
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  

ครั้งท่ี 7/๒๕๕๘ 
ในวันศุกร%ท่ี ๒5 กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.  

ณ ห,องประชุม 3 ช้ัน 2 อาคารศาลาว0าการกระทรวงมหาดไทย 

ผู,เข,าประชุม 

๑. นายสุดจิต  นิมิตกุล     ประธานกรรมการ 
๒. นายปริญญา  อุดมทรัพย� กรรมการ 
๓. นางสาวดวงพร   บุญครบ  กรรมการ 
๔. นายนที  มนตริวัต กรรมการ 
๕. นายบพิธศร� ภาษิต  แทนหัวหน(ากลุ)มงานคุ(มครองจริยธรรม/เลขานุการฯ  

ผู,ไม0มาประชุม 

๑. นายวิบูลย�  สงวนพงศ� กรรมการ (ติดราชการ) 
๒. นายอภินันท�  ซ่ือธานุวงศ� กรรมการ (ติดราชการ) 
๓. นายประภาศ บุญยินดี  กรรมการ 

ผู,เข,าร0วมประชุม 

๑. นายบรรจง ตรีกุล  ผู(อํานวยการสํานักตรวจราชการและเรื่องราวร(องทุกข� สป. 
๒. นายดํารง มโนรถ  ผู(อํานวยการส)วนอํานวยการสํานักกฎหมาย สป. 
๓. นายศุภชัย ศรีมีชัย  นิติกรชํานาญการพิเศษ กจ.สป. 
๔. นางโสรยา พานิชพงศ� ผู(อํานวยการส)วนอํานวยการ สนผ.สป. 
๕. นายสิริบูรณ� ชูตระกร  นักวิเคราะห�นโยบายและแผนชํานาญการ กอป. 
๖. นางสาวนวรัตน� เหลี่ยมไทย นักจัดการท่ัวไปชํานาญการ กองกลาง สป. 
๗. นางนริศรา แก(วแสนเมือง นักวิชาการตรวจภายในปฏิบัติการ ตภ.สป. 
๘. นางสาวนภาพรรณี สิงห�สุวรรณ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
๙. นายสุรชัย ตันชัชวาล นักวิเคราะห�นโยบายและแผนชํานาญการ สนผ.สป. 
๑๐. นางสาวลัดดาวัลย� ละสามา นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ กก.สป. 
๑๑. นางสาวนริตตา เหมแหวน เจ(าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
๑๒. นางสาวมานิดา  จินดามาตย�      นักวิเคราะห�นโยบายและแผนชํานาญการ ศปท. 
๑๓. นางสาวทัศนีย� เอ่ียมเอม เจ(าพนักงานธุรการชํานาญงาน ศปท. 
๑๔. นางสาวจันจิรา เกตุมณี  นักวิเคราะห�นโยบายและแผน 
๑๕. นายสุรเชษฐ� คําหวาน  นักศึกษาฝFกงาน ศปท.มท. 

เริ่มประชุม   เวลา ๑๓.๓๐ น.   

เม่ือท่ีประชุมพร(อม นายสุดจิต นิมิตกุล ประธานคณะกรรมการจริยธรรมประจํา
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเปGนประธานการประชุมและได(ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

/ระเบียบวาระท่ี 1 



๒ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ,งให,ท่ีประชุมทราบ (ไม)มี) 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 6/๒๕๕๘ เม่ือวันศุกร%ท่ี ๒1 สิงหาคม  ๒๕๕๘ 

นายบพิธศร%  : ฝKายเลขานุการฯ ได(จัดทํารายงานการประชุมฯ ท้ังสิ้นจํานวน ๑1 หน(าและส)งให(
คณะกรรมการฯ ตรวจสอบแล(ว ประกอบด(วยวาระการประชุมท่ีสําคัญ ดังนี้ 

1) เรื่องเพ่ือทราบ 4 เรื่อง ได(แก) 
(1) ข(าราชการร(องเรียนขอความเปGนธรรม 
(2) ความก(าวหน(าในการจัดทํามาตรฐานความโปร)งใสของสํานักงานปลัดกระทรวง

มหาดไทย ปN พ.ศ. 2558 
(3) ความก(าวหน(าในการจัดทํายุทธศาสตร�การส)งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2559 – 2563) 
(4) รายงานเรื่องร(องเรียนการกระทําผิดด(านจริยธรรมของข(าราชการ ลูกจ(าง และ

เจ(าหน(าท่ีในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย   
2) เรื่องเพ่ือพิจารณา 

(1) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร�การส)งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจําปNงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 ไตรมาสท่ี 3 

ประธาน   กรรมการท)านใดต(องการแก(ไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุมดังกล)าวหรือไม) หากไม)มีถือ
ว)าท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล)าว 

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงานปลัดกระทรวง
มหาไทย ครั้งท่ี 6/2558 เม่ือวันศุกร�ท่ี 21 สิงหาคม 2558 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง เพ่ือทราบ 
 ๓.๑ รายงานเรื่องร(องเรียนการกระทําผิดด(านจริยธรรมของ ข(าราชการ ลูกจ(างและ
เจ(าหน(าท่ี ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (ศปท.) 
   นายธีรชัย  กอวรกุล ท่ีอยู)ศูนย�ประสานงานร(องทุกข�ทางปกครอง กรณีท่ีราช
พัสดุ      ตลาดใหม)ดอนเมือง เลขท่ี 557/164 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย� เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 
มีหนังสือร(องเรียนปลัดกระทรวงมหาดไทยผ)านหัวหน(าศูนย�ปฏิบัติการต)อต(านการทุจริตกระทรวงมหาดไทย 
ขอให(ปฏิบัติตามกฎหมายอย)างถูกต(องและโดยสุจริต ดังนี้  
   1.1 นายธีรชัยฯ ได(มีหนังสือศูนย�ประสานงานร(องทุกข�ทางปกครอง กรณีท่ีราช
พัสดุตลาดใหม)ดอนเมือง ศป.รท.ตม.ท่ี 78/2558 ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2558 ขอให(สํานักงานปลัด-
กระทรวงมหาดไทย เปWดเผยข(อมูลข)าวสารในความครอบครอง ได(แก) ระเบียบวาระการประชุม คณะอนุ-
กรรมการพิจารณาและให(ความเห็นเรื่องร(องเรียน ครั้งท่ี 591 – 32/2557 เม่ือวันพุธท่ี 22 ตุลาคม 2557 
และเอกสารความเห็นของเจ(าหน(าท่ีรับผิดชอบเรื่องร(องเรียนท่ีเก่ียวข(องกับเรื่องร(องเรียนของนายธีรชัยฯ 
ท้ังหมด โดยการประชุมดังกล)าว นายกฤดิธาดา  จารุสกุล นิติกรเชี่ยวชาญ สํานักกฎหมาย สป. เปGนผู(แทน
กระทรวง-มหาดไทยในการประชุมฯ  
    โดยกรณีนี้ นายธีรชัยฯ ร(องเรียนว)า กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือประทับตรา ลงวันท่ี 
4 กันยายน 2558 แจ(งให(นายธีรชัยฯ ไปคัดสําเนาเอกสารได(ท่ีกองกลาง สป. พร(อมกับส)งตัวจริงหนังสือคําขอ
คืนให(นายธีรชัยฯ ซ่ึงเปGนการกระทําไม)ชอบด(วยกฎหมาย หนังสือแจ(งผลเปGนหนังสือประทับตราโดยมิชอบตาม 

/โดยกรณีนี้... 



๓ 

 

คู)มือท่ีจัดทําโดยกระทรวงมหาดไทยตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. 2558 และการคืนเอกสารให(กับนายธีรชัยฯ ไม)มีกระบวนการพิจารณาคําขอตามรูปแบบ
ราชการตามกฎหมาย 
    1.2 นายธีรชัยฯ ขอให(ตรวจสอบจริยธรรม และให(ยุติการทําหน(าท่ีอนุกรรมการฯ 
ของนายกฤดิธาดาฯ ผู(แทนกระทรวงมหาดไทยท่ีทําหน(าท่ีอนุกรรมการพิจารณาและให(ความเห็นชอบ        
เรื่องร(องเรียนในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี 591 – 32/2557 เม่ือวันท่ี 22 ตุลาคม 2557 
เนื่องจากถูกหลอกทําหน(าท่ีอนุกรรมการฯ แต)ได(ทําหน(าท่ีคณะกรรมการข(อมูลข)าวสารของราชการ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง ผลการดําเนินการตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี 6/๒๕๕๘  
4.1 ความก,าวหน,าในการจัดทํามาตรฐานความโปร0งใสของสํานักงานปลัด-

กระทรวงมหาดไทย ปA พ.ศ. ๒๕๕๘ (ศปท.) 
นายบพิธศร%  ศปท. ในฐานะฝKายเลขานุการคณะทํางานจัดทํามาตรฐานความโปร)งใสฯ              
ได(จัดการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการจัดทํามาตรฐานความโปร)งใสฯ เพ่ือพิจารณาให(ความเห็นชอบ
รายงานผลการประเมินมาตรฐานความโปร)งใสฯ ในวันพฤหัสบดีท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น.       
ณ ห(องประชุมสํานักกฎหมาย สป. ชั้น ๖ อาคารสถาบันดํารงราชานุภาพ โดยมี นายระพี ผ)องบุพกิจ หัวหน(า
ผู(ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เปGนประธานการประชุมฯ 

ตาราง : ผลการประเมินมาตรฐานความโปร)งใสของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ปN พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด) 
คะแนนการประเมิน หน0วยงาน 

รวม 
ไม0มี มี 
๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

มิติท่ี ๑ ด,านนโยบาย/ผู,บริหารและความพยายาม/ริเริ่ม ของหน0วยงานในการ
สร,างความโปร0งใส 

       
 

๑.๑ มีนโยบายท่ีชัดเจนเก่ียวกับความโปร)งใส ๕ - � � � � � ศปท. 
๑.๒ บทบาทของผู(บริหารในการส)งเสริมเรื่องความโปร)งใสภายในองค�กร  ๕ - � � � � � ศปท./

กจ.สป. 
๑.๓ ความพยายาม/ริเริม่ของหน)วยงานในการสร(างความโปร)งใส ๕ - � � � � � ศปท. 

มิติท่ี ๒ ด,านความเปEดเผย การมีระบบตรวจสอบภายในองค%กร และการมีส0วนร0วม         
๒.๑ การเปWดเผยข(อมูลข)าวสาร ๕ - � � � � � กก.สป. 
๒.๒ การมีมาตรฐานการให(บริการประชาชนและประกาศให(ทราบ ๕ - � � � � � กพร.สป. 
๒.๓ การมีระบบตรวจสอบภายในท่ีดําเนินการตรวจสอบมากกว)าเรือ่งเงิน/บัญชี ๕ - � � � � � ตภ. สป. 
๒.๔ การเผยแพร)ผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองต)อสาธารณะ ๓ - � � � � � ตภ.สป. 
๒.๕ การเปWดโอกาสให(ประชาชนเข(ามามีส)วนร)วมในการปฏิบัตริาชการ ๕ - � � � � � สตร.สป. 

มิติท่ี ๓ ด,านการใช,ดุลยพินิจ         
๓.๑ การลดการใช(ดุลยพินิจของเจ(าหน(าท่ีผู(ปฏิบัติงาน ๕ - � � � � � สดร.สป. 
๓.๒ การใช(ดุลยพินิจในการบริหารงานบุคคล         
      ๓.๒.๑ การใช(ดลุยพินิจในการบริหารงานบุคคล (ด(านการสรรหาและคัก

เลือกบุคลากร) 
๕ - � � � � � กจ.สป. 

      ๓.๒.๒ การใช(ดลุยพินิจในการบริหารงานบุคคล (ด(านการบรรจุและแต)งตั้ง
บุคลากร) 

๕ - � � � � � กจ.สป. 

      ๓.๒.๓ การใช(ดลุยพินิจในการบริหารงานบุคคล (ด(านการพัฒนาบุคลากร) ๕ - � � � � � กจ.สป./
สดร.สป. 



๔ 

 

ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด) 
คะแนนการประเมิน หน0วยงาน 

รวม 
ไม0มี มี 
๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๓.๓ การมีระบบบรหิารความเสี่ยงด(านความโปร)งใส ๕ - � � � � � สนผ.สป. 
มิติท่ี ๔ ด,านการมีระบบ/กลไกการรับเรื่องร,องเรียน         

๔.๑ การมีหน)วยงาน/ผู(รับผดิชอบโดยตรงในการดําเนินการต)อเรื่องร(องเรียน ๕ - � � � � � สตร.สป. 
๔.๒ การมีระเบียบปฏิบัติในการดาํเนินการต)อเรื่องร(องเรียน  ๕ - � � � � � สตร.สป. 

ในการนี้ คณะกรรมการฯ ได(พิจารณาให(ความเห็นชอบผลการประเมินมาตรฐาน
ความโปร)งใสของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ปN พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามแบบรายงานมาตรฐานความโปร)งใสฯ 
ท่ีแต)ละสํานัก/กอง ได(จัดทําและนําเสนอต)อท่ีประชุม และในตัวชี้วัดท่ี ๒.๔ ให(ส)วนตรวจสอบภายใน สป. ไปเพ่ิม
ช)องทางการเผยแพร)ผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองต)อสาธารณะเพ่ือให(ค)าคะแนนเพ่ิมข้ึนและ
ตรวจสอบภายใน สป. ได(ส)งเอกสารเพ่ิมเติมแล(ว เพ่ือนําเข(าท่ีประชุมคณะกรรมการประเมินผลการจัดทํา
มาตรฐานความโปร)งใสฯ ในวันอังคารท่ี 29 กันยายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห(องประชุมสํานักตรวจ
ราชการและเรื่องราวร(องทุกข� ชั้น 5 อาคารดํารงราชานุภาพ สป. เพ่ือให(คณะกรรมการฯ ได(พิจารณาความ
เรียบร(อยอีกครั้งก)อนท่ีจะลงนามในแบบผลการประเมินมาตรฐานความโปร)งใสและตรวจสอบได(ของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจําปN พ.ศ. 2558 และ ศปท. จะได(จัดส)งให(สํานักงาน ก.พ. ต)อไป 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

4.2 ความก,าวหน,าในการจัดทํายุทธศาสตร%การส0งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓) (ศปท.) 
นายบพิธศร% ตามท่ีสํานักงานศูนย�ปฏิบัติการต)อต(านการทุจริตได(ดําเนินการจัดทํายุทธศาสตร�การ
ส)งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓) โดยได(สํารวจข(อมูล
ป\จจัยภายในซ่ึงจะสะท(อนถึงจุดแข็ง จุดอ)อน ของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยด(านคุณธรรม จริยธรรม
ตามองค�ประกอบของแนวคิด McKinsey’s 7 S และได(ศึกษาวิเคราะห�ป\จจัยภายนอกซ่ึงจะสะท(อนถึงโอกาส
และอุปสรรคของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยไปแล(วนั้น ในการนี้ ศปท. ได(จัดทํา (ร)าง) ยุทธศาสตร�การ
ส)งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ปN พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓   
 ท้ังนี้ ศปท. จะได(นําข(อมูลดังกล)าวนําเสนอต)อท่ีประชุมคณะทํางานจัดทํายุทธศาสตร�
การส)งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓) เพ่ือขอความ
คิดเห็นและคําแนะนําและจัดทําเปGนยุทธศาสตร�การส)งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓) เสนอขอความเห็นชอบคณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทยแล(วเผยแพร)ให(หน)วยงานในสังกัด สป.มท. ใช(ประกอบการพิจารณาเพ่ือกําหนดเปGน 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด(านการส)งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในแต)ละปNงบประมาณ และจัดทําแผนปฏิบัติ
งานตามยุทธศาสตร�การส)งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจําปNงบประมาณ 
พ.ศ. 255๙ ต)อไป 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 

/ระเบียบวาระท่ี 5 

 



๕ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่อง เพ่ือพิจารณา 
 ๕.๑ ข(อเสนอของ นายปริญญา  อุดมทรัพย� กรรมการจริยธรรมผู(ทรงคุณวุฒิประจํา

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ในการเชิญผู( เขียนบทความคอลัมน� “ซี 12” หนังสือพิมพ�ไทยรัฐ          
เปGนท่ีปรึกษาคณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

มติท่ีประชุม ขอบคุณ ซี 12 ท่ีมองเห็นความสําคัญของจริยธรรมกระทรวงมหาดไทย และได(นําไป
เผยแพร) 
 5.2 พลเอก ดร. บัณฑิต พิริยาสัยสันติ และมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นําเรียน 
รัฐมนตรีว)าการกระทรวงมหาดไทย ขอความอนุเคราะห�ให(นายฐากูร จิตตานุรักษ� นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตร�
ดุษฎีบัณฑิต ผู(ทําการศึกษาวิจัย เรื่อง “การบูรณาการหลักพุทธธรรม เพ่ือการพัฒนาตัวแบบจริยธรรม 
ข(าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย” ขอสัมภาษณ�เชิงสนทนากลุ)มผู(บริหารระดับนโยบายหรือผู(เชี่ยวชาญ   
ด(านจริยธรรมของกระทรวงมหาดไทย จํานวน 6 ท)าน  

มติท่ีประชุม รับทราบ และเปGนงานระดับนโยบายให( ปมท. มอบหมาย 

 5.3 การสรรหาคณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
แทนกรรมการผู(ดํารงตําแหน)งประเภทบริหารหรือประเภทอํานวยการท่ีเกษียณอายุราชการและได(รับ      
โปรดเกล(าฯ แต)งต้ังให(ไปดํารงตําแหน)งท่ีอ่ืน รวม 2 ท)าน 
  - ตามประกาศคณะกรรมการข(าราชการพลเรือน ลงวันท่ี 30 เมษายน 2558 
แต)งต้ังคณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานักปลัดกระทรวงมหาดไทย รวม 7 ท)าน แล(วนั้น เนื่องจากกรรมการ 
ในลําดับท่ี 2 นายวิบูลย� สงวนพงศ� เกษียณอายุราชการ ในวันท่ี 1 ตุลาคม 2558 และลําดับท่ี 3           
นายอภินันท� ซ่ือธานุวงศ� ได(รับ โปรดเกล(าฯ แต)งต้ังให(ไปดํารงตําแหน)งอธิบดีกรมท่ีดิน ต้ังแต)วันท่ี 1 ตุลาคม 
2558 เปGนต(นไป เพ่ือให(เปGนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด)วนท่ีสุด นร 1013.7/ว6 ลงวันท่ี 29 
พฤษภาคม 2555 เรื่องการแต)งต้ังคณะกรรมการจริยธรรมประจําส)วนราชการ 
  - ข(อ 1 กรรมการจริยธรรมพ(นจากตําแหน)งเม่ือ (3) พ(นจากการเปGนข(าราชการ 
พนักงานราชการ หรือลูกจ(างในสังกัดส)วนราชการนั้น 
  - ข(อ 3 ในกรณีท่ีตําแหน)งกรรมการจริยธรรมว)างลงก)อนครบวาระให(ส)วน
ราชการดําเนินการสรรหากรรมการจริยธรรม ตาข(อ 14 (2) แทนตําแหน)งท่ีว)างให(แล(วเสร็จภายใน 60 วัน 
(30 พ.ย.58) เว(นแต)ถ(าวาระการดํารงตําแหน)งเหลืออยู)ไม)ถึง 120 วัน จะไม)ดําเนินการสรรหากรรมการ
จริยธรรมตาม ข(อ 14 (2) แทนตําแหน)งท่ีว)างนั้นก็ได( 

มติท่ีประชุม รับทราบ ให(ฝKายเลขาฯ ดําเนินการคัดเลือกเลยโดยไม)ต(องรอให(มีคําสั่งแต)งต้ัง 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่อง อ่ืนๆ (ถ,ามี)  

   

เลิกประชุม   เวลา 15.15 น. 
 

 
 
 

(นางสาวมานิดา  จินดามาตย�) 
นักวิเคราะห�นโยบายและแผนชํานาญการ 

ผู(จดรายงานการประชุม 

(นายบพิธศร� ภาษิต) 
ผู(อํานวยการสํานักงานศูนย�ปฏิบัติการต)อต(านการทุจริต 

ผู(ตรวจรายงานการประชุม 


