเนินการ
สอบสวน แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ การรับฟังคำชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหา 
การรวบรวมข้อเท็จจริง รวบรวมข้อกฎหมาย และรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยงข้องเก็บไว้ในสำนวน แล้ว
จัดทำรายงานการสอนสวนพร้อมความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนรายงานต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ประธานกรรมการรับทราบคำสั่ง ในกรณีที่ไม่สามารถสอบสวน
ให้แล้วเสร็จได้ภายในเวลาที่กำหนด ให้ประธานกรรมการสอบสวนรายงานต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนเพ่ือขอขยายระยะเวลาตามความจําเป็นตามข้อ ๑๓ วรรคสอง ในการนี้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนอาจพิจารณาขยายระยะเวลาหรือผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ จะสั่งให้ยุติการ
ดำเนินการเพื่อพิจารณาดำเนินการสอบสวนเองก็ได้ 
 
   เมื่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนได้รับรายงานแล้ว หากเห็นว่าดำเนินการ  
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ก็ให้สั่งการตามข้อ ๑๔ (๑) หรือ (๒) โดยหากเห็นว่าข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน
ยังไม่เพียงพอก็สามารถกำหนดประเด็นให้คณะกรรมการสอบสวนกลับไปดำเนินการสอบสวนเพ่ิมเติม หรือสั่ง
ให้คณะกรรมการสอบสวนกลับไปดำเนินการให้ถูกต้องโดยเร็ว 

 ๑.๓ เมื่อผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ พิจารณาผลการสอบสวนแล้ว 
ก็ให้ดำเนินการสั่งการตามข้อ ๑๑ ของ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้ 

  1) หากเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระทำผิดวินัย ก็ให้ดำเนินการสั่งยุติเรื่อง 
  ๒) หากเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ก็ให้สั่งลงโทษ 

ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน ตามแต่กรณี หรือหากเห็นว่าเป็นการกระทำผิดเล็กน้อยและมีเหตุ 
ควรงดโทษก็สามารถสั่งงดโทษและให้ทำทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือกล่าวตักเตือนแทนก็ได้ 
    ๓) หากเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ก็ให้ดำเนินการ
ตามหมวด ๔ การดำเนินการกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

 

 



 

๒. การดำเนินการกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

 การดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา 9๓ แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน  
พ.ศ. ๒๕๕๑ นั้น กำหนดให้ต้องดำเนินการโดยต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน (เว้นแต่เป็นกรณีความผิดที่ 
ปรากฏชัดแจ้งหรือมีกฎหมายเฉพาะกำหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน เช่น กรณี ป.ป.ช. หรือ ป.ป.ท. มีมติชี้มูลว่ากระทำ 
ผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ก็ไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นอีก) โดยต้องมี  
การแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ และให้โอกาส  
ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงแสดงหลักฐานเพ่ือโต้แย้งแก้ข้อกล่าวหา ส่วนหลักเกณฑ์และวิธีการ ตลอดจนระยะเวลาใน
การสอบสวนดำเนินการเป็นไปตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ หมวด ๔  
การดำเนินการในกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตั้งแต่ข้อ ๑๕ – ข้อ ๖๓ 

 

แผนผังกระบวนการดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง 

 
 
 
 
 
 



 

โดย กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๕๔ กำหนดระยะเวลาการสอบสวนโดยเร่งรัดให้
การสอบสวนแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการสอบสวนได้ประชุมครั้งแรกตามข้อ ๒๗ 
และขยายได้ไม่เกินครั้งละ 50 วัน โดยในแต่ละขั้นตอนการดำเนินการของคณะกรรมการสอบสวนจะ 
ไม่มีการกำหนดระยะเวลาไว้ เพ่ือให้คณะกรรมการสอบสวนสามารถวางกรอบระยะเวลาได้ตามความเหมาะสม 
กรณีที่การสอบสวนไม่แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน ก็ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนรายงานไปยัง อ.ก.พ.
กระทรวง ที่ผู้ถูกกล่าวหาสังกัดอยู่เพื่อเร่งรัดการสอบสวนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการสอบสวนวินัยตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  
และ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

  ตามหมวด ๒ ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้กำหนดหลักเกณฑ์
การสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้นไว้กล่าวคือ 
  ๑. ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาว่าเรื่อง  
ที่กล่าวหาหรือกรณีเป็นที่สงสัยนั้น มีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้อยู่ใต้บังคับบัญชานั้นกระทำผิดวินัยหรือไม่ ส่วนใน 
การดำเนินการของผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ เพ่ือพิจารณาในเรื่องดังกล่าว สามารถ 
ดำเนินการได้ตามท่ีกำหนดในข้อ ๕ ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้ 
 
 



 
   ๑.๑ ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ปรากฏในเบื้องต้นเพียงพอแก่การพิจารณาแล้ว 
ตามข้อ ๕ (๑) ก็ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ พิจารณาว่ากรณีนั้นมีมูลที่ควรกล่าวหาว่า 
ผู้นั้นกระทำผิดวินัยหรือไม่ อย่างไร โดยจะไม่ทำการสืบสวนก็ได้ 
   ๑.๒ ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่มีนั้นยังไม่เพียงพอที่จะพิจารณาได้ ก็ให้ 
ผู้บั งคับบัญชาซึ่ งมีอำนาจสั่ งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ดำเนินการสืบสวนตามข้อ ๕ (๒) เพ่ือรวบรวม
พยานหลักฐาน เพ่ิมเติม ทั้งนี้ จะดำเนินการด้วยตนเองหรือจะให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ หรือเจ้าหน้าที่ของ
รัฐที่เก่ียวข้องกับ เรื่องนั้นเป็นผู้ดำเนินการสืบสวนแล้วรายงานมาเพื่อพิจารณาต่อไปก็ได้ 

   อนึ่ง คําว่า “การสืบสวน” หมายถึง การสืบหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน 
ในเบื้องต้นเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยหรือไม่ นอกจากนี้ 
การสืบสวนให้ทำในทางลับ (หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๖/ว ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๕ 
ธันวาคม ๒๕๔๑ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการและ 
การสอบสวน เรื่องราวร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการว่ากระทำผิดวินัย) เพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายแก่
ข้าราชการผู้ถูก ดำเนินการหรือบุคคลภายนอก เช่น ผู้กล่าวหาหรือพยาน เป็นต้น 
  ๒. ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ พิจารณาแล้วเห็นว่า เรื่อง 
ดังกล่าวมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้นั้นกระทำผิดวินัยกล่าวคือ ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจ 
สั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ได้พิจารณาและเห็นว่า กรณีปรากฏพยานหลักฐานเพียงพอที่เชื่อได้ว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 
ก็ให้ดำเนินการตามข้อ 6 ของ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้ 
   ๒.๑ ในกรณีที่เห็นว่ามีมูลเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง (ตามมาตรา ๘๑ - ๘๓ 
แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑) ก็ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ 
ดำเนินการตามหมวด ๓ การดำเนินการในกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
   ๒.๒ ในกรณีที่เห็นว่ามีมูลเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง (ตามมาตรา ๘๕ แห่ง 
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑) ก็ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมี อำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ 
ดำเนินการตามหมวด ๔ การดำเนินการในกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
  ๓. ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ พิจารณาแล้วเห็นว่า เรื่อง 
ดังกล่าวไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทำผิดวินัย โดยอาจเป็นกรณีตามท่ีกำหนดไว้ 
ในข้อ ๗ ของกฎ ก.พ. ฉบับดังกล่าว กล่าวคือ ไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอ ที่จะทราบได้ว่าข้าราชการผู้ใดเป็น 
ผู้กระทำผิดวินัยหรือน่าเชื่อได้ว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้นั้น กระทำผิดวินัย ไม่มีพยานหลักฐาน  
เพียงพอที่จะดำเนินการสืบสวนสอบสวนต่อไปได้ หรือการกระทำนั้นไม่เป็นความผิดวินัย เช่นนี้ผู้บังคับบัญชา 
ซึ่งมอีำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ต้องให้ยุติเรื่องดังกล่าว 
 









หน้าเว็บไซต์ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรส านักงานสถิติแห่งชาติที่ได้ปรับปรุง
แก้ไขแล้ว ซึ่งบุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ ผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหาก
จากช่องทางทั่วไป เพ่ือเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

 



ต ำแหน่งท่ีแสดงโลโก ้

โลโก้ ANTI CORRUPTION ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ใสสะอำด ร่วมต้ำนกำรทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบกำรเผยแพร่บนหน้ำเว็บไซต์หลักของหน่วยงำน 
เพื่อเป็นกำรประชำสัมพันธ์ให้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและแสดงถึง

ควำมเข้มแข็งขององค์กรในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตทุกรูปแบบ 

 

 
























































































