










การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการของส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 

1. การวางแผนอัตราก าลัง 
- ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง (สศค.)  

มีควำมมุ่งมั่นในกำรสนับสนุนให้บุคลำกรสำมำรถ
ขับเคลื่อนภำรกิจในควำมรับผิดชอบให้สำมำรถ
ด ำเนินไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและ 
เกิดประสิทธิผล โดยได้มีกำรวำงแผนอัตรำก ำลัง
ให้สอดคล้องกับภำรกิจในควำมรับผิดชอบ 
ของส ำนัก/ศูนย์/กลุ่ม ต่ำง ๆ 

 
- กำรจัดกลุ่มต ำแหน่งส ำหรับต ำแหน่งประเภททั่วไปและต ำแหน่ง
ประเภทวิชำกำรของ สศค.  
- แผนกำรเตรียมควำมพร้อมของบุคลำกรเพ่ือรองรับต ำแหน่งงำน
ส ำคัญของ สศค. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  
(เอกสำรแนบ 1) 

2. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
- กำรสรรหำบุคลำกรของ สศค. มีนโยบำย 

สรรหำบุคลำกรที่มีคุณสมบัติตำมประกำศ 
รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง 
บุคคลเข้ำปฏิบัติงำนในต ำแหน่งต่ำง ๆ 
ซึ่งจะมีกำรประกำศผ่ำนหน้ำเว็บไซต์และ 
ติดประกำศท่ีบอร์ดรับสมัครงำนชั้น 1 ทุกครั้ง 
ที่มีกำรเปิดรับสมัครสอบแข่งขัน 

- กำรแต่งตั้งบุคลำกรของ สศค. ให้ด ำรง
ต ำแหน่งที่สูงขึ้น 

 
- ประกำศสรรหำบุคลำกร ได้แก่  

1) ประกำศ สศค. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ำรับรำชกำรในต ำแหน่งนักวิชำกำรเงินและบัญชีปฏิบัติกำร  
ลงวันที่ 28 มกรำคม 2565 
- ค ำสั่งบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำร ได้แก่  

1) ค ำสั่ง สศค. ที่ 261/2564 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับ
คัดเลือก ลงวันที่ 2 พฤศจิกำยน 2564  

2) ค ำสั่ง สศค. ที่ 36/2565 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบ 
แข่งขันได้ ลงวันที่ 2 มีนำคม 2565 
- ประกำศ/ค ำสั่งแต่งตั้งบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งที่สูงขึ้น ได้แก่  

1) ประกำศส ำนักนำยกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญ ลงวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2565 

2) ค ำสั่ง กค ที่ 1959/2564 เรื่อง เลื่อนข้ำรำชกำร (ระดับ
เชี่ยวชำญ) ลงวันที่ 20 ตุลำคม 2564 

3) ประกำศ สศค. เรื่อง รำยชื่อผู้ได้รับกำรคัดเลือกให้ส่งผลงำน 
เพ่ือเข้ำรับกำรประเมินเพ่ือเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งประเภท 
วิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ) ลงวันที่ 2 พฤศจิกำยน 2564 
(เอกสำรแนบ 2) 

3. การพัฒนาบุคลากรและการสร้าง 
ทางก้าวหน้าในอาชีพ 

- กำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรของ สศค.  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

- กำรย้ำยข้ำรำชกำรภำยใน สศค.  

 
 
- ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลังได้เห็นชอบแผนพัฒนำ
บุคลำกรของ สศค. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่  
15 ตุลำคม 2564 

/นโยบาย... 
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- กำรแต่งตั้งอนุกรรมกำรใน อ.ก.พ. 

ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง 
 
 

- ค ำสั่ง กค 1739/2564 เรือ่ง ย้ำยข้ำรำชกำร ลงวันที่  
29 กันยำยน 2564 
- ค ำสั่ง สศค. ที ่40/2565 เรื่อง ย้ำยข้ำรำชกำร ลงวันที่  
10 มีนำคม 2565 
- ประกำศ อ.ก.พ. ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง เรื่อง แต่งตั้ง
อนุกรรมกำรใน อ.ก.พ. ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง แทนอนุกรรมกำร
ที่พ้นจำกต ำแหน่งก่อนครบก ำหนดตำมวำระ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่  
7 มีนำคม 2565 
(เอกสำรแนบ 3) 

4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
- สศค. มีกำรสร้ำงวัฒนธรรม บรรยำกำศ 

ที่เอ้ือต่อกำรปฏิบัติงำนเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิต
ของบุคลำกรโดยมีกำรจัดและปรับปรุง
สภำพแวดล้อม รวมทั้งจัดหำอุปกรณ์เพ่ืออ ำนวย
ควำมสะดวกให้เหมำะสมในกำรท ำงำน และ 
มีนโยบำยดูแลบุคลำกร โดยจัดให้มีสวัสดิกำร
ตำมระเบียบสวัสดิกำรส ำนักงำนเศรษฐกิจ 
กำรคลัง พ.ศ. 2564 และที่เกี่ยวข้อง 
 

 
- ระเบียบสวัสดิกำรส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง พ.ศ. 2564 
- ภำพถ่ำยห้องพยำบำลและห้องออกก ำลังกำยส ำหรับบุคลำกร 
ของ สศค.  
(เอกสำรแนบ 4) 

5. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
- สศค. ก ำหนดวิธีกำรประเมินผลปฏิบัติ

รำชกำรให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของบุคลำกร สศค.  
ซึ่งหลักเกณฑ์กำรประเมินจะประกำศให้บุคลำกร
ของ สศค. ทรำบโดยทั่วกัน 

 
- ประกำศก ำหนดวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของบุคลำกร 
สศค. ได้แก่ 

1) ข้ำรำชกำรของ สศค. 
- ประกำศ สศค. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมิน 

ผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง ลง
วันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2562 

2) ข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของ สศค. 
- ประกำศ สศค. เรื่อง แนวทำงกำรพัฒนำและประเมินผล

ข้ำรำชกำรในระบบข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของส ำนักงำนเศรษฐกิจ
กำรคลัง ลงวันที่ 17 กันยำยน 2563 

3) ลูกจ้ำงชั่วครำวของ สศค. 
- ประกำศ สศค. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรเก่ียวกับกำรสรรหำ

และกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของลูกจ้ำงชั่วครำวส ำนักงำน
เศรษฐกิจกำรคลัง ลงวันที่ 5 กันยำยน 2562 
(เอกสำรแนบ 5) 

/นโยบาย... 
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6. การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย 

- สศค. ก ำหนดให้บุคลำกรต้องยึดถือและ
ปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน 
พ.ศ. 2564 ข้อบังคับว่ำด้วยจรรยำข้ำรำชกำร
ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง พ.ศ. 2555 
นโยบำยกำรก ำกับดูแลองค์กำรที่ดี พ.ศ. 2565 
ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลังประกำศ ค ำสั่ง 
และนโยบำยต่ำง ๆ อย่ำงเคร่งครัด 

- กำรทบทวนแผนงำน/โครงกำรตำมแผน 
กลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของ สศค. 
ตำมแนวทำง HR Scorecard โดยเฉพำะ 
กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรกรณีข้อร้องเรียน
เจ้ำหน้ำทีข่องรัฐกระท ำกำรทุจริตหรือประพฤติ 
มิชอบ 

- กำรจัดท ำมำตรกำรป้องกันกำรกระท ำ 
ผิดวินัยเกี่ยวกับเรื่องยำเสพติด กำรทุจริต  
และผู้มีอิทธิพล 

- กำรตรวจสอบขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
ทำงวินัยที่อยู่ในควำมรับผิดชอบและยังไม่ได้
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรทำงวินัยไปยัง อ.ก.พ. 
กระทรวงกำรคลัง ประจ ำปี  

- กำรจัดท ำแบบรำยงำนข้อมูลเกี่ยวกับ 
เรื่องกล่ำวหำร้องเรียนเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในสังกัด 
กรณกีำรทุจริตที่รับไว้และอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
และเรื่องที่รับใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2561 
เป็นต้นไป ประจ ำเดือน 

 
- กำรด ำเนินกำรส่งเสริมจริยธรรมและรักษำวินัยโดยให้บุคลำกร สศค. 
ลงนำมรับทรำบประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2564 
ข้อบังคับว่ำด้วยจรรยำข้ำรำชกำรส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง  
พ.ศ. 2555 และนโยบำยกำรก ำกับดูแลองค์กำรที่ดี พ.ศ. 2565 
ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง (ออนไลน์) ทั้งนี้ บุคลำกร สศค.  
ได้มีกำรลงนำมผ่ำนทำงออนไลน์ครบถ้วนแล้ว จ ำนวนทั้งสิ้น 426 คน 
- กำรทบทวนแผนงำน/โครงกำรตำมแผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคลของ สศค. ตำมแนวทำง HR Scorecard โดยเฉพำะกำรรำยงำน 
ผลกำรด ำเนินกำรกรณีข้อร้องเรียนเจ้ำหน้ำที่ของรัฐกระท ำกำรทุจริต
หรือประพฤติมิชอบ  
- กำรจัดท ำแบบรำยงำนมำตรกำรป้องกันกำรกระท ำผิดวินัยเกี่ยวกับ
เรื่องยำเสพติด กำรทุจริต และผู้มีอิทธิพลและสถิติกำรลงโทษ  
ช่วงเดือนกรกฎำคม ถึงเดือนธันวำคม 2564  
- กำรจัดท ำแบบรำยงำนผลกำรตรวจสอบขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
ทำงวินัยที่อยู่ในควำมรับผิดชอบและยังไม่ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร
ทำงวินัยไปยัง อ.ก.พ. กระทรวงกำรคลัง ประจ ำปี พ.ศ. 2564  
ครั้งที่ 2 (ตั้งแต่เดือนกรกฎำคม 2564 ถึงเดือนธันวำคม 2564) 
- กำรจัดท ำแบบรำยงำนข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องกล่ำวหำร้องเรียน
เจ้ำหน้ำทีข่องรัฐกรณีทุจริตตำมข้อสั่งกำรของศูนย์อ ำนวยกำรต่อต้ำน
กำรทุจริตแห่งชำติ ประจ ำเดือนกุมภำพันธ์ 2565  
(เอกสำรแนบ 6) 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 







แผนงาน/โครงการที่ได้มีการทบทวน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงานเศรษฐกิจการคลังตามแนวทาง HR Scorecard ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2567 

มิต ิ
ประเด็น

ยุทธศาสตร ์
เป้าประสงค์ 
เชิงกลยุทธ ์

ตัวชี้วัด 
(KPIs) 

ข้อมูล
พ้ืนฐาน 

ระดับเป้าหมาย น้ าหนัก (%) 
แผนงาน/โครงการ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ตัวชี้วัด เป้าประสงค์ มิต ิ

มิติท่ี ๓ 
ประสิทธิผล
ของการ
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 
(HRM 
Program 
Effective 
ness) 
 

1. การพัฒนา
ระบบการ
บริหารผล 
การปฏิบัติงาน
เพื่อสร้าง
แรงจูงใจ รักษา 
และส่งเสรมิ
การพัฒนา
ศักยภาพและ        
การเรยีนรู้ 
ของผู้ใต้บังคับ 
บัญชา 

1.2 เพื่อให้มีการ
สร้างวัฒนธรรม 
บรรยากาศที่เอื้อ
ต่อการพัฒนา 
เพื่อให้มีลักษณะ
เป็นองค์กรแห่ง
การเรยีนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 

1.2.2 ระดับ
ความส าเร็จของ
การด าเนินกิจกรรม
ตามแผน 
 

มีหลักสูตร
การพัฒนา
บุคลากร 
สศค.ตาม
หลักสตูร

ในโรงเรียน 
สศค. 

กิจ 
กรรม 

1 

 กิจ 
กรรม 

2 

 กิจ 
กรรม 
3-4 

50   โรงเรียน สศค.  
ปีท่ีด าเนินการ : 64-67 
รายละเอียดกจิกรรม/
แนวทาง  : 
(ปี 64) 
1. การจัดท า/ทบทวนเนื้อหา 
วิชาของหลักสูตรกลาง
โรงเรียน สศค. ซึ่งหลักสตูร
กลางเป็นองค์ความรู้ที่
จ าเป็นส าหรับการปฏิบตัิงาน
ของแต่ละส านัก/ศูนย/์กลุม่ 
(ปี 64) 
2. การมอบหมายผู้แทน 
ของส านัก/ศูนย์/กลุ่ม เป็น
วิทยากรในรายวิชาของ
หลักสตูรกลาง (ปี 64) 
3. การจดัฝึกอบรมหลักสูตร
กลางให้กับกลุ่มเป้าหมาย
ระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับ 
ช านาญการพิเศษ ระดับ 
ช านาญการ และระดับ
ปฏิบัติการ (ปี 64) 
4. การตดิตามประเมินผล 
(ปี 64) 

ส่วน
พัฒนา
ทรัพยากร
บุคคล 
สลข. 

 หรือตามระดับกิจกรรมท่ีก าหนด → 



2 
 

 

มิต ิ
ประเด็น

ยุทธศาสตร ์
เป้าประสงค์ 
เชิงกลยุทธ ์

ตัวชี้วัด 
(KPIs) 

ข้อมูล
พ้ืนฐาน 

ระดับเป้าหมาย น้ าหนัก (%) 
แผนงาน/โครงการ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ตัวชี้วัด เป้าประสงค์ มิต ิ

             (ปี 65-67) 
1. ประสานส านัก/ศูนย/์
กลุ่ม เพื่อทบทวนเนื้อหาวิชา
หลักสตูรกลาง และหลักสตูร
เพิ่มเตมิของโรงเรียน สศค. 
ที่อยู่ในความรับผดิชอบ 
รวมถึงการมอบหมายผู้แทน
เพื่อเป็นวิทยากรฝึกอบรม 
(ปี 65-67) 
2. จัดท าตารางการฝึกอบรม
และรายชื่อผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม (ปี 65-67) 
3. ขออนมุัติการจัดฝึกอบรม
และรายชื่อกลุ่มเปา้หมาย 
พร้อมด าเนินการจัดฝึกอบรม
ตามตารางที่ไดร้ับอนุมัติ  
ในรูปแบบออนไลน์ หรือ 
ในช้ันเรียน (ปี 65-67) 
4. รายงานและประเมินผล
การจัดฝึกอบรมหลกัสตูรของ
โรงเรียน สศค. (ปี 65-67) 
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มิต ิ
ประเด็น

ยุทธศาสตร ์
เป้าประสงค์ 
เชิงกลยุทธ ์

ตัวชี้วัด 
(KPIs) 

ข้อมูล
พ้ืนฐาน 

ระดับเป้าหมาย น้ าหนัก (%) 
แผนงาน/โครงการ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ตัวชี้วัด เป้าประสงค์ มิต ิ

มิติท่ี ๔  
ความพร้อม
รับผิดด้าน
การบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล  
(HR 
Account 
ability) 

๑. การบริหาร
ทรัพยากร
บุคคลของ 
สศค. มีความ
โปร่งใสและ
ตรวจสอบได ้
 
 

๑.๑ เพื่อให้
กระบวนการ
บริหารทรัพยากร
บุคคลมีความ
โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้และ
เพื่อให้มีความ
พร้อมรับผดิต่อ
การตัดสินใจและ  
ผลการตัดสินใจ 
ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

๑.๑.๑ ความส าเร็จ
ในการรายงาน 
ผลการจัดการ 
ข้อร้องเรียนต่อ 
ผอ. สศค. 

มีช่องทาง 
อาทิ 

กล่องรับ
เรื่องราว
ร้องเรียน/ 
เว็บไซต/์

ส่ง
จดหมาย/
หนังสือ  

ไม่
ส าเรจ็ 

   ส าเรจ็ 100 100 ๑๕ 1. การสร้างระบบการรับฟัง
ความคิดเห็น และเรื่อง
ร้องเรียน  
ปีท่ีด าเนินการ : 64 
รายละเอียดกจิกรรม/
แนวทาง  : 
การจัดการข้อร้องเรียนอยา่ง
เป็นระบบ โดยด าเนินการ 
(ปี 64) ดังนี ้
1. เจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรมรับเรื่องร้องเรยีน
จากจดหมาย/กล่องรับเรื่อง
ร้องเรียน/เว็บไซต ์
2. พิจารณาเรื่องร้องเรียน
เพื่อส่งข้อมูลให้ส านัก/ศูนย/์
กลุ่มผูร้ับผดิชอบ 
3. ส านัก/ศูนย/์กลุ่ม
ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
ตอบเรื่องร้องเรยีนกลับมายัง
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
ภายใน 15 วัน                                          
4. รายงานผลการจัดการ 
ข้อร้องเรียนต่อ ผอ. สศค. 
เป็นประจ าทุกเดือน 
 

กลุ่มงาน
จริยธรรม 
กลุ่ม
พัฒนา
ระบบ
บริหาร 
และส่วน
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 
สลข. 
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มิต ิ
ประเด็น

ยุทธศาสตร ์
เป้าประสงค์ 
เชิงกลยุทธ ์

ตัวชี้วัด 
(KPIs) 

ข้อมูล
พ้ืนฐาน 

ระดับเป้าหมาย น้ าหนัก (%) 
แผนงาน/โครงการ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ตัวชี้วัด เป้าประสงค์ มิต ิ

   1.1.2 ความส าเร็จ
ในการจัดท ารายงาน
สรุปข้อร้องเรียน
เจ้าหน้าท่ีรัฐกระท า
การทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ 
ประจ าเดือน 

มีการรายงาน
ข้อมูล

เกี่ยวกับ 
เรื่องกล่าวหา

ร้องเรียน
เจ้าหน้าท่ี 
ของรัฐ 

กรณีทุจรติ 
ประจ าเดือน 

ไม่
ส าเรจ็ 

   ส าเรจ็ 100 100  2. การรายงานผลการ
ด าเนินการกรณีข้อร้องเรียน
เจ้าหน้าท่ีของรัฐกระท าการ
ทุจริตหรือประพฤตมิิชอบ  
ปีท่ีด าเนินการ : 65-67 
รายละเอียดกจิกรรม/ 
แนวทาง  : 
1. สลข. ตรวจสอบข้อมูล
เกี่ยวกบัเรื่องกล่าวหาร้องเรยีน
เจ้าหน้าท่ีของรัฐกรณีทุจริต 
ประจ าเดือน พร้อมท้ังจัดส่ง
แบบรายงานข้อมูลฯ ให้กับ 
กพบ. 
2. กพบ. กรอกข้อมูลผลการ
ด าเนินการกรณีข้อร้องเรียน
เจ้าหน้าท่ีของรัฐกระท าการ
ทุจริตหรือประพฤตมิิชอบ
ประจ าเดือน ในระบบรายงาน
ข้อร้องเรียนเจ้าหน้าท่ีรัฐ
กระท าการทุจริตหรือประพฤติ
มิชอบทางอิเล็กทรอนิกส์
ของส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตในภาครัฐ พร้อมทั้ง
พิมพ์แบบรายงานสรุป 
ข้อร้องเรียนเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
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มิต ิ
ประเด็น

ยุทธศาสตร ์
เป้าประสงค์ 
เชิงกลยุทธ ์

ตัวชี้วัด 
(KPIs) 

ข้อมูล
พ้ืนฐาน 

ระดับเป้าหมาย น้ าหนัก (%) 
แผนงาน/โครงการ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ตัวชี้วัด เป้าประสงค์ มิต ิ

กระท าการทุจรติหรือ
ประพฤติมิชอบประจ าเดือน 
3. กพบ. จัดท าร่างบันทึกถึง
ปลัดกระทรวงการคลัง เพื่อ
รายงานผลการด าเนินการฯ 
ประจ าเดือน 
4. กพบ. จัดส่งไฟล์แบบ
รายงานสรุปข้อร้องเรียน
เจ้าหน้าที่รัฐกระท าการทุจริต
หรือประพฤตมิิชอบ
ประจ าเดือน ให้กับศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจรติ 
ประจ ากระทรวงการคลัง 

 

 













 

 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ          ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม ส่วนบริหำรทรัพยำกรบุคคล โทร. 3154 

ที่ สลข./1001/511/2565  วันที่ 2 มีนำคม 2565 

เร่ือง กำรรำยงำนข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องกล่ำวหำร้องเรียนเจ้ำหน้ำที่ของรัฐกรณีทุจริต ตำมข้อสั่งกำรของ       
ศูนย์อ ำนวยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตแห่งชำติ ประจ ำเดือนกุมภำพันธ์ 2565 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร 

 ตำมท่ีกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร (กพบ.) ได้มีบันทึกด่วนที่สุด ที่ กพบ./1011/47/2561 ลงวันที่ 
7 กุมภำพันธ์ 2561 ขอให้ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม (สลข.) จัดท ำรำยงำนข้อมูลเรื่องกล่ำวหำร้องเรียนเจ้ำหน้ำที่
ของรัฐในสังกัด กรณีกำรทุจริตที่รับไว้และอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร และเรื่องที่รับใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2561 
เป็นต้นไป ตำมแบบฟอร์มที่ก ำหนด พร้อมหลักฐำนอ้ำงอิง และจัดส่งให้ กพบ. พร้อมทั้งไฟล์ข้อมูลทำงอีเมล 
suthirat@fpo.go.th ภำยในวันที่ 1 ของทุกเดือน เพ่ือรวบรวมส่งให้ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของ
กระทรวงด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  นั้น 

 สลข. ขอเรียนว่ำ ไม่มีเรื่องกล่ำวหำร้องเรียนเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในสังกัด กรณีเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
กระท ำกำรทุจริตในภำครัฐ ซึ่งรับไว้ด ำเนินกำรตั้งแต่วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2565 เป็นต้นมำ 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 
 
 
 

  

 (นำงสำวพรวสำ  ศิรินุพงศ์) 
 เลขำนุกำรกรม 
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