
รายงานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ประจ าส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร 

คร้ังที่ 2/2565 
วันศุกร์ท่ี 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องประชุมอาคารสามช้ัน ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร 
********************************* 

 
ผูม้าประชุม 

1. นางสาวปราณี  แก้วเจริญ    ประธานกรรมการ 
 ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร 

2. นางวัลลภา  สิทธิยากรณ์    รองประธานกรรมการ 
 นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานช านาญการพิเศษ 

3. นางสาวชุติมา  วงศ์เพชร    กรรมการ 
 นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานช านาญการ 

4. นางสาวสุชาดา ตุวิชรานนท์    กรรมการ 
 นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานช านาญการ 

5. นางสาวนวลจันทร์   พยุหกฤษ   กรรมการ 
 นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานช านาญการ 

6. นางพรรณี  สวัสดี     กรรมการ 
 นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานช านาญการ 

7. นายยศรพี ทองเหล่     กรรมการ 
 นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 

8. นางสาวเด่นนภา แพนุ้ย    กรรมการ 
 เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 

9. นางสาวชนิดาภา  ฐานบุรี    กรรมการ 
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

10. นายธีระพงษ์ สิทธิยากรณ์   กรรมการ 
ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช3 

11. นายพลทวี  คงทรัพย์   กรรมการ 
ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช3 

  12. นายไพโรจน์  สรรพขาว   กรรมการ 
ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช3 

13. นายปรีชา   กุญแจทอง    กรรมการ 
 ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช3 

14. นายปัญญา    ร่มโพธิ์ทอง    กรรมการ 
 ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช2 

15. นายสิงหา   กาลพัฒน์    กรรมการ 
 ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช2 
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16. นางสาวประนอม  จันทร์มณี    กรรมการ 
      พนักงานธุรการ ระดับ ส4 
17. นายจตุพล    คงมาก    กรรมการ 

 นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
18. นางสาวอัญชลิตา   วิชัย    กรรมการ 

 นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
19. นางสาวเพ็ญนภา  คุ้มวงค์    กรรมการ 
      พนักงานประจ าส านักงาน  
20. นายธีระวุฒิ  แฉ่สูงเนิน    กรรมการ  

        นิติกร 
21. นางสาวกรองกาญณ์ ขวัญนิมิตร   กรรมการ 
       นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน (เฉพาะกิจ) 
22.  นางสาวนารีรัตน์   อินเอี่ยม            เลขานุการ 
       เจ้าหน้าท่ีธุรการ 

ผู้ไม่มาประชุม -     
 

เร่ิมประชุมเวลา  09.00 น. 
 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
    ประธานกล่าว ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันมีการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) โดยมีผู้ติดเช้ือท่ัวโลกท่ียังเพิ่มจ านวนมากขึ้น และพบว่ามีการติดเช้ือระลอกใหม่ใน
ประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ตามค าส่ังศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ท่ี 21/2564  เรื่อง พื้นท่ีสถานการณ์ท่ีก าหนดเป็นพื้นท่ีควบคุมสูงสุดตามข้อก าหนด
ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหาราชการสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 
ลงวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2564 มีค าส่ังให้หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินและพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการให้เป็นไปตามาตรการตามข้อก าหนดฯ ส าหรับเขตพื้นท่ีสถานการณ์ท่ีก าหนดเป็นพื้นท่ี
ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จ านวน 6 จังหวัด พื้นท่ีควบคุมสูงสุด จ านวน 39 จังหวัด พื้นท่ีควบคุม จ านวน  
23 จังหวัด ซึ่งจังหวัดชุมพรอยู่ในจังหวัดท่ีเป็นพื้นท่ีควบคุมสูงสุด เพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดชุมพร มีความ
ปลอดภัยและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดชุมพรจึงมี
มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีการต้ังจุดคัดกรอง
ประจ าด่านตรวจความมั่นคงจังหวัดชุมพร  และขอความร่วมมือให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรท้องถิ่น 
บริหารจัดการในการตรวจคัดกรองอุณหภูมิด าเนินการได้ด้วยตนเอง เพื่อส ารองทรัพยากรบุคคลด้าน
สาธารณสุขไปด าเนินงานเชิงรุกท่ีมีความส าคัญและจ าเป็นเร่งด่วนต่อไป และขอให้เจ้าหน้าท่ีทุกคนดูแลรักษา
สุขภาพตัวเองด้วยหลีกเล่ียงไปยังสถานท่ีชุมชนแออัด เส่ียงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 
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ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 2/2564  
    เมื่อวันอังคารท่ี 25 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 3 ช้ัน 
ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร 
    ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเพื่อทราบ 

3.1 เรื่องติดตามผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันท่ี 8 กรกฎาคม 
2565  

     ประธานกล่าว เชิญฝ่ายหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่ายและเจ้าหน้าท่ีการ เงินช้ีแจงผลการ
ปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันท่ี 8 กรกฎาคม 2565 ให้เจ้าหน้าท่ีมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
งบประมาณของหน่วยงาน เพื่อให้การจ่ายงบประมาณของหน่วยงานเป็นไปอย่างคุ้มค่า ถูกต้องตาม
วัตถุประสงค์และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
    มติที่ประชุมรับทราบ 
    3.2 เรื่องช้ีแจงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ส าหรับรอบการประเมินท่ี 2 (1 เมษายน 2565 ถึง 31 กันยายน 2565) 

    ประธานกล่าว เชิญหัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป ช้ีแจงประกาศหลักเกณฑ์และวิธี
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าท่ีในการ
มอบหมายงาน รวมท้ังสร้างการรับรู้ในการประเมินการเล่ือนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทนของบุคลากรใน
สังกัด ดังนี้ 

    1. ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส าหรับรอบการประเมินท่ี 2 (1 เมษายน 2565 
ถึง 31 กันยายน 2565) โดยก าหนดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้ประเมิน 3 องค์ประกอบ  
ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ของงาน ร้อยละ 70 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ร้อยละ 25 และ
องค์ประกอบอื่น ๆ (วินัย ขาด ลา มาสาย) ร้อยละ 5 โดยให้ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติ
ราชการหรือสมรรถนะในรูปแบบของคณะกรรมการหน่วยงาน โดยให้ใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ดังนี้ 1. แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 2. แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ และ  
3. แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ท้ังนี้ต้องประกาศรายช่ือข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดี
มากในท่ีเปิดเผยให้ทราบโดยท่ัวกัน เพื่อเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติ
ราชการในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 

- ข้าราชการผู้อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ   
   * ผ่าน  ต้องมีคะแนนท้ังผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะ ไม่น้อยกว่า 60% 

*ไม่ผ่าน ต่ ากว่า 60% ในองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งหรือท้ังสององค์ประกอบ 
โดยให้ใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ดังนี้ 1. แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 2. แบบประเมิน
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ และ 3. แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
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2. ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิ ธีการประเมิน 

ผลการปฏิบัติงานและการเล่ือนค่าตอบแทนพนักงานราชการท่ัวไป ได้ก าหนดการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานราชการท่ัวไปให้ประเมินจากองค์ประกอบ 3 ประการ คือ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และ 
การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (สมรรถนะ) และอื่นๆ (วินัย ขาด ลา มาสาย) โดยสัดส่วนร้อยละ 80 : 
15 : 5  

1.) การประเมินผลสัมฤทธิ์ ของงาน ร้อยละ 80 ให้พิจารณาจาก
องค์ประกอบ ดังนี้ต่อไป  

- ปริมาณงาน 
- คุณภาพผลงาน  
- ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา  
- การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

 
2.) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (สมรรถนะ) ร้อยละ 15 โดย

ก าหนดน้ าหนักในแต่   ละสมรรถนะท้ัง 5 เท่าๆ กัน ดังนี้ต่อไปนี้ 
 

ล าดับที่ สมรรถนะ ค่าน้ าหนัก 
1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 30 
2 การบริการท่ีดี 30 
3 การส่ังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ 10 
4 การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 10 
5 การท างานเป็นทีม 20 

 
 
3.) ก าหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวังเพื่อใช้ในการประเมิน ดังต่อไปนี้ 

 
ลักษณะงาน ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง 

งานบริการ 1 
งานเทคนิคท่ัวไป 1 
งานบริหารทั่วไป 1 
งานวิชาชีพเฉพาะ 1 
งานเช่ียวชาญเฉพาะ 4 

 
4.) องค์ประกอบอื่น ๆ (วินัย ขาด ลา มาสาย) ร้อยละ 5 โดยก าหนดเกณฑ์

การประเมิน ดังนี้ 
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ประเภท 

คะแนนตามระดับค่าเป้าหมาย  

น้ าหนัก 

(ข) 

1 2 3 4 5 

ลาป่วย 15 วัน มากกว่า 15 
วัน 

13 – 15 วัน 9 – 12 วัน 5 – 8 วัน 0 – 74
วัน 

20 

ลาป่วย10 ครั้ง มากกว่า 10 
ครั้ง 

9 – 10 ครั้ง 6 – 8 ครั้ง 3 – 5 ครั้ง 0  – 2 
ครั้ง 

20 

มาสาย 9 ครั้ง ม า ก ก ว่ า  9 
ครั้ง 

8 – 9 ครั้ง 6 – 7 ครั้ง 4 – 5 ครั้ง 0  – 3 
ครั้ง 

30 

โทษทางวินัย ภาคทัณฑ์ ว่ากล่าว
ตักเตือน 

- - ไม่มี 30 

หมายเหตุ : ถ้ามีการลงโทษทางวินัยท่ีมากกว่าภาคทัณฑ์ให้ 0 คะแนน 

 
5.) ในแต่ละรอบการประเมิน ให้น าผลคะแนนการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงานราชการท่ัวไป มาจัดกลุ่มตามผลคะแนนเป็น 5 ระดับ โดยก าหนดช่วงคะแนน
ประเมินผลแต่ละระดับผลการประเมิน ดังนี้ 
   - ดีเด่น  95 – 100 คะแนน 
   - ดีมาก  85 – 94.99 คะแนน 
   - ดี  75 – 84.99 คะแนน 
   - พอใช้  65 –74.99 คะแนน 
   - ต้องปรับปรุง น้อยกว่า  65 คะแนน 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการท่ัวไป ให้ด าเนินการตามวิธีการ คือ ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานราชการตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด ปีละ 2 ครั้ง ตามปีงบประมาณ ดังนี้ 
  คร้ังที่ 1 ประเมินผลในช่วงการปฏิบัติงานระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม ปีถัดไป 
  คร้ังที่ 2 ประเมินผลในช่วงการปฏิบัติงานระหว่างวันท่ี 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน  
ปีเดียวกัน  

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเล่ือนค่าตอบแทนของพนักงานราชการท่ัวไป 
1) ในรอบปีงบประมาณ พนักงานราชการท่ัวไปท่ีได้รับการพิจารณาเล่ือนค่าตอบแทนต้องมี 

คุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
        ก) เป็นผู้ท่ีมีผลการปฏิบัติงานเฉล่ียท้ังปีไม่ต่ ากว่าระดับดี และมีระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณท่ีผ่านมาไม่น้อยกว่า 8 เดือนในวันท่ี 1 ตุลาคม  
        ข) เป็นผู้ท่ีในรอบการประเมิน ท้ัง 2 รอบ มีวันลาป่วยรวมกันไม่เกิน 30 วันท าการ หรือ
มีจ านวนครั้งการลารวมกันไม่เกิน 20 ครั้ง  หรือมาท างานสายรวมกันไม่เกิน 18 ครั้ง แต่ไม่รวมวันลา ดังนี้ 
 

/(ก) การลา... 
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   (ก) การลาคลอดบุตร ปีละไม่เกิน 90 วัน 
   (ข) การลากิจส่วนตัว ปีละไม่เกิน 10 วันท าการ 
   (ค) ต้องเป็นผู้ไม่ถูกลงโทษทางวินัยท่ีหนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือถูกศาลพิจารณาใน
คดีอาญาให้ลงโทษในความผิดท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ี หรือความผิดท่ีท าให้เส่ือมเสียเกียรติศักด์ิของ
ต าแหน่งงาน ซึ่งไม่ใช่ความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
  2) ให้พิจารณาเล่ือนค่าตอบแทนพนักงานราชการท่ัวไปท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดได้ไม่เกิน
ร้อยละ 6 ของค่าตอบแทน ตามผลการปฏิบัติงาน โดยควบคุมวงเงินงบประมาณการเล่ือนค่าตอบแทนในวงเงิน
ไม่เกินอัตราค่าตอบแทนพนักงานราชการท่ัวไปท่ีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดสรรให้ ณ วันท่ี 1 กันยายน  
   3. ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเล่ือนขั้นค่าจ้าง
ลูกจ้างประจ า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้ใช้หลักเกณฑ์การพิจาณาเล่ือนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ าดังนี้ 
  1) การพิจารณาเล่ือนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า 
   พิจารณาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ.
2537 ข้อ 22 23 24 และ 27 และบทเฉพาะกาล ข้อ 68 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเล่ือน
ขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ.2544 

2) กรณีจะได้รับการพิจารณาเล่ือนขั้นค่าจ้าง ครึ่งขั้น 
2.1 พิจารณาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ.

2537 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเล่ือนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ.2544 
2.2 ในครึ่งปีท่ีแล้วมามีจ านวนวันลาไม่เกินกว่า 23 วัน หรือมาสายไม่เกินกว่า 18 ครั้ง 

ในกรณีลูกจ้างประจ าให้ยกเว้นวันลาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเล่ือนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ าของ
ส่วนราชการ พ.ศ.2544 ข้อ 8 (8) 

3) กรณีจะได้รับการพิจารณาเล่ือนขั้นค่าจ้าง หนึ่งขั้น 
3.1 พิจารณาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ.

2544 ข้อ 9 
3.2 ในครึ่งปีท่ีแล้วมามีจ านวนวันลา(ยกเว้นลาพักผ่อน)และมาท างานสายรวมกันไม่เกิน 

10 วัน 
4) กรณีจะได้รับการพิจารณาเล่ือนขั้นค่าจ้าง หนึ่งขั้นครึ่ง 

4.1 พิจารณาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ.
2544 ข้อ 12 

4.2 ในครึ่งปีท่ีแล้วมามีจ านวนวันลา(ยกเว้นลาพักผ่อน)และมาท างานสายรวมกันไม่เกิน 
10 วัน 

5) กรณีจะไม่ได้รับการพิจารณาเล่ือนขั้นค่าจ้าง 
5.1 พิจารณาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ.

2544  
4.2 ในครึ่งปีท่ีแล้วมามีจ านวนวันลาเกินกว่า 23 วัน หรือมีจ านวนครั้งการลารวมกันเกิน 

15 ครั้ ง  หรือมาท างานสายเกินกว่า 18 ครั้ ง  ในกรณีลูกจ้างประจ าให้ยกเว้นวันลาตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเล่ือนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ.2544 ข้อ 8 (8) 

 
 

/มติท่ีประชุม.... 
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 มติที่ประชุมรับทราบ 
   3.3 เรื่องช้ีแจงมาตรการและแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องการทุจริตของกรม
พัฒนาฝีมือแรงงาน  
    ประธานกล่าว เชิญหัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป ช้ีแจงมาตรการและแนวปฏิบัติในการ
จัดการเรื่องร้องการทุจริตของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง 
ช้ีเบาะแส เสนอแนะ เป็นพยาน เพื่อน าผู้ทุจริตมาลงโทษ ตามหนังสือ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ท่ี รง 0403/ว 
04078 ลงวันท่ี 8 พฤษภาคม 2562 เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

    ด้วยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีนโยบายการป้องกันและปราบปรามทุจริตเพื่อส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานตามภารกิจของกรม เพื่อให้การด าเนินการตามนโยบายดังกล่าว
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงได้ก าหนดมาตรการและแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

 แนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

1. ช่องทางการร้องเรียน 

ล าดับ ช่องทาง ผู้รับผิดชอบช่องทาง 

1 ผู้บริหารกรม อธิบดี รองอธิบดี          
ผู้ตรวจราชการกรม 

2 หัวหน้าหน่วยงาน ผอ.สพร./ ผอ.สนพ. 

3 ติดต่อด้วยตนเอง ได้ท่ี กลุ่มงานวินัยและจริยธรรม กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล หรือโทรศัพท์สายตรง หมายเลข 0 2245 
3579 

กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

4 เว็บไซต์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน http://dsd.go.th            
E-mail : dsd_clean2552@hotmail.com        
 Facebook กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม :       
https://www.facebook.com/dsd.ethic/ 

กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

    2. ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

ล าดับ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 

1 หัวหน้าหน่วยงานด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบ้ืองต้นภายใน 
7 วัน และรายงานให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานทราบ 

หน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 

2 กองบริหารทรัพยากรบุคคล ได้รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตจาก
หน่วยงานในข้อท่ี 1 

กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

3 ด าเนินการรวบรวมข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตเสนออธิบดีกรม
พัฒนาฝีมือแรงงาน 

กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

/4 กรณีอธิบดี.... 

http://dsd.go.th/
mailto:dsd_clean2552@hotmail.com


4 กรณีอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เห็นสมควรให้แต่งต้ัง
คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงหรือมอบหมายให้ผู้ใด/
หน่วยงานใดตรวจสอบข้อเท็จจริงให้กองบริหารทรัพยากรบุคคล
ด าเนินการตามค าส่ังนั้น 

กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

5 ให้คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงท่ีได้รับการแต่งต้ังหรือ
บุคคล/หน่วยงานท่ีได้รับมอบหมาย ด าเนินการรวบรวม
ข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้อง และพิจารณาว่า เรื่องร้องเรยีนมีมูลความ
จริงหรือไม่ โดยให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วเสนอต่ออธิบดี
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หากเป็นกรณีไม่มีมูลท่ีควรกล่าวหาให้
เสนอความเห็นต่ออธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และยุติเรื่อง 

คณะกรรมการท่ีได้รับการ
แต่งต้ัง/บุคคล/หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

     

     3. การแจ้งผลการร้องเรียนการทุจริต 

ล าดับ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 

1 แจ้งผู้ร้องเรียนทราบเบ้ืองต้นภายใน 15 วัน กรณีมีช่ือ/ท่ีอยู่/
หน่วยงาน ชัดเจน เว้นแต่กรณีท่ีผู้ร้องเรียนไม่ให้ข้อมูลท่ีสามารถ
ติดต่อกลับไปยังผู้ร้องเรียนได้ 

กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

2 แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบหลังจากส้ินสุด
กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต กรณีมีช่ือ/ท่ีอยู่/
หน่วยงาน ชัดเจน เว้นแต่กรณีท่ีผู้ร้องเรียนไม่ให้ข้อมูลท่ีสามารถ
ติดต่อกลับไปยังผู้ร้องเรียนได้ 

 

กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

หมายเหตุ : กรณีการร้องเรียนท่ีมีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ จะรับพิจารณาเฉพาะรายท่ีระบุหลักฐานกรณี
แวดล้อมปรากฏชัดเจน ตลอดจนช้ีพยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น 
    มติที่ประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อพิจารณา 
    ประธานกล่าว เชิญหัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป ช้ีแจงกรอบการประเมินการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการระดับหน่วยงานภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ตัวชี้วัดท่ี 1.5 ความส าเร็จของการขับเคล่ือนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
โดยให้หน่วยงานด าเนินการและจัดส่งเอกสารหลักฐาน ในแต่ละรอบการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ดังนี้ 
          1.) ประกาศเจตจ านงสุจริตฯ ของผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการหน่วยงาน และประกาศ
มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบของหน่วยงาน โดยเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 

2.) แบบรายงานผลการขับเคล่ือนนโยบายป้องกันการรับสินบนและมาตรการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนทุก 3 เดือนใน 1 ปีงบประมาณ (แบบ บค.01) ประพฤติมิชอบของหน่วยงาน 
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3.) รายงานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ า

หน่วยงานเพื่อขับเคล่ือนนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปช่ัน รวมท้ังการเสริมสร้างคุณธรรม
และจริยธรรม  

4.) แบบรายงานการจัดท ามาตรการเพื่อเสริมสร้างค่านิยมและจิตส านึกในการต่อต้าน
การทุจริตประพฤติมิชอบ (แบบ บค.02) โดยให้หน่วยงานด าเนินการ ไม่น้อยกว่า 1 มาตรการ ต่อ 1 รอบการ
ประเมิน รวมท้ังส้ินไม่น้อยกว่า 2 มาตรการใน 1 ปีงบประมาณ โดยมีรายละเอียดมาตรการตามหัวข้อ ดังนี้ 
  ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล 
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามภารกิจของหน่วยงาน เป็นไป
ด้วยความโปร่งใสและถูกต้องตามวัตถุประสงค์ และสามารถตรวจสอบได้ 
 ขั้นตอน/วิธีการ 
 1. เผยแพร่แผนการปฏิบัติงานประจ าปีของหน่วยงานผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 2. เผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงานผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 3. เผยแพร่รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจ าปี 2564 ของหน่วยงานผ่านทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 
 4. เผยแพร่รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 2564 ของหน่วยงานผ่านทาง
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 
  ตัวชี้วัดที่ 2 การปรับปรุงระบบการท างาน 
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ภาคประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถขอรับ
บริการกับหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์เพื่อให้มีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
 ขั้นตอน/วิธีการ  
 - มีช่องทางการให้บริการของหน่วยงานแก่ภาคประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือมีช่องทางการรับบริการผ่านทางเว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
  ตัวชี้วัดที่ 3 การป้องกันการทุจริต 
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการคนปัจจุบันของหน่วยงานได้แสดงเจตนารมณ์
หรือค ามั่นว่าจะปฏิบัติหน้าท่ีและบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
รวมท้ังก าหนดมาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบของหน่วยงานเพื่อเป็น
แนวทางให้กับบุคลากรในหน่วยงานได้ถือประพฤติปฏิบัติ 
 ขั้นตอน/วิธีการ  
 1. ประกาศเจตจ านงสุจริตของผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการหน่วยงานคนปัจจุบันผ่านทางเว็บไซต์
ของหน่วยงาน 
 2. มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบของหน่วยงานผ่าน
ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
  โดยให้ด าเนินการในรอบการประเมินท่ี 1/2565 (1 ตค. 64 – 31 มีค. 65) ส าหรับในรอบ
การประเมินท่ี 2/2565  (1 เมย. 65 – 30 กย. 65) ให้หน่วยงานด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าหน่วยงาน เพื่อทบทวนมาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสฯ ของ
หน่วยงาน และระบุผลการทบทวนมาตรการฯ ไว้ในรายงานการประชุม  โดยหากคณะกรรมการฯ มีมติให้
ด าเนินการอย่างไรขอให้หน่วยงานด าเนินการตามนั้น เช่น มีมติให้ปรับปรุงมาตรการฯ ท่ีได้ก าหนดไว้ หรือ มีมติ
ให้ใช้มาตรการฯ ตามท่ีก าหนดไว้เดิม เป็นต้น 

/ตัวชี้วัดท่ี 4... 
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  ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการท่ีถูกต้องและมีการก ากับดูแล รวมท้ังตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และท่ีเกี่ยวข้อง 
 ขั้นตอน/วิธีการ 
 - จัดอบรม/สัมมนาให้กับเจ้าหน้าท่ี หรือ ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้าร่วมการอบรม/สัมมนากับหน่วยงาน
ภายใน/ภายนอก ในเรื่องท่ีเกี่ยวกับ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ช่ัวโมง โดยเจ้าหน้าท่ีในสังกัดเข้าร่วมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 และด าเนินการไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง ใน 1 รอบการประเมิน  ท้ังนี้ รูปแบบการอบรม/สัมมนา 
สามารถด าเนินการจัดการอบรม/สัมมนา ณ สถานท่ีต้ัง หรือ ช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ เช่น  โปรแกรม Zoom 
เป็นต้น 
 ตัวชี้วัดที่ 5 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
 วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีภายในหน่วยงานมีความรอบรู้ในภารกิจของกรมพัฒนา
ฝีมือแรงงานทุก ๆ ด้าน และการมีจิตบริการท่ีดีกับภาคประชาชน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน 
 ขั้นตอน/วิธีการ  
 - จัดอบรม/สัมมนาให้กับเจ้าหน้าท่ี หรือ ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้าร่วมการอบรม/สัมมนากับหน่วยงาน
ภายใน/ภายนอก ในเรื่องท่ีเกี่ยวกับ ภารกิจของหน่วยงาน หรือ การมีจิตบริการท่ีดี ระยะเวลาไม่น้อยกว่า  3 
ช่ัวโมง โดยเจ้าหน้าท่ีในสังกัดเข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และด าเนินการไม่น้อยกว่า 1 ครั้งใน 1 รอบการ
ประเมิน ท้ังนี้ รูปแบบการอบรม/สัมมนา สามารถด าเนินการจัดการอบรม/สัมมนา ณ สถานท่ีต้ัง หรือ ช่องทาง
ออนไลน์ต่าง ๆ เช่น โปรแกรม Zoom เป็นต้น 
     ประธานกล่าว มีคณะกรรมการท่านอื่น มีความเห็นหรือจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ หากไม่มี
ความเห็นหรือจะเสนอเป็นอย่างอื่นเพิ่มเติมแล้ว มติของคณะกรรมการฯ มีมติให้ใช้มาตรการการใช้รถยนต์ของ
ราชการ ตามท่ีก าหนดไว้คงเดิม เพื่อใช้ขับเคล่ือนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน จ านวน 5 ตัวช้ีวัด ดังกล่าวข้างต้น ใช้ประกอบตัวช้ีวัดท่ี 1.5 ความส าเร็จของการขับเคล่ือนการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ถือเป็นอันส้ินสุด 
     ที่ประชุมรับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 
 
 
       ............................................  ผู้จดรายงานการประชุม 
       (นางสาวนารีรัตน์  อินเอี่ยม)  
                        เลขานุการฯ 
 
 
       .............................................. ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         (นางสาวปราณี  แก้วเจริญ) 
       ประธานคณะกรรมการป้องกันการทุจริต 
        ประจ าส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร 


