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ค าน า 
 

ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติเข้ำร่วมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  23 มกรำคม 2561 ได้เห็นชอบให้หน่วยงำนภำครัฐ               
ทุกหน่วยงำน ให้ควำมร่วมมือและเข้ำร่วมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561-2564  โดยใช้แนวทำงและเครื่องมือกำรประเมินตำมที่     
ส ำนักงำน ป.ป.ช. ก ำหนด ซึ่งในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ก ำหนดกรอบแนวทำงในกำรด ำเนินงำนที่เชื่อมโยง
และตอ่เนื่องจำกกำรประเมินในปีที่ผ่ำนมำ 

ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ได้จัดท ำ กำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส                   
ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให้บุคลำกรรับทรำบถึงสถำนะ
และปัญหำกำรด ำเนินงำนด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำน และน ำผลกำรประเมินไปใช้ปรับปรุง 
พัฒนำกำรด ำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพ สนองตอบต่อประชำชน โดยก ำหนดมำตรกำรในกำรขับเคลื่อน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน เพ่ือยกระดับกำรพัฒนำธรรมำภิบำล ลดโอกำสหรือควำมเสี่ยง      
ที่จะเกิดกำรทุจริตและป้องกันกำรทุจริตในทุกมิติของส ำนักงำนสถิติแห่งชำติให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

 
 
 

ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม  
เมษำยน 2565 
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การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานสถิติแห่งชาติ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 
ที่มา 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) เป็ น เครื่องมือใน เชิ งบวกที่ พัฒนาขึ้น มาโดยมี วัตถุประสงค์ เพ่ื อ             
ให้หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบถึงสถานะและปัญหาการด าเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
เปรียบเสมือนการตรวจสุขภาพองค์กรประจ าปี โดยมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาธรรมาภิบาล ลดโอกาสหรือ
ความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริต และการป้องกันการทุจริตในมิติต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานใน      
การจัดท าแนวทางการพัฒนาน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข สามารถใช้เป็นกรอบชี้น าทิศทางการด าเนินงาน       
ขององค์กรในปีงบประมาณต่อไป 

ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ด าเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564      
โดยก าหนดให้หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินฯ จะต้องมีผลคะแนนการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ 85 คะแนน
ขึ้นไป ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 3 เครื่องมือ โดยจ าแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ 
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
 

เครื่องมือการประเมิน  
1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง ประกอบด้วย            
5 ตัวชี้วัด ได้แก่ การปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อ านาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ และการแก้ไขปัญหา
การทุจริต 

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

3. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)   
มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล
ในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ การเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต 
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ตารางแสดงค่าน  าหนักคะแนนจ าแนกตามเครื่องมือการประเมิน 

เครื่องมือการประเมิน รายละเอียดตัวชี วัด น  าหนัก 

แบบวัดการรับรู้ของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

(IIT) 

ตัวชี วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 

ร้อยละ 30 
ตัวชี วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 
ตัวชี วัดที่ 3 การใช้อ านาจ 
ตัวชี วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
ตัวชี วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

แบบวัดการรับรู้ของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

(EIT) 

ตัวชี วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน 
ร้อยละ 30 ตัวชี วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

ตัวชี วัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน 

แบบตรวจการเปิดเผย 
ข้อมูลสาธารณะ (OIT) 

ตัวชี วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
ร้อยละ 40 

ตัวชี วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
 
เกณฑ์ระดับผลการประเมิน 

เกณฑ์ระดับผลการประเมินประกอบด้วย ค่าคะแนน (ตั้งแต่ 0 - 100 คะแนน) และระดับผล         
การประเมิน (ตั้งแต่ระดับ F – AA) จ าแนกได้ตามตาราง ดังนี้ 

 

คะแนน 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 
 

ผลการประเมินตามเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) ซึ่งในระยะแรกของแผนแม่บทฯ (พ.ศ. 2561 – 2565)     
ไดก้ าหนดค่าเป้าหมายในปี พ.ศ. 2564 ให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมินฯ จะต้องมีผลการประเมิน 
ITA ผ่านเกณฑ์ 85 คะแนนขึ้นไป มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 
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ประโยชน์ของการประเมิน ITA ต่อองค์กร 

1) ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน  
การประเมิน ITA ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน โดยการประเมิน

เป็นการสะท้อนจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ผ่านตัวชี้วัดที่  1 – 5 และสะท้อนการรับรู้จาก         
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ผ่านตัวชี้วัดที่ 6 – 8 รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานจากตัวชี้วัด       
ที่ 9 – 10 ท าให้หน่วยงานได้รับทราบผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน และน าไปก าหนด
แนวทางในการพัฒนา และยกระดับการด าเนินงานของหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส              
ได้อย่างเหมาะสมต่อไป 

2) ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานในการด าเนนิงานของหน่วยงาน 
การประเมิน ITA ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่           

ด้วยความรับผิดชอบตามหลักมาตรฐาน โปร่งใส เท่าเทียมกัน และมีประสิทธิภาพ  

3) ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้านคุณธรรม และความโปร่งใสในหน่วยงาน 
การประเมิน ITA ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านคุณธรรมและ    

ความโปร่งใสในหน่วยงาน โดยส่งเสริมให้หน่วยงานได้แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งการด าเนินการ     
เพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงาน 

4) เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
การประเมิน ITA เป็นเครื่องมือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสะท้อนความคิดเห็นต่อการด าเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ ผ่านการประเมินการรับรู้ของประชาชนในด้านคุณภาพการด าเนินงานของหน่วยงาน
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของหน่วยงาน และการปรับปรุงการด าเนินงานของหน่วยงาน รวมทั้งการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ 

5) การทุจริตในหน่วยงานลดลง 
การประเมิน ITA เป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก โดยมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนา

ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ หากหน่วยงานมีการน าผลการประเมิน  ITA มาวิเคราะห์
และด าเนินการปรับปรุงแก้ไขในจุดอ่อนอย่างจริงจัง ย่อมจะส่งผลให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                  4  
 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานสถิติแห่งชาติ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานสถิติแห่งชาติ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เครื่องมือการประเมิน รายละเอียดตัวชี วัด 
คะแนน 

รายตัวชี วัด 
คะแนน
ภาพรวม 

 
แบบวัดการรับรู้ของ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
(IIT : น  าหนัก ร้อยละ 30) 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 98.38  
 

97.73 
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 97.95 

ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ 98.17 

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 97.07 

ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 97.07 

แบบวัดการรับรู้ของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
(EIT : : น  าหนัก ร้อยละ 30) 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน 97.90  
97.40 ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 98.05 

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน 96.25 

แบบตรวจการเปิดเผย 
ข้อมูลสาธารณะ  

(OIT: น  าหนัก ร้อยละ 40) 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 100 100 

ตัวชี้วัดที่ 10การป้องกันการทุจริต 100 
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ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานสถิติแห่งชาติ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยภาพรวมได้คะแนนรวมเท่ากับ 98.54 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่ง
ถือว่า มีผลการประเมินระดับ AA โดยตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นอันดับที่ 1 ได้แก่ การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนน 
98.38 คะแนน รองลงมาเป็นอันดับที่ 2 ได้แก่ การใช้อ านาจ ได้คะแนน 98.17 คะแนน และรองลงมาเป็น
อันดับที่ 3 ได้แก่ ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนน 98.05 คะแนน ตามล าดับ รายละเอียดผลการประเมิน
แบ่งตามรายตัวชี้วัดมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ผลการประเมินแบบวัด IIT (i1 – i30) ประกอบด้วย 5 ตัวชี วัด  
ได้คะแนนเฉลี่ยรวม 97.73 คะแนน  

ตัวชี วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ (ข้อ i1 – i6) 

ข้อ ประเด็นการประเมิน คะแนน 

i1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ  ตามประเด็น
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด  

97.17 

 เป็นไปตามขั้นตอนที่ก าหนด  98.11 

 เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  96.23 

i2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อ     
ที่รู้จักเป็นการส่วนตัว อย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด 

96.23 

i3 
 

บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร 96.86 

 มุ่งผลส าเร็จของงาน 98.74 

 ให้ความส าคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว 95.91 

 พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง 95.91 

i4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้  จากผู้มาติดต่อเพ่ือแลกกับ   
การปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม ่

100.00 

 เงิน 100.00 

 ทรัพย์สิน 100.00 

 ประโยชน์อื่นๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง  เป็นต้น 100.00 

i5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตาม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมแล้ว 
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 ประเด็นการประเมิน คะแนน 

i6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ่งของดังต่อไปนี้  แก่บุคคลภายนอกหรือ
ภาคเอกชน เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม่ 

100.00 

 เงิน 100.00 

 ทรัพย์สิน 100.00 

 ประโยชน์อื่น ๆ เช่น การยกเว้นค่าบริการ การอ านวยความสะดวกเป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น 100.00 

คะแนนเฉลี่ยรายตัวชี วัด 98.38 

  

ตัวชี วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ (ข้อ i7 – i12) 

ข้อ ประเด็นการประเมิน คะแนน 

i7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 96.54 

i8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยค านึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 96.54 

 คุ้มค่า 96.86 

 ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณท่ีตั้งไว้ 96.23 

i9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง        
มากน้อยเพียงใด 

100.00 

i10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา       
ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด 

99.05 

i11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะ
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

99.53 

 โปร่งใส ตรวจสอบได้ 99.06 

 เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 100.00 

i12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด  

96.02 

 สอบถาม 96.23 

 ทักท้วง 96.23 

 ร้องเรียน 95.60 

คะแนนเฉลี่ยรายตัวชี วัด 97.95 
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ตัวชี วัดที่ 3 การใช้อ านาจ (ข้อ i13 – i18) 

ข้อ ประเด็นการประเมิน คะแนน 

i13 ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด  96.86 
i14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง    

มากน้อยเพียงใด  
96.23 

i15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้
ทุนการศึกษาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด  

95.91 

i16 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ท าธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด  100.00 
i17 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต

มากน้อยเพียงใด  
100.00 

i18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่านมีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด  100.00 
 ถูกแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ  100.00 
 มีการซื้อขายต าแหน่ง  100.00 
 เอ้ือประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง  100.00 

คะแนนเฉลี่ยรายตัวชี วัด 98.17 

  

ตัวชี วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ (ข้อ i19 – i24) 

ข้อ ประเด็นการประเมิน คะแนน 
 

i19 
 

บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของราชการ ไปเป็นของส่วนตัว       
หรือน าไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด  

99.05 

i20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของ
ท่านมีความสะดวก มากน้อยเพียงใด  

95.29 

i21 ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน
มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด  

96.23 

i22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการน าทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาต
อย่างถูกต้อง จากหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด  

100.00 

i23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง 
มากน้อยเพียงใด  

95.91 

i24 หน่วยงานของท่าน มีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ          
เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด  

95.91 

คะแนนเฉลี่ยรายตัวชี วัด 97.07 
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ตัวชี วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต (ข้อ i25 – i30) 

ข้อ ประเด็นการประเมิน คะแนน 

i25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความส าคัญ  กับการต่อต้านการทุจริต          
มากน้อยเพียงใด  

98.11 

i26 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ หรือไม่  100.00 

 ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ  100.00 

 จัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน  100.00 

i27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข มากน้อยเพียงใด  96.23 

i28 

i 
หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการดังต่อไปนี้ ต่อการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อย
เพียงใด  

96.65 

 เฝ้าระวังการทุจริต 96.23 

 ตรวจสอบการทุจริต 96.86 

 ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต 96.86 

i29 หน่วยงานของท่าน มีการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงานไปปรับปรุงการท างาน เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด  

95.60 

i30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็น 
ต่อประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร  

95.84 

 สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก  96.23 

 สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้  95.91 

 มั่นใจว่าจะมีการด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา  95.29 

 มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง  95.91 

คะแนนเฉลี่ยรายตัวชี วัด 97.07 
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ผลการประเมินแบบวัด EIT (e1 – e15) ประกอบด้วย 3 ตัวชี วัด  
ได้คะแนนเฉลี่ยรวม 97.40 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน  

ตัวชี วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน (ข้อ e1 – e5) 

ข้อ ประเด็นการประเมิน คะแนน 

e1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็น
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด  

97.75 

 เป็นไปตามขั้นตอนที่ก าหนด  99.25 

 เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  96.25 

e2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่อคนอ่ืน ๆ 
อย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด  

98.50 

e3 
 

เจ้าหน้าทีข่องหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ/ให้บริการแก่ท่าน 
อย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด  

97.00 

e4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อร้องขอ      
ให้จ่ายหรือให้สิ่งดังต่อไปนี้  เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือ
ให้บริการ หรือไม่  

100.00 

 เงิน 100.00 

 ทรัพย์สิน 100.00 

 ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การให้ความบันเทิง เป็นต้น 100.00 
e5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการด าเนินงาน โดยค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและ

ส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อยเพียงใด  
96.25 

คะแนนเฉลี่ยรายตัวชี วัด 97.90 

  

ตัวชี วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร (ข้อ e6 – e10) 

ข้อ ประเด็นการประเมิน คะแนน 

e6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด  95.50 

 เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน  99.25 

 มีช่องทางหลากหลาย  91.75 

e7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ     
อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด  

99.25 

e8 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/ 
การให้บริการ หรือไม่  

100.00 
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ข้อ ประเด็นการประเมิน คะแนน 

e9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบค าถามเมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับ         
การด าเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด  

95.50 

e10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่          
ในหน่วยงาน หรือไม่  

100.00 

คะแนนเฉลี่ยรายตัวชี วัด 97.90 

  

ตัวชี วัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน (ข้อ e11 – e15) 

ข้อ ประเด็นการประเมิน คะแนน 
e11 เจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานที่ท่ านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติ งาน/            

การให้บริการให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด  
97.75 

e12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการ
ให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด  

98.50 

e13 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน/การให้บริการ         
ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม่  

100.00 

e14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย    
เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาน       
ให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด  

85.75 

e15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการด าเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใส
มากขึ้น มากน้อยเพียงใด  

99.25 

คะแนนเฉลี่ยรายตัวชี วัด 96.25 
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ผลการประเมินแบบวัด OIT (O1 – O43) ประกอบด้วย 2 ตัวชี วัด  
ได้คะแนนเฉลี่ยรวม 100 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน 

ตัวชี วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล (ข้อ O1 – O33) 

ข้อ ประเด็นการประเมิน คะแนน 

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 ารวจความพึงพอใจการให้บริการ  100.00 
O17 E-Service  100.00 
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  100.00 
O19 รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี รอบ 6 เดือน  100.00 
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  100.00 
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 100.00 
O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  100.00 
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  100.00 
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี  100.00 
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  100.00 
O26 การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  100.00 
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  100.00 
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี  100.00 
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 100.00 
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ข้อ ประเด็นการประเมิน คะแนน 

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 100.00 
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจ าปี 100.00 
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  100.00 
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  100.00 

คะแนนเฉลี่ยรายตัวชี วัด 100.00 

   

ตัวชี วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต (ข้อ O34 – O43) 100.00 

ข้อ ประเด็นการประเมิน คะแนน 
O34 เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร  100.00 
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  100.00 
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี 100.00 
O37 การด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต  100.00 
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  100.00 
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 100.00 
O40 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี รอบ 6 เดือน  100.00 
O41 รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี  100.00 
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  100.00 
O43 การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 100.00 

คะแนนเฉลี่ยรายตัวชี วัด 100.00 
 
ความคิดเห็นเพิ่มเติมของคณะที่ปรึกษาการประเมิน ITA 

ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นของส านักงาน ป.ป.ช . จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส      
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี พ.ศ. 2564 ที่มีต่อส านักงานสถิติแห่งชาติ 

ส านักงานสถิติแห่งชาติได้ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน             
ของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี 2564 จ านวน 98.54 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีผลการ
ประเมินระดับ AA หมายถึง หน่วยงานสามารถด าเนินการได้ครบถ้วนตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมิน 
ITA โดยสามารถบรรลุความส าเร็จในการเป็นหน่วยงานต้นแบบด้านคุณธรรมและความโปร่งใสให้แก่หน่วยงาน
อ่ืนๆ ได้ ทั้งนี้ อาจมีรายละเอียดบางตัวชี้วัดที่จ าเป็นต้องให้ความส าคัญในการก ากับดูแล หรือส่งเสริมการ
ท างานอีกเพียงเล็กน้อย เพ่ือยกระดับคุณภาพในการด าเนินงานเพ่ิมขึ้น คาดหมายได้ว่า หากหน่วยงานยังมี
กลไกการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานจะสามารถสร้างผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานที่น ามาสู่ความเชื่อมั่น
ศรัทธา และสร้างความไว้วางใจแก่สาธารณชนได้มากยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต  

ควรมีการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น 
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ประเด็นทีเ่ป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน 
 จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานสถิติแห่งชาติ ประจ า    
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามรายตัวชี้วัด พบว่า ตัวชี้วัดที่หน่วยงานควรมีการแก้ไขโดยเร่งด่วน คือ ตัวชี้วัดที่มี
ผลคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด 3 ล าดับสุดท้าย ประกอบด้วย  

(1) ตัวชี วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ  ผลการประเมิน 97.07 คะแนน (แบบวัด IIT ข้อ i19 – i24)   
 หน่วยงานควรปรับปรุงและพัฒนา ดังนี้ 
 1. สร้างฐานความคิดการแยกแยะประโยชน์ส่วนรวมและประโยชน์ส่วนตัว และการมีจิตสาธารณะ 

ให้แก่บุคลากรให้เกิดเป็นวัฒนธรรมขององค์กร 
 2. จัดท าคู่มือ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง        

ตามระเบียบกฎหมาย ก าหนดขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน มีแบบการขออนุญาต/การอนุมัติยืมที่มีรูปแบบที่สะดวก 
เปิดเผยและตรวจสอบได้.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและสาธารณชนได้รับทราบ 

 3. มีการน าเทคโนโลยีมาช่วยในการด าเนินการอย่างเป็นระบบ เพ่ือความสะดวก เปิดเผย
ตรวจสอบได.้และลดขั้นตอนปฏิบัติที่ยุ่งยากซับซ้อน 

(2) ตัวชี วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต  ผลการประเมิน 97.07 คะแนน (แบบวัด IIT ข้อ i25 – i30)   
     หน่วยงานควรปรับปรุงและพัฒนา ดังนี้ 
     1. ผู้บริหารแสดงเจตจ านงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเผยแพร่ต่อบุคลากรและ

สาธารณชนให้ทราบโดยทั่วกัน 
     2. ผู้บริหารประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของก านัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)       

อันเป็นการแสดงนโยบายว่าผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุกระดับ ไม่รับของขวัญหรือของก านัลจากการปฏิบัติหน้าที่     
เพ่ือเป็นการหลีกเลี่ยงการกระท าที่อาจมีผลต่อดุลพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งอาจน าไปสู่     
การเลือกปฏิบัติ หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนได้ 

 3. จัดให้มีการทบทวนระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตตามบริบทในการเปลี่ยนแปลง       
เพ่ือให้เกิดแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

 4. จัดช่องทางให้บุคลากรและประชาชนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในหน่วยงานได้
โดยสะดวกและปลอดภัย โดยไม่มีผลกระทบต่อผู้ร้อง และผู้ร้องสามารถติดตามเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง   
ผ่านระบบออนไลน์ และมีการประกาศเผยแพร่กระบวนการขั้นตอนในการด าเนินการร้องเรียนให้บุคลากรและ
สาธารณชนรับทราบ  

 5. น าผลการตรวจสอบภายในไปใช้ในการปรับปรุงเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการป้องกัน         
การทุจริตในหน่วยงาน 

(3) ตัวชี วัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน  ผลการประเมิน 96.25 คะแนน (แบบวัด EIT ข้อ e11 – e15)  
     หน่วยงานควรปรับปรุงและพัฒนา ดังนี้ 

 1. มีการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ โดยประมวลความคิดเห็นผ่านช่องทางต่าง  ๆ      
ในรูปแบบที่ง่ายและสะดวกต่อผู้ให้บริการ เช่น กล่องหรือตู้รับฟังความคิดเห็น ช่องทางออนไลน์ เป็นต้น และ    
มีการจัดท ารายงานผลให้ผู้บริหารทราบและน ามาปรับปรุงการบริการให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ให้บุคลากรและสาธารณชนรับทราบ 

 2. น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาการปฏิบัติงานให้โปร่งใส รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ          
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เช่น การบริการข้อมูลผ่านระบบออนไลน์และแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ  
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ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ น 
 ถึงแม้ว่าส านักงานสถิติแห่งชาติ จะได้รับคะแนนการประเมินในระดับ AA แต่เมื่อพิจารณารายตัวชี้วัด
แล้วพบว่า ยังมีจุดที่สามารถปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานเพ่ือยกระดับคะแนนเพ่ิมเติมให้ดียิ่งขึ้น 
ประกอบด้วย 

(1) ตัวชี วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่  ผลการประเมิน 98.38 คะแนน (แบบวัด IIT ข้อ i1 – i6)   
     หน่วยงานควรปรับปรุงและพัฒนา ดังนี้ 
     1. เสริมสร้างการรับรู้ ปลูกฝังจิตส านึก และสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงานโดยมุ่งผลส าเร็จ

ของงานและปฏิบัติงานเต็มก าลังความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน  
 2. จัดท าคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานตามภารกิจ โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและ

สาธารณชนทราบผ่านช่องทางที่หลากหลาย 
 3. มีการประกาศยกย่องชมเชย หรือให้รางวัลแก่บุคลากรผู้ที่ปฏิบัติงานเต็มก าลังความสามารถ

ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ 
 4. จัดกิจกรรมปลูกฝังจิตส านึกสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงานโดยมุ่งผลส าเร็จของงานและ

ปฏิบัติงานเต็มก าลังความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน พร้อมรับผิดชอบหากเกิดความ
ผิดพลาดจากตนเอง  

 5. จัดกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

 (2) ตัวชี วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ  ผลการประเมิน 97.95 คะแนน  (ข้อค าถาม i7 – i12)   
      หน่วยงานควรปรับปรุงและพัฒนา ดังนี้ 
      1. เผยแพร่ข้อมูลให้บุคลากรภายในและสาธารณชนได้รับทราบ  เกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาวัสดุ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย 

 2. จัดท ารายงานการใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาวัสดุ และ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและสาธารณชนได้รับทราบ 

     3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วม
ในการติดตามความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณขององค์กร โดยจัดให้มีการประชุม และรายงานผลการ      
ใช้จ่ายงบประมาณประจ าเดือนหรือประจ าไตรมาส 

(3) ตัวชี วัดที่ 3 การใช้อ านาจ  ผลการประเมิน 98.17 คะแนน (ข้อค าถาม i13 – i18)  
หน่วยงานควรปรับปรุงและพัฒนา ดังนี้ 
1. มีแนวทางในการมอบหมายงาน การแบ่งหน้าที่/ผู้รับผิดชอบในการท างาน ที่มีความชัดเจน 

สอดคล้องกับต าแหน่งหน้าที่ โครงสร้าง สายการบังคับบัญชา ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ 
2. เผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินบุคลากร และผลการประเมินการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรทราบ 

       3. ก าหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเพ่ือเข้ารับการฝึกอบรม        
อย่างเป็นธรรม ทั่วถึง ครอบคลุมทุกต าแหน่งอย่างเท่าเทียมกัน    
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(4) ตัวชี วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน  ผลการประเมิน 97.90 คะแนน (ข้อค าถาม e1 – e5)   
 หน่วยงานควรปรับปรุงและพัฒนา ดังนี้ 

  1. ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน/การให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อขอรับบริการ โดยมีการส ารวจ
ความพึงพอใจในการให้บริการของผู้ที่มาติดต่อขอรับบริการ เพ่ือเป็นช่องทางรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
จากผู้รับบริการ และน าผลการส ารวจความพึงพอใจไปเป็นแนวทางในการวางแผน พัฒนา ป รับปรุง           
การให้บริการของหน่วยงานต่อไป  

2. ปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงานให้เป็นระบบ เป็นหมวดหมู่ มีความทันสมัยน่าสนใจ สามารถ
เข้าถึงได้ง่ายไม่ซับซ้อน   

3. รักษาสภาพเว็บไซต์ให้สามารถเข้าถึงการบริการได้ทุกช่วงเวลา หากเกิดปัญหาขัดข้อง          
ให้ด าเนินการแก้ไขโดยเร็ว 

4. จัดให้มีช่องทาง E-Service เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ขอรับบริการผ่านช่องทางออนไลน์ 
โดยที่ผู้ขอรับการบริการไม่จ าเป็นต้องเดินทางมาติดต่อด้วยตัวเอง 

5. จัดท าคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติให้ถูกต้องให้แก่เจ้าหน้าที่หรือ         
ผู้มาติดต่อขอรับบริการ พร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและสาธารณชนทราบผ่านช่องทาง               
ที่หลากหลาย 

(5) ตัวชี วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร  ผลการประเมิน 98.05 คะแนน (ข้อค าถาม e6 – e10) 
ส านักงานสถิติแห่งชาติควรด าเนินการ ดังนี้ 
1. เผยแพร่ข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ มีความครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และ ไม่บิดเบือน

ข้อเท็จจริง มีการเปิดเผยที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่หลากหลาย เพ่ือให้สาธารณชน
เข้าถึงข้อมูลและการบริการได้ง่าย เช่น Website, Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น  
      2. จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการ ในการติดต่อสอบถามหรือ
ขอข้อมูล รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ ติชม ร้องเรียน เสนอแนะ เช่น ตู้รับฟัง
ความคิดเห็น สื่อสังคมออนไลน์ การประชุมรับฟังความคิดเห็น เป็นต้น 
      3. รักษาสภาพเว็บไซต์ให้สามารถเข้าถึงการบริการได้ทุกช่วงเวลา หากเกิดปัญหาขัดข้อง          
ให้ด าเนินการแก้ไขโดยเร็ว 
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มาตรการ/แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส       
ในการด าเนินงานของส านักงานสถิติแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 ส านักงาน ป.ป.ช. ได้มีข้อเสนอแนะให้ส่วนราชการก าหนดแนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่        
การปฏิบัติหรือมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานและยกระดับ        
ผลการประเมินให้ดียิ่งขึ้นในปีถัดไป จากการวิเคราะห์ผลการประเมินดังกล่าวข้างต้น จึงได้ก าหนดมาตรการ     
ในการขับเคลื่อนเพ่ือน าไปสู่องค์กรโปร่งใส โดยก าหนดขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับ
ติดตาม ตลอดจนผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

ขั นตอน/วิธีการด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 
แนวทาง 

การก ากับติดตาม 
ผลการด าเนินงาน 

มาตรการด้านความโปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณ/การจัดซื อจัดจ้าง 
1. สร้างการรับรู้และเผยแพร่ข้อมูลให้
บุคลากรและสาธารณชนได้รับทราบ
เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาวัสดุ       
เป็นต้น 

 
 
 
 
 

สลก.(กยง.) 
สลก.(กงบ.) 
สลก.(กพด.) 

- รายงานผลการใช้
จ่ า ย ง บ ป ร ะ ม า ณ
ป ระจ าปี  แบ่ ง เป็ น    
รายไตรมาส 
 
- รายงานสรุปผลการ
จัดซื้อจัดจ้างรายเดือน 

 
 

เผยแพร่ข้อมู ลให้ บุ คลากรและ
สาธารณชนได้รับทราบเกี่ยวกับ
แผนการปฏิบัติงานและแผนการ     
ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาวัสดุ ผ่านช่องทางดังนี ้
   (1) Webintranet 
   (2) เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน  
   (3) หนังสือแจ้งเวียน 

2 . มอบหมาย  แต่ งตั้ งบุ คล ากรใน
ห น่ ว ย ง า น เข้ า ม า มี ส่ ว น ร่ ว ม ใน
กระบวนการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณ และกระบวนการจัดซื้อจัด
จ้าง/การจัดหาพัสดุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สลก.(กยง.) 
 

ด าเนินการภายใน
ปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2565 

- แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงาน
และผลการใช้จ่ายงบประมาณของ
ส านักงานสถิติแห่ งชาติ  โดยมี
อ านาจหน้าที่ ในการก ากับดูแล 
ติ ด ต าม แ ละป ระ เมิ น ผ ลก าร
ปฏิ บั ติ งานและผลการใช้จ่ าย
งบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่ เกี่ ย ว ข้ อ ง  เพื่ อ ให้ ท ร าบ ถึ ง
ความก้าวหน้าในการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการ
ด า เนิ น ง า น แ ล ะ ก า ร ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณ 
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ขั นตอน/วิธีการด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 
แนวทาง 

การก ากับติดตาม 
ผลการด าเนินงาน 

 สลก.(กพด.) ด าเนินการภายใน
ปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2565 

- แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาฯ ที่มีความรู้
ความช านาญในเรื่องนั้น ๆ เพื่อ
ป้ อ งกั นความผิ ดพลาดที่ อ าจ
เกิดขึ้น 

- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ ที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญ 
ในเรื่องที่ เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ
ตรวจรับพัสดุครบถ้วนถูกต้อง 
เป็นไปตามก าหนดในสัญญา 

3. เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
เข้ามามีส่วนร่วมในการวิพากษ์วิจารณ์ 
เสนอแนะ 

สลก.(กพด.) ด าเนินการภายใน
ปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2565 

มีการเผยแพร่ร่าง TOR บนเว็บไซต์
กรมบัญชีกลางและเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน เพื่อรับฟังความคิดเห็น
จากผู้ประกอบการ สาธารณชน       
ที่สนใจจะเสนอแนะ วิจารณ์ หรือ    
มีความเห็นในร่างประกาศและร่าง
เอกส ารป ระกวดราค า (TOR) 
สามารถส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ 
หรือมี ความเห็นเป็นลายลักษณ์
อักษรมาที่ผู้รับผิดชอบข้อก าหนด
และขอบเขตของงาน (TOR) และ
ก าหนดราคากลางทางช่องทาง
ต่อไปนี ้
  (1) ทางไปรษณี ย์  หรือจัดส่ ง       
โด ย ต ร งที่  กลุ่ ม บ ริ ห ารพั ส ดุ 
ส านักงานเลขานุการกรม ส านักงาน
ส ถิ ติ แ ห่ งช าติ  ศู น ย์ ร า ช ก า ร        
เฉลิมพระเกียรติ  80 พรรษาฯ 
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) 
ช้ัน 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ 
กรุงเทพฯ 10210  
  (2 ) โท ร ศั พ ท์  02 143 1277,         
02 141 7324 
  (3) โทรสาร 02 143 8113 
   (4) อีเมล์ oprocure@nso.mail.go.th 
 
 
 
 
 
 

mailto:oprocure@nso.mail.go.th
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ขั นตอน/วิธีการด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 
แนวทาง 

การก ากับติดตาม 
ผลการด าเนินงาน 

มาตรการด้านความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของราชการ 
จัดท าแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้
ทรัพย์สินของราชการ  

สลก.(กชอ.) ด าเนินการภายใน
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

ก าหนดขั้นตอนปฏิบัติที่ ชัดเจน     
มีแบบการขออนุญาต/การอนุมัติ    
ที่มีรูปแบบที่สะดวก เปิดเผย และ
ตรวจสอบได้ โดยน าเทคโนโลยี    
มาช่วยในการด าเนินการ  เช่น   
ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ ,  
ระบบจองยานพาหนะออนไลน์  
 

มาตรการด้านความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่และคุณภาพการด าเนินงาน 
1 . ก า รป รั บ ป รุ งแ ล ะ พั ฒ น าก า ร
ปฏิบัติ งาน/การให้บริการแก่ผู้ที่ มา
ติดต่อรับบริการ 

พก. 
ศท. 

 

- รายงานผลส ารวจ
ค ว า ม พึ ง พ อ ใจ ใน
คุณภาพการให้บริการ
ข้ อ มู ล ส ถิ ติ ข อ ง
ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
ปีงบประมาณละ 2 ครั้ง 
 
- ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ส ารวจความพึงพอใจ
ผู้ ใ ช้ ข้ อ มู ล ข อ ง
ส า นั ก ง า น ส ถิ ติ
แห่งชาติ ปีงบประมาณ
ละ 1 ครั้ง 

 

- มีการส ารวจความพึงพอใจใน
คุณภาพการให้บริการข้อมูลสถิติ
และความพึงพอใจผู้ใช้ข้อมูลของ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อเป็น
ช่องทางรับฟั งความคิ ด เห็ น /
ข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการของ
หน่วยงาน  

- จัดท ารายงานสรุปผลการส ารวจ    
ความพึ งพอใจฯ  เผยแพร่บ น
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน โดย    
จ ะ น า ผ ล ก า ร ส า ร ว จ ไป เป็ น        
แนวทางการวางแผน  พั ฒ นา 
ปรับปรุงการให้บริการข้อมูลของ
ส านักงานสถิติแห่งชาติต่อไป 

- มีการเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติ 
งานการให้บริการข้อมูลบนเว็บไซต์
หลั กของหน่ วยงาน  เพื่ อ เป็ น
แนวทางปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ 
ตลอดจนผู้มาขอรับการบริการ 
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ขั นตอน/วิธีการด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 
แนวทาง 

การก ากับติดตาม 
ผลการด าเนินงาน 

2. ปรับปรุงเว็บไซต์ให้เป็นระบบ เข้าถึง    
ได้ ง่ายไม่ซับซ้อน และรักษาสภาพ
เว็บไซต์ให้สามารถเข้าถึงการบริการ     
ได้ทุกช่วงเวลา และจัดให้มี ช่องทาง      
E-service เพื่ อ ให้ บริการข้อมูลผ่ าน
ช่องทางออนไลน์ โดยที่ผู้ขอรับบริการ
ไม่จ าเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน 

พก. 
ศท. 

 

ด าเนินการภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

- ก อ งส ถิ ติ พ ย าก รณ์ (ก บ พ .)         
ได้ ด าเนิ นการประสานงานกั บ      
ศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศให้
ด าเนินการรักษาสภาพเว็บไซต์     
ให้สามารถเข้าถึงการบริการได้ใน    
ทุกช่วงเวลา หากเกิดปัญหาขัดข้อง
จะมีการแจ้งให้ทราบและมีการ
ด าเนินการแก้ไขโดยเร็ว 

- ได้ ท าก ารรวบ รวม ช่อ งท าง       
E-Service เผยแพร่บนเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงาน ภายใต้แบนเนอร์ 
“บริการข้อมูล(Statistical Service)” 
เพื่อให้บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึง
การบริการได้โดยง่าย เช่น 
  (1) ระบบการให้ บริการข้อมู ล        
ระดับย่อย 
  (2) ระบบบริการข้อมูลแบบ API 
  (3)จั ดท าตารางสถิ ติ เพื่ อการ
วิ เคราะห์ ด้ วยระบบ Business 
Intelligence 

สลก.(กปส.) 
 

ด าเนินการภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

มี ช่ องทางเผยแพร่ ข้ อมู ลผ่ าน         
สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อเป็นการบริการ
สาธารณชนให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้
ง่ายขึ้นหลากหลายช่องทาง เช่น 
Website, facebook, Twitter, 
Instagram, Line เป็นต้น 

3. จัดท าคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงาน
ตามภ ารกิ จและการ ให้ บ ริก ารแก่
บุคคลภายนอก และมีการทบทวน/
ปรับปรุงคู่มือให้ เป็นปัจจุบันทันต่อ
บริบทในการเปลี่ยนแปลง และเผยแพร่
คู่มือให้บุคลากรภายในหน่วยงานทราบ 
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ เป็น
มาตรฐานไปในทิศทางเดียวกัน 

ศูนย์/กอง/ส านัก/
ตส./พร. 

ด าเนินการภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน
จ าแนกตามภารกิจ ศูนย์/กอง/
ส านั ก /ต ส ./พ ร . เผ ย แ พ ร่ ให้
บุคลากรและสาธารณชนรับทราบ
บนหน้าเว็บไซต์หลักของส านักงาน
สถิติแห่งชาติ  

4. เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายในและภายนอก เข้ามามีส่วน
ร่วมในการปรับปรุงการด าเนินงาน เช่น 
รับฟังความคิดเห็น สอบถาม เสนอแนะ 
ติชม อื่น ๆ  

 

พก. 
 

ด าเนินการภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

มีช่องทางในการให้บริการบุคคล 
ภายนอกในการสอบถามข้อมูลต่าง ๆ 
บนหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
ภายใต้แบนเนอร์ “Forum” โดยมี
ลักษณะเป็นการสือ่สารให้ค าตอบกับ
ผู้สอบถามได้แบบสองทาง (Q&A)   
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ขั นตอน/วิธีการด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 
แนวทาง 

การก ากับติดตาม 
ผลการด าเนินงาน 

 สลก.(กนต.) 
 

ด าเนินการภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ประกาศส านักงานสถิติแห่งชาติ 
เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นในการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติ
สถิติ  พ.ศ. 2550 เพื่ อประโยชน์      
ในการปรับปรุงพระราชบัญญัตินี้    
ให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และ
สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง 
ประกาศ ณ  วันที่  18 เมษายน      
พ.ศ. 2565 และได้ มี การจั ดท า
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์
ของหน่ วยงาน เพื่ อขอเชิญผู้ มี      
ส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้สนใจร่วมแสดง
ความคิดเห็น โดยการตอบแบบ
ส ารวจความคิดเห็นดังกล่าว 

มาตรการด้านความโปร่งใสในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต 
1. จัดท านโยบาย ประกาศ ระเบียบ 
รวมทั้งทบทวนระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
การป้องกันการทุจริต เพื่อส่งเสริมการ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบให้
มีความเหมาะสมสอดคล้อง ทันบริบท
ในการเปลี่ยนแปลง 

สลก.(กคธ.) ด าเนินการภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผู้บริหารมีการประกาศนโยบาย/
เจ ต น า ร ม ณ์ ใน ก า ร ต่ อ ต้ า น        
การทุ จริต  ตลอดจนแนวทาง
ป ฏิ บั ติ โด ย ยึ ด ห ลั กคุ ณ ธรรม
จริ ย ธรรม  มี ค วาม โป ร่ ง ใส ใน      
การปฏิบัติงาน  
  (1 ) ป ร ะ ก า ศ เจ ต น า ร ม ณ์           
ก า ร ต่ อ ต้ า น ก า ร ทุ จ ริ ต               
“คน ไทย ไม่ ทน ต่ อก ารทุ จริ ต      
(Zero Tolerance) ” ป ร ะ จ า ปี 
2 5 6 5  ป ร ะ ก า ศ  ณ  วั น ที่            
17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
  (2 ) ป ระกาศส านั ก งานสถิ ติ
แห่งชาติ เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ 
ไม่ รับของขวัญ และของก านั ล      
ทุกชนิดจากการปฏิ บั ติ หน้ าที่     
(No Gift Policy)  ป ร ะ ก า ศ  ณ 
วันท่ี 14 มีนาคม พ.ศ. 2565 
       พร้อมทั้ งได้มีการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ 
ดังต่อไปนี้ 
 (1) เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
 (2) หนังสือแจ้งเวียน 
 (3) ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
 (4 ) Facebook ส านั กงานสถิ ติ
แห่งชาติ 
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ขั นตอน/วิธีการด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 
แนวทาง 

การก ากับติดตาม 
ผลการด าเนินงาน 

 สลก.(กนต.) ด าเนินการภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ประกาศส านักงานสถิติแห่งชาติ 
เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติใน      
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ 
ส านักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2564 
ประกาศ ณ  วันที่  27 ธันวาคม    
พ.ศ. 2564 โดยมีการแจ้งเวียนให้
บุ คลากรทราบและเผยแพร่บน
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

 สลก.(กคธ.) ด าเนินการภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

อย่างน้อย 1 ครั้ง 

ทบ ทวนระ เบี ยบ ใน เรื่ อ งก าร        
มี ผ ล ป ระ โย ชน์ ทั บ ซ้ อ น ขอ ง
บุ คลากรในการปฏิ บั ติ ห น้ าที่
ราชการ โดยมีการแจ้งเวียนให้
บุคลากรทราบ และเผยแพร่บน
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

 สลก.(กคธ.) ด าเนินการภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมและ
ป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
ของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ เพื่อด าเนินการติดตาม
ส อ ด ส่ อ งก าร ใช้ บั งคั บ  แ ล ะ
ประเมินผลการปฏิบัติตามระเบียบ
ส านั กงานสถิ ติ แห่ งชาติ ว่ าด้ วย      
การป้ องกั นการมี ผลประโยชน์        
ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ พ.ศ. 2561  

2. จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนที่มี
ป ระสิ ท ธิภ าพ  (สะดวก /รวด เร็ ว /
ตอบสนองในการแก้ไข) โดยบุคลากร
ภายในและสาธารณชนสามารถเข้าถึง
ช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน ผู้ร้องสามารถติดตามเรื่อง
ร้องเรียนได้ด้วยตนเองผ่านช่องทาง
ออนไลน์ ได้ โดยสะดวก และมีการ
คุ้มครองข้อมูลของผู้ร้องโดยการปกปิด
เป็นความลับ (ผู้ถูกร้องจะไม่สามารถ
เห็นข้อมูลส่วนตัวของผู้ร้องเรียน)  

 
 
 

สลก.(กนต.) 
ศท. 

 
 
 
 
 

 

รายงานสรุปผลการ
ด าเนิ นการต่ อ เรื่ อ ง
ร้ อ ง เรี ย น ป ระจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
แบ่งเป็นรายไตรมาส 

- มี ช่ องท างรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ยน 
ประกอบด้วย 
(1) ยื่นด้วยตนเอง  
(2) ส่งทางไปรษณีย์  
(3) ตู้รับเรื่องร้องเรียน  
(4) เว็บไซต์ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
หัวข้อ “ร้องเรียน/เสนอแนะ”  
(5) อีเมล ์nso_juris@nso.go.th 

- จั ด ท า ร าย งาน ส รุ ป ผ ล ก า ร
ด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนฯ และ
เผยแพร่บน เว็บ ไซต์ หลั กของ
หน่วยงาน 
- จัดท าคู่มือ/แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการด าเนินการต่อเรื่อง
ร้องเรียน และเผยแพร่บนเว็บไซต์
หลักของหน่วยงาน 

mailto:nso_juris@nso.go.th
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ขั นตอน/วิธีการด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 
แนวทาง 

การก ากับติดตาม 
ผลการด าเนินงาน 

สลก.(กคธ.) 
ศท. 

รายงานสรุปผลการ
ด าเนิ นการต่ อ เรื่ อ ง
ร้ อ ง เรี ย น ป ระจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
แบ่งเป็นรายไตรมาส 

- มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน กรณี
เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของบุคลากรของส านักงานสถิติ
แห่งชาติ ประกอบด้วย 
  (1) ยื่นด้วยตนเอง  
  (2) ส่งทางไปรษณีย์  
  (3) ตู้รับเรื่องร้องเรียน  
  (4) เว็ บ ไซ ต์ ส านั ก งาน ส ถิ ติ
แห่งชาติ หัวข้อ “ร้องเรียนทุจริต
และประพฤติมิชอบ”  
  (5) อีเมล์ opersdev@nso.go.th 

   - จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนิน 
การต่อเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบฯ และ
เผยแพร่บน เว็บ ไซต์ หลั กของ
หน่วยงาน 
- จั ดท าคู่ มื อ /แนวทางปฏิ บั ติ
เกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน 
กรณี เกิดการทุจริตและประพฤติ      
มิชอบของบุคลากรของส านักงาน
สถิ ติ แห่ งชาติ  และเผยแพร่บน
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สลก.(กปส.) 
ศท. 

 
 

ด า เนิ น ก ารภ าย ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

มีบริการ “มาดี แจ้งภัยไซเบอร์”          
เป็ น ช่ องทางในการให้ บ ริ การ
ประชาชนในการช่วยเหลือ ให้ความรู้ 
รับเรื่องร้องเรียนและให้ค าแนะน า
เกี่ยวกับภัยออนไลน์ เพื่อให้บริการ
ประชาชน ดังนี้ 
(1) แจ้งเบาะแสข่าวท่ีน่าสงสัย 
(2) ร้ อ ง เ รี ย น ปัญหา เ ว็ บ ไ ซ ต์
ผิ ด กฎหมาย    
(3) ร้องเรียนปัญหาการซื้อขาย
ออนไลน ์
(4) ร้องเรียนปัญหาภัยคุกคามไซเบอร ์
(5) การค้นหาข่าวปลอม 
(6) ค าถาม - ค าตอบ ปัญหาเว็บไซต์ 
ผิดกฎหมาย ปัญหาการซื้ อขาย
ออนไลน์ ปัญหาภัยคุกคามไซเบอร์ 
และอื่น ๆ 
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ขั นตอน/วิธีการด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 
แนวทาง 

การก ากับติดตาม 
ผลการด าเนินงาน 

3. สร้างฐานความคิดการแยกแยะ
ประโยชน์ ส่ วนรวมและประโยชน์      
ส่วนตน และการมีจิตส านึกสาธารณะ
ให้แก่บุคลากร เพื่ อป้องกันการเกิด    
ก า ร ทุ จ ริ ต แ ล ะ ป ร ะ พ ฤ ติ มิ ช อ บ           
ในหน่วยงาน 

สลก.(กคธ.) 
 

ด าเนินการภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

จัดโครงการอบรมเกี่ยวกับการป้องกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบให้กับ
บุคลากรในหน่วยงาน ดังนี้    
  (1) โครงการ “การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตตามนโยบาย 
No Gift Policy” ในวันที่ 1 เมษายน 
พ.ศ. 2565 
(2) โครงการ “การส่งเสริมการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
ในวันที่ 27 เมษายน 2565 
 

4. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง   
การรับรู้และเสริมสร้างให้บุคลากร       
มีจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริต     
โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม เพื่อใช้
เป็ น แ น วท างป้ อ งกั น ก ารก ระ ท า        
การทุจริตและประพฤติผิดวินัย  

สลก.(กคธ.) 
 

แจ้งเวียนและ
ประชาสัมพันธ์      
เดือนละ 1 ครั้ง 

จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ “ปิดปุ่มโกง” 
ประจ าเดือนเพื่อประชาสัมพันธ์       
การด าเนินงานในเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรม และความโปร่งใสของ
ส านั กงานสถิ ติ แห่ งชาติ  และ
เสริมสร้างให้บุคลากรในหน่วยงาน
มีจิตส านึ ก ในการต่ อต้ านและ      
ไม่ ทนต่ อการทุ จ ริต  และได้ มี      
ก าร เผ ย แพ ร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์     
ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ 
(1) หนังสือแจ้งเวียน 
(2) เผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน 

สลก.(กนต.) 
 

แจ้งเวียนและ
ประชาสมัพันธ์      
เดือนละ 1 ครั้ง 

สื่ อ ก า ร เผ ย แ พ ร่ ค ว า ม รู้ เพื่ อ
เสริมสร้างและป้องกันการกระท า
ผิดวินัยให้กับบุคลากรในหน่วยงาน 
เพื่อป้องกันการกระท าผิดวินัย   
โดยรู้ เท่ าไม่ ถึ งการณ์  และได้ มี      
การเผยแพร่ ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์        
ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ 
(1) หนังสือแจ้งเวียน 
(2) เผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน 
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ภาคผนวก 
เอกสารอ้างอิง 



 
 
 
 

สร้างการรับรู้และเผยแพร่ข้อมูลให้บุคลากรและสาธารณชนได้รับทราบ 
เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาวัสดุ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

การใช้ทรัพย์สินของราชการผ่านระบบออนไลน์ 
ระบบจองห้องประชุม, ระบบจองยานพาหนะออนไลน์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฟอร์มบันทึกขอใช้ห้องประชุม 

 

  บันทกึข้อความ 
 

ส่วนราชการ                      

ที่    วันที่            
เร่ือง   ขอใช้ห้องประชุม 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มช่วยอ ำนวยกำร 

  ด้วย ............ศูนย์/กอง/กลุ่ม......... จะมีกำรจัดประชุม เรื่อง..................................................... 
ในวันที่.............................................เวลำ.............................................ผู้เข้ำร่วมประชุมจ ำนวน. ....................คน 
...........ศูนย์/กอง/กลุ่ม...........มีควำมประสงค์จะขอ 

   ใช้ 
   เลื่อน จำกเดิม เป็นวันที่...................................................................................  
     เวลำ.........................................................................................  

   ยกเลิก 

ห้องประชุม   201 ชั้น 2   น้ ำดื่ม   ชำ/กำแฟ   อำหำรว่ำง 
   301 ชั้น 3   น้ ำดื่ม   ชำ/กำแฟ   อำหำรว่ำง 
   302 ชั้น 3   น้ ำดื่ม   ชำ/กำแฟ   อำหำรว่ำง 
   401 ชั้น 4   น้ ำดื่ม   ชำ/กำแฟ   อำหำรว่ำง 
   402 ชั้น 4   น้ ำดื่ม   ชำ/กำแฟ   อำหำรว่ำง 

อุปกรณ ์   โปรเจ็คเตอร์   Notebook    VDO 
   เครื่องบันทึกเสียง   ไมโครโฟน     

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำร 
 

 

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

                                                          ต ำแหน่ง 

 



 



 



 

 

 

 
แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการเว็บไซต์ของส านักงานสถิติแหง่ชาติ  

ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 

 

 

 

จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานจ าแนกตามภารกิจของ ศูนย์/กอง/ตส./พร. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 

 

 

 
ช่องทางในการใหบ้ริการบคุคล ภายนอกในการสอบถามข้อมลูต่าง ๆ  

บนหน้าเว็บไซตห์ลักของหน่วยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
ประกาศส านักงานสถิติแหง่ชาติ  

เรื่อง การรับฟังความคิดเหน็ในการประเมินผลสมัฤทธิ์พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



















 

 

 

 
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต  

“คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)” ประจ าปี 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)” 
ประจำปี 2565 

________________ 
 

ข้าพเจ้า นางปิยนุช วุฒิสอน ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ในฐานะผู้บริหารสูงสุด     
ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่า  จะทำหน้าที่นำบุคลากรของสำนักงาน      
สถิติแห่งชาติ ให้มีความซื่อตรงจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ในพระบรมราชจักรีวงศ์    
ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักสำคัญมั่นคง      
ดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน 
ไม่ทนต่อการทุจริต หรือใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์บนความทุกข์ยากของประชาชน และปฏิบัติหน้าที่   
อย่างเต็มกำลังความสามารถ ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ และค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต 
รวมถึงการปฏิบัติตนตามคุณธรรมประจำชาติ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และจรรยาบรรณข้าราชการ
สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

ข้าพเจ้าขอถวายสัจวาจาว่า จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท และศาสตร์ของ
พระราชาผู้ทรงธรรม จะดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ สืบสาน
พระราชปณิธาน ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพ่ือความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป 

  
          ประกาศ  ณ  วันที่          กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565 

 

 
  (นางปิยนุช  วุฒิสอน) 

    ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ 
  



 

 

 
 

Declaration of Intention to Crusade Against Dishonesty 
“Thai People showing Zero Tolerance for Dishonesty” for 2022 

________________ 
 

I, Piyanuch Wuttisorn, Director - General of the National Statistical Office, in my capacity          
as the highest ranking administrator of National Statistical Office hereby declare and demonstrate 
my intention to remain forever loyal to each and every great monarch of the Chakri dynasty.          
I shall also conduct myself as a good and morally righteous person, adhering to correct behavior 
based firmly on the principles of honesty and integrity, living an honorable life and upholding  
the values of human dignity, showing the courage to stand up for what is right by not being 
dishonest to the country nor tolerating graft and corruption or the use of position for personal 
gain and benefit thus bringing hardship and suffering to the people. In addition, I will ensure that 
the personnel of the National Statistical Office perform their tasks and responsibilities to the best 
of their abilities in accordance with the Twelve Values, including behave themselves in accordance 
with the National Virtue: self-sufficiency, discipline, loyalty, volunteering, and the National Statistical 
Office’s Code of Ethics.  

I hereby pledge that I shall humbly follow in the royal footsteps by espousing          
the principles set forth by the righteous King and will conduct myself in accordance with                     
the Sufficiency Economy philosophy with diligence and perseverance perpetuating his noble 
intent and standing steadfastly by the side of those who are truthful and honest for the sake of 
the long lasting stability and prosperity of the Kingdom of Thailand. 
 

    Announcement made on this February         , 2022 

 
 
 (Mrs.Piyanuch  Wuttisorn) 
                                                    Director - General of the National Statistical Office 

       







 

 

 

 
ประกาศส านักงานสถิติแห่งชาต ิ 

เรื่อง ประกาศเจตนารมณไ์ม่รับของขวัญและของก านัลทุกชนิด 
จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









 

 

 

 
ประกาศส านักงานสถิติแห่งชาติ  

เร่ือง นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
ของส านักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















 

 

 

 
ทบทวนระเบียบในเรื่องการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร 

ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



























 
 
 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมและป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร 
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/ร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
 



 
 
 
 

บริการ  “มาดี แจ้งภัยไซเบอร”์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 

จัดโครงการอบรมเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 
ให้กับบุคลากรของส านักงานสถิติแหง่ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 

 

5 เมษายน 2565 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

อบรมหลักสูตร “การป้องกันและปราบปรามการทุจริต” 

 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 ดร.ปิยนุช วุฒิสอน ผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิด 
การอบรมโครงการหลักสูตร “การป้องกันและปราบปรามการทุจริต” ตามนโยบาย No Gift Policy ให้กับข้าราชการ
ส่วนกลางของส านักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายชนม์สวัสดิ์ ประศาสน์ครุการ นักสืบสวนสอบสวนช านาญการพิเศษ 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ สถานการณ์
การทุจริตคอร์รัปชัน  กลไกการตรวจสอบการทุจริต  การไต่สวนข้อเท็จจริ ง  การป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 ส านักงานสถิติแห่งชาติ  
 

******************************** 
 
กลุ่มประชาสัมพันธ์  ส านักงานเลขานุการกรม 
โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 2143 8131 

ร่วมสรา้งอนาคตไทย ร่วมใจใหข้อ้มูล 

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักด ีชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 www.nso.go.th 
 

ข่าวประชาสัมพันธส์ านักงานสถิติแห่งชาติ 

http://www.nso.go.th/


 
 
 
 

สื่อประชาสัมพันธ์ “ปิดปุ่มโกง” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วันพฤหัสบดีท่ี 24 มีนาคม 2565 ดร.ปิยนุช วุฒิสอน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ
เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั (ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 ส านักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์ราชการ        
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยในการนี้ได้รับเกียรติจาก 
นำยกฤตนันทน์ เตนำกุล เจ้ำพนักงำนป้องกันกำรทุจริตช ำนำญกำร และนำงสำวสร้อยกนก ศรีสวัสดิ์ 
เจ้ำพนักงำนป้องกันกำรทุจริตปฏิบัติกำร วิทยากรจากส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่คณะท างานฯ และผู้ประสานงาน เพื่อให้การด าเนินงานโครงการ        
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงานสถิติแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และทันภายในระยะเวลาท่ีก าหนดในปฏิทินการประเมินฯ ของส านักงาน ป.ป.ช. 



วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 ดร.ปิยนุช วุฒิสอน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ เป็นประธาน    
เปิดการอบรมโครงการหลักสูตร “การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามนโยบาย No Gift Policy” ให้กับ
ข้าราชการส่วนกลางของส านักงานสถิติแห่งชาติ โดยในการนี้ได้รับเกียรติจาก นำยชนม์สวัสดิ์ ประศำสน์ครุกำร 
นักสืบสวนสอบสวนช ำนำญกำรพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
(ป.ป.ท.) เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ สถานการณ์การทุจริตคอร์ รัปชัน, กลไกการตรวจสอบการทุจริต,            
การไต่สวนข้อเท็จจริง, การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ



 
 
 
 

สื่อการเผยแพร่ความรู้เพื่อเสริมสร้างและป้องกันการกระท าผิดวินัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

  

การเผยแพร่ความรู้เพื่อเสริมสร้างและป้องกันการกระทำผิดวินัย 8 (ครั้งที่ 3) 
โครงการเสริมสร้างและป้องกันการกระทำผิดวนิัย สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มนิติการ 

 



สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มนิติการ  
 

โครงการเสริมสร้างและป้องกันการกระทำผิดวินัย สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
 

พระราชกรณียกิจ 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ 

 
 ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ พระราชทานเพลิง พลเอกหญิง 
ท่านผู้หญิงอภิรดี ยิ่งเจริญ 
 เมื่ อ เวลา  18.31 น . วันที่  5 มี น าคม  2565 พระบ าท สม เด็ จ                  
พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี  เสด็จพระราชดำเนิน 
โดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปในการพระราชทานเพลิง 
พลเอกหญิง ท่านผู้หญิง อภิรดี ยิ่งเจริญ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ 
วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร 

 ครั้นเสด็จฯ ถึง เสด็จขึ้นพลับพลาอิศริยาภรณ์ ทรงรับการถวายความเคารพ               
ของผู้ มาเฝ้ าฯ ประทั บพระราชอาสน์ ที่ มุ ขหน้ าพลั บพลาอิ ศริ ยาภรณ์                        
พลอากาศโท ภักดี แสง - ชูโต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธี        

 

กราบบังคมทูลเบิก นายดุลทัศน์ ยิ่งเจริญ ผู้เป็นบุตร เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทาน 
ผ้าไตรเชิญไปทอดถวายพระสงฆ์บังสุกุลที่โกศ เมื่อพระสงฆ์บังสุกุลลงจากเมรุแล้ว 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การนี้  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ                    

พระบรมราชินี เสด็จขึ้นเมรุ ทรงหยิบกระทงข้าวตอกดอกไม้  จากเจ้าพนักงาน 
พระราชพิธี  วางข้างโกศ ทรงยืน  เมื่อกองเกียรติยศศพเป่าแตรนอน  
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สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มนิติการ  
 

โครงการเสริมสร้างและป้องกันการกระทำผิดวินัย สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
จากนั้น ทรงหยิบธูปเทียนดอกไม้จันทน์จากเจ้าพนักงานพระราชพิธี 

ทรงจุดไฟจากโคมที่ตำรวจวังเชิญถวาย พระราชทานเพลิง แล้วเสด็จลงจากเมรุ
ไปทรงประทับพระราชอาสน์ สมควรแก่เวลา ทรงรับการถวายความเคารพ         

 
 
 
 
 
 
 
 
ของผู้มาเฝ้าฯ เสด็จลงจากพลับพลาอิศริยาภรณ์ ทายาททูลเกล้าฯ  

ถวายของที่ระลึก เสด็จฯ ไปทรงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนิน
กลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต 

 
  

พลเอกหญิง ท่านผู้หญิงอภิรดี ยิ่งเจริญ  ถึงแก่อนิจกรรม เนื่องจาก               
หลอดเลือดแดงใหญ่ ฉีก เซาะเฉียบพลัน  เมื่ อวันที่  30 กันยายน 2563               
สิ ริ อ ายุ  ได้  94 ปี  เกิ ด เมื่ อ วั น ที่  18 กรกฎ าค ม  2469 เป็ น ธิ ด าขอ ง               
พลตรี พระยาเสนีณรงค์ฤทธิ์ หม่อมหลวงเล็ก สนิทวงศ์ กับท่านผู้หญิงโพยม              
เสนีณรงค์ฤทธิ์  สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 
โรงเรียนสายปัญญา และโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย กรมการแพทย์ 
กระทรวงสาธารณสุข  

โดย เป็ นพระอภิบาล ในพระบาทสมเด็ จพระเจ้ าอยู่หั ว  ตั้ งแต่               
เสด็จพระราชสมภพ ระหว่างปี 2495 - 2498 และเป็นคุณข้าหลวงผู้ใหญ่             
รับใช้เบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ตั้งแต่ปี 2501 โดยได้รับการไว้วางพระราชหฤทัย       
ให้ดูแลงานส่วนของพระองค์ จนเสด็จสวรรคต และถวายการดูแลสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มาจนถึงปัจจุบัน 
นอกจากนี้ ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้เป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษ         
และเป็ นพล เอกหญิ งคนแรกและคน เดี ยว ในปั จจุบั นที่ เป็ น สามัญ ชน                
ด้านชีวิตครอบครัว สมรสกับ นายอวยชัย ยิ่งเจริญ มีบุตร - ธิดา 4 คน 
 
 
 

 
ที่มา : https://www.matichon.co.th/court-news/news_3217416  
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สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มนิติการ  
 

โครงการเสริมสร้างและป้องกันการกระทำผิดวินัย สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
 

   กฎหมายน่ารู ้
     ตัวอย่างการกระทำผิดวินัย     

ผู้บังคับบัญชาเพิกเฉยต่อการดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการ 
 ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ต้องดำเนินการทางวินัยแก่ผู้กระทำผิดวินัย        
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕51 มาตรา 90                 
ซึ่งวางหลักว่า เมื่อมีการกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการพลเรือน
สามัญผู้ใดกระทำผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชา
ซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ทราบโดยเร็ว และให้ผู้บั งคับบัญชา                  
ซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้โดยเร็ว        
ด้วยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บังคับบัญชา               
ซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว หรือ
ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย ดังนั้น ถ้าผู้บังคับบัญชาผู้ใด         
ไมด่ำเนินการทางวินัยแก่ผู้กระทำผิดวินัย จะมีความผิดวินัย โดยอาจเป็นความผิด
วินัยอย่างไม่ร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ระเบียบของทางราชการ ตามมาตรา ๘๒ (๒) และมาตรา 84 หรืออาจเป็น
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย
และระเบียบของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง           
ตามมาตรา ๘๒ (๒) และมาตรา 85 (7) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  

 

 

   ไมร่ักษาช่ือเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ์ของ                 
   ตำแหน่งหน้าที่ราชการ ของตนมใิห้เสือ่มเสยี 

 นางสาวบุ๊ค ข้าราชการพลเรือนสามัญ มีความสนิทสนมมากกับนายกล้า 
ลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งมีครอบครัวแล้ว ทั้งสองคนมักจะไปไหนมาไหนด้วยกัน         
ในลักษณะสองต่อสอง และนายกล้า มักจะไปพบนางสาวบุ๊ค ที่บ้านพักในเวลา
กลางคืนเป็นประจำ ภรรยาของนายกล้า เข้าใจว่าบุคคลทั้งสองมีความสัมพันธ์  
ฉันชู้ สาวกัน  จึ งเกิดอาการหึ งหวงตามไปด่ าทอนางสาวบุ๊ ค  ที่ บ้ าน พัก                    
ภรรยาของนายกล้า และนางสาวบุ๊ค จึงได้ทะเลาะวิวาทกันจนถึงขนาดต้องให้
เจ้าหน้าที่ตำรวจมาระงับเหตุ  

 พฤติการณ์ของนางสาวบุ๊ค  ถือเป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง               
ฐานไม่รักษาชื่อเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการ             
ขอ งต น มิ ให้ เสื่ อ ม เสี ย  ต ามม าต รา  ๘ ๒  (๑ ๐ ) ป ระกอบ ม าตรา  ๘ ๔                                                   
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ เนื่องจาก                                                                                                                                      
นางสาวบุ๊ค เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งเป็นเสมือนตัวแทนของส่วนราชการ
ในการปฏิบัติหน้าที่  หรือดำเนินการอ่ืน ๆ แก่ประชาชน จึงต้องประพฤติตน        
ให้ประชาชนเชื่อถือ ไว้วางใจ และเป็นตัวอย่างที่ดี  เพราะเมื่อข้าราชการ                      
มีความประพฤติที่ดี ประชาชนก็จะมีความเชื่อถือ ศรัทธาต่อตัวข้าราชการ                 
และหน่วยงานของราชการ  

 

 

ที่มา : กลุ่มเจ้าหน้าที่สำนักงานศาลปกครอง 
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สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มนิติการ  
 

โครงการเสริมสร้างและป้องกันการกระทำผิดวินัย สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
 

 บทความเกี่ยวกับคดปีกครอง 
    หนังสือราชการปลอม มองเห็นได้... แต่ไมต่รวจสอบ ! 

 ตาม พ.ร.บ .ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ .ศ .  ๒๕๓๙         
หากเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่แล้วทำให้ผู้ อ่ืนเสียหาย หน่วยงานของรัฐ        
ต้นสังกัดก็จําต้องชดใช้ค่าเสียหายจากการกระทำละเมิดแทนเจ้าหน้าที่ในสังกัด 
ของตน แต่สุดท้ายเจ้าหน้าที่ผู้นั้นก็จะต้องถูกหน่วยงานต้นสังกัดตรวจสอบว่า 
เป็นการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จนทำให้ผู้อ่ืนเสียหาย
หรือไม่ ถ้าใช่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นก็ต้องถูกไล่เบี้ยให้ชดใช้เงินคืนตามส่วนของความรับผิด
แก่หน่วยงานต้นสังกัด แต่ถ้าตรวจสอบแล้วว่าเป็นประมาทเลินเล่อ แต่ไม่ร้ายแรง 
หน่วยงานต้นสังกัดก็ไม่สามารถไล่เบี้ยกับตัวเจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้ โดยต้องรับผิดชอบ
ค่าเสียหายในส่วนนี้เอง (มาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
และมาตรา ๕ มาตรา ๘ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙)  

 การกระทำโดยจงใจนั้น เป็นเรื่องที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าผู้กระทำรู้สํานึก        
ในการกระทำหรือมี เจตนาที่ จะกระทำการโดยมิชอบเพ่ือให้ผู้ อ่ืนได้ รับ         
ความเสียหาย ส่วนการประมาทเลินเล่อ เป็นเรื่องของการกระทำที่สามารถ
ป้องกันเพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้นได้ หากได้ใช้ความระมัดระวัง ซึ่งสามารถ
เทียบเคียงได้กับประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๙ วรรคสี่ ที่ให้ความหมาย    
ของคําว่า “กระทำโดยประมาท” ได้แก่ กระทำความผิดมิใช่โดยเจตนา                 
แต่กระทำโดยปราศจากความระมัดระวัง ซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมี               
ตามวิสัยและพฤติการณ์  และผู้กระทำอาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้               
แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่  

 ส่วนการกระทำโดย “ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง” ซึ่งเป็นคําที่
บัญญัติอยู่ใน พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ นั้น ศาลปกครอง
สูงสุดได้วินิจฉัยไว้  เช่นในคดีหมายเลขแดงที่  อ.๙๒๑/๒๕๕๘ ว่าหมายถึง         
การกระทำโดยมิได้เจตนา แต่เป็นการกระทำซึ่งบุคคลพึงคาดหมายได้ว่า           
อาจก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นได้ และหากได้ใช้ความระมัดระวังแม้เพียงเล็กน้อย 
ก็อาจป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายได้แต่กลับมิได้ใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นเลย  

 คดีปกครองที่นํามาเป็นอุทาหรณ์ต่อไปนี้  เป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ         
ได้ใช้ความระมัดระวังไม่เพียงพอในการตรวจสอบข้อเท็จจริงของเรื่องที่พบ          
ความผิดปกติ ทั้งที่สามารถป้องกันปัญหาได้ และหน่วยงานของรัฐต้องชดใช้
ค่าเสียหายจากการกระทำละเมิดดังกล่าว  

 คดีนี้สืบเนื่องจากสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น ได้มีการจัดสอบแข่งขัน
และต่อมาได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น          
เรื่องการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล 
โดยมีผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สอบได้ในลำดับที่ ๘๕ จากจำนวน ๑,๑๕๕ ราย จากนั้นได้มี
การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้จำนวน ๒๓๗ อัตราตามลำดับ โดยมีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ มาขอใช้บัญชีด้วย  

 ประเด็นปัญหาอยู่ที่รายของผู้ฟ้องคดี เพราะหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีได้รับ
หนังสือแจ้งจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น ให้ไปรายงานตัว
เพ่ือดำเนินการเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง เนื่องจาก อบต. ต้นกก (นามสมมติ)         
ได้มีหนังสือขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จังหวัดขอนแก่น ได้มีมติเห็นชอบ พร้อมทั้งได้จัดส่งเอกสารต่าง ๆ ให้แก่ อบต.ต้นกก 
เพ่ือดำเนินการบรรจุผู้ฟ้องคดีต่อไป 
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 เมื่อ อบต.ต้นกก ได้รับเรื่องและตรวจสอบพบว่าหนังสือขอใช้บัญชี       
ผู้สอบแข่งขันได้ที่อ้างว่าออกจาก อบต.ต้นกก นั้น เป็นหนังสือราชการปลอม  
โดย อบต.ต้นกก ไม่ ได้ เป็นผู้ทํ าหนั งสือดั งกล่ าว จึ งได้มีหนั งสือแจ้ งให้  
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่นทราบเรื่องที่เกิดขึ้น  

 ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือติดตามเรื่องต่อ อบต.ต้นกก ซึ่งได้รับหนังสือแจ้ง
ตอบกลับว่า อบต.ต้นกก ไม่เคยมีหนังสือขอใช้บัญชีดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงได้               
โทรติดต่อสอบถามไปยังคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น              
ซึ่งก็ได้รับการยืนยันว่ามีการขอใช้บัญชีผู้สอบได้จาก อบต.ต้นกก  

 ภายหลังจากเกิดเรื่อง ผู้ฟ้องคดีได้รอการบรรจุอยู่นาน เมื่อไม่ได้รับแจ้ง
ผลใด ๆ จึงได้ยื่นฟ้องสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) 
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) อบต.ต้นกก 
(ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔)           
ต่อศาลปกครอง เพ่ือขอให้ชดใช้ค่าเสียหายจากการถูกกระทบสิทธิที่จะได้รับ
บรรจุแต่งตั้ง ค่าเสียรายได้และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกีย่วข้อง  

 ปัญหาคือ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น (ผู้ถูกฟ้อง
คดีที่ ๒) และ อบต.ต้นกก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) กระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีหรือไม่ ?  

 กรณีการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า 
หนังสือดังกล่าวมีข้อพิรุธหลายจุดที่สามารถมองเห็นได้  เช่น การระบุสถานที่  
ออกหนังสือไม่ถูกต้องตามรูปแบบหนังสือราชการ มีการระบุหมายเลขมือถือ   
แทนหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงาน และไม่ได้ระบุจำนวนหรืออัตรากําลัง               
ที่ต้องการอย่างชัดเจน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็ไม่ได้มีการตรวจสอบหรือติดต่อ             
ไปยังหน่วยงานเจ้าของหนังสือเพ่ือความชัดเจน ซึ่งจะทำให้ทราบความจริงว่า

หนังสือดังกล่าวไม่ได้ออกโดย อบต.ต้นกก และผู้ฟ้องคดีไม่ต้องรอการบรรจุ        
เป็นเวลานานและเสียโอกาสในการบรรจุ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กลับดำเนินการ
ประชุมและมีมติเห็นชอบให้ อบต.ต้นกก ใช้บัญชีผู้สอบได้รายผู้ฟ้องคดี โดยไม่มี
การตรวจสอบกับหน่วยงานผู้ขอใช้บัญชีเพ่ือความชัดเจน  

 ประกอบกับหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับหนังสือแจ้งจาก อบต.ต้นกก 
ว่าไม่ได้เป็นผู้ทําหนังสือที่พิพาท แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีโทรไปสอบถามเรื่อง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ 
กลับยืนยันว่ามีการทำหนังสือดังกล่าวจาก อบต. ต้นกก จึงรับฟังได้ว่าการกระทำ
ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่อ ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับ 
ความเสียหายแก่สิทธิในการที่จะได้รับบรรจุแต่งตั้ง อันเป็นการกระทำละเมิด 
ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  

 ส่วนการกระทำของ อบต.ต้นกก นั้น หลังจากทราบเรื่องได้ทำการตรวจสอบ
พบว่าหนังสือที่พิพาทซึ่งลงนามโดยรองนายก อบต.ต้นกก เป็นหนังสือที่มี            
การปลอมแปลงขึ้น เนื่องจากขณะที่มีหนังสือฉบับนี้ อบต.ต้นกก ไม่มีอัตราว่าง               
ในตำแหน่งที่ผู้ฟ้องคดีขึ้นบัญชี คือ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
ระดับ ๓ เพราะได้มีการบรรจุตำแหน่งดังกล่าวไปแล้วก่อนหน้านี้  และรองนายก 
อบต.ต้นกก ได้ยืนยันว่าไม่ใช่ลายมือชื่อของตนที่ลงนาม อีกทั้งเลขที่หนังสือ 
พบว่าเป็นเลขที่หนังสือเรื่องการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  จึงได้มี
หนังสือแจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ฟ้องคดีว่า อบต.ต้นกก ไม่ได้มีหนังสือขอใช้
บัญชีผู้สอบได้ หนังสือดังกล่าวเป็นหนังสือราชการปลอม รวมทั้งได้แจ้งความต่อ
พนักงานสอบสวน กรณีมีผู้ปลอมแปลงเอกสารราชการ โดยไม่ปรากฏพยานหลักฐาน 
ว่าเจ้าหน้าที่ของ อบต.ต้นกก เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำหนังสือดังกล่าว  
กรณีจึงรับฟังไม่ได้ว่าเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี อบต.ต้นกก ไม่ต้องรับผิด
ชดใช้ค่าเสียหาย 
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 ศ าล ป ก ค รอ งสู งสุ ด จึ งย ก ฟ้ อ ง  อ บ ต .ต้ น ก ก  แ ล ะ พิ พ าก ษ า                    
ยืนตามศาลปกครองชั้นต้น  ที่ ให้ กรมส่ งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น                   
ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี 
ตามจำนวนเงินค่าเสียหายที่ศาลปกครองชั้นต้นได้กำหนดจากพฤติการณ์                   
และความร้ายแรงแห่งละเมิด ตามมาตรา ๔๓๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง             
และพาณิชย์ ทั้งนี้ เนื่องจากไม่มีประเด็นอุทธรณ์เกี่ยวกับจำนวนเงินค่าเสียหาย
ดังกล่าว (คดีหมายเลขแดงที ่อ.๒๐๑/๒๕๕๙)  

 คดีนี้ ศาลปกครองสูงสุดได้วางหลักในการปฏิบัติราชการที่ดี  เกี่ยวกับ 
การกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งจะต้องใช้ความระมัดระวังรอบคอบในการทำงาน             
แล ะต้ อ งต รวจสอบ เมื่ อพ บ ความผิ ดป กติ ที่ เกิ ด ขึ้ น ต่ อ งาน ใน ห น้ าที่                 
โดยทันที เพ่ือให้ปัญหาที่ เกิดขึ้นได้รับการแก้ไขโดยเร็ว การปฏิบัติราชการ                  
ที่ขาดความระมัดระวัง ซึ่งเจ้าหน้าที่พึงต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ หรือปล่อยปละ
ละเลยไม่เอาใจใส่ในหน้าที่  เมื่อความเสียหายเกิดขึ้น ย่อมเป็นการกระท ำ                
โดยประมาทเลินเล่อ (ธรรมดา) ซึ่งหน่วยงานต้นสังกัดต้องรับผิดในความเสียหาย
ดังกล่าวแต่หากเจ้าหน้าที่กระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เจ้าหน้าที่  
ต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ เพราะการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ
เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมาย ที่อาจกระทบสิทธิของบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา              
จึงไม่อาจละเลยล่าช้าปล่อยเวลาให้ล่วงไป จนเกิดความเสียหายขึ้น ! 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ธัญธร ปังประเสริฐ  
พนักงานคดีปกครองชํานาญการพิเศษ  

สำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง 
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สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานเลขานุการกรม กลุม่นิติการ  
 

โครงการเสรมิสร้างและป้องกันการกระทำผิดวินัย สำนักงานสถิติแหง่ชาติ 
 

   เรื่องน่ารู้...เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ 
  ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

    หนังสือราชการเกี่ยวกับการดำเนินคดี 
 ก ระบ วน ก า รด ำ เนิ น ค ดี อ าญ ามี ขั้ น ต อ น ม าก ม าย  ก่ อ น ค ดี                           
เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาล ก็จะมีการติดต่อประสานงานระหว่าง          
ส่วนราชการต่าง ๆ หนังสือราชการในขั้นตอนนี้จะสามารถขอได้หรือไม่  

 นาย ก เป็นผู้ถูกควบคุมตัวของหน่วยงาน A ต่อมาพนักงานสอบสวน
หน่วยงาน B ได้ขออนุญาตนำตัว นาย ก ซึ่งเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาอีกคดีหนึ่ง
ไปชี้สถานที่เกิดเหตุ นาย ก จึงมีหนังสือถึงหน่วยงาน A ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การนำตัวชี้ที่ เกิดเหตุ จำนวน ๓ รายการ คือ ๑) หนังสือที่หน่วยงาน B           
แจ้งหน่วยงาน A ไม่อนุญาตให้คัดถ่ายหนังสือขอนำตัวชี้ที่เกิดเหตุ ๒) หนังสือ              
ที่หน่วยงาน A มีถึงหน่วยงาน B สอบถามว่าจะอนุญาตให้นาย ก คัดถ่ายหนังสือ
ขอนำตัวชี้ที่เกิดเหตุหรือไม่ และ ๓) หนังสือที่หน่วยงาน A แจ้งหน่วยงาน B              
ว่าไม่อนุญาตให้นำตัวนาย ก ไปชี้ที่เกิดเหตุในวันเวลาราชการ หน่วยงาน A 
ปฏิเสธการเปิดเผยโดยให้เหตุผลว่าเป็นข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับข้อมูลการดำเนิน
คดีอาญา ที่ ยั งไม่ เสร็จสิ้ น  การเปิ ด เผยจะทำให้ การบั งคับ ใช้กฎหมาย                   
เสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ตามมาตรา ๑๕ (๒)                    
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ นาย ก จึงอุทธรณ์               
ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  

 คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาสังคม การบริหาร
ราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย วินิจฉัยสรุปว่า เอกสารรายการที่ ๑ 

และรายการท่ี ๒ เป็นหนังสือราชการที่โต้ตอบระหว่างหน่วยงานเกี่ยวกับข้อหารือ
กรณีผู้อุทธรณ์ขอข้อมูลข่าวสาร ส่วนรายการที่ ๓ เป็นหนังสือที่หน่วยงาน A 
อนุญาตให้หน่วยงาน B นำผู้อุทธรณ์ชี้ที่เกิดเหตุ ข้อมูลข่าวสารทั้ง ๓ รายการ 
เป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ตามปกติของหน่วยงานของรัฐ 
และไม่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดที่หน่วยงานของรัฐอาจมีคำสั่งมิให้เปิดเผย 
ตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
ประกอบกับผู้อุทธรณ์เป็นผู้มีส่วนได้เสียและเกี่ยวข้องกับเอกสารราชการทั้ง ๓ ฉบับ 
จึงมีคำวินิจฉัยให้หน่วยงาน A เปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ผู้อุทธรณ์  

 มีข้อสงสัยการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ หารือไปที่สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โทร ๐ ๒๒๘๓ ๔๖๗๗ / ๐๙ ๒๒๕๐ ๐๕๘๙ 
(www.oic.go.th) (wattanapong.k@opm.go.th)  

 คำวิ นิ จ ฉั ยคณ ะกรรมการวินิ จฉั ย การ เปิ ด เผยข้ อมู ล ข่ าวส าร                     
ส าขาสั งคมการบ ริห ารราชการแผ่ น ดิ น และการบั งคั บ  ใช้ กฎห มาย                             
(ท่ี สค ๔๘๓/๒๕๖๔)  

“ข้อมูลโปร่งใส ราชการไทยไร้ทุจริต” 
 
 
 
 
 

ที่มา : นายวรรธนพงศ์ คำดี  
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและเผยแพร่  

                       สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
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