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 คู่มือแนวทางในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ  ประจ าปี

งบประมาณพ.ศ. 2562 ฉบับนี ้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นคู่มือและแนวทางในการเฝ้าระวังและป้องกัน

การทุจริต ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 

ในการพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกัน และเสริมสร้างธรรมาภบิาลของหน่วยงานภาครัฐ ใหเ้ป็นไปตาม

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 พ.ศ.2560 - 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาระบบการป้องกันการทุจริตเชิงรุก  

 ส าหรับการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตของส านักงาน ป.ป.ท. จะใช้แนวทางในการป้องกัน

การทุจริต และป้องปรามการทุจริตผ่านการจัดตั้ง “คลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต”   

ภายใน ปปท.เขต ๑ - ๙ และ กลุ่มงานส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐ กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ 

เพื่อให้คลินิกดังกล่าว ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา แนะน า ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาการทุจริตให้กับภาครัฐ  

ส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐ ในด้านความรู้ ความเข้าใจ และการปฏิบัติตนภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน การยกระดับค่า CPI การบริหารความเสี่ยง และสนับสนุนงาน

บริการวิชาการต่อต้านการทุจริตให้แก่ทุกภาคส่วนที่ร้องขอ รวมทั้งท าการป้องปราม เข้าระงับยับยั้ง 

สกัดกันการทุจริตยั้งพื้นที่เป้าหมาย หรือบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการสอดส่อง 

สอบถาม เสนอแนะ และตัดวงจรการทุจริต พร้อมทั้งท าการพิจารณาส่งต่อข้อมูลข่าวสารทั้งหมด

เพื่อด าเนนิการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ ส านักงาน ป.ป.ท. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะท างาน       

สร้างระบบเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือแนวทาง  

ในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์และสามารถสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการเฝ้าระวังและป้องกัน       

การทุจริต แก่เจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ ของส านักงาน ป.ป.ท. ให้มีความรู้      

ความเข้าใจในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตให้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน เป็นไปในทิศทาง

เดียวกันทั้ง ส านักงาน ป.ป.ท. พร้อมทั้งช่วยพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกัน และเสริมสร้างธรรมาภิบาล

ของหน่วยงานภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามมติการประชุมคณะท างานสร้างระบบเฝ้าระวังและ

ป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลเกิดประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต และ

ป้องปรามการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรมภายใต้หลักคิด “ธรรมำภิบำลเข้มแข็ง ทุจริตในภำครัฐ

ลดลง” 

 

กลุ่มงำนส่งเสริมธรรมำภิบำลในภำครัฐ กองป้องกันกำรทุจริตในภำครัฐ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท)  
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บทน ำ 

ที่มำของโครงกำร 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘   ๒  ปี  ในกระบวนการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต ในยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ภาครัฐ ประเด็นที่ ๖ ที่ก าหนดให้ภาครัฐมีความโปร่งใสปลอดการทุจริตและประพ ติมิชอบ ทุกภาค

ส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ระยะที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖  - ๒๕๖๔  ในมิติการป้องกันการทุจริตได้ถูกก าหนดภายใต้ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต และยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มี

วัตถุประสงค์หลักคือ ๑  สังคมมีพ ติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง ๒  เกิดวัฒนธรรม 

ทางการเมือง Political Culture) มุ่งต่อต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน ๓  การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทัน

ด้วยนวัตกรรมกลไกลป้องกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และ ๔  ดัชนี

การรับรู้การทุจริต Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย มีคา่คะแนนในระดับที่สูงขึ้น 

ดังนั้น ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท  

โดยกลุ่มงานส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐ กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ จึงได้ด าเนินโครงการ 

“สร้ำงระบบเฝ้ำระวังและป้องกันกำรทุจริตเชิงรุกในหน่วยงำนภำครัฐ” ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 เพื่อขับเคลื่อนการท างานของ ส านักงาน ป.ป.ท. และ ปปท.เขต ๑ -  ในการสร้าง

นวัตกรรมการป้องกันการทุจริตที่จะส่งผลพัฒนากระบวนการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุก

ในหน่วยงานภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพ และก าหนดแนวทางในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริต

เชิงรุกแก่หน่วยงานภาครัฐให้เปนแนวทางเดียวกันทั่วประเทศ ึ่งคณะท างานได้มีมติในการสร้าง

ระบบเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ โดยท าการจัดตั้ง “คลินิกส่งเสริม 

ธรรมำภิบำลต่อต้ำนกำรทุจริต” ภายใน ปปท.เขต ๑ -  และ ส านักงาน ปปท.ส่วนกลาง ที่มีมิติ 

การท างานเชิงรุกใน ๓ ด้าน ดังนี ้

มิติที่ ๑ กำรป้องกันกำรทุจรติ  

๑. ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา แนะน า ช่วยเหลือแก้ไขป หาการทุจริตให้กับหน่วยงาน

ภาครัฐ และเจ้าหนา้ที่ภาครัฐ หรอืภาคประชาสังคม 

๒. ท าหน้าที่ส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐ ทั้งในด้านความรู้ ความเข้าใจ และการ

ปฏิบัติตนภายใต้หลักธรรมาภบิาล การป้องกันผลประโยชนท์ับ ้อน การยกระดับค่า CPI การบริหาร

ความเสี่ยงในองค์กร และจัดท าหลักสูตรรองรับในการศึกษาอบรม สัมมนาให้แก่ภาครัฐหรือ
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สนับสนุนภาคประชาสังคม พร้อมทั้งสนับสนุนงานบริการวิชาการต่อต้านการทุจริตให้แก่ทุกภาคส่วน

ที่รอ้งขอ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพผูถ้่ายทอด 

๓. ท าหน้าที่ก ากับและส่งเสริมการประเมิน ITA ตามมติ ครม. ร่วมกับหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง 

๔. ท าหน้าที่บริหารจัดการเครือข่ายภาครัฐ สร้างเครือข่ายใหม่ และพัฒนาศักยภาพ

เครอืข่ายเก่า 

๕. ท าหน้าที่ก ากับและขับเคลื่อนภารกิจการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

ในหน่วยงานภาครัฐ 

๖. ท าหนา้ที่สรา้งระบบเฝา้ระวัง และแจ้งเตือนการทุจรติให้แก่หน่วยงานภาครัฐ 

๗. ท าหนา้ที่รว่มขับเคลื่อนกับ ศปท. 

๘. ปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการให้ค าปรึกษาการตอ่ต้านการทุจริต ฯลฯ 

 มิติที่  กำรป้องปรำมกำรทุจรติ  

  ๑. คลินิกฯ จะต้องท าหน้าที่ในการรับข่าว/ข้อมูล/เบาะแส กรณีที่อาจสุ่มเสี่ยงหรือ

ส่อไปในทางทุจริตจากเครือข่ายภาคประชาสังคมหรือภาครัฐ เพื่อท าการวิเคราะห์ข่าว กรองข่าว 

และน าข้อมูลที่ได้มาจัดการพิจารณาตัดสินใจในการเข้าท าการป้องปรามการทุจริต 

  ๒. คลินิกฯ จะต้องท าหน้าที่ในการพิจารณาวิเคราะห์ เบาะแส ข้อมูล ข่าวสาร 

ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตาม มาตรา ๕๘/๒ และ 58/3 แหง่ พ.ร.บ.มาตรการฝ่ายบริหารฯ และ

สรุปรายงานผลการด าเนนิการ 

  ๓. คลินกิฯ จะต้องท าหน้าที่ในการท าการป้องปรามเข้าระงับยับยั้ง ตัดวงจรการทุจริต 

สกัดกั้นการทุจริตยังพื้นที่เป้าหมาย หรือบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หลังจากที่ท าการ

พิจารณาตัดสินใจที่จะเข้าท าการป้องปรามการทุจริต โดยท าการประสานข้อมูลทั้งด้านบุคคล เอกสาร 

ก่อนลงพื้นที่เป้าหมายเพื่อท าการสอดส่อง สอบถาม เสนอแนะ และตัดวงจรการทุจริต รวมทั้งท าการ

พิจารณาสง่ต่อข้อมูลข่าวสารหรือพยานหลักฐานทั้งหมด เพื่อด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 มิติที่  กำรประชำสัม ันธ 

  ๑. คลินิกฯ จะต้องท าหน้าที่ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลขา่วสารการท างาน 

ป้องกันฯ และป้องปรามฯ ที่ประสบผลส าเร็จเผยแพร่สูส่าธารณชนให้รับทราบ 

  ๒. คลินิกฯ จะต้องท าหน้าที่ในปฏิบัติการสื่อสารองค์กรทั้งภายในและภายนอก

องค์กร ในการเสริมสรา้งภาพลักษณ์ที่ดีและมุมมองเชงิบวกขององค์กร 
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  ๓. คลินิกฯ จะต้องท าหน้าที่ในการประสานการปฏิบัติกับสื่อสาธารณะทุกประเภท

เชน่ โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพมิพ์ สื่อออนไลน์ทุกชนิด ให้เข้ามามีสว่นร่วมในการตอ่ต้านการทุจริตและ

สนับสนุนภารกิจในการป้องกันการทุจริตกับ ส านักงาน ป.ป.ท. 

  ๔. งานมวลชนสัมพันธ์ และปฏิบัติการจติวิทยาในการตอ่ต้านการทุจรติ 

 ทั้ง ๓ มิติ คณะท างานประจ าคลินิกฯ ปปท.เขต ๑ -  และ กปก. ที่ได้รับการแต่งตั้ง       

จะต้องด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์และเปนไปตามแนวทางการด าเนินงาน โดยขับเคลื่อนผ่าน  

คลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ที่เปนเครื่องมือในการเชื่อต่อระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐ      

กับส านักงาน ป.ป.ท. ในการเฝา้ระวังป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหนว่ยงานภาครัฐต่อไป 
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ขันตอนกำรเฝ้ำระวังและป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำนภำครัฐ 

่ำนคลินิกส่งเสริมธรรมำภิบำลต่อต้ำนกำรทุจริต 

 

มิติที่ ๑ กำรป้องกันกำรทุจรติ : คลินิกส่งเสรมิธรรมำภิบำลต่อต้ำนกำรทุจริต  

¾ ท ำหน้ำที่ 
- ใหก้ารปรึกษาป หาที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตแกเ่จา้หน้าที่รัฐ ใหค้ าแนะน า ช่วยเหลือ ป หาต่าง ๆ 

เพื่อให้การปฏิบัติงานเปนไปตามหลักธรรมาภบิาล ปลอดจากการทุจริต 

- ให้การส่งเสริม และก ากับการประเมิน ITA ของส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า 

รวมทั้งใหค้ าปรึกษาแก่หน่วยงาน และเจา้หน้าที่รัฐในการประเมิน ITA 

- ให้การส่งเสริม และก ากับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กรของรัฐ รวมทั้ง 

ให้ค าปรึกษาแก่หนว่ยงาน และเจ้าหนา้ที่รัฐในการประเมินความเสี่ยงการทุจรติ 

- ให้ค าปรึกษา สนับสนุนการจัดอบรมสัมมนา และสนับสนุน “หลักสตรเสริมสร้ำงธรรมำภิบำล

ต่อต้ำนกำรทุจริต” แก่หน่วยงานและเจ้าหน้าที่รัฐเมื่อร้องขอเข้ารับการอบรมสัมนา หรือจัดอบรม

สัมมนาและประสงค์จะขอใช้หลักสูตรดังกล่าวแก่บุคลากรในสังกัด 

- จัดท าสถิติการให้บริการในแตล่ะเรื่องที่คลินกิฯ ด าเนนิการ 

¾ ขันตอนกำรติ ต่อ ให้ค ำปรก ำ 

๑. หน่วยงานภาครัฐสามารถติดต่อด้วยตนเองไปยังคลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลฯ      

ส านักงาน ป.ป.ท. ส่วนกลาง หรือส่วนภูมิภาคติดต่อ ปปท.เขต ๑ -  ทาง www.pacc.go.th  

ช่องทาง E-service แล้วเจา้หนา้ที่จะท าการตดิต่อกลับภายใน ๑ วันท าการ 

๒. เจ้าหน้าที่ประจ าคลินิกให้การปรึกษา โดยท าการสอบถามเรื่องที่จะท าการปรึกษา และ

บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามแบบ อร์มเบื้องต้น 

๓. หากเปนเรื่องที่ด าเนินการแล้วเสร็จในทันทีในขณะติดตอ่ เปนอันเสร็จภารกิจ  

๔. หากด าเนินการไม่แล้วเสร็จในทันทีจะพิจารณาให้เปนไปตาม “หลักเก ” และ

ด าเนนิการให้เปนไปตามก าหนดนัด ในเบือ้งตน้แจ้งทางวาจาหรอืใบแจ้งช่ัวคราว 

หมำยเหตุ : “หลักเก  กำร ิจำร ำ  ำเนินกำร 

๔.๑ หากเปนกรณีขอใช้หลักสูตรหลักประจ า ๑ วัน หรอื ๓ วัน  ใหค้ลินกิฯ แต่ละแหง่ก าหนด

วัน เวลา และแจ้งให้ผู้ติดต่อทราบถึงรายละเอียดหลักสูตร เกณ ์การออกประกาศนียบัตร พร้อมทั้ง

แจง้รายชื่อวิทยากร ประวัติ และเอกสารประกอบการบรรยายให้ผูต้ิดต่อทราบภายใน ๓ วันท าการ 
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๔.๒ หากเปนเรื่อง ITA  หรือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต หรือ CPI หรือเรื่องอื่น ๆ  

ที่เกี่ยวข้อง กรณีเชิ ไปเปนวิทยากร ให้คลินิกฯ แต่ละแห่งก าหนดวัน เวลา สถานที่ และแจ้งให้ 

ผูต้ิดต่อทราบ พร้อมทั้งแจง้รายชื่อวิทยากร ประวัติ และเอกสารประกอบการบรรยายใหผู้้ติดต่อทราบ

ภายใน ๓ วันท าการ 

๔.๓ หากเปนเรื่องปรึกษาป หาการทุจริต การด าเนินการตาม มาตรา ๕๘/1 มาตรา ๕๘/๒ 

มาตรา ๕๘/๓ ใหท้ าการวิเคราะหข์้อมูลในเบือ้งต้นและพิจารณาว่าจะด าเนินการป้องปรามการทุจริต

หรอืไม่ ใหแ้ล้วเสร็จภายใน ๓ - ๗  วัน และแจ้งให้ผูร้ับการปรึกษาทราบ ก่อนที่จะด าเนินการวางแผน

และลงป้องปรามการทุจริตต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

เข้าพบด้วยตนเอง หรอืติดต่อผา่นทางเว็บไ ต์ 

www.pacc.go.th ติดตอ่ E-service 

คลินิกส่งเสริมธรรมำภบิำลต่อต้ำนกำรทุจริต 

กองป้องกัน  และ ปปท เขต 1-9 

ปรก ำป หำที่เกี่ยวข้องกบักำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่รัฐ 

กำรประเมิน ITA 

กำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทจุริต 

สนับสนุนหลักสตรเสริมสร้ำงธรรมำภิบำลต่อตำ้นกำรทุจรติ 

ให้ค ำแนะน ำตำมแนวทำง 

กำรประเมิน ITA ที่ กต้อง 

แก่หน่วยงำนที่ร้องขอ 

ให้ค ำแนะน ำตำมแนวทำง 

กำรประเมินควำมเส่ียง 

แก่หน่วยงำนที่ร้องขอ 

สนับสนุนหลักสตรและวิทยำกร

แก่หน่วยงำนที่ร้องขอ 

ให้ค ำปรก ำป หำ 

แนะน ำ ปรับปรุง แก้ ข 

กำร  ำเนินงำนตำมหลัก

ธรรมำภิบำล 

บเหตุสงสัย ส่อทุจริต

ประสำนหน่วยงำนที่

เกี่ยวข้อง เ ่อลง นที่

ป้องปรำม สอ ส่อง 

เสนอแนะ 

สรุปรำยงำนกำรป้องปรำมกำรทุจริต 

ส่งต่อข้อมล ปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
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คลินิกส่งเสริมธรรมำภบิำลต่อต้ำนกำรทุจริต 

แบบรับค ำปรก ำ 

วันที่............เดือน......................พ.ศ.๒๕๖๒ 

ชื่อ สกุล ผูข้อรับการปรึกษา.......................................................................อายุ............................... 

หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน/เจา้หนา้ที่รัฐ................................................................................ 

อาชีพ.....................................ต าแหนง่.........................................สังกัด.......................................... 

สถานที่ท างาน............................................................ที่อยู่.............................................................. 

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

กำรให้ค ำปรก ำ 

กรณีที่เกีย่วข้องกบั   �  การประเมิน ITA     �  การบรหิารความเสี่ยงฯ    �  CPI      �  หลักสูตรฯ 

�  เรื่องที่ต้องการปรึกษา.................................................................................................. 

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

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

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

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

�  ขอเชิ เปนวิทยากร  หน่วยงาน....................................................................................

วันที่........................................เวลา................................สถานที่..................................................... 

จ านวนวิทยากรที่ต้องการ................คน เอกสารประกอบการบรรยาย.............................................. 

งบประมาณด าเนนิการ �  หนว่ยงานที่เชิ ด าเนินการให้............................................................ 

           �  ขอความอนุเคราะหเ์บิกจากจากต้นสังกัด ส านักงาน ป.ป.ท.  

  

(ตัวอย่ำง) 

หนา  |  ๖



คู่มือแนวทางในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หนา้  |  7 
 
 

คู่มอืแนวทางในการเฝ้าระวังและปอ้งกันการทุจรติเชงิรุกในหน่วยงานภาครัฐ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลการด าเนินการ  � แล้วเสร็จ    � ไม่แลว้เสร็จ / นัดเพิ่มเตมิวันที่.............................................. 

�  กรณีป หาที่เกี่ยวข้องกับป หาการทุจริต หรอืเหตุอันควรสงสัยส่อไปในทางทุจริต 

เร่องท่ีต้องกำรปรก ำป หำ แจ้งเบำะแส ร้องเรียน 

พร้อมเอกสารประกอบ จ านวน................................................แผน่  

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

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

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

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

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

�  ชื่อหนว่ยงาน/เจ้าหน้าที่รัฐ/ที่ประสงคจ์ะแจง้ขอ้มูลใหต้รวจสอบ/ร้องเรียน................................... 

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

กำร  ำเนินกำร �  ปรก ำแล้วเสรจ 

  �  ยัง ม่แล้วเสรจ ต้องท ำกำรขอข้อมลเ ิ่มเติม หรอขอ ยำน 

                                    เอกสำรเ ิ่มเติม หรอสอบปำกค ำเ ิ่มเติม 

�  ิจำร ำในเบองต้นแล้วเหนควร  ำเนินกำรลง นที่เ ่อป้องปรำม  

�  ิจำร ำในเบองต้นแล้วเปนกร ตีำม ม  

�  ไม่เปนไปตามก หมายว่าด้วยการอ านวยความสะดวกฯ 

�  เปนเหตุให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผูใ้ช้บริการหรอืประชาชน กรณี 

�  (๑  ใชดุ้ลยพินจิโดยสร้างภาระเกินสมควรหรอืเกินความจ าเปน  

�  (๒  มีการสั่งการหรอืด าเนินการตามอ านาจหน้าที่แล้วสง่ผล

กระทบก่อใหเ้กิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน  

�  (๓  ก าหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติที่เปนการสร้างภาระเกิน

สมควรหรอืเกินความจ าเปน 

�  (๔  ไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาอันสมควร 

�  (๕  ไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่มกี หมายก าหนด 

โดยไม่มีเหตุอันสมควร 

�  เปนเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรง 

�  ิจำร ำในเบองต้นแล้วเปนกร ตีำม ม   
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                                                                                                ผูร้ับเรื่อง 
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มิติที่  กำรป้องปรำมกำรทุจริต : คลินิกส่งเสรมิธรรมำภิบำลต่อต้ำนกำรทุจริต 

¾ มหีน้ำที่ 
รับข่าวสาร/ข้อมูล/เบาะแส ที่เกี่ยวข้องกับความสุ่มเสี่ยง หรือส่อไปในทางทุจริตจากเครือข่าย

ภาครัฐ หรือภาคส่วนอื่น ๆ และน าข่าวสาร/ข้อมูล/เบาะแส ที่ได้มาท าการวิเคราะห์ข่าว กรองข่าว 

ว่าข้อมูลที่ได้นั้น 

๑. มีลักษณะที่สุม่เสี่ยงหรอืส่อไปในทางทุจริตหรอืไม่  

๒. เปนการพยายามท าความผิดตอ่ต าแหน่งหน้าที่ราชการหรอืไม่  

๓. เปนการกระท าความสุ่มเสี่ยงต่อการทุจรติที่อยู่ระหว่างด าเนินการหรอืไม่  

๔. มีพ ติการณท์ี่อาจกระท าการทุจริตส าเร็จแลว้หรือไม่ 

๕. อาจเปนความผิดตอ่ต าแหน่งหน้าที่ราชการหรอืไม่ 

๖. เปนการด าเนินการตาม มาตรา ๕๘/  หรอื มาตรา ๕๘/๒ หรอื มาตรา ๕๘/๓ หรอืไม่ 

7. กรณีอื่น ๆ 

หากพบว่า ข่าวสาร/ข้อมูล/เบาะแส ที่ได้รับมานั้นเข้าข่ายกรณี ตาม ข้อ ๑ - ๘ คณะท างานคลินิกฯ

จะต้องด าเนินการวางแผน พิจารณา ตัดสินใจในการเข้าท าการป้องปรามการทุจริตยังพื้นที่เป้าหมาย 

เพื่อระงับยับยั้งการทุจริต ตัดวงจรการทุจริต หรือท าการแจ้งเตือนการและเฝ้าระวังด าเนินการนั้น ๆ 

โดย 

  ๑. ท าการแสวงหาข้อมูลหรือแสวงหาข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานนั้น ๆ 

หรือท าการลงพื้นที่บูรณาการกับทุกภาคส่วนในการแสวงหาข้อมูลหรือแสวงหาข้อเท็จจริง เพื่อให้

ทราบถึงลักษณะพ ติการณ์ที่เกิดขึ้น ว่าส่อไปในทางทุจริตหรือสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตหรอืไม่ 

๒. หากพบว่ามีพ ติการณ์ที่ส่อไปในทางทุจริต หรือสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริต ให้รีบแจ้ง

ต้นสังกัดให้รับทราบและเข้าท าการเสนอแนะ ให้ต้นสังกัด/เจ้าของโครงการ/ผู้ด าเนินการท าการแก้ไข 

ปรับปรุง การด าเนินงานที่ส่อไปในทางทุจริตนั้น ก่อนที่จะด าเนินงานแล้วเสร็จหรือเบิกจ่ายงบประมาณ 

เพื่อใหด้ าเนินการเปนไปตามหลักธรรมาภบิาล และแจง้แนวทางการด าเนินงานที่ถูกต้อง  

ในการป้องปรามการทุจริตนั้น บางกรณีจะต้องท าการบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง โดยท าการประสานข้อมูลทั้งด้านบุคคล เอกสาร ก่อนลงพืน้ที่เป้าหมายเพื่อท าการสอดส่อง 

สอบถาม เสนอแนะ และตัดวงจรการทุจริต รวมทั้งท าการพิจารณาส่งต่อข้อมูลข่าวสารหรือ

พยานหลักฐานทั้งหมด เพื่อด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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๓. ท าการแจ้งเตือนว่าจะมีการเฝ้าระวังการทุจริต ในการด าเนินงานตามที่ได้

ด าเนินการแล้วตามข้อ ๑. และ ข้อ ๒. ไปยังต้นสังกัด/เจ้าของโครงการ/ผู้ด าเนินการ ให้รับทราบ    

แต่หากพบว่าเปนการด าเนินงานที่มีการกระท าความผิดส าเร็จแล้วให้แจ้งให้ ต้นสังกัด/เจ้าของ

โครงการ/ผู้ด าเนินการ ทราบว่าจะต้องเข้าสู่กระบวนการปราบปรามการทุจริต การด าเนินการทาง

วินัย อา า และละเมดิ ึ่งเปนการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป 

 ข้อก หมำย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องปรำมกำรทุจรติ  

 ๑. พระราชบั ัติมาตรการฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๕๑ 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๒๔ มาตรา ๕๑ ๒  ๓/๑  และ ๕   มาตรา ๕๘/  มาตรา ๕๘/๒ 

มาตรา ๕๘/๓ มาตรา ๖๑ ๑  และ ๓  

 2. มติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่องมาตรการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตและประพ ติมิชอบในระบบราชการ 

 3. พระราชก ษ ีกาว่าด้วยหลักเกณ แ์ละวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ 

 4. พระราชบั ัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒  

  

หนา  |  



คู่มือแนวทางในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หนา้  |  11 
 
 

คู่มอืแนวทางในการเฝ้าระวังและปอ้งกันการทุจรติเชงิรุกในหน่วยงานภาครัฐ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

น ข้อ  
ส น      กลุ่มงานป้องกันฯ ปปท. เขต             

   ปป ๐๐๑๗/ น            ๒๕     

เ อ    รายงานผลการด าเนนิการป้องกันการทุจริต/ป้องปรามการทุจริต และรับเรื่องเกี่ยวกับการทุจริต 

เรียน  เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.  

. เ อ เ       
     ส านักงาน ป.ป.ท. ได้ด าเนินการจัดตั้ง“คลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต 

ปปท.เขต ๑ - ๙ และ กปก.” เพ่ือด าเนินมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ และ
ประสานงานกับศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต และท าหน้าที่  
ให้ค าปรึกษาปัญหาการทุจริต และรับข้อมูลข่าวสาร ข่าวลับ และเบาะแสการทุจริตในพ้ืนที่ รวมทั้งประสาน
การปฏิบัติในการลงพ้ืนที่หรือเป้าหมาย ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจจะมีการทุจริตเกิดขึ้นเพ่ือป้องปราม
และแก้ไขปัญหาการทุจริต หรือระงับยับยั้งการทุจริตก่อนที่จะมีการทุจริตเกิดขึ้น  

. ข้อเ  
      เ อ   คลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ปปท.เขต  ได้รับ

ข้อมูลข่าวสารจาก ( เครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต ปปท.เขต  (จ. ) 
หรือจาก  เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/เครือข่ายภาครัฐ ) ชื่อ  สกุล  อายุ  
บัตรประจ าตัวประชาชนเลขที่       เมื่อวันที่  เดอืน  พ.ศ.  หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้
ติดต่อ  ขอ เ น  

 ข้อ ้อ เ น ระบุพฤติการณ์ เบาะแสให้ตรวจสอบหรือร้องเรียน  
น น xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx อ น นxxxxxxxxxxxxx อาจมีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
โต๊ะ - เก้าอ้ี นักเรียน จ านวน  ชุด งบประมาณ  บาท ไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุ โดยมีการน า
โต๊ะ - เก้าอ้ี มาไว้ ณ โรงเรียนฯ ก่อนที่จะด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ และส่อไปในทางทุจริต 
  เ ข   
  ๑) คลินิกฯ ได้ประสานการปฏิบัติไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอทราบ
ข้อเท็จจริงและขอเอกสารพยานหลักฐานดังนี้ 
   - ตามหนังสือ ปปทเขต  ที่ ปป ๐๐ /  ลงวันที่  พฤษภาคม 
๒๕  ส่งไปยัง ผู้อ านวยการโรงเรียน  เพ่ือลงตรวจสอบข้อมูลตามข้อร้องเรียนดังกล่าวในวันที่   
พฤษภาคม ๒๕  ว่ามีการน า โต๊ะ - เก้าอ้ี มาไว้ ณ โรงเรียนฯ ก่อนที่จะด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
ตามระเบียบพัสดุหรือไม่อย่างไร และโรงเรียนฯ ได้มีหนังสือ ที่ ศธ ๐ /  ลงวันที่   พ.ค.๒๕  
มอบส าเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ปรากฎตามเอกสารแนบจ านวน ๑ ชุด 
  

(ตัวอย่ำง) 
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   - ตามหนังสือ ปปทเขต  ที่ ปป ๐๐ /  ลงวันที่  พฤษภาคม 
๒๕  ส่งไปยัง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่  เขต   เพ่ือประสานการปฏิบัติไปยังโรงเรียน   
ในการลงตรวจสอบข้อมูลตามข้อร้องเรียนดังกล่าวในวันที่   พฤษภาคม ๒๕  ว่ามีการน าโต๊ะ - เก้าอ้ีมาไว้ 
ณ โรงเรียนฯ ก่อนที่จะด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุหรือไม่อย่างไร 
  ๒) จากการด าเนินการตามข้อ ๑.) ในการลงพ้ืนเพ่ือรับทราบข้อมูล โดยมีผู้แทน
ส านักงานเขตพ้ืนที่  เขต   ร่วมรับทราบข้อมูลด้วย และพบว่า โรงเรียนฯ ได้มีการสั่งซื้อโต๊ะ - เก้าอ้ี 
นักเรียน จ านวน  ชุด และน ามาไว้ยังโรงเรียนฯ แล้ว ตามที่มีการร้องเรียน แต่ยังไม่ได้ด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้างตามระเบียบพัสดุแต่อย่างใด เนื่องจากงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง เขตพ้ืนที่  เขต  ยังไม่ได้
โอนเงินงบประมาณ มายังโรงเรียนแต่อย่างใด จึงไม่สามาร จัดซื้อจัดจ้างได้  ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือโรงเรียน

 ที่ ศธ /  ลงวันที่  พฤษภาคม ๒๕  ที่ได้มอบส าเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัด
จ้าง ในเอกสารดังกล่าวพบ ส าเนาใบส่งของ หจก.  (ส านักงานใหญ่) เลขที่  ม.  ต.  อ.  
จ.  เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี  เล่มที่   เลขที่  ไม่ระบุวันที่ส่งของ (มีนาง  ระบุ
ชื่อว่าเป็นผู้ส่งของ) แต่ได้รับการยืนยันจาก  นาย  หัวหน้างานอาคารส านที่ ว่าได้รับของ 
วันที่  เมษายน ๒๕  (กรณีดังกล่าวจึงอาจเป็นการน าสินค้ามาไว้ที่โรงเรียนก่อนที่จะมีการจัดซื้อจัดจ้าง 
( เนน อ ้ เ อ เ น เนน เอ ส ้อน

อ สอ น  แต่กรณีดังกล่าวยังไม่ได้ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณและด าเนินการตรวจรับแต่
อย่างใด) 
  ) ปปท.เขต  ได้มีหนังสือที่ ปป /  ลงวันที่  กันยายน ๒๕  
เรื่อง ขอทราบข้อเท็จจริงและขอเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม ึงส านักงานเขตพ้ืนที่   เขต  ว่าได้
ด าเนินการสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวแล้วหรือไม่ อย่างไร และ หนังสือที่ ปป ๐ /๒  ลงวันที่ 

 กันยายน ๒๕  เรื่อง ขอทราบข้อเท็จจริงและขอเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม ึงโรงเรียน   
เพ่ือขอทราบข้อเท็จริงเพิ่มเติมว่ามีการด าเนินการจัดซื้อจ้างครุภัณ ์ดังกล่าวต่อหรือไม่ 
  ) โรงเรียน  ได้มีหนังสือที่ ศธ /  ลงวันที่  กันยายน ๒๕  
เรื่อง ขอทราบข้อเท็จจริงและขอเอกสารหลักฐานเพ่ิม ซึ่งโรงเรียน  ได้ชี้แจงข้อเท็จจริง ดังนี้  
๑. การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณ ์โต๊ะ เก้าอ้ี จ านวน  ชุด โรงเรียนไม่ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากยังไม่มี
เงินงบประมาณ ๒.การจัดซื้อสมุด จ านวน ๑๒ ชุด โรงเรียนไม่ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งสมุดเป็นสมุด
บันทึกความดีและบันทึกการอ่าน ผู้ปกครองเป็นผู้ที่จ่ายเงินในการซื้อเอง แต่ได้มอบเงินค่าสมุดดังกล่าวให้
โรงเรียนเก็บไว้รอการจ่าย โดยมีมติเห็นชอบจากคณะกรรมการส านศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียน  
ครั้งที่ /๒๕  วันที่  มีนาคม ๒๕  
  ๕) ส านักงานเขตพ้ืนที่  เขต ได้มีหนังสือที่ ศธ ๐ /  ลงวันที่  
กันยายน ๒๕  เรื่อง ขอทราบข้อเท็จจริงและขอเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงว่า ตามกรณี
ร้องเรียนโรงเรียน  ในการจัดซื้อโต๊ะ เก้าอ้ีนักเรียน จ านวน  ชุด ผู้บริหารได้เห็นชอบและอนุมัติ
โครงการมอบเจ้าหน้าที่พัสดุด าเนินการจัดหาหัวหน้าพัสดุได้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะ
ครุภัณ ์โต๊ะ เก้าอ้ี และในวันที่  เมษายน ๒๕  ห้างหุ้นส่วน  อุปกรณ์ ( ) ได้จัดส่งโต๊ะเก้าอ้ี
ตัวอย่างพร้อมเอกสารเสนอราคามาให้โรงเรียน คณะกรรมการตรวจคุณลักษณะได้พิจารณาร่วมกันว่าตัวอย่าง
โต๊ะ เก้าอ้ี นักเรียนเป็นไปตามคุณลักษณะของ สพฐ. ก าหนด แต่โรงเรียนยังไม่มีงบประมาณในการจัดซื้อ 
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ทางโรงเรียนจึงได้ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อโต๊ะ เก้าอ้ี นักเรียนและได้แจ้งผู้ขายมารับสินค้าตัวอย่าง
คืน และได้คืนสินค้าตัวอย่างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และกรณีร้องเรียนการจัดซื้อสมุดจ านวน  ชุด ได้แก่ 
สมุด  ในราคาเล่มละ  บาท ทางโรงเรียนได้เป็นผู้ประสานในการจัดหาโดยให้ผู้ปกครองเป็นผู้ซื้อ เล่มละ 

 บาท รวมเป็นเงิน  บาท ต่อคน โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการภาคี  าย ซึ่งในประเด็นที่
กล่าวหาว่าจัดซื้อไม่เป็นไปตามระเบียบของทางราชการน้ัน ทางส านศึกษาไม่ได้เป็นผู้จัดซื้อเป็นแค่ผู้ประสาน 
ผู้ปกครองนักเรียนเป็นผู้จัดซื้อ ส ส นข้อเ เ น
เ น เ อ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ) 

 ข้อ  
คลินิกส่งเสริมฯ ปปท.เขตxxx ได้ท าการแสวงหาข้อมูลข่าวสารในเบื้องต้นตามข้อ ๒ 

และได้ด าเนินมาตรการป้องกันและป้องปรามการทุจริตผ่านกลไกการขับเคลื่อนคลินิกส่งเสริมฯ เพื่อระงับ
ยับยั้ง และป้องปรามการทุจริต และด าเนินงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งกรณีในการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้างต้น ในเบื้องต้นพบว่ายังมิได้มีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเบิกจ่ายงบประมาณแต่อย่างใด ประกอบกับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่  เขต  ได้ด าเนินการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นแล้วไม่ปรากฏว่ามีการจัดซื้อจัดจ้าง 
หรือเบิกจ่ายงบประมาณตามข้อร้องเรียนแต่อย่างใด และมีความเห็นยุติเรื่อง ดังนั้น ในการด าเนินการของ
คลินิกส่งเสริมฯ ท าให้สามาร  “ระงับยับย้ัง และป้องกันพฤติการณ์ที่อาจส่อไปในทางไม่ถูกต้องตามหลัก
ธรรมาภิบาล” ซึ่งถือว่าการลงพื้นที่เพื่อป้องปรามการทุจริตดังกล่าว สามารถระงับยับยั้งการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่อาจส่อว่าไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ได้ผลเป็นรูปธรรม  

แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากเป็นกรณีการส่งเรื่องร้องเรียจากเครือข่ายภาคประชาสังคมฯ 
ของคลินิกฯ ปปท.เขต  ขอ เ น  ที่ได้แจ้งเบาะแส ข้อมูลข่าวสารมีลักษณะเป็นร้องเรียน
อันเป็นการด าเนินการตามมาตรา ๒  แห่ง  พ.ร.บ.มาตรการของ ายบริหารฯ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ที่จะต้อง
ด าเนินการแสวงหาพยานหลักฐาน ว่าที่มีข้อเท็จจริงเพียงพอที่จะด าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงต่อไปหรือไม่  
และเป็นการรับเรื่องผ่านคลินิกฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ปปท.เขต  อน น  
ซึ่งเป็นวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๒๕ ๑ 
มีผลบังคับใช้ ดังนั้นการรับเรื่องดังกล่าว จึงไม่ขัดต่อมติการประชุมของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ครั้งที่ ๕๒/๒๕ ๑ 
เมื่อวันที่ ๒  กรกฎาคม ๒๕ ๑ เรื่องแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ในการพิจารณารับเรื่อง
ร้องเรียนภายหลังพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ 
มีผลบังคับใช้ และมติการประชุมของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ครั้งที่ ๕ /๒๕ ๑ เมื่อวันที่ ๑  สิงหาคม ๒๕ ๑ 
เรื่องแจ้งเวียนมติคณะกรรมการ ป.ป.ท.ครั้งที่ ๕ /๒๕ ๑ ระเบียบวาระที่ .๙ และบันทึกข้อความ 
ที่ ปป ๐๐๐ /ว  ลงวันที่ ๒  สิงหาคม ๒๕ ๑ เรื่อง การปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ ป.ป.ท. เกี่ยวกับ
การรับเรื่องร้องเรียน จึงเห็นควรออกเลขส านวนเพ่ือด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป เ น  

น ้ เนน เสนอส ข้อเ น น ้
ส น น เ อ เนน อ  
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๔. ข้อเสนอ 
.๑ หากเห็นชอบโปรดด าเนินการตามข้อ .                      

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
 
 
ลงชื่อ 

( ) 
นักวิชาการยุติธรรมช านาญการ 

 
๕. ความเห็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้น................................................................................ .......... 

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

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

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

. ความเห็นผู้อ านวยการส านัก............................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................ 
............................................................................................................................. ............................................ 
.........................................................................................................................................................................  
 

๗. ความเห็นผู้ช่วยเลขาธิการฯ........................................................................ ...................... 
........................................................................................................................................... .............................. 
.................................................................................................... .....................................................................  
............................................................................................................................. ............................................ 
 

. ความเห็นรองเลขาธิการฯ................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................ 
............................................................................................................................. ............................................ 
.........................................................................................................................................................................  
 

๙. ความเห็นเลขาธิการฯ.............................................................................................. ......... 
............................................................................................................................. ............................................ 
.........................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................ 
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ที่ ปป ๐๐ /              ปปท.เขต  
               /  นนหน้าเมือง  ต าบลในเมือง 
              อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  ๐๐๐๐ 

                พฤษภาคม   ๒๕ ๑ 

เรื่อง  การลงพ้ืนที่เพ่ือรับทราบข้อมูล 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียน  

อ้าง ึง   

  ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต  (ปปท.เขต ) มีภารกิจในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งต้องด าเนินการตามค าสั่งที่อ้าง ึง ซึ่งคลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาล
ต่อต้านการทุจริต ปปท.เขต   และศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมในการป้องกันการทุจริต 
ปปท. เขต  ได้รับรายงานการข่าว และตามที่ปรากฎข้อมูลเป็นข่าวจากส านักข่าว  กรณีมีเหตุอันควร
สงสัยการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณ ์โต๊ะเก้าอ้ี จ านวน  ชุด และสมุด จ านวน  ชุด ที่อาจมีการ
ด าเนินการไม่เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด หรือไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

  ดังนั้น ปปท.เขต  จึงขอประสานการปฏิบัติมายังท่านเพ่ือเข้ารับทราบทราบข้อมูลในการ
จัดซื้อจัดจ้างกรณีดังกล่าวใน นอ xx xx เ xx.xx น เป็นต้นไป 
ณ  (ที่เกิดเหตุ) โดยขอให้ท่านและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมชี้แจงในกรณีดังกล่าว พร้อมนี้ ขอให้
ท่านจัดเตรียมส าเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดของโครงการดังกล่าวด้วย ในการนี้ 
ปปท.เขต  ได้มอบหมายให้คลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาล ปปท.เขต  ประสานการปฏิบัติเพ่ือเข้ารับทราบ
ข้อมูลดังกล่าวจักขอบคุณมาก 

ขอแสดงความนับ ือ 
 
 

                       ( ) 
                            ผู้อ านวยการส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต  

 

คลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ปปท. เขต  
โทร. ๐   
โทรสาร ๐  
ผู้ประสานงน นาย/นาง/นางสาว   

ตัวอย่ำง  
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ภำค นวก 

ข้อก หมำย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับกำรป้องปรำมกำรทุจริต 

1. ระรำชบั ัติมำตรกำรฝำยบรหิำรในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต   

และที่แก้ ขเ ิ่มเติม 

มาตรา ๒๔ การกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐว่ากระท าการหรือเกี่ยวข้องกับการกระท าการ

ทุจริตในภาครัฐ จะท าด้วยวาจาหรือท าเปนหนังสือก็ได้ ในกรณีที่กล่าวหาด้วยวาจา ใหพ้นักงาน ป.ป.ท. 

หรือเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. บันทึกค ากล่าวหาและจัดให้ลงลายมือชื่อผู้กล่าวหาในบันทึกการกล่าวหานั้นไว้

และในกรณีที่ผู้กล่าวหาไม่ประสงค์จะเปดเผยตน ห้ามไม่ให้พนักงาน ป.ป.ท. หรือเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. 

เปดเผยชื่อหรือที่อยู่ รวมทั้งหลักฐานอื่นใดที่เปนการส าแดงตัวของผู้กล่าวหาในกรณีที่กล่าวหา 

เปนหนังสือ ผู้กล่าวหาจะต้องลงช่ือและที่อยู่ของตน แต่หากผู้กล่าวหาจะไม่ลงช่ือและที่อยู่ของตนต้อง

ระบุพ ติการณ์แห่งการกระท าของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ึ่งถูกกล่าวหาและพยานหลักฐานเบื้องต้นไว้ให้

เพียงพอที่จะด าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงต่อไปได้ 

มาตรา ๕๑  

(๒  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐอื่นที่เกี่ยวข้องกับ

การป้องกันและแก้ไขป หาการทุจริต 

(๓/๑  ด าเนินการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมตลอดทั้งรณรงค์ให้ความรู้ต่อต้าน หรือชี้เบาะแสรวมทั้ง

เสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมเกี่ยวกับความ ื่อสัตย์สุจริตทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน 

(๕  จัดให้มีหรือให้ความร่วมมือกับองค์กรอื่นในการศึกษาอบรมและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับ

การป้องกันและแก้ไขป หาการทุจริต 

มาตรา 58/  ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณาด าเนินการตามมาตรา 

 2  โดยเร็ว 

 เมื่อปรากฏว่าก หมาย ก  ข้อบังคับ หรือมาตรการใดล้าสมัย ขาดประสิทธิภาพ หรือ

ขาดการบังคับใช้อย่างทั่วถึงเปนช่องทางให้เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการทุจริตในภาครัฐ หรือเปนเหตุให้

เจา้หน้าที่ของรัฐไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดีต่อราชการได้ 

2  เมื่อปรากฏว่าการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐไม่บรรลุผล 

เพราะไม่มีก หมาย ก  ระเบียบ หรอืข้อบังคับเกี่ยวกับวินัย หรอืมาตรการที่จ าเปน 
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มาตรา ๕๘/๒ เมื่อความปรากฏว่าหน่วยงานของรัฐใดมีวิธีปฏิบัติหรือการด าเนินงานที่มี

ลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ให้ส านักงานแจ้งให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบเพื่อด าเนินการ

ปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

(๑  ไม่เปนไปตามก หมายว่าด้วยการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุ าตของทาง

ราชการ 

(๒  เปนเหตุให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้ใช้บริการหรือประชาชน ทั้งนี้ตามหลักเกณ ์และ

วิธีการที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. ก าหนด 

(๓  เปนเหตุใหเ้กิดความเสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรง 

ในกรณีตาม ๑  หากส านักงานเห็นว่ามีเหตุอันสมควร ใหส้ านักงานแจ้งคณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชการทราบ เพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป 

เมื่อได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ต้องสั่งการให้มีการตรวจสอบ

และด าเนินการ แล้วแจ้งผลการด าเนินการให้ส านักงานทราบภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  

หากจะต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไขต้องก าหนดระยะเวลาที่จะด าเนินการแล้วเสร็จให้ส านักงานทราบ

ด้วย ในกรณีที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐไม่ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในก าหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มี

เหตุอันสมควร ให้ส านักงานรายงานคณะกรรมการ ป.ป.ท. เพื่อพิจารณาด าเนินการตามมาตรา ๑๗ 

๑  หรือ ๒  ต่อไป ทั้งนี้หากกรณีใดมีลักษณะส่อไปในทางทุจริตในภาครัฐให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. 

รายงานใหค้ณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ เพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ตอ่ไป 

มาตรา ๕๘/๓ ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. หรือส านักงานพบว่าการด าเนินโครงการใด 

มีการก าหนดวงเงินสูงเกินที่เปนจริงหรือไม่คุ้ มค่า ให้แจ้งให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อ

ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป 

มาตรา ๖๑ 

การไต่สวนข้อเท็จจริง การแสวงหาข้อมูล และการรวบรวมพยานหลักฐาน 

๓  การด าเนินการอื่นใดอันจ าเปนแก่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามพระราชบั ัตินี้ 

2. มำตรกำรป้องกันและปรำบปรำม กำรทุจริตและประ ติมิชอบในระบบรำชกำรมติ

ค ะรัฐมนตร ีเม่อวันที่  มีนำคม  

ข้อ  ในกรณีที่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพ ติมิชอบของข้าราชการ หรือ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ส่วนราชการต้นสังกัดด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นให้แล้วเสร็จภายใน 

 วัน แล้วรายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าส่วนราชการและรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพื่อรับทราบทันที 

และให้พิจารณาด าเนินการทางวินัยหรือทางอา าโดยเร็ว ึ่งจะต้องให้แล้วเสร็จภายใน 3  วัน         
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ในระหว่างนี้ให้รายงานความคืบหน้าในการด าเนินการต่อหัวหน้าส่วนราชการหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด 

เพื่อทราบเปนระยะตามความเหมาะสม 

กรณีที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่ามีเหตุน่าเชื่อถือ และเปนกรณีที่ท าใหเ้กิดความเสียหาย

แก่ราชการหรือท าให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน แม้ผลการตรวจสอบยังไม่อาจสรุปความผิดได้

ชัดเจนถึงขั้นชี้มูลความผิด ให้พิจารณาปรับย้ายข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง ไปด ารง

ต าแหน่งอื่นเปนการช่ัวคราว เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและป้องกันการกระท าที่อาจมีผลต่อ 

การตรวจสอบโดยเร็ว และในกรณีที่เปนเรื่องร้ายแรงหรือมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและไว้วางใจของ

ประชาชน ใหเ้สนอใหม้ีการย้ายหรือโอนไปแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งในอัตราก าลังช่ัวคราวเปนกรณีพิเศษ

ในส านักนายกรัฐมนตร ี

ข้อ 2 ในกรณีที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่ามีหลักฐานควรเชื่อได้ว่าสามารถสรุปความผิด

ได้ชัดเจนถึงขั้นชี้มูลความผิด ให้ส่วนราชการต้นสังกัดด าเนินการทางวินัยต่อข้าราชการ และเจ้าหน้าที่

ของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดโดยเร็ว และให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการและรัฐมนตรีเจ้าสังกัด  

เพื่อทราบความคืบหน้าและเร่งรัดการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ ทั้งนี้ อาจพิจารณาให้ข้าราชการหรือ

เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นออกจากราชการไว้ก่อนหรือออกจากต าแหน่งก็ได้ตามความจ าเปนและเหมาะสม 

และในกรณีที่พบว่ามีความเกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดทางอา าด้วย ให้ส่งเรื่องให้หน่วยงาน  

ของรัฐที่มหีน้าที่รับผดิชอบเพื่อพิจารณาด าเนินคดีโดยทันที 

 กระบวนการพิจารณาด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เปนไปตามก หมาย ก  และระเบียบ 

ที่เกี่ยวข้องตามปกติ แต่ให้เร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วโดยพิจารณาจัดล าดับตามความส าคั  

ความสนใจของประชาชน และมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึน้ 

ในกรณีที่เปนการกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ ราชการ หรือเปนความผิดทางวินัย 

อย่างร้ายแรง แต่ไม่ถึงขั้นให้ปลดออกจากราชการหรือไล่ออกจากราชการ ให้ส่วนราชการต้นสังกัด

ด าเนินการปรับย้ายจากต าแหน่งเดิม และหา้มปรับย้ายกลับไปด ารงต าแหน่งหน้าที่ในลักษณะเดิม หรือ

แต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งสูงขึ้นภายในเวลา 3 ปี นับแต่วันที่มกีารลงโทษทางวินัย 

ข้อ 3 การปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล หรือคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ท าให้ 

การปฏิบัติราชการเกิดความล่าช้าหรือไม่มีประสิทธิภาพ ึ่งท าใหเ้กิดความเสียหายแก่ราชการ หรือท า

ให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน ให้ถือเปนกรณีที่ต้องพิจารณาให้มีการย้ายหรือโอนไปแต่งตั้งให้

ด ารงต าแหน่งอื่นตามข้อ  วรรคสองด้วย   

ข้อ  ให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดให้มีมาตรการคุ้มครองพยาน หรือผู้ให้

ข้อมูลหรือเบาะแสในการตรวจสอบอย่างเหมาะสม เพื่อให้การได้รับข้อมูลและหลักฐานในการ

ด าเนินการต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการทุจริตและประพ ติมิชอบเปนไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในกรณี 
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ที่ตรวจสอบพบว่ามีการจงใจให้ข้อมูลเพื่อใส่ร้ายหรือบิดเบือนข้อมูลเพื่อให้มีการด าเนินการ ที่เปน

ผลร้ายต่อบุคคลอื่น ใหพ้ิจารณาด าเนินการลงโทษบุคคลดังกล่าวอย่างเด็ดขาดด้วย 

ข้อ 5 ใหค้ณะรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ยึดถือ

ปฏิบัติตามหลักเกณ น์ีโ้ดยเคร่งครัดตั้งแต่บัดนีเ้ปนต้นไป 

3. ระรำชก ีกำว่ำ ้วยหลักเก และวิธีกำรบรหิำรกิจกำรบ้ำนเมองที่ ี 2546 

วันที่  ตุลำคม    

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 

ใหป้ระกาศว่า  โดยที่เปนการสมควรก าหนดหลักเกณ แ์ละวิธีการบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดี  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนู แห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับ

มาตรา ๓/๑ และมาตรา ๗๑/๑ ๕  แห่งพระราชบั ัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

ึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบั ัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  ( บับที่ ๕  พ.ศ. ๒๕๔๕  

จงึทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ใหต้รา พระราชก ษ ีกาขึน้ไว้ ดังต่อไปนี ้ 

มาตรา ๑ พระราชก ษ ีกานี้เรียกว่า“พระราชก ษ ีกาว่าด้วยหลักเกณ ์และวิธีการบริหาร

กิจการบ้านเมอืงที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖”  

มาตรา ๒ พระราชก ษ ีกานีใ้หใ้ช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนต้นไป 

มาตรา ๓ การปฏิบัติตามพระราชก ษ ีกานี้ในเรื่องใดสมควรที่ส่วนราชการใดจะปฏิบัติ

เมื่อใด และจะต้องมีเงื่อนไขอย่างใด  ใหเ้ปนไปตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนดตามข้อเสนอแนะของ ก.พ.ร.  

มาตรา ๔ ในพระราชก ษ ีกานี ้ 

“ส่วนราชการ” หมายความว่า ส่วนราชการตามก หมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง 

กรม และหน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่ในก ากับของราชการฝ่ายบริหารแต่ไม่รวมถึงองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น  

“รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึน้โดยพระราชบั ัติหรอืพระราชก ษ ีกา  

“ข้าราชการ” หมายความรวมถึงพนักงาน ลูกจา้ง หรอืผูป้ฏิบัติงานในส่วนราชการ  

มาตรา ๕ ใหน้ายกรัฐมนตรรีักษาการตามพระราชก ษ ีกานี ้

หมว   ๑ 

กำรบรหิำรกิจกำรบ้ำนเมองที่ ี 

มาตรา ๖ การบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ด ีได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ดังต่อไปนี ้

(๑  เกิดผลประโยชน์สุขของประชาชน  

(๒  เกิดผลสัม ทธิต่อภารกิจของรัฐ  
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(๓  มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  

(๔  ไม่มีขัน้ตอนในการปฏิบัติงานเกินความจ าเปน  

(๕  มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการใหท้ันต่อสถานการณ์  

(๖  ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ  

(๗  มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ 

หมว    

กำรบรหิำรรำชกำรเ ่อให้เกิ ประโยชนสุขของประชำชน 

มาตรา ๗ การบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  หมายถึง การปฏิบัติราชการ 

ที่มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความผาสุกและความเปนอยู่ที่ดีของประชาชนความสงบและปลอดภัยของ

สังคมส่วนรวม ตลอดจนประโยชน์สูงสุดของประเทศ 

มาตรา ๘ ในการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนส่วนราชการจะต้องด าเนินการ

โดยถือว่าประชาชนเปนศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐและจะต้องมีแนวทางการบริหารราชการ

ดังต่อไปนี ้ 

(๑  การก าหนดภารกิจของรัฐและส่วนราชการต้องเปนไปเพื่อวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗  

และสอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐและนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา 

(๒  การปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการต้องเปนไปโดย ื่อสัตย์สุจริต สามารถตรวจสอบได้ 

และมุ่งใหเ้กิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่น  

(๓  ก่อนเริ่มด าเนินการส่วนราชการต้องจัดให้มีการศึกษาวิเคราะห์ผลดีและผลเสียให้

ครบถ้วน ทุกด้าน ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการที่โปร่งใส มีกลไกตรวจสอบการด าเนินการในแต่ละ

ขั้นตอน ในกรณีที่ภารกิจใดจะมีผลกระทบต่อประชาชน ส่วนราชการต้องด าเนินการรับ งความคิดเห็น

ของประชาชนหรือชี้แจงท าความเข้าใจเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงผลประโยชน์ที่ส่วนรวมจะได้รับ

จากภารกิจนั้น  

(๔  ใหเ้ปนหน้าที่ของข้าราชการที่จะต้องคอยรับ งความคิดเห็นและความพึงพอใจของสังคม

โดยรวมและประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงหรือเสนอแนะต่อผู้บังคับบั ชา เพื่อให้มีการปรับปรุง

วิธีปฏิบัติราชการใหเ้หมาะสม 

(๕  ในกรณีที่เกิดป หาและอุปสรรคจากการด าเนินการ ให้ส่วนราชการด าเนินการแก้ไข

ป หาและอุปสรรคนั้นโดยเร็ว ในกรณีที่ป หาหรืออุปสรรคนั้นเกิดขึ้นจากส่วนราชการอื่นหรือ

ระเบียบข้อบังคับที่ออกโดยส่วนราชการอื่น ให้ส่วนราชการแจ้งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบ 

เพื่อด าเนินการแก้ไขปรับปรุงโดยเร็วต่อไป และใหแ้จง้ ก.พ.ร. ทราบด้วย  
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การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ส่วนราชการก าหนดวิธีปฏิบัติให้เหมาะสมกับภารกิจแต่ละ

เรื่องทั้งนี ้ ก.พ.ร. จะก าหนดแนวทางการด าเนินการทั่วไปใหส้่วนราชการปฏิบัติใหเ้ปนไปตามมารตรานี้

ด้วยก็ได้ 

หมว    

กำรบรหิำรรำชกำรเ ่อให้เกิ ลสัม ทธิต่อภำรกิจของรัฐ 

มาตรา  การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัม ทธิต่อภารกิจของรัฐให้ส่วนราชการปฏิบัติ

ดังต่อไปนี ้

(๑  ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใดส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เปนการ

ล่วงหน้า  

(๒  การก าหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (๑  ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน

ระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอนเป้าหมายของภารกิจ 

ผลสัม ทธิของภารกิจ และตัวชีว้ัดความส าเร็จของภารกิจ  

(๓  ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ 

ตามหลักเกณ ์และวิธีการที่สว่นรวมราชการก าหนดขึ้น ึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร.ก าหนด 

(๔  ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบ 

ต่อประชาชน ให้เปนหน้าที่ของส่วนราชการที่จะต้องด าเนินการแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้น หรือ

เปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการใหเ้หมาะสม  

มาตรา ๑  ในกรณีที่ภารกิจใดมีความเกี่ยวข้องกับหลายส่วนราชการหรือเปนภารกิจ 

ที่ใกล้เคียงหรือต่อเนื่องกัน ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนั้นก าหนดแนวทางการปฏิบัติราชการเพื่อให้เกิด

การบริหารราชการแบบบูรณการร่วมกัน  โดยมุ่งใหเ้กิดผลสัม ทธิต่อภารกิจของรัฐ  

ให้ส่วนราชการมีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้า 

คณะผู้แทนในต่างประเทศ เพื่อให้การบริหารราชการแบบบูรณาการในจังหวัดหรือในต่างประเทศ 

แล้วแต่กรณี สามารถใช้อ านาจตามก หมายได้ครบถ้วนตามความจ าเปนและบริหารราชการได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ  

มาตรา ๑๑ ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเปนองค์การ

แห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ 

เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวมเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณ์ 

รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถสร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของ

ข้าราชการในสังกัดให้เปนบุคคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน  ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ 
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ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดสัม ทธิตามพระราช

ก ษ ีกานี ้

มาตรา ๑๒ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดสัม ทธิ  ก.พ.ร. อาจเสนอต่อ

คณะรัฐมนตรีเพื่อก าหนดมาตรการก ากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดท าความตกลงเปน 

ลายลักษณ์อักษรหรอืโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผดิชอบใหก้ารปฏิบัติราชการ 

มาตรา ๑๓ ให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีแผนการบริหารราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลา 

การบริหารราชการของคณะรัฐมนตรี 

เมื่อคณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้ว ให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส านัก

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และส านัก

งบประมาณร่วมกันจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเก้าสิบวัน

นับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา 

เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในแผนการบริหารราชการแผ่นดินตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้มี

ผลผูกผันคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี และส่วนราชการ ที่จะต้องด าเนินการจัดท าภารกิจให้เปนไปตาม

แผนการบริหารราชการแผ่นดินนั้น  

มาตรา ๑๔ ในการจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดินตามมาตรา ๑๓ ให้จัดท าเปนแผนสี่ปี 

โดยน านโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภามาพิจารณาด าเนินการให้สอดคล้องกับแนวนโยบาย

พื้นฐานแห่งรัฐตามบทบั ัติของรัฐธรรมนู แห่งราชอาณาจักรไทย และแผนพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ 

ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีสาระส าคั เกี่ยวกับการก าหนดเป้าหมายและผลสัม ทธิของงาน

ส่วนราชการหรือบุคคลที่จะรับผิดชอบในแต่ละภารกิจ ประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากร

ต่าง ๆ ที่จะต้องใช้ระยะเวลาการด าเนินการ และการติดตามประเมินผล  

มาตรา ๑๕ เมื่อมีการประกาศใช้บังคับแผนการบริหารราชการแผ่นดินแล้ว ให้ส านักงาน

คณะกรรมการก ษ ีกาและส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีร่วมกันพิจารณาจัดท าแผนนิติบั ัติ  

โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับก หมายที่จะต้องจัดให้มีขึ้นใหม่หรือก หมายที่ต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือ

ยกเลิกใหส้อดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ส่วนราชการผู้รับผิดชอบ และระยะเวลาที่ต้อง

ด าเนินการ 

แผนนิติบั ัตินั้นเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่ส านักงานคณะกรรมการก ษ ีกา 

และส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแล้ว ให้มีผลผูกพันส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่จะต้องปฏิบัติ 

ใหเ้ปนไปตามนั้น 

ในกรณีที่ เห็นสมควร ส านักงานคณะกรรมการก ษ ีกาอาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 

เพื่อก าหนดหลักเกณ ก์ารจัดท าแผนนิตบิั ัติเพื่อใหเ้กิดความร่วมมอืในการปฏิบัติงานก็ได้ 
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มาตรา ๑๖ ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น โดยจัดท าแผนสี่ปี 

ึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผน่ดินตามมาตรา ๑๓ 

ในแต่ละปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดท าแผนกปฏิบัติราชการประจ าปีโดยให้ระบุ

สาระส าคั เกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัม ทธิของงาน 

รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอื่นที่ต้องใช้  เสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อให้ 

ความเห็นชอบ  

เมื่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการใดตามวรรคสองแล้ว 

ให้ส านักงบประมาณด าเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จในแต่ละภารกิจ

ตามแผนปฏิบัติราชการดังกล่าว  

ในกรณีที่ส่วนราชการมิได้เสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใดหรือภารกิจใดไม่ได้รับความ

เห็นชอบจากรัฐมนตร ีมิใหส้ านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณส าหรับภารกิจนั้น  

เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดท ารายงานแสดงผลสัม ทธิของปฏิบัติราชการ

ประจ าปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี  

มาตรา ๑๗ ในกรณีที่ก หมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท า

แผนปฏบิัติราชการเพื่อขอรับงบประมาณ ใหส้ านักงบประมาณและ ก.พ.ร. ร่วมกันก าหนดแนวทางการ

จัดท าแผนปฏิบัติราชการตามมาตรา ๑๖ ให้สามารถใช้ได้กับแผนปฏิบัติราชการที่ต้องจัดท าตาม

ก หมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ทั้งนี ้เพื่อมิใหเ้พิ่มภาระงานในการจัดท าแผนจนเกินสมควร  

มาตรา ๑๘ เมื่อมีก าหนดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามแผนปฏิบัติราชการของส่วน

ราชการใดแล้วการโอนงบประมาณจากภารกิจหน่ึงตามที่ก าหนดในแผนปฏิบัติราชการไปด าเนินการ

อย่างอื่น ึ่งมีผลท าให้ภารกิจเดิมไม่บรรลุเป้าหมายหรือน าไปใช้ในภารกิจใหม่ที่มิได้ก าหนดใน

แผนปฏิบัติราชการ จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ปรับแผนปฏิบัติราชการให้

สอดคล้องกันแล้ว 

การปรับแผนปฏิบัติราชการตามวรรคหนึ่งจะกระท าได้เ พาะในกรณีที่งานหรือภารกิจใด 

ไม่อาจด าเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไปได้ หรือหมดความจ าเปนหรือไม่เปนประโยชน์ หรือหาก

ด าเนินการตอ่ไปจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเกินความจ าเปน หรอืมีความจ าเปนอย่างอื่นอันไม่อาจหลีกเหลี่ยง

ได้ที่จะต้องเปลี่ยนแปลงสาระส าคั ของแผนปฏิบัติราชการ 

เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ปรับแผนปฏิบัติราชการแล้ว ให้ด าเนินการแก้ไขแผนการ

บริหารราชการแผ่นดินใหส้อดคล้องกันด้วย 

มาตรา ๑  เมื่อนายกรัฐมนตรีพ้นจากต าแหน่ง ให้หัวหน้าส่วนราชการมีหน้าที่สรุปผลการ

ปฏิบัติราชการและให้ข้อมูลต่อนายกรัฐมนตรีคนใหม่ตามที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่สั่งการ ทั้งนี้  

เพื่อนายกรัฐมนตรีคนใหม่จะได้ใช้เปนข้อมูลในการพิจารณาก าหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน

ต่อไป  
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หมว    

กำรบรหิำรรำชกำรอย่ำงมีประสิทธิภำ และเกิ ควำมคุ้มค่ำในเชิงภำรกิจของรัฐ 

มาตรา ๒  เพื่อให้การปฏิบัติราชการภายในส่วนราชการเปนไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ส่วน

ราชการก าหนดเป้าหมายแผนการท างาน ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานหรือโครงการ และงบประมาณ 

ที่จะต้องใช้ในแต่ละงานหรอืโครงการ และต้องเผยแพร่ใหข้้าราชการและประชาชนทราบทั่วกันด้วย  

มาตรา ๒๑ ให้ส่วนราชการจัดท าบั ชีต้นทุนในงานบริการสาธารณะแต่ละประเภทขึ้น 

ตามหลักเกณ แ์ละวิธีการที่กรมบั ชีกลางก าหนด  

ให้ส่วนราชการค านวณรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบ

ของส่วนราชการนั้นตามระยะเวลาที่กรมบั ชีกลางก าหนดและรายงานให้ส านักงบประมาณ 

กรมบั ชีกลาง และ ก.พ.ร. ทราบ 

ในกรณีที่รายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะใดของส่วนราชการใดสูงกว่ารายจ่าย

ต่อหนว่ยของงานบริการสาธารณะประเภทและคุณภาพเดียวกันหรอืคล้ายคลึงกันของส่วนราชการอื่น

ให้ส่วนราชการนั้นจัดท าแผนการลดรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะดังกล่าวเสนอ 

ส านักงบประมาณ กรมบั ชีกลาง และ ก.พ.ร. ทราบ และถ้ามิได้มีข้อทักท้วงประการใดภายในสิบห้าวัน

ก็ให้สว่นราชการดังกล่าวถือปฏิบัติตามแผนการลดรายจ่ายนั้นต่อไปได้ 

มาตรา ๒๒ ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และส านัก

งบประมาณร่วมกันจัดใหม้ีการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐที่สว่นราชการด าเนินการ

อยู่เพื่อรายงานคณะรัฐมนตรีส าหรับเปนแนวทางในการพิจารณาว่าภารกิจใดสมควรที่จะได้ด าเนินการ

ต่อไปหรือยุบเลิก และเพื่อประโยชน์ในการจัดตั้งงบประมาณของส่วนราชการในปีต่อไป  ทั้งนี้  ตาม

ระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

ในการประเมินความคุ้มค่าตามวรรคหนึ่ง  ให้ค านึงถึงประเภทและสภาพของแต่ละ

ภารกิจ ความเปนไปได้ของภารกิจหรือโครงการที่ด าเนินการ ประโยชน์ที่รัฐและประชาชนจะพึงได้และ

รายจา่ยที่ตอ้งเสียไปก่อนและหลังที่สว่นราชการด าเนินการด้วย 

ความคุ้มค่าตามาตรานี ้ใหห้มายความถึงประโยชน์หรอืผลเสียทางสังคม และประโยชน์หรือ

ผลเสียอื่น ึ่งไม่อาจค านวณเปนตัวเงนิได้  

มาตรา ๒๓ ในการจัด ื้อหรือจัดจ้าง ให้ส่วนราชการด าเนินการโดยเปดเผยและเที่ยงธรรม 

โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม  ภาระต่อประชาชน  คุณภาพ  วัตถุประสงค์ที่จะใช้ 

ราคาและประโยชน์ระยะยาวของส่วนราชการที่จะได้รับประกอบกัน 

ในกรณีที่วัตถุประสงค์ในการใช้เปนเหตุให้ต้องค านึงถึงคุณภาพและการดูแลรักษาเปนส าคั

ใหส้ามารถกระท าได้โดยไม่ต้องถือราคาต่ าสุดในการเสนอ ือ้หรอืจ้างเสมอไป 
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ให้ส่วนราชการที่มีหน้าที่ดูแลระเบียบเกี่ยวกับการพัสดุปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้

ส่วนราชการด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

มาตรา ๒๔ ในการปฏิบัติภารกิจใด หากส่วนราชการจ าเปนต้องได้รับอนุ าต อนุมัติ หรือ

ความเห็นชอบจากส่วนราชการอื่ นตามที่มีก หมาย ก  ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือมติ

คณะรัฐมนตรีก าหนด ให้ส่วนราชการที่มีอ านาจอนุ าต อนุมัติ หรือให้ความเห็นชอบดังกล่าว แจ้งผล

การพิจารณาให้ส่วนราชการที่ยื่นค าขอทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอ  

ในกรณีที่เรื่องใดมีก หมาย ก  ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือมติคณะรัฐมนตรีก าหนด

ขั้นตอนการปฏิบัติไว้  และขั้นตอนการปฏิบัตินั้นต้องใช้ระยะเวลาเกินสิบห้าวัน  ให้ส่วนราชการที่มี

อ านาจอนุ าต  อนุมัต ิหรอืใหค้วามเห็นชอบประกาศก าหนดระยะเวลาการพิจารณาไว้ให้ส่วนราชการ

อื่นทราบ 

ส่วนราชการใดที่มีอ านาจอนุ าต อนุมัติ หรือให้ความเห็นชอบ มิได้ด าเนินการให้แล้วเสร็จ

ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  หากเกิดความเสียหายใดขึ้น ให้ถือว่าข้าราชการ ึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องและ

หัวหน้าส่วนราชการนั้นประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าความล่าช้านั้นมิได้เกิดขึ้น

จากความผดิของตน 

มาตรา ๒๕ ในการพิจารณาวินิจ ัยชี้ขาดป หาใด ๆ ให้เปนหน้าที่ของส่วนราชการ 

ที่รับผิดชอบในป หาน้ัน ๆ จะต้องพิจารณาวินิจ ัยชี้ขาดโดยเร็ว การตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณา

วินจิ ัย ใหด้ าเนินการได้เท่าที่จ าเปนอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้  

ในการพิจารณาเรื่องใด ๆ โดยคณะกรรมการ เมื่อคณะกรรมการมีมติเปนประการใดแล้ว 

ใหม้ติของคณะกรรมการผูกพันส่วนราชการ ึ่งมีผู้แทนร่วมเปนกรรมการอยู่ด้วย แม้วา่ในการพิจารณา

วินจิ ัยเรื่องนั้นผูแ้ทนของส่วนราชการที่เปนกรรมการฝ่ายข้างน้อยไว้ใหป้รากฏในเรื่องนั้นด้วย  

ความผูกพันที่ก าหนดไว้ในวรรคสอง มิใหใ้ช้บังคับกับการวินจิ ัยในป หาด้านก หมาย  

มาตรา ๒๖ การสั่งราชการโดยปกติให้กระท าเปนลายลักษณ์อักษร เว้นแต่ในกรณีที่

ผู้บังคับบั ชามีความจ าเปนที่ไม่อาจสั่งเปนลายลักษณ์อักษรในขณะนั้น จะสั่งราชการด้วยวาจาก็ได้ 

แต่ให้ผู้รับค าสั่งนั้นบันทึกค าสั่งด้วยวาจาไว้เปนลายลักษณ์อักษรและเมื่อได้ปฏิบัติราชการตามค าสั่ง

ดังกล่าวแล้ว ใหบ้ันทึกรายงานใหผู้ส้ั่งราชการทราบ  ในบันทึกใหอ้้างอิงค าสั่งด้วยวาจาไว้ด้วย  

หมว    

กำรล ขันตอนกำรป ิบัติงำน 

มาตรา ๒๗ ให้ส่วนราชการจัดให้มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง 

การอนุ าต  การอนุมัติ  การปฏิบัติราชการ  หรือการด าเนินการอื่นใดของผู้ด ารงต าแหน่งใดให้แก่ผู้

ด ารงต าแหน่งที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการในเรื่องนั้นโดยตรง เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและลด
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ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  ทั้งนี้ ในการกระจายอ านาจการตัดสินใจดังกล่าวต้องมุ่งผลให้เกิดความ

สะดวกและรวดเร็วในการบริการประชาชน  

เมื่อได้มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้ส่วนราชการก าหนด

หลักเกณ ์การควบคุม ติดตามและก ากับดูแลการใช้อ านาจและความรับผิดชอบของผู้รับมอบอ านาจ

และผู้มอบอ านาจไว้ด้วย หลักเกณ ์ดังกล่าวต้องไม่สร้างขั้นตอนหรือการกลั่นกรองงานที่ไม่จ าเปน 

ในการปฏิบัติงานของข้าราชการ  ในการนี้ หากสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคมแล้ว

จะเปนการลดขั้นตอนเพิ่มประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่าย รวมทั้งไม่เกิดผลเสียหายแก่ราชการให้

ส่วนราชการด าเนินการให้ข้าราชการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคมตามความเหมาะสมและ

ก าลังเงนิงบประมาณ 

เมื่อส่วนราชการใดได้มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจตามวรรคหนึ่ง  หรือได้มีการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศหรอืโทรคมนาคมตามวรรคสองแล้ว ใหส้่วนราชการนั้นเผยแพร่ใหป้ระชาชนทราบ

เปนการทั่วไป 

มาตรา ๒๘ เพื่อประโยชน์ในการกระจายอ านาจการตัดสินใจ ตามมาตรา ๒๗ ก.พ.ร. 

ด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจะก าหนดหลักเกณ ์และวิธีการหรือแนวทางในการกระจาย

อ านาจการตัดสินใจ ความรับผิดชอบระหว่างผู้รับมอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ และการลดขั้นตอน

ในการปฏิบัติราชการใหส้่วนราชการถือปฏิบัติได้ 

มาตรา ๒  ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชนหรือการติดต่อประสานงาน

ระหว่างส่วนราชการด้วยกัน ให้ส่วนราชการแต่ละแห่งจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการ

ด าเนินการรวมทั้งรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนเปดเผยไว้ ณ ที่ท าการของส่วนราชการ

และในระบบเครอืข่ายสารสนเทศของส่วนราชการ เพื่อใหป้ระชาชนหรอืผูท้ี่เกี่ยวข้องเข้าตรวจดูได้  

มาตรา ๓  ในกระทรวงหนึ่ง ให้เปนหน้าที่ของปลัดกระทรวงที่จะต้องจัดให้ส่วนราชการ

ภายในกระทรวงที่รับผิดชอบปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการประชาชนร่วมกันจัดตั้งศูนย์บริการร่วม  

เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการที่จะต้องปฏิบัติตามก หมายหรือก อื่นใด  ทั้งนี้  เพื่อให้

ประชาชนสามารถติดต่อสอบถาม ขอทราบข้อมูล ขออนุ าต หรือขออนุมัติในเรื่องใด ๆ ที่เปนอ านาจ

หน้าที่ของส่วนราชการในกระทรวงเดียวกัน โดยติดต่อเจา้หน้าที่ ณ ศูนย์บริการร่วมเพียงแห่งเดียว 

มาตรา ๓๑ ในศูนย์บริการร่วมตามมาตรา ๓  ให้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวต่าง ๆ และ

ด าเนินการส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการต่อไป   โดยให้มีข้อมูลและ

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่ของทุกส่วนราชการในกระทรวงรวมทั้งแบบค าขอต่าง ๆ ไว้ใหพ้ร้อม

ที่จะบริการประชาชนได้ ณ ศูนย์บริการร่วม  
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ให้เปนหน้าที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่จะต้องจัดพิมพ์รายละเอียดของเอกสารหลักฐานที่

ประชาชนจะต้องจัดหามาในการขออนุมัติหรือขออนุ าตในแต่ละเรื่องมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของ

ศูนย์บริการร่วมและให้เปนหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมที่จะต้องแจ้งให้ประชาชนที่มาติดต่อ 

ได้ทราบในครั้งแรกที่มาติดต่อและตรวจสอบว่าเอกสารหลักฐานที่จ าเปนดังกล่าวนั้นประชาชนได้ยื่นมา

ครบถ้วนหรอืไม ่พร้อมทั้งแจง้ใหท้ราบถึงระยะเวลาที่จะต้องใช้ด าเนินการในเรื่องนั้น  

ในการยื่นค าร้องหรือค าขอต่อศูนย์บริการร่วมตามมาตรา ๓  ให้ถือว่าเปนการยื่นต่อ 

ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในก หมายหรอืก แล้ว 

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง หากมีป หาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติราชการให้เปนไป

ตามหลักเกณ ์และวิธีการที่ก าหนดในก หมายหรือก ในเรื่องใด  ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแจ้งให้ 

ก.พ.ร. ทราบ เพื่อด าเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีให้มีการปรับปรุงหลักเกณ ์และวิธีการตามก หมาย

หรอืก นั้นต่อไป  

มาตรา ๓๒ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ าเภอ และปลัดอ าเภอผู้เปนหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอ

จัดให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชนในเรื่องเดียวกันหรือต่อเนื่องกัน

ในจังหวัด อ าเภอ หรือกิ่งอ าเภอนั้น ร่วมกันจัดตั้งศูนย์บริการร่วมไว้ ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการ

อ าเภอหรือที่ว่าการกิ่งอ าเภอ หรือสถานที่อื่นตามที่เห็นสมควร โดยประกาศให้ประชาชนทราบ  

และใหน้ าความในมาตรา ๓  และมาตรา ๓๑  มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม  

หมว    

กำรปรับปรุงภำรกิจของส่วนรำชกำร 

มาตรา ๓๓ ให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตนว่าภารกิจใดมีความจ าเปนหรือ

สมควรที่จะได้ด าเนินการต่อไปหรือไม่  โดยค านึงถึงแผนการบริหารราชการแผ่นดิน  นโยบายของ

คณะรัฐมนตร ี ก าลังเงนิงบประมาณของประเทศ  ความคุ้มค่าของภารกิจและสถานการณ์อื่นประกอบกัน 

ก าหนดเวลาในการจัดให้มีการทบทวนตามวรรคหนึ่งใหเ้ปนไปตามที ่ก.พ.ร. ก าหนด  

ในกรณีที่ส่วนราชการเห็นควรยกเลิก  ปรับปรุง  หรือเปลี่ยนแปลงภารกิจ  ให้ส่วนราชการ

ด าเนินการปรับปรุงอ านาจหน้าที่  โครงสร้าง  และอัตราก าลัง  ของส่วนราชการให้สอดคล้องกัน และ

เสนอคณะรัฐมนตรีพจิารณาใหค้วามเห็นชอบเพื่อด าเนินการต่อไป  

ในกรณีที ่ก.พ.ร. พิจารณาแล้วเห็นว่าภารกิจของรัฐที่ส่วนราชการใดรับผิดชอบด าเนินการอยู่

สมควรเปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือเพิ่มเติม ให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา เมื่อคณะรัฐมนตรี

เห็นชอบแล้ว ให้ส่วนราชการนั้นด าเนินการปรับปรุงภารกิจ อ านาจหน้าที่ โครงสร้างและอัตราก าลัง

ของส่วนราชการนั้นใหส้อดคล้องกัน 
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มาตรา ๓๔ ในกรณีที่มีการยุบเลิก  โอน  หรือรวมส่วนราชการใดทั้งหมดหรือบางส่วน 

หา้มมใิห้จัดตัง้สว่นราชการที่มีภารกิจหรอือ านาจหน้าที่ที่มลีักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันกับส่วน

ราชการดังกล่าวขึ้นอีก เว้นแต่มีการเปลี่ยนแปลงแผนการบริหารราชการแผ่นดิน และมีเหตุผล

จ าเปนเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ  หรือรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม 

ของประชาชน และโดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.พ.ร. 

มาตรา ๓๕ ส่วนราชการมีหน้าที่ส ารวจ ตรวจสอบ และทบทวนก หมาย ก  ระเบียบ  

ข้อบังคับ และประกาศ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อด าเนินการยกเลิก ปรับปรุง  หรือจัดให้มี

ก หมาย ก  ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศขึ้นใหม่ ให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาวการณ์ หรือ

สอดคล้องกับความจ าเปนทางเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ โดยค านึงถึง 

ความสะดวกรวดเร็วและลดภาระของประชาชนเปนส าคั   

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ส่วนราชการน าความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของ

ประชาชนมาประกอบการพิจารณาด้วย  

มาตรา ๓๖ ในกรณีที่ส านักงานคณะกรรมการก ษ ีกาเห็นว่าก หมาย ก  ระเบียบ  

ข้อบังคับ หรือประกาศ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการใด ไม่สอดคล้องหรือเหมาะสมกับ

สถานการณ์ในปจจุบัน ไม่เอื้ออ านวยต่อการพัฒนาประเทศ เปนอุปสรรคต่อการประกอบกิจการ

หรือการด ารงชีวิตของประชาชน หรือก่อให้เกิดภาระหรือความยุ่งยากต่อประชาชนเกินสมควรให้

ส านักงานคณะกรรมการก ษ ีกาเสนอแนะต่อส่วนราชการนั้นเพื่อด าเนินการแก้ไข ปรับปรุง หรือ

ยกเลิกโดยเร็วต่อไป  

ในกรณีที่ส่วนราชการที่ได้รับการเสนอแนะไม่เห็นชอบด้วยกับค าเสนอแนะของส านักงาน

คณะกรรมการก ษ ีกา ให้เสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรเีพื่อพิจารณาวินจิ ัย 

หมว    

กำรอ ำนวยควำมสะ วกและกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน  

มาตรา ๓๗ ในการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชนหรือติดต่อประสานงาน

ในระหว่างส่วนราชการด้วยกัน  ให้ส่วนราชการก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละงานและ

ประกาศใหป้ระชาชนและข้าราชการทราบเปนการทั่วไป ส่วนราชการใดมิได้ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ

ของงานใดและ ก.พ.ร. พิจารณาเห็นว่างานนั้น มีลักษณะที่สามารถก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จได้ หรือ

ส่วนราชการได้ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จไว้ แต่ ก.พ.ร. เห็นว่าเปนระยะเวลาที่ล่าช้าเกินสมควร ก.พ.ร.

จะก าหนดเวลาแล้วเสร็จใหส้่วนราชการนั้นต้องปฏิบัติก็ได้ 

ให้เปนหน้าที่ของผู้บังคับบั ชาที่จะต้องตรวจสอบให้ข้าราชการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ 

ตามก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  
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มาตรา ๓๘  เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเปนหนังสือจากประชาชนหรือจาก 

ส่วนราชการด้วยกันเกี่ยวกับงานที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ให้เปนหน้าที่ของส่วนราชการนั้น

ที่จะต้องตอบค าถามหรือแจ้งการด าเนินการให้ทราบภายในสิบห้าวันหรือภายในก าหนดเวลาที่ก าหนด

ไว้ตามมาตรา ๓๗  

มาตรา ๓  ให้ส่วนราชการจัดให้มีระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการ เพื่ออ านวย

ความสะดวกให้แก่ประชาชนที่จะสามารถติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

การปฏิบัติราชการของส่วนราชการ  

ระบบเครือข่ายสารสนเทศตามวรรคหนึ่ง ต้องจัดท าในระบบเดียวกับที่กระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารจัดใหม้ีขึ้นตามมาตรา ๔   

มาตรา ๔  เพื่ออ านวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่ประชาชนในการติดต่อกับ 

ส่วนราชการทุกแห่งให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดให้มีระบบเครือข่ายสารสนเทศ

กลางขึน้  

ในกรณีที่ส่วนราชการใดไม่อาจจัดให้มีระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการได้อาจ 

ร้องขอให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด าเนินการจัดท าระบบเครือข่ายสารสนเทศ

ของส่วนราชการดังกล่าวก็ได้  ในการนี้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะขอให้ส่วน

ราชการใหค้วามช่วยเหลือด้านบุคลากร ค่าใช้จ่าย และข้อมูลในการด าเนินการก็ได้ 

มาตรา ๔๑ ในกรณีที่ส่วนราชการได้รับค าร้องเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

วิธีปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุ่งยาก หรือป หาอื่นใดจากบุคคลใด โดยมีข้อมูลและสาระตาม

สมควรให้เปนหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องพิจารณาด าเนินการให้ลุล่วงไป และในกรณีที่มีที่อยู่

ของบุคคลนั้น ให้แจ้งให้บุคคลนั้นทราบผลการด าเนินการด้วย  ทั้งนี้  อาจแจ้งให้ทราบผ่านทางระบบ

เครอืข่ายสารสนเทศของส่วนราชการด้วยก็ได้ 

ในกรณีการแจ้งผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ มิให้เปดเผยชื่อหรือที่อยู่ของผู้ร้องเรียน  

เสนอแนะ  หรอืแสดงความคิดเห็น 

มาตรา ๔๒ เพื่อให้การปฏิบัติราชการเปนไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความสะดวกรวดเร็ว  

ให้ส่วนราชการที่มีอ านาจออกก   ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือประกาศ  เพื่อใช้บังคับกับส่วนราชการอื่น  

มีหน้าที่ตรวจสอบว่าก   ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือประกาศนั้น  เปนอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความยุ่งยาก  

้ า ้อน  หรอืความล่าช้า ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการอื่นหรอืไม่ เพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้

เหมาะสมโดยเร็วต่อไป  

ในกรณีที่ได้รับการร้องเรียนหรือเสนอแนะจากข้าราชการหรือส่วนราชการอื่นในเรื่องใด 

ใหส้่วนราชการที่ออกก   ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรอืประกาศนั้นพิจารณาโดยทันที  และในกรณีที่เห็นว่า
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การร้องเรียนหรือเสนอแนะนั้นเกิดจากความเข้าใจผิดหรือความไม่เข้าใจในก   ระเบียบ  ข้อบังคับ  

หรอืประกาศใหชี้้แจงใหผู้้ร้องเรียนหรอืเสนอแนะทราบภายในสิบห้าวัน 

การร้องเรียนหรอืเสนอแนะตามวรรคสอง  จะแจง้ผา่น  ก.พ.ร.  ก็ได้  

ในกรณีที่  ก.พ.ร. เห็นว่า ก  ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศใดมีลักษณะตามวรรคหนึ่ง ให้ 

ก.พ.ร.  แจ้งให้ส่วนราชการที่ออกก  ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศนั้นทราบเพื่อด าเนินการปรับปรุง

แก้ไข หรอืยกเลิก ต่อไปโดยเร็ว  

มาตรา ๔๓ การปฏิบัติราชการในเรื่องใด ๆ โดยปกติให้ถือว่าเปนเรื่องเปดเผย เว้นแตก่รณี

มีความจ าเปนอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของประเทศ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  

การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน  หรือการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล  จึงให้ก าหนดเปน

ความลับได้เท่าที่จ าเปน 

มาตรา ๔๔ ส่วนราชการต้องจัดให้มีการเปดเผยข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายแต่ละปี 

รายการเกี่ยวกับการจัด ื้อหรือจัดจ้างที่จะด าเนินการในปีงบประมาณนั้น  และสั าใด ๆ ที่ได้มีการ

อนุมัติให้จัด ื้อหรือจัดจ้างแล้ว  ให้ประชาชนสามารถขอดูหรือตรวจสอบได้  ณ สถานที่ท าการของ 

ส่วนราชการ และระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการ ทั้งนี้ การเปดเผยข้อมูลดังกล่าวต้องไม่

ก่อใหเ้กิดความได้เปรียบหรอืเสียเปรียบหรือความเสียหายแก่บุคคลใดในการจัด ือ้หรอืจัดจ้าง  

ในการจัดท าสั าจัด ื้อหรือจัดจ้าง  ห้ามมิให้มีข้อความหรือข้อตกลงห้ามมิให้เปดเผย

ข้อความหรือข้อตกลงในสั าดังกล่าว เว้นแต่ข้อมูลดังกล่าวเปนข้อมูลที่อยู่ภายใต้บังคับก หมาย  

ก  ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวกับการคุ้มครองความลับทางราชการ  หรือในส่วนที่เปนความลับทาง

การค้า 

หมว    

กำรประเมิน ลกำรป ิบัติรำชกำร 

มาตรา ๔๕ นอกจากการจัดให้มีการประเมินผลตามมาตรา  ๓   แล้ว ให้ส่วนราชการ

จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับ

ผลสัม ทธิของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่า

ในภารกิจ ทั้งนี ้ตามหลักเกณ  ์ วธิีการ และระยะเวลาที่ ก.พ.ร. ก าหนด  

มาตรา ๔๖ ส่วนราชการอาจจัดให้มีการประเมินภาพรวมของผู้บังคับบั ชาแต่ละระดับ

หรือหน่วยงานในส่วนราชการได้ ทั้งนี้ การประเมินดังกล่าวต้องกระท าเปนความลับและเปนไป 

เพื่อประโยชน์แหง่ความสามัคคีของขา้ราชการ  

มาตรา ๔๗ ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการเพื่อประโยชน์ในการ

บริหารงานบุคคล ให้ส่วนราชการประเมินโดยค านึงถึงผลการปฏิบัติงานเ พาะตัวของข้าราชการ 
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ผู้นั้นในต าแหน่งที่ปฏิบัติ ประโยชน์และผลสัม ทธิที่หน่วยงานที่ข้าราชการผู้นั้นสังกัดได้รับจากการ

ปฏิบัติงานของขา้ราชการผู้นัน้  

มาตรา ๔๘ ในกรณีที่ส่วนราชการได้ด าเนินการให้บริการที่มีคุณภาพและเปนไปตาม

เป้าหมายที่ก าหนด รวมทั้งเปนที่พึงพอใจแก่ประชาชน  ให้ ก.พ.ร. เสนอคณะรัฐมนตรจีัดสรรเงินเพิ่ม

พิเศษเปนบ าเหน็จความชอบแก่ส่วนราชการหรือให้ส่วนราชการใช้เงินงบประมาณเหลือจ่ายของ 

ส่วนราชการนั้น เพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือจัดสรรเปนรางวัลให้

ข้าราชการในสังกัด ทั้งนี้ ตามหลักเกณ ์และวิธีการที่ ก.พ.ร.  ก าหนดโดยความเห็นชอบของ

คณะรัฐมนตรี  

มาตรา ๔  เมื่อส่วนราชการใดได้ด าเนินงานไปตามเป้าหมาย สามารถเพิ่มผลงานและ

ผลสัม ทธิ โดยไม่เปนการเพิ่มค่าใช้จ่ายและคุ้มค่าต่อภารกิจของรัฐหรือสามารถด าเนินการตาม

แผนการลดค่าใช้จ่ายต่อหน่วยตามหลักเกณ ์ที่  ก.พ.ร. ก าหนด ให้ ก.พ.ร. เสนอคณะรัฐมนตรีจัดสรร

เงินรางวัลการเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ส่วนราชการนั้น หรือให้ส่วนราชการใช้เงินงบประมาณเหลือจ่าย

ของส่วนราชการนั้น เพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือจัดสรรเปนรางวัล

ให้ข้าราชการในสังกัด ทั้งนี้ ตามหลักเกณ ์และวิธีการที่ ก.พ.ร. ก าหนดโดยความเห็นชอบของ

คณะรัฐมนตร ี

หมว    

บทเบ เตล  

มาตรา ๕  เพื่อใหก้ารบริหารราชการเปนไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ

ก.พ.ร. โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี อาจก าหนดให้ส่วนราชการต้องปฏิบัติการใดนอกเหนือ 

จากที่ก าหนดไว้ในพระราชก ษ ีกานี้ รวมทั้ง ก าหนดมาตรการอื่นเพิ่มเติมจากที่บั ัติไว้ในมาตรา ๔๘  

และมาตรา ๔   ก็ได้ 

มาตรา ๕๑ ในกรณีที่พระราชก ษ ีกานี้ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท าแผนงานในเรื่องใด 

และมีก หมาย บับอื่นก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท าแผนงานในเรื่องเดียวกันทั้งหมดหรือบางส่วน

เมื่อส่วนราชการได้จัดท าแผนงานตามก หมาย บับใด บับหนึ่งแล้วให้ถือว่าส่วนราชการนั้นได้จัดท า

แผนตามพระราชก ษ ีกานีด้้วยแล้ว 

มาตรา ๕๒ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณ ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ตามแนวทางของพระราชก ษ ีกานี้โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณ ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานและการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชนที่สอดคล้องกับ

บทบั ัติในหมวด  ๕ และหมวด  ๗ 
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ให้เปนหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยดูแลและให้ความช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในการจัดท าหลักเกณ ต์ามวรรคหนึ่ง  

มาตรา ๕๓ ให้องค์การมหาชนและรัฐวิสาหกิจ จัดให้มีหลักเกณ ์การบริหารกิจการ

บ้านเมอืงที่ดตีามแนวทางของพระราชก ษ ีกานี ้ 

ในกรณีที่  ก.พ.ร. เห็นว่าองค์การมหาชนหรือรัฐวิสาหกิจใดไม่จัดให้มีหลักเกณ ์ตามวรรค

หนึ่งหรือมีแต่ไม่สอดคล้องกับพระราชก ษ ีกานี ้ใหแ้จง้รัฐมนตรี ึ่งมีหน้าที่ก ากับดูแลองค์การมหาชน  

หรือรัฐวิสาหกิจ  เพื่อพิจารณาสั่งการให้องค์การมหาชนหรือรัฐวิสาหกิจนั้น  ด าเนินการให้ถูกต้อง

ต่อไป 

4. ระรำชบั ัติมำตรฐำนทำงจรยิธรรม   วันที่ ๑  เม ำยน  62 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ 

ให้ประกาศว่า โดยที่เปนการสมควรมีก หมายว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรม จึงทรงพระกรุณาโปรด

เกล้าฯ ให้ตราพระราชบั ัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของสภานิติบั ัติแห่งชาติท าหน้าที่

รัฐสภา ดังต่อไปนี ้

มาตรา ๑ พระราชบั ัตินี้เรียกว่า “พระราชบั ัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒” 

มาตรา ๒ พระราชบั ัตินี้ใหใ้ช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนต้นไป 

มาตรา ๓ ในพระราชบั ัตินี้ 

“หน่วยงานของรัฐ  หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและ

มีฐานะเปนกรม  ราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

ในฝา่ยบริหาร แต่ไม่หมายความรวมถึง หน่วยงานธุรการของรัฐสภา องค์กรอิสระ ศาล และองค์กรอัยการ 

“เจ้าหน้าที่ของรัฐ  หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานอื่น 

ในหน่วยงานของรัฐ 

“องค์กรกลางบริหารงานบุคคล  หมายความว่า คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศกึษาและคณะกรรมการข้าราชการต ารวจ ตามก หมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทนั้น 

รวมทั้งคณะกรรมการกลางบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ของรัฐในฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการ

มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นตามก หมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

“กรรมการ  หมายความว่า กรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม 

มาตรา ๔ ให้นายกรัฐมนตรรีักษาการตามพระราชบั ัตินี้ 
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หมว  ๑ 

มำตรฐำนทำงจรยิธรรมและประมวลจรยิธรรม 

มาตรา ๕ มาตรฐานทางจริยธรรม คือ หลักเกณ ์การประพ ติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของ

เจา้หน้าที่ของรัฐ ึ่งจะต้องประกอบด้วย 

๑  ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ  

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเปนประมุข 

๒  ื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกที่ด ีและรับผดิชอบต่อหน้าที่ 

๓  กล้าตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม 

๔  คิดถึงประโยชน์สว่นรวมมากกว่าประโยชน์สว่นตัว และมีจิตสาธารณะ 

๕  มุ่งผลสัม ทธิของงาน 

๖  ปฏิบัติหน้าที่อย่างเปนธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 

๗  ด ารงตนเปนแบบอย่างที่ดแีละรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ 

มาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง ให้ใชเ้ปนหลักส าคั ในการจัดท าประมวลจริยธรรม

ของหน่วยงานของรัฐที่จะก าหนดเปนหลักเกณ ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เกี่ยวกับ 

สภาพคุณงามความดทีี่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือส าหรับการปฏิบัติงาน การตัดสินความถูกผดิ การ

ปฏิบัติที่ควรกระท าหรอืไม่ควรกระท าตลอดจนการด ารงตนในการกระท าความดีและละเว้นความช่ัว 

มาตรา ๖ ให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่จัดท าประมวล

จริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในความรับผิดชอบ 

ในกรณีที่เปนเจ้าหน้าที่ของรัฐ ึ่งไม่มีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลที่รับผิดชอบ ให้องค์กร

ต่อไปนี ้

เปนผูจ้ัดท าประมวลจริยธรรม 

๑  คณะรัฐมนตรี ส าหรับข้าราชการการเมอืง 

๒  สภากลาโหม ส าหรับข้าราชการทหารและข้าราชการพลเรือนกลาโหม 

๓  ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ส าหรับผูบ้ริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

๔  คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน ส าหรับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และ

ผูป้ฏิบัติงานขององค์การมหาชน 

ในกรณีที่มีป หาว่าองค์กรใดเปนผู้จัดท าประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ประเภทใดให ้ก.ม.จ. เปนผู้มอี านาจวินิจ ัย 
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ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐอาจจัดท าข้อก าหนดจริยธรรมเพื่อใช้บังคับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ในหน่วยงานนั้นเพิ่มเติมจากประมวลจริยธรรมให้เหมาะสมแก่ภารกิจที่มีลักษณะเ พาะของ

หนว่ยงานของรัฐนั้นดว้ยก็ได้ 

การจัดท าประมวลจริยธรรมและข้อก าหนดจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐต้องเปนไปตาม

หลักเกณ ท์ี่ ก.ม.จ. ก าหนดตามมาตรา ๑๔ ด้วย 

มาตรา ๗ เพื่อให้การจัดท าประมวลจริยธรรมในภาครัฐมีมาตรฐานทางจริยธรรมในระดับ

เดียวกัน ในการจัดท าประมวลจริยธรรมขององค์กรกลางบริหารงานบุคคลของศาลหรือองค์กรอัยการ 

องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของหน่วยงานธุรการของรัฐสภาและองค์กรอิสระ ให้น ามาตรฐาน 

ทางจริยธรรมตามมาตรา ๕ ไปใช้ประกอบการพิจารณาจัดท าประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ที่อยู่ในความรับผดิชอบด้วย 

หมว   

ค ะกรรมกำรมำตรฐำนทำงจรยิธรรม 

มาตรา ๘ ให้มีคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า “ก.ม.จ.”

ประกอบด้วย 

(๑  นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี ึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เปนประธานกรรมการ 

(๒  ผูแ้ทนคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนที่ได้รับมอบหมาย เปนรองประธานกรรมการ 

(๓  กรรมการโดยต าแหน่ง จ านวนหา้คน ได้แก่ ผูแ้ทนที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

คณะกรรมการข้าราชการต ารวจ คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และ

สภากลาโหม อย่างละหนึ่งคน 

(๔  กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ ึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจ านวนไม่เกินห้าคนเปนกรรมการ 

ให้เลขาธิการ ก.พ. เปนกรรมการและเลขานุการ และให้เลขาธิการ ก.พ. แต่งตั้งข้าราชการ      

ในส านักงาน ก.พ. เปนผูช่้วยเลขานุการได้ตามความจ าเปน 

เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจของ ก.ม.จ. ก.ม.จ. อาจมีมติให้เชิ

ผู้แทน  ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการที่ท าหน้าที่บริหารงานรัฐวิสาหกิจหรือองค์การมหาชน

หรอืหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และอ านาจโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องที่จะพิจารณา หรอืผู้ ึ่งมีความรู้

ความเช่ียวชา และประสบการณ์ด้านจริยธรรมให้เข้าร่วมประชุมเปนครั้งคราวในฐานะกรรมการด้วย 

ก็ได้ในกรณีเช่นนั้น ให้ผู้ที่ได้รับเชิ และมาประชุมมีฐานะเปนกรรมการส าหรับการประชุมครั้งที่ 

ได้รับเชิ นั้น 
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ใหส้ านักงาน ก.พ. มหีน้าที่ปฏิบัติงานธุรการ งานประชุม งานวิชาการ การศกึษาหาข้อมูลและ

กิจการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่ ก.ม.จ. คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานที่แต่งตั้งโดย ก.ม.จ. รวมทั้ง

ใหม้ีหน้าที่และอ านาจอื่นตามที่ก าหนดในพระราชบั ัตินี้ 

มาตรา  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์ด้าน 

การส่งเสริมจริยธรรม ด้านก หมาย ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือ

ด้านอื่นใดอันจะเปนประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของ ก.ม.จ. โดยมีผลงานเปนที่ประจักษ์ และต้องมี

คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

๑  มีสั ชาติไทย 

๒  มีอายุไม่ต่ ากว่าสี่สิบห้าปี 

๓  ไม่เปนบุคคลล้มละลายหรือเคยเปนบุคคลล้มละลายทุจริต 

๔  ไม่เปนคนไร้ความสามารถหรอืคนเสมือนไร้ความสามารถ 

๕  ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแตเ่ปนโทษส าหรับความผิด

ที่ได้กระท าโดยประมาท 

(๖  ไม่เปนผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการ

หรือผู้ ึ่งด ารงต าแหน่ง ึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่

พรรคการเมอืง 

(๗  ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย หรือให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ

หรอืหน่วยงานของรัฐ 

(๘  ไม่เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเปนของแผ่นดิน

เพราะร่ ารวยผดิปกต ิ

(  ไม่เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือ 

ต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือกระท าความผิดตามก หมายว่าด้วยความผิดของพนักงาน 

ในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ 

(๑  ไม่อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิใหด้ ารงต าแหน่งทางการเมือง 

(๑๑  ไม่เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะศาล ีกาหรือศาล ีกาแผนกคดีอา าของผู้ด ารงต าแหน่ง

ทางการเมอืงมีค าพิพากษาว่าฝา่ฝนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 

มาตรา ๑  กรรมการผูท้รงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี 

เมื่อครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มกีารแต่งตั้งกรรมการผูท้รงคุณวุฒิขึ้นใหม่

ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต าแหน่งเพื่อด าเนินงานต่อไปจนกว่า

กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ ึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 
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กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะด ารง

ต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

มาตรา ๑๑ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่ง

เมื่อ 

๑  ตาย 

๒  ลาออก 

๓  ขาดคุณสมบัติหรอืมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  

๔  ก.ม.จ. มีมติใหอ้อกจากต าแหน่งด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ

เท่าที่มอียู่ เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพ ติเสื่อมเสีย หรอืหย่อนความสามารถ 

มาตรา ๑๒ ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระหรือในกรณีที่

นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ึ่งแต่งตั้งไว้

แล้วยังมีวาระอยู่ในต าแหน่ง ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างหรือเปนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้น 

อยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ ึ่งตนแทนหรอืผู้ ึ่งแต่งตั้งไว้แล้ว เว้นแต่วาระที่เหลืออยู่ไม่ถึง

หนึ่งร้อยแปดสิบวันจะไม่แต่งตั้งกรรมการผูท้รงคุณวุฒิแทนก็ได้ 

ในกรณีที่กรรมการผูท้รงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ ให ้ก.ม.จ. ประกอบด้วยกรรมการ

ทั้งหมดเท่าที่มอียู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง 

มาตรา ๑๓ ก.ม.จ. มีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี ้

(๑  เสนอแนะและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรม

และการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรี 

๒  ก าหนดแนวทางหรือมาตรการในการขับเคลื่อน การด าเนินกระบวนการรักษาจริยธรรม

รวมทั้งกลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้องค์กรกลางบริหารงาน

บุคคล องค์กรตามมาตรา ๖ วรรคสอง หรือผู้บังคับบั ชาน าไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคล

อย่างเปนรูปธรรม 

๓  ก าหนดแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ     

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมและยึดถือแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 

รวมทั้งเสนอแนะมาตรการในการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติตาม

ประมวลจริยธรรมแก่หน่วยงานของรัฐต่อคณะรัฐมนตรี 

๔  ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม โดยอย่างน้อย

ต้องให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรม และให้

มีการประเมินพ ติกรรมทางจริยธรรมส าหรับเจา้หน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น 
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๕  ตรวจสอบรายงานประจ าปีของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑  ๓  และรายงานสรุปผล

การด าเนินงานดังกล่าวเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

๖  ตีความและวินิจ ัยป หาที่เกิดจากการใช้บังคับพระราชบั ัตินี้ 

๗  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บั ัติไว้ในพระราชบั ัตินี้หรอืตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

             การประเมินผลตาม ๔  ใหเ้ปนไปตามหลักเกณ ์และวิธีการที่ ก.ม.จ. ก าหนด โดยอาจจัดให้

มีองค์กรภายนอกเข้าร่วมการประเมินผลด้วยก็ได้ 

มาตรา ๑๔ เพื่อให้การด าเนินการจัดท าประมวลจริยธรรมและข้อก าหนดจริยธรรมตาม

มาตรา ๖ เปนไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรม และเพื่อประโยชน์  

ในการด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจตามมาตรา ๑๓ ให้ ก.ม.จ. มีอ านาจก าหนดหลักเกณ ์เปน

ระเบียบคู่มือ หรอืแนวทางปฏิบัติเพื่อให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคล องค์กรตามมาตรา ๖ วรรคสอง 

และหน่วยงานของรัฐ ใช้เปนหลักเกณ ์ส าหรับการจัดท าประมวลจริยธรรมและข้อก าหนดจริยธรรม 

รวมทั้งการก าหนดกระบวนการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการนี้ ให้ ก.ม.จ. มีหน้าที่ให้

ค าแนะน าแก่องค์กรกลางบริหารงานบุคคล องค์กรตามมาตรา ๖ วรรคสอง และหน่วยงานของรัฐใน

การปฏิบัติตามพระราชบั ัตินี้ 

ในกรณีที่ปรากฏแก่ ก.ม.จ. ว่าการจัดท าประมวลจริยธรรมขององค์กรกลางบริหารงาน

บุคคลหรือองค์กรตามมาตรา ๖ วรรคสอง หรือข้อก าหนดจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐแห่งใดไม่

สอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือมีการปฏิบัติที่ไม่เปนไปตามหลักเกณ ท์ี่ ก.ม.จ. ก าหนดตาม

วรรคหนึ่งให้ ก.ม.จ. แจ้งให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคล องค์กรตามมาตรา ๖ วรรคสอง หรือ

หน่วยงานของรัฐแห่งนั้นด าเนินการแก้ไขใหถู้กต้อง และใหเ้ปนหน้าที่ขององค์กรกลางบริหารงานบุคคล 

องค์กรตามมาตรา ๖ วรรคสอง หรอืหน่วยงานของรัฐที่จะต้องด าเนินการโดยเร็ว 

มาตรา ๑๕ ให ้ก.ม.จ. จัดใหม้ีการทบทวนมาตรฐานทางจริยธรรมตามมาตรา ๕ ทุกหา้ปีหรือ

ในกรณีที่มคีวามจ าเปนหรือสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป ก.ม.จ. จะพิจารณาทบทวนในรอบระยะเวลาที่

เร็วกว่านั้นก็ได้ โดยในการด าเนินการดังกล่าวให้เชิ ผู้แทนจากองค์กรกลางบริหารงานบุคคลและ

องค์กรตามมาตรา ๖ วรรคสอง มาหารอืร่วมกันด้วย 

มาตรา ๑๖ การประชุม ก.ม.จ. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน

กรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จงึจะเปนองค์ประชุม 

ในการประชุม ก.ม.จ. ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้  

รองประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทน ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติ

หน้าที่ได้ ใหท้ี่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

หนา  |  หนา  |  ๖



คู่มือแนวทางในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หนา้  |  38 
 
 

คู่มอืแนวทางในการเฝ้าระวังและปอ้งกันการทุจรติเชงิรุกในหน่วยงานภาครัฐ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

การวินิจ ัยชี้ขาดของที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการ

ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอกีเสียงหนึ่งเปนเสียงชีข้าด 

มาตรา ๑๗ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบั ัตินี้ ก.ม.จ. มีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

หรอืคณะท างานเพื่อพิจารณาหรอืด าเนินการตามที่ ก.ม.จ. มอบหมายได้ 

ให้น าความในมาตรา ๑๖ มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการและคณะท างาน

ด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๘ ให้ประธานกรรมการ กรรมการ ประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการได้รับ

เบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นตามที่กระทรวงการคลังก าหนด โดยความเห็นชอบของ

คณะรัฐมนตร ี

หมว   

กำรรัก ำจรยิธรรมของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 

มาตรา ๑  เพื่อประโยชน์ในการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้หน่วยงานของรัฐ

ด าเนินการ ดังต่อไปนี ้

๑  ก าหนดใหม้ีผู้รับผดิชอบเกี่ยวกับการรักษาจริยธรรมประจ าหน่วยงานของรัฐ ในการนี้อาจ

มอบหมายใหส้่วนงานที่มีหน้าที่และภารกิจในด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล หรอืที่เกี่ยวกับการบริหารงาน

บุคคล หรอืคณะกรรมการและกลุ่มงานจริยธรรมประจ าหน่วยงานของรัฐที่มีอยู่แล้วเปนผูร้ับผิดชอบก็ได้ 

๒  ด าเนินกิจกรรมการส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู้ ฝกอบรม และพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐ       

ในหน่วยงานของรัฐ และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อเสริมสร้างให้มีการปฏิบัติตาม

ประมวลจริยธรรม รวมทั้งก าหนดกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ

พ ติกรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตลอดจนสร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

ของรัฐและภาคเอกชน 

๓  ทุกสิ้นปีงบประมาณ ให้จัดท ารายงานประจ าปีตามหลักเกณ ์ที่ ก.ม.จ. ก าหนดเสนอ

ต่อก.ม.จ. โดยให้หน่วยงานของรัฐเสนอรายงานประจ าปีผ่านองค์กรกลางบริหารงานบุคคลหรือ

องค์กรตามมาตรา ๖ วรรคสอง แล้วแต่กรณี เพื่อประเมินผลในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐเสนอ

ต่อ ก.ม.จ. ด้วย 

มาตรา ๒  ให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลแต่ละประเภทและองค์กรตามมาตรา ๖ 

วรรคสอง  มีหน้าที่ก ากับดูแลการด าเนินกระบวนการรักษาจรยิธรรม และการประเมนิผลการปฏิบัติ

ตามประมวลจริยธรรม รวมทั้งใหม้ีหน้าที่และอ านาจจัดหลักสูตรการฝกอบรม การเผยแพร่ความเข้าใจ 

ตลอดจนการก าหนดมาตรการจูงใจเพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของรัฐ 

มีพ ติกรรมทางจริยธรรมเปนแบบอย่างที่ดี และมาตรการที่ใชบ้ังคับแก่เจา้หน้าที่ของรัฐในหนว่ยงาน

หนา  |  



คู่มือแนวทางในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หนา้  |  39 
 
 

คู่มอืแนวทางในการเฝ้าระวังและปอ้งกันการทุจรติเชงิรุกในหน่วยงานภาครัฐ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

ของรัฐ ึ่งมีพ ติกรรมที่เปนการฝ่าฝนมาตรฐานทางจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 

โดยอาจก าหนดมาตรการเพื่อใช้ในการบริหารงานบุคคลตามก หมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ

ประเภทนั้น 

 

บทเ ำะกำล 

มาตรา ๒๑ เมื่อ ก.ม.จ. ได้ประกาศก าหนดหลักเกณ ์การจัดท าประมวลจริยธรรมตาม

มาตรา ๑๔ แล้วให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลและองค์กรตามมาตรา ๖ วรรคสอง จัดท าประมวล

จริยธรรมใหแ้ล้วเสร็จ   ตามระยะเวลาที่ ก.ม.จ. ก าหนด 

มาตรา ๒๒ บรรดาประมวลจริยธรรม ก  ระเบียบ หรือหลักเกณ ์เกี่ยวกับจริยธรรมของ

เจา้หน้าที่ของรัฐที่มีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบั ัตินีใ้ช้บังคับ ใหค้งมีผลใช้บังคับได้ต่อไป

เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบั ัตินี้ จนกว่าจะมีการก าหนดประมวลจริยธรรมหรือหลักเกณ ์

เกี่ยวกับจริยธรรม ตามพระราชบั ัตินี้ 
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ควำมร้เกี่ยวกับ ัชนีกำรรับรก้ำรทุจริต Corruption Perceptions Index : CPI) 

. นิยามค าว่า ดัชนีการรับรู้การทุจริต Corruption Perceptions Index : CPI ) คืออะไร และ 

มีความเกี่ยวข้องในประเทศไทยอย่างไร 

    ดัชนีการรับรู้การทุจริต หรอื Corruption Perceptions Index : CPI คือ ดัชนีที่สะท้อนภาพลักษณ์ 

การทุจริตคอร์รัปชันของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก จัดท าโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ 

Transparency International: TI) ึ่ งมีส านักงานให ่อยู่ที่ประเทศเยอรมนีมีสถานะเปนองค์กร 

ภาคประชาสังคมระหว่างประเทศ มีวัตถุประสงค์ในการต่อสู้กับการทุจริตทุกรูปแบบ ด้วยการ

แสวงหาความร่วมมอืกับหน่วยงานต่าง ๆ และสร้างความตระหนักรู้ถึงผลเสียของการทุจริตการจัดท า

คะแนน CPI นั้นเปนการสะท้อนภาพลักษณ์การทุจริตของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ที่เราไม่สามารถ

ปฏิเสธได้ เพราะคะแนนดัชนี CPI เปนหนึ่งในเครื่องมือที่กลุ่มนักลงทุนใช้ประเมินความน่าสนใจในการ

ลงทุนของแต่ละประเทศ โดยมองว่าการทุจริตเปนหนึ่งในปจจัยที่เปนต้นทุนหรือเปนความเสี่ยงในการ

เข้ามาประกอบธุรกิจ หากประเทศไหนมีคะแนนดัชนี CPI ที่สูงย่อมสะท้อนถึงภาพลักษณ์ของประเทศ

ที่ดีและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนจากต่างประเทศอีกด้วย ส าหรับประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน 

ผลคะแนนดัชนี CPI ย่อมสะท้อนภาพลักษณ์ของการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศ หากคะแนนดัชนี CPI 

ของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นเปนไปในทิศทางที่ดีก็ย่อมจะสร้างความเช่ือมั่นจากกลุ่มทุนชาวต่างชาติที่

มองเห็นว่า ประเทศไทยมีการบริหารงานด้วยความโปร่งใส เปนธรรม และตรวจสอบได้ เปนที่นา่เชื่อถือ

จากนานาประเทศ ท าให้มีการลงทุนจากชาวต่างชาติเพิ่มขึ้นส่งผลให้เศรษฐกิจภายในประเทศ 

มีเสถียรภาพ เกิดการเติบโตเพิ่มขึ้นต่อไป 

2. กลุ่มเป้าหมายของการประเมิน CPI คือใคร และมีเกณ ์ตัวชี้วัดหรือประเด็นที่ใช้ส าหรับ

ประเมินอย่างไร 

    ในปี 256  องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ Transparency International) ได้ใช้เกณ ์

ชี้วัดการประเมิน ึ่งจัดท าโดยหน่วยงานที่น่าเชื่อถือต่าง ๆ ทั่วโลก หรือเรียกว่า “แหล่งข้อมูล” 

จ านวน 3 แหล่งข้อมูลเพื่อน าไปวิเคราะห์และประเมินผลออกมาเปนอันดับหรือค่าคะแนนในแต่ละปี 

โดยค่าคะแนน CPI เริ่มตั้งแต่  คะแนน ถึง  คะแนน โดย  คะแนน เปนคะแนนต่ าสุดหมายถึง

เกิดการคอร์รัปชันสูงสุด ส่วน  คะแนน เปนคะแนนสูงสุดหมายถึงมีภาพลักษณ์คอร์รัปชันน้อย

ที่สุด ค่า CPI ยิ่งสูง แปลว่าการคอร์รัปชัน ยิ่งต่ า  

ส าหรบัประเทศไทย TI  ใช้เกณ ก์ารประเมิน  แหล่งข้อมูล  ดังนี ้ 

. World Economic Forum Executive Opinion Survey 2018 : WEF 

2 .  IMD World Competitiveness Center World Competitiveness Yearbook Executive 

Opinion Survey 2018 : IMD  
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3. The PRS Group International Country Risk Guide 2018 : PRS 

. Global Insight Country Risk Ratings 2017 : GI 

5. Bertelsmann Stiftung Transformation Index 2017-2018 : BF (TI) 

6. World Justice Project Rule of Law Index Expert Survey 2017-2018 : WJP 

. Economist Intelligence Unit Country Risk Service 2018: EIU 

8. Political and Economic Risk Consultancy Asian Intelligence 2018 : PERC 

. Varieties of Democracy (V-Dem) 2018 : VDEM 

ตำรำงรำยละเอีย แหล่งข้อมล  แหล่งที่ใช้ในกำรประเมิน CPI 

แหล่งข้อมล กลุ่มเป้ำหมำย ประเ นกำรส ำรวจ 

. World Economic Forum 

Executive Opinion Survey 

2018 : WEF 

นักธุรกิจในประเทศ การจ่ายเงินสินบนเกี่ยวกับการน าเข้า-

ส่งออก ระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ การน า

เงินของภาครัฐไปให้กับบริษัท บุคคลหรือ

กลุ่มบุคคลใด ๆ เพื่อการคอร์รัปชัน และ

ระดับคุณธรรมหรือจริยธรรมหรือธรรมาภิ

บาลอยู่ระดับใด 

2. IMD World Competitiveness 

Center World 

Competitiveness Yearbook 

Executive Opinion Survey 

2018 : IMD 

นักธุรกิจทั่วโลก การให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชันยังคง

มีอยู่หรอืไม ่

3. The PRS Group International 

Country Risk Guide 2018 : 

PRS 

นักวิเคราะห์ของ PRS การใหส้ินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวน

ต่าง ๆ โดยเ พาะการน าเข้า-ส่งออก การ

ขออนุมัติอนุ าต การจดทะเบียนจัดตั้ง

บริษัท 

. Global Insight Country Risk 

Ratings 2017 : GI 

 

นักวิเคราะห์ความเสี่ยง 

ทั่วโลก 

ความเสี่ยงด้านการบริหารธุรกิจ การติด

สินบนเจา้หน้าที่ และการออกนโยบายที่เอื้อ

ประโยชน์ตอ่ธุรกิจบางธุรกิจ 
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แหล่งข้อมล กลุ่มเป้ำหมำย ประเ นกำรส ำรวจ 

5. Bertelsmann Stiftung 

Transformation Index 

2017-2018 : BF (TI) 

ผูเ้ช่ียวชา  2 คน/ 

ประเทศ 

การใช้ต าแหน่งหน้าที่เพื่อประโยชน์มิชอบ

และประสิทธิภาพของรัฐบาลในการควบคุม

ป หาการทุจริต 

6. World Justice Project Rule of 

Law Index Expert Survey 

2017-2018 : WJP 

ผูเ้ช่ียวชา  การใช้อ านาจรัฐเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน

ของข้าราชการเจ้าหน้าที่ฝ่ายตุลาการและ

ฝา่ยนิตบิั ัติ 

. Economist Intelligence Unit 

Country Risk Service 

2018: EIU 

นักวิเคราะห์ความเสี่ยง 

ทั่วโลก 

การตรวจสอบการใช้งบประมาณการใช้

อ านาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รัฐ และความเปน

อิสระขององค์กรตรวจสอบ 

8. Political and Economic Risk 

Consultancy Asian 

Intelligence 2018 : PERC 

นักธุรกิจต่างประเทศที่

อาศัยในประเทศ 

คุณให้คะแนนการคอร์รัปชันในประเทศที่

คุณอาศัย/ท างานอยู่เท่าใด 

. Varieties of Democracy  

(V-Dem) 2018 : VDEM 

นักวิชาการ นักธุรกิจ 

นักวิเคราะหท์ั่วโลก 

การทุจริตในภาคการเมอืงมีการแพร่ขยายตัว

อย่างไร 

 

3. ปจจุบันประเทศไทยมีภาพรวมคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต CPI ของประเทศไทยอยู่ใน

ล าดับใด ผลคะแนนเท่าใด และหากเมื่อเทียบกับ 3 ปี ที่ผ่านมามีความแตกต่างกันอย่างไร 

    เมื่อวันที่  2  มกราคม 2562 ที่ผ่านมา องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ  

(Transparency International: TI) ได้ประกาศผลคะแนนค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต Corruption 

Perception Index: CPI) ประจ าปี 256  ผลคะแนน CPI ของประเทศไทยในปี 256  ได้รับคะแนน 

36 คะแนน อยู่ในล าดับที่  จากประเทศที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 8  ประเทศ อยู่ในระดับ

เดียวกับประเทศอัลบาเนีย บาห์เรน โคลัมเบีย ลิปปนส์ และแทน าเนีย ลดลงจากปี 256   

ที่ประเทศไทยมีคะแนน 3  คะแนน อยู่ในล าดับที่ 6 ส่วนในปี 255  ได้คะแนน 35 คะแนน 

โดยอยู่ในล าดับที่  

 

 

 

 

 

หนา  |  ๒



คู่มือแนวทางในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หนา้  |  43 
 
 

คู่มอืแนวทางในการเฝ้าระวังและปอ้งกันการทุจรติเชงิรุกในหน่วยงานภาครัฐ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

ตำรำงค่ำคะแนน ัชนี CPI ของ ทย ตังแต่ป  2559 - 2561 

ระ ับ 
ป  ป  ป  

ล ำ ับ คะแนน ล ำ ับ คะแนน ล ำ ับ คะแนน 

ระดับโลก 101 35 6 37 99 36 

ระดับภูมิภาคเอเชีย

แป ิ ก 
19 35 18 37 18 36 

ระดับอาเ ียน 5 35 4 37 5 36 

 

ตำรำง ลคะแนน ัชนี CPI   อัน ับแรกในภมิภำคอำเ ียน ตังแต่ป   -  

ล ำ ับที่ ป  ป  ป  

. สิงคโปร์ 8  คะแนน สิงคโปร์ 8  คะแนน สิงคโปร์ 85 คะแนน 

2. บรูไน 58 คะแนน บรูไน 62 คะแนน บรูไน 63 คะแนน 

3. มาเลเ ีย  คะแนน มาเลเ ีย  คะแนน มาเลเ ีย  คะแนน 

. 
อินโดนีเ ีย 3  

คะแนน 

ไทย 3  คะแนน 

อินโดนีเ ีย 3  

คะแนน 

อินโดนีเ ีย 38 คะแนน 

5. 
ไทย 35 คะแนน 

ลิปปนส์ 35 คะแนน 
เวียดนาม 35 คะแนน 

ไทย 36 คะแนน 

ลิปปนส์ 36 คะแนน 

 

ึ่งในปี 2561 ประเทศที่ได้รับคะแนนสูงที่สุด คือ เดนมาร์ก มีคะแนน 88 คะแนน 

รองลงมา คือ นิว ีแลนด์ มีคะแนน 8  คะแนน และ นแลนด์ สิงคโปร์ สวีเดน สวิสเ อร์แลนด์  

มีคะแนนอยู่ที่ 85 คะแนน ส าหรับประเทศที่ได้รับคะแนนน้อยที่สุด คือ โ มาเลีย ได้รับคะแนนเพียง 

 คะแนน 
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4. บทบาทของส านักงาน ป.ป.ท. กับมาตรการหรือข้อเสนอแนะแนวทางเพื่อยกระดับดัชนี

การรับรู้การทุจริตของประเทศไทยในอนาคตอย่างไร 

    แนวทางการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต CPI) ตาม NEW Smart Governance 

Model ประกอบด้วย  ประเด็นหลัก ดังนี้ 

    1. การสานพลังเครือข่ าย Networking) มุ่ งสานพลังจากเครือข่ายทุกภาคส่วน 

ของสังคมไทยในการกระตุ้นและเสริมพลังเชิงบวก Empowerment) ให้กับ “ภาคประชาชน 

ภาคเอกชนและภาครัฐ  เพื่อเปนก าลังและแนวร่วมส าคั ในการตอ่ต้านและต่อสูก้ับการทุจริต 

    2. การบังคับใช้ก หมายอย่างมีประสิทธิภาพ Enforcement) ให้หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ 

มีหน้าที่ด าเนิน “มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง และมาตรการทางก หมาย  ต่อเจา้หน้าที่

ของรัฐในสังกัดที่ถูกกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าประพ ติมิชอบ หรือกระท าการทุจริตและ

ประพ ติมิชอบอย่างเคร่งครัด ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2  มีนาคม 256  เรื่อง มาตรการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพ ติมิชอบในระบบราชการ 

    3. การสร้างระบบแจ้งเตือน Warning) เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐตระหนักถึงความเสี่ยง

การทุจริตจากที่เคยเกิดขึ้นแล้ว หรือยังไม่เคยเกิดขึ้นและมีโอกาสที่จะเกิดการทุจริต จึ งเห็นควร

ก าหนดมาตรการป้องกันโอกาสในการเกิดการทุจริต เพื่อใช้เปนข้อมูลในการเฝ้าระวังและตรวจสอบ

การทุจริตของทุกภาคส่วน โดยส านักงาน ป.ป.ท. จะจัดท าระบบแจ้งเตือนความเสี่ยงการทุจริตของ

รูปแบบต่าง ๆ และสร้างการรับรู้ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อให้สาธารณชนรับรู้รับทราบ ก่อให้เกิด

กระแสตื่นตัวและเปนพลังในการเฝ้าระวังการทุจริต และใหห้น่วยงานภาครัฐก าหนดมาตรการป้องกัน

การรับสินบนและผลประโยชน์ทับ ้อน เผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ 

    . ระบบบริหารภาครัฐอัจ ริยะ  Smart Governance) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใหบ้ริการ

ภาครัฐจากเทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมที่ทันสมัยและชา ลาด มาพัฒนาขั้นตอนการด าเนินงาน

ที่เกี่ยวข้องกับประชาชน นักธุรกิจทั้งชาวไทยและต่างประเทศ โดยส านักงาน ป.ป.ท. จะประสาน  

ความร่วมมือกับส านักงาน ป.ป.ช. ในการพัฒนายกระดับข้อค าถามในการประเมินคุณธรรมและ 

ความโปร่งใสในการด าเนินงานภาครัฐ Integrity and Transparency Assessment System : ITAS) 

ที่แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานภาครัฐมีการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว  

และโปร่งใส Simplify and Online) อย่างเห็นผลเปนรูปธรรม ผา่นการประเมินแบบตรวจการเปดเผย

ข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 

    5. ช่องทางและวิธีสร้างการมีส่วนร่วมในการด าเนินการต่อต้านการทุจริตกับกลุ่มเป้าหมาย 

การประเมิน  CPI 
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        ส าหรับวิธีสร้างการมีส่วนร่วมในการด าเนินการต่อต้านการทุจริตกับกลุ่มเป้าหมาย 

การประเมิน CPI นั้น เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายที่ตอบแบบสอบถามในการประเมินค่าคะแนน ส่วนให ่ 

คือนักธุรกิจ หรือนักลงทุนทั้งของไทยและต่างประเทศ ที่ประกอบธุรกิจในไทย ดังนั้นการสร้างการ

รับรู้ที่ดีต่อนักธุรกิจหรือนักลงทุนทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ึ่งน่าจะส่งผลต่อการยกระดับค่า

คะแนน CPI ดังนี ้ 

    . การสร้างความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้กับนักลงทุน

ต่างชาติ โดยการให้ความส าคั กับป หาการร้องเรียนที่เกิดขึ้นจากการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ

ของนักลงทุนชาวต่างชาติ เปนหนึ่งในวิธีที่จะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศไทย และเปนการแสดงถึง 

ความจริงใจในการแก้ป หา โดยเ พาะอย่างยิ่งป หาที่เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันที่ส่งผลโดยตรง

ต่อการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต CPI ดังนั้น ส านักงาน ป.ป.ท. จงึจัดใหม้ีศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

ส าหรับนักลงทุนชาวต่างชาติ เพื่อสะท้อนป หาการทุจริตคอร์รัปชันหรือการเรียกรับสินบนของ

เจ้าหน้าที่รัฐ รวมทั้งติดตามผลการด าเนินงานให้เปนไปด้วยความรวดเร็วและท าการ “บังคับใช้

ก หมายอย่างมีประสิทธิภาพ Enforcement)” รวมถึงการสร้างมาตรการและผลักดันหัวหน้า

หน่วยงานภาครัฐด าเนิน “มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง และมาตรการทางก หมาย  

โดยเร็ว และมาตรการดังกล่าวจะส่งผลในเชิงบวกต่อภาพลักษณ์คอร์รั ปชัน ป หาที่ผ่านมา 

เมื่อนักธุรกิจชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทย มักประสบป หาเกี่ยวกับการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ ก็มักจะพูดคุยแก้ป หากันเองภายในหอการค้าร่วมระหว่างประเทศ JFCCT บางครั้ง

ก็สะท้อนป หาหรือแจ้งเรื่องขัดข้องไปยังส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI ึ่งเปน

หน่วยงานที่ท างานใกล้ชิดกับนักธุรกิจนักลงทุนที่เข้ามาประกอบการในประเทศไทย ด้วยความตั้งใจ

จริงในการแก้ป หาให้กับนักลงทุนชาวต่างชาติ  รัฐบาลโดย ส านักงานป.ป.ท. ภายใต้ความร่วมมือ

ของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI และสภาหอการค้าต่างประเทศ จึงได้จัดตั้งศูนย์

รับเรื่องร้องเรียนส าหรับนักลงทุนชาวต่างชาติตั้งแต่วันที่  พ ศจกิายน 2558 โดยผูร้ับผดิชอบ คือ 

กองการต่างประเทศ และกองอ านวยการต่อต้านการทุจริต ส านักงาน ป.ป.ท. มีวัตถุประสงค์เพื่อรับ

เรื่องราวร้องเรียนจากนักลงทุนชาวต่างชาติกรณีไม่ได้รับความเปนธรรมจากเจ้าหน้าที่รัฐหรือถูก

เรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบด้วยก หมาย พร้อมทั้งประสานงานร่วมกับส านักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการลงทุนและสภาหอการค้าต่างประเทศเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่ นให้กับนักลงทุนจาก

ต่างประเทศ 

2. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เปนภาษาอังก ษของหน่วยงานภาครัฐ ึ่งปจจุบัน

หน่วยงานภาครัฐส่วนให ่ของประเทศไทยยังขาดแคลนข้อมูลที่เปนภาษาอังก ษ ผลที่ตามมา คือ 

นักลงทุนนักธุรกิจหรือผู้บริหารที่เปนชาวต่างชาติ รวมทั้งหน่วยงานระหว่างประเทศที่ท าหน้าที่
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ประเมินประเทศไทย เช่น องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ Ti รับรู้ความเคลื่อนไหวของประเทศไทย

ได้น้อย การที่หน่วยงานภายนอกไม่สามารถรับรู้ข้อก หมาย ระเบียบหลักเกณ ์หรือความ

เคลื่อนไหวข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐ ึ่งเปนข้อมูลระดับต้น Primary Source ท าให้การรับรู้ข้อมูล

ของชาวต่างชาติต้องศึกษาผ่านข่าวสารหรือสื่ออื่น ๆ ึ่งเปนข้อมูลระดับรอง secondary Source 

จนอาจท าให้เกิดความเคลื่อนไหวของข้อมูลได้ การให้ความส าคั กับการเผยแพร่ข้อมูลเปน

ภาษาอังก ษ ของหน่วยงานภาครัฐควรจัดล าดับความส าคั โดยเริ่มต้นจากหน่วยงานที่เกี่ยวกับการ

ออกใบอนุ าตให้กับนักลงทุนต่างชาติหรือหน่วยงานที่ต้องติดต่อกับชาวต่างชาติก่อน เนื่องจาก

หน่วยงานระหว่างประเทศหรือผูบ้ริหาร ึ่งต้องตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินประเทศไทยต้องอาศัย

ข้อมูลประกอบการรับรู้ภาพลักษณ์คอร์รัปชันหรือการตัดสินใจตามข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ

เหล่านี้ ในเบื้องต้นจึงเห็นควรให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวกับการออกใบอนุ าตจัดท า ก หมาย

ระเบียบหลักเกณ ์คู่มือเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการด าเนินการออกใบอนุ าตให้เปนภาษาอังก ษ

เนื่องจากการศึกษาพบว่าเมื่อนักลงทุนต่างชาติมาติดต่อขอใบอนุ าตโดยไม่มีความรู้  ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการด าเนินการขอออกใบอนุ าต จะท าให้เกิดช่องทางในการทุจริตจากการเรียกรับเงิน

เพื่อใหเ้กิดความสะดวกให้ออกใบอนุ าตได ้
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ควำมร้เกี่ยวกับกำรประเมินคุ ธรรมและควำมโปร่งใสในกำร  ำเนินงำนของ

หน่วยงำนภำครัฐ Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and 

Transparency Assessment : ITA) 

ภำ รวมและควำมเปนมำ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หนว่ยงานภาครัฐ Integrity and Transparency Assessment : ITA  ได้เริ่มด าเนินการในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 เปนต้นมาจนถึงปจจุบัน และมีการขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ตามล าดับ โดยล่าสุด คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 มกราคม 256  เห็นชอบให้หน่วยงาน

ภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. 256 -256  โดยใช้แนวทางและเครื่องมอื

การประเมินตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 256  ให้ด าเนินการ 

โดยใช้หลักการประเมิน เครื่องมือการประเมิน เกณ ์การประเมิน ระเบียบวิธีการประเมิน รวมถึง

การก าหนดกลุ่มเป้าหมายและหน่วยงานรับผดิชอบการประเมินเช่นเดียวกับการประเมินในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 256  และในปี พ.ศ. 2562-256  ให้ด าเนินการโดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมิน 

ึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาของส านักงาน ป.ป.ช. โดยจะมีการศึกษาทบทวนและปรับปรุง 

แนวทางการประเมิน จากการศกึษาและวิเคราะหข์้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับเครื่องมือวัดเรื่องคุณธรรม 

ความโปร่งใส และการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐจากทั้งในและต่างประเทศร่วมกับการพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนระบบการประเมิน ส าหรับแนวทางและเครื่องมือตามที่ส านักงาน 

ป.ป.ช. ก าหนดจ าแนกได้ 3 เครื่องมือ ได้แก่ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน Internal 

Integrity and Transparency Assessment : IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก External 

Integrity and Transparency Assessment : EIT) และแบบตรวจการเปดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data 

Integrity and Transparency Assessment (OIT)  

 เพื่อให้การขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงาน ป.ป.ท. เปนไปด้วยความเรียบร้อยและ 

มีประสิทธิภาพ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ในฐานะผู้รับผิดชอบขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA) ของส านักงาน ป.ป.ท. จึงเห็นควรชี้แจง

แนวทางทางขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของส านักงาน ป.ป.ท. เพื่อทราบแนวทางการด าเนินงานและ

เตรียมความพร้อมในการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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กรอบกำรประเมิน ITA ประจ ำป   ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ปรับปรุง แก้ไข เพื่อให้

เกณ ์การประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมด้านคุณธรรม ความโปร่งใส และการทุจริต รวมถึง บริบท

แวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ึ่งจะเปนประโยชน์ต่อหน่วยงานในการน าไปสู่การปรับปรุง แก้ไขลด

โอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับคะแนน CPI 

ของประเทศไทยในระยะยาวได้ โดยจ าแนกออกเปน  ตัวชี้วัด ดังนี้  การปฏิบัติหน้าที่ 2  การใช้

งบประมาณ 3  การใช้อ านาจ  การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 5  การแก้ไขป หาการทุจริต 

6  คุณภาพการด าเนินงาน  ประสิทธิภาพการสือ่สาร 8  การปรับปรุงระบบการท างาน  การเปดเผย

ข้อมูล และ  การป้องกันการทุจริต 

 เคร่องมอในกำรประเมิน ITA มี  เคร่องมอ ังนี 

          แบบวั กำรรับร้ของ ้มีส่วน ้ส่วนเสียภำยใน (Internal Integrity and Transparency 

Assessment : IIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเปนการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 

ที่มีต่อหน่วยงานตนเอง ในตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อ านาจ การใช้ทรัพย์สิน

ของราชการและการแก้ไขป หาการทุจริต โดยเปนการวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในหรือ

บุคลากรของหน่วยงานที่ท างานใหก้ับหน่วยงานมาเปนระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ป ีทีม่ีต่องานด้านต่าง ๆ 

ของหน่วยงานว่าเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการบริหารงานที่ดี และมีคุณธรรม และความโปร่งใส

มากน้อยเพียงใด โดยการเผยแพร่ช่องทางเข้าระบบการประเมิน ITA Online system เช่น QR code หรือ 

Web responsive ที่เว็บไ ต์ภายในหน่วยงานหรือการประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงานด้วยวิธีการต่าง ๆ 

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ภายในสามารถเข้าสู่ระบบการประเมิน ITA Online system ได้ด้วยตนเอง มีตัวชี้วัด 

5 ตัว ได้แก่  การปฏิบัติหน้าที่  2  การใช้งบประมาณ 3  การใช้อ านาจ  การใช้ทรัพย์สินของ

ราชการ 5  การแก้ไขป หาการทุจริต 

  แบบวั กำรรับร้ ของ ้มีส่ วน ้ส่ วนเสียภำยนอก  (External Integrity and 

Transparency Assessment : EIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน ในตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และ

การปรับปรุงระบบการท างาน โดยวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้แก่ บุคคล นิติบุคคล 

บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐ ึ่งมารับบริการหรือมาติดต่อกับหน่วยงาน ที่มีต่อการบริหารงาน

ของผู้บริหาร การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และการท างานด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานว่าเปนไปตาม 

หลักธรรมาภบิาล มีการบริหารงานที่ดี และมีคุณธรรม และความโปร่งใสมากน้อยเพียงใด โดยมตีัวชีว้ัด 

3 ตัว ได้แก่  คุณภาพการด าเนินงาน 2  ประสิทธิภาพการสื่อสาร 3  การปรับปรุงการท างาน ทั้งนี้ 

ได้แบ่งการประเมนิเปน 2 ช่องทาง ดังนี ้
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 (1) การจัดจา้งผูร้ับจ้างส ารวจข้อมูลจากบั ชีรายชื่อผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มาใช้บริการ

ภายในปีงบประมาณและจัดส่งให้ผู้รับจ้างส ารวจข้อมูลหรือจากการส ารวจภาคสนามด้วย จากนั้น 

จงึน าข้อมูลเข้าสู่ระบบการประเมนิ ITA Online และ 

 (2) การก าหนดให้หน่วยงานเผยแพร่ช่องทางการเข้าระบบการประเมินให้แก่ผู้รับบริการ หรือ 

ผู้มาติดต่อ เช่น การเผยแพร่ QR code หรือ Web responsive ที่เว็บไ ต์สาธารณะของหน่วยงาน หรือ

การประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปในพื้นที่สามารถเข้าสู่ระบบการประเมิน 

ITA Online ได้ดว้ยตนเอง 

แบบตรวจกำรเป เ ยข้อมลสำธำร ะ (Open Data Integrity and Transparency 

Assessment : OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเปนการประเมินระดับการเปดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของ

หน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้  ึ่งการเก็บข้อมูลดังกล่าว ไม่มีการคัดเลือก 

กลุ่มตัวอย่าง และจะเก็บข้อมูลโดยการจัดจ้างผู้รับจ้างตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไ ต์ของหน่วยงาน 

โดยมีตัวชีว้ัด 2 ตัว ได้แก่  การเปดเผยข้อมูล  2  การป้องกันการทุจริต  
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กำรน ำเทคโนโลยมีำใชใ้นกำรท ำงำน 

Google Form สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการท างาน เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และ

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานได้มากยิ่งขึน้ 

เริ่มตน้การใชง้าน Google Form จะต้องมีบั ช ีE- mail ของ Gmail ก่อน หากยังไม่ม ีสามารถ

สร้างบั ชี E- mail ของ Gmail ได้ดังขั้นตอนต่อไปนี ้

 

วิธีกำรสร้ำงบั ชี Gmail 

1. เข้าที่ Link นี ้

  https://support.google.com/mail/answer/56256?hl=th 

    จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 1 
 

 
รูปที่ 1 
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2. คลิกที่ปุ่ม   จะปรากฏหน้าจอ ดังรูปที่ 2 
 

 
รูปที่ 2 

 

3. กรอกข้อมูลส าหรับลงทะเบียน Gmail ดังนี ้

 3.1 ในช่อง First name ให้ระบุชื่อ ภาษาอังก ษ   

 3.2 ในช่อง Last name ให้ระบุนามสกุล ภาษาอังก ษ  

 3.3 ในช่อง Username ให้ก าหนดชื่อบั ชี Gmail ึ่งสามารถใช้ ตัวอักษรภาษาอังก ษ 

ตัวเลข และจุดทศนิยมได้เท่านั้น เช่น anupong.abc1 โดยถ้าหากชื่อที่เราใส่ลงไป ้ ากับชื่อที่มีคนอื่น

ใช้อยู่แล้ว ระบบก็จะท าการแจ้งเตือน เพื่อให้เราแก้ไขชื่อใหม ่

 3.4 ในช่อง Password ให้ก าหนดรหัสผ่าน โดยรหัสผ่านจะต้องมีความยาวอย่างน้อย 8 

ตัวอักษรขึน้ไป และควรจะสร้างรหัสผ่านที่ผสมด้วยตัวอักษรพิมพ์ให ่ พิมพ์เล็ก ตัวเล็ก และอักขระ

พิเศษ เพื่อใหย้ากต่อการคาดเดา เชน่ G1@myPass, Pass@Mail9 

 3.5 ในช่อง Confirm ให้กรอกรหัสผา่นอีกครั้ง เพื่อยืนยันรหัสผ่าน ดังตัวอย่างในรูปที่ 3 
 

หนา  |  ๕หนา  |  ๕



คู่มือแนวทางในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หนา้  |  52 
 
 

คู่มอืแนวทางในการเฝ้าระวังและปอ้งกันการทุจรติเชงิรุกในหน่วยงานภาครัฐ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
รูปที่ 3 

 
 

4. คลิกที่ปุ่ม     จะปรากฏหนา้จอ ดังรูปที่ 4 
 

 
รูปที่ 4 

 
 

หนา  |  ๕๒



คู่มือแนวทางในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หนา้  |  53 
 
 

คู่มอืแนวทางในการเฝ้าระวังและปอ้งกันการทุจรติเชงิรุกในหน่วยงานภาครัฐ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

5. กรอกข้อมูลส าหรับลงทะเบียน Gmail เพิ่มเติมดังนี ้

 5.1 ในช่อง Phone number (optional) ให้ระบุ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ โดยตัด 0 ตัวหน้า

ออก เช่น 0891234567 ให้ระบุ 891234567 

 5.2 ในช่อง Recovery email address (optional) ใหร้ะบุ Email อื่น ๆ เพื่อใช้ในกรณีที่ไม่สามารถ 

เข้าใช้งาน Gmail ที่สร้างใหม่นีไ้ด้ 

 5.3 ในช่อง Month Day Year ให้ระบุเดือน วัน และปี ค.ศ.เกิด 

 5.4 ในช่อง Gender ให้ระบุเพศ ดังตัวอย่างในรูปที่ 5 
 

 
รูปที่ 5 

 

6. คลิกที่ปุ่ม จะปรากฏหนา้จอ ดังรูปที่ 6 
 

หนา  |  ๕หนา  |  ๕๒



คู่มือแนวทางในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หนา้  |  54 
 
 

คู่มอืแนวทางในการเฝ้าระวังและปอ้งกันการทุจรติเชงิรุกในหน่วยงานภาครัฐ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
รูปที่ 6 

7. คลิกที่ปุ่ม    ให้ระบบของ Gmail ส่งข้อความมาทางหมายเลขโทรศัพท์มอืถือของ

ท่านเพื่อเปนการยืนยันผูส้มัคร Gmail จากนั้นจะปรากฏหนา้จอ ดังรูปที่ 7 
 

 
รูปที่ 7 

 

หนา  |  ๕



คู่มือแนวทางในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หนา้  |  55 
 
 

คู่มอืแนวทางในการเฝ้าระวังและปอ้งกันการทุจรติเชงิรุกในหน่วยงานภาครัฐ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

8. ระบบ Gmail จะส่งขอ้ความไปยังหมายเลขโทรศัพท์มอืถือที่ท่านได้ระบุไว้ตามขั้นตอนในข้อ 5 

    ดังตัวอย่างในรูปที่ 8 
 

 
รูปที่ 8 

9. ในช่อง Enter Verification code ให้ระบุตัวเลข Verification code ที่ท่านได้รับข้อความทางหมายเลข 

โทรศัพท์มอืถือ ดังตัวอย่างในรูปที่ 9 
 

 
รูปที่ 9 

 

หนา  |  ๕๕หนา  |  ๕



คู่มือแนวทางในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หนา้  |  56 
 
 

คู่มอืแนวทางในการเฝ้าระวังและปอ้งกันการทุจรติเชงิรุกในหน่วยงานภาครัฐ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

10. คลิกที่ปุ่ม    จากนั้นจะปรากฏหน้าจอ ดังรูปที่ 10 
 

 
รูปที่ 10 

 

11. คลิกที่ปุ่ม     จากนั้นจะปรากฏหน้าจอ ดังรูปที่ 11 
 

 
รูปที่ 11 

 

หนา  |  ๕๖



คู่มือแนวทางในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หนา้  |  57 
 
 

คู่มอืแนวทางในการเฝ้าระวังและปอ้งกันการทุจรติเชงิรุกในหน่วยงานภาครัฐ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

12. คลิกที่ปุ่ม   จากนั้นจะปรากฏหน้าจอ ดังรูปที่ 12 

   นั่นคือ สามารถสร้างบั ชีผู้ใชข้อง Gmail เสร็จเรียบร้อยแลว้ 
 

 
รูปที่ 12 

  

หนา  |  ๕หนา  |  ๕๖



คู่มือแนวทางในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หนา้  |  58 
 
 

คู่มอืแนวทางในการเฝ้าระวังและปอ้งกันการทุจรติเชงิรุกในหน่วยงานภาครัฐ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

กำรสร้ำงแบบประเมินโครงกำร ้วย Google Form 

1. กำรเข้ำส่ระบบ Gmail 

1.1 เข้าใช้งาน Gmail ด้วย Link ดังตอ่ไปนี ้http://www.gmail.com จะปรากฏหนา้จอดังรูปที่ 1 
 

 
รูปที่ 1 

 

1.2 ในช่อง Email or phone ให้กรอก Username หรอืชื่อบั ช ีGmail ลงไป ดังตัวอย่างในรูปที่ 2 
 

 
รูปที่ 2 

 

หนา  |  ๕



คู่มือแนวทางในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
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คู่มอืแนวทางในการเฝ้าระวังและปอ้งกันการทุจรติเชงิรุกในหน่วยงานภาครัฐ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

1.3 คลิกที่ปุ่ม      จะปรากฏหนา้จอ ดังรูปที่ 3 
 

 
รูปที่ 3 

 

1.4 ในช่อง Enter your password ให้ระบุรหัสผ่านของ Gmail ดังตัวอย่างในรูปที่ 4 
 

 
รูปที่ 4 

หนา  |  ๕หนา  |  ๕



คู่มือแนวทางในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หนา้  |  60 
 
 

คู่มอืแนวทางในการเฝ้าระวังและปอ้งกันการทุจรติเชงิรุกในหน่วยงานภาครัฐ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

1.5 คลิกที่ปุ่ม       

      1.5.1 กรณีที่เปน Gmail ที่เพิ่งสร้างใหม่ จะปรากฏหนา้จอ ดังรูปที่ 5 

    1) ให้คลิกที่ปุ่ม   อีกครั้งหนึ่ง จะเข้าสู่หน้าจอ ดังรูปที่ 6 
 

 
รูปที่ 5 

 

 
รูปที่ 6 

หนา  |  ๖



คู่มือแนวทางในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หนา้  |  61 
 
 

คู่มอืแนวทางในการเฝ้าระวังและปอ้งกันการทุจรติเชงิรุกในหน่วยงานภาครัฐ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

    2) ให้คลิกที่ปุ่ม      จะเข้าสู่หน้าจอ ดังรูปที่ 7 
 

 
รูปที่ 7 

 

      1.5.2 กรณีที่เปน Gmail เดิมที่เคยเข้าใช้งานแล้ว ก็จะปรากฏหน้าจอ ดังรูปที่ 7 ทันทีเมื่อคลิกปุ่ม 

Next ตามข้อ 1.5 

  

หนา  |  ๖หนา  |  ๖



คู่มือแนวทางในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หนา้  |  62 
 
 

คู่มอืแนวทางในการเฝ้าระวังและปอ้งกันการทุจรติเชงิรุกในหน่วยงานภาครัฐ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

2. กำรสร้ำงโ ลเ อร เ ่อใช้เกบ Google Form 

2.1 คลิกที่ google apps (จุด 9 จุด  ดังรูปที่ 8 

 
รูปที่ 8  

2.2 คลิกเลือก Dirve ดังรูปที่ 9 จะปรากฏหน้าจอ ดังรูปที่ 10 
 

 
รูปที่ 9 

 

หนา  |  ๖๒



คู่มือแนวทางในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หนา้  |  63 
 
 

คู่มอืแนวทางในการเฝ้าระวังและปอ้งกันการทุจรติเชงิรุกในหน่วยงานภาครัฐ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
รูปที่ 10 

 

2.3 กรณีที่เปน Gmail ที่เพิ่งสร้างใหม ่จะปรากฏหน้าจอ ดังรูปที่ 10 ให้คลิกที่ปุ่ม กากบาท 

     ปรากฏหน้าจอ ดังรูปที่ 11 

     กรณีที่เปน Gmail เดิมที่เคยเข้าใช้งานแลว้ ก็จะปรากฏหนา้จอ ดังรูปที่ 11 ทันที 
 

 
รูปที่ 11 

หนา  |  ๖หนา  |  ๖๒



คู่มือแนวทางในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หนา้  |  64 
 
 

คู่มอืแนวทางในการเฝ้าระวังและปอ้งกันการทุจรติเชงิรุกในหน่วยงานภาครัฐ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

2.4 คลิกที่ปุ่ม เพื่อท าการสร้างโ ลเดอร์ขึ้นมาใหม่ จะปรากฏหน้าจอ ดังรูปที่ 13 
 

 
รูปที่ 12 

 
2.5 คลิกเลือก Folder ดังรูปที่ 13 จะปรากฏหนา้จอ ดังรูปที่ 14 
 

 
รูปที่ 13 

หนา  |  ๖



คู่มือแนวทางในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หนา้  |  65 
 
 

คู่มอืแนวทางในการเฝ้าระวังและปอ้งกันการทุจรติเชงิรุกในหน่วยงานภาครัฐ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
รูปที่ 14 

 

2.6 ก าหนดชื่อโ ลเดอร์ ดังตัวอย่างในรูปที่ 15 
 

 
รูปที่ 15 

 

2.7 จากนั้นคลิกที่ปุ่ม      จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 16 
 

หนา  |  ๖๕หนา  |  ๖



คู่มือแนวทางในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หนา้  |  66 
 
 

คู่มอืแนวทางในการเฝ้าระวังและปอ้งกันการทุจรติเชงิรุกในหน่วยงานภาครัฐ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
รูปที่ 16 

2.8 จากนั้น ดับเบิล้คลิก ที่โ ลเดอร์ใหมท่ี่เราสร้างขึ้น เพื่อเข้าไปในโ ลเดอร์นัน้ 

      จะปรากฏหน้าจอ ดังรูปที่ 17 
 

 
รูปที่ 17 

 

 

 

หนา  |  ๖๖



คู่มือแนวทางในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หนา้  |  67 
 
 

คู่มอืแนวทางในการเฝ้าระวังและปอ้งกันการทุจรติเชงิรุกในหน่วยงานภาครัฐ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

3. กำรสร้ำงแบบประเมินโครงกำร ้วย Google Form 

3.1 คลิกที่ปุ่ม    เพื่อสร้างแบบประเมินโครงการ ดังรูปที่ 18  

       จะปรากฏหน้าจอ ดังรูปที่ 19 
 

 
รูปที่ 18 

3.2 จากนั้น เลือก    และคลิกเลือกที่   ดังรูปที่ 19 

       จะปราก หน้าจอ ดังรูปที่ 20 

 
รูปที่ 19 

 

หนา  |  ๖หนา  |  ๖๖



คู่มือแนวทางในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
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คู่มอืแนวทางในการเฝ้าระวังและปอ้งกันการทุจรติเชงิรุกในหน่วยงานภาครัฐ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
รูปที่ 20 

 

3.3 กรณีที่เปน Gmail ที่เพิ่งสร้างใหม ่จะปรากฏหน้าจอ ดังรูปที่ 20 ให้คลิกที่ปุ่ม กากบาท 

      ปรากฏหน้าจอ ดังรูปที่ 21 กรณีที่เปน Gmail เดิมที่เคยเข้าใช้งานแล้ว ก็จะปรากฏหน้าจอ       

      ดังรูปที่ 21 ทันที 

 
รูปที่ 21 

 

หนา  |  ๖
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3.4 ตั้งชื่อแบบประเมินฯ และใส่ค าอธิบายของแบบประเมินฯ ดังตัวอย่างในรูปที่ 23 
 

 
รูปที่ 22 

 

 
รูปที่ 23 

 

ือ ประเม  

ือ ประเม  

ค ำอ ำ ประเม  
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3.5 เพิ่มตอนหรือส่วนหัวของค าถาม ในกรณีที่มคี าถามหลายตอน สามารถเพิ่มส่วนหัวของค าถามได้  

      เพื่อเปนการแบ่งแยกค าถาม โดยเพิ่มได้จากแถบเครื่องมอืด้านขวา ดังรูปที่ 24 
 

 
รูปที่  

3.6 คลิกที่เครื่องมอื   เพื่อเพิ่มตอนหรือสว่นหัวของค าถาม จะปรากฏหนา้จอ ดังรูปที่ 25 
 

 
รูปที่ 25 

 

เครือ มือ 

เ มค ำถำม 

เ ม อ อ 

เ มรปภำ  

เ ม  

เ ม ำ 
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3.7 ใช้เมา้ส์ลาก ตอนหรอืส่วนหัวของค าถาม ไปไว้บนค าถาม ดังรูปที่ 26 
 

 
รูปที่ 26 

 

3.8 ก าหนดช่ือ ตอนหรอืส่วนหัวของค าถาม ดังตัวอย่างในรูปที่ 27 
 

 
รูปที่ 27 
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3.9 เพิ่มค าถามของแบบประเมิน ึ่งสามารถเลือกประเภทของค าถามได้หลายแบบ  

       โดยคลิกที่        จะปรากฏประเภทค าถามใหเ้ลอืก ดังรูปที่ 29 

 

 
รูปที่ 28 

 

 
รูปที่ 29 

 
 

ประเภทค ำถำม 

เลือกประเภทค ำถำม 
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ประเภทของค าถาม แบ่งเปน 
 

 
ค าตอบสั้น ๆ เชน่ ช่ือ-สกุล 

 
ย่อหนา้ ค าถามปลายเปด 

 
หลายตัวเลือก เลือกตอบได้เพียง 1 ค าตอบ 

 
ช่องท าเครื่องหมาย  เลือกตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 

  
เลื่อนลง Drop down list เลือกได้ 1 ค าตอบ 

 
ไ ล์ อัพโหลด ให้แนบไ ล์ค าตอบได้ 

 

สเกลเชิงเส้น ใช้สรา้งตัวเลือก ส าหรับ 1 

ค าถาม ที่เลือกตอบได้เพียง 1 

ค าตอบ ขอ้มูลจะถูกเก็บเปน

ตัวเลข 

 

ตารางตัวเลือกหลายข้อ ใช้สรา้งตัวเลือกในรูปแบบตาราง 

โดยสร้างได้หลายค าถามข้อ  

แตล่ะค าถามสามารถ เลือกตอบ

ได้เพียง 1 ค าตอบเท่านั้น 

 

ตารางตัวเลือกท า

เครื่องหมาย 

ใช้สรา้งตัวเลือกในรูปแบบตาราง 

โดยสร้างได้หลายค าถามข้อ  

แตล่ะขอ้สามารถ เลือกตอบได้

มากกว่า 1 ค าตอบ 

 

วันที ่ แบบเลือกตอบเปนวันที่ 

มีปฏิทินให้เลอืกวันที่ที่จะตอบ 

 
 

เวลา แบบเลือกตอบเปนเวลา 

 

 

3.10 ตัวอย่างการสร้างค าถาม แบบ      ดังรูปที่ 30 
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รูปที่ 30 

 

3.11 จากนั้น คลิกที่ปุ่ม  ดังรูปที่ 31 เพื่อบังคับว่าผู้ตอบแบบประเมินต้องตอบ

ค าถามในข้อนี้ ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถไปยังข้อต่อไปได้ โดยในมุมมองของผู้ตอบแบบประเมิน 

ค าถามข้อนีจ้ะมี * สีแดงปรากฏอยู่ที่ค าถาม 
 

 
รูปที่ 31 
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3.12 เพิ่มค าถามข้อใหม่ โดยคลิกที่      ดังรูปที่ 32 จะปรากฏค าถามข้อใหม่ ดังรูปที่ 33 

        และเมื่อเพิ่มค าถามเรียบร้อยแลว้จะปรากฏดังตัวอย่างในรูปที่ 34 
 

 
รูปที่ 32 

 

 
รูปที่ 33 
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รูปที่ 34 

 

3.13 นอกจากการเพิ่มค าถามข้อใหม่ โดยคลิกที่  แล้ว เรายังสามารถเพิ่มค าถามข้อใหม่ ด้วยการ

คัดลอกหรอืท า ้ า Duplicate) จากค าถามขอ้เดิมได้อีกด้วย ดังนี ้

        3.13.1 โดยคลิกที่ปุ่ม  ที่อยู่ดา้นล่างขอค าถามข้อเดิม ดังรูปที่ 35 

                    จากนั้นจะปรากฏค าถามเพิ่มขึ้นมาอีก 1 ข้อ ที่เหมอืนกับค าถามเดิมทุกประการ 

                   ดังตัวอย่างในรูปที่ 36 
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รูปที่ 35 

 

 
รูปที่ 36 

 
        3.13.2 จากนั้น เราสามารถแก้ไขเนื้อหา/ข้อความของค าถามเปนข้อใหม่ได้ 

                      ดังตัวอย่างในรูปที่ 37 และ 38 
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รูปที่ 37 

 

 
รูปที่ 38 

 

3.14 ในระหว่างการสร้างค าถามนั้น สามารถดูมุมมองของผู้ตอบแบบประเมินได้ โดยคลิกที่   

ระบบจะเปด Tab หน้าจอใหม่และแสดงมุมมองของผู้ตอบแบบประเมิน ดังตัวอย่างในรูปที่ 40-42 
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รูปที่ 39 

 

 
รูปที่ 40 
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รูปที่ 41 

 

รูปที่ 42 

 
 

 
 

3.15 ตัวอย่างการสร้างค าถาม แบบ     ดังรูปที่ 43 
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รูปที่ 43 

 

3.16 เมื่อสรา้งค าถามตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแลว้ ก่อนเริ่มสรา้งค าถามตอนที่ 2 

เราจะท าการแบ่งหน้าของค าถามก่อน โดยคลิกทีเ่ครื่องมอื  ดังรูปที่ 44 จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 45 
 

 
รูปที่ 44 
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รูปที่ 45 

 

3.17 ก าหนดชื่อตอนหรอืส่วนหัวของค าถาม สว่นที่ 2 ดังตัวอย่างในรูปที่ 46 
 

 
รูปที่ 46 

 

 

หนา  |  ๒



คู่มือแนวทางในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หนา้  |  83 
 
 

คู่มอืแนวทางในการเฝ้าระวังและปอ้งกันการทุจรติเชงิรุกในหน่วยงานภาครัฐ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

3.18 ตัวอย่างการสร้างค าถาม แบบ     ดังรูปที่ 47 และ 48 
 

 
รูปที่ 47 

 

 
รูปที่ 48 

เมื่อไปดูที่มุมมองของผูต้อบแบบประเมิน ค าถามแบบ  

จะปรากฏดังรูปที่ 49 
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รูปที่ 49 

ึ่งหากค าถามยาว จะท าให้ค าถามมีตัวหนังสือขนาดเล็กลง ไม่เด่นชัด เราสามารถเปลี่ยนเปนการ

สร้างค าถามแบบอื่น ๆ ได้ เชน่  เปนต้น ดังตัวอย่างในรูปที่ 50 

 

3.19 ตัวอย่างการสร้างค าถาม แบบ     ดังรูปที่ 50 และ 51 
 

 
รูปที่ 50 
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รูปที่ 51 

 

3.20 ึ่งเมื่อดูในมุมมองของผูต้อบแบบประเมิน ดังรูปที่ 52 แล้ว จะพบว่าตัวเลือกของค าตอบจะเปน 

         ค่าคะแนน 1-5 แทนระดับความเห็นนอ้ยที่สุด-มากที่สุด ดังรูปที่ 52 

 
รูปที่ 52 

3.20 ดังนัน้ เพื่อให้ผู้ตอบแบบประเมินมคีวามเข้าในมากยิ่งขึน้ในสร้างค าถาม 

        แบบ   จงึควรใส่ค าอธิบายไว้ด้วย ดังรูปที่ 53  

        และในมุมมองของผูต้อบแบบประเมินจะเห็นได้ดังรูปที่ 54 

หนา  |  ๕หนา  |  



คู่มือแนวทางในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หนา้  |  86 
 
 

คู่มอืแนวทางในการเฝ้าระวังและปอ้งกันการทุจรติเชงิรุกในหน่วยงานภาครัฐ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
รูปที่ 53 

 

 
รูปที่ 54 

 
ทั้งนี ้ขึ้นอยู่กับผูส้ร้างแบบประเมิน ว่าต้องการจะสร้างแบบประเมินแบบใด  

ึ่งทั้งแบบ  และ  ก็สามารถใช้ได้

เชน่เดียวกัน 

หนา  |  ๖



คู่มือแนวทางในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หนา้  |  87 
 
 

คู่มอืแนวทางในการเฝ้าระวังและปอ้งกันการทุจรติเชงิรุกในหน่วยงานภาครัฐ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

3.21 สร้างค าถามตอนที่ 3 โดยคลิกที่เครื่องมือ   ดังรูปที่ 55 จะปรากฏหนา้จอดังรูปที่ 56 
 

 
รูปที่ 55 

 

 
รูปที่ 56 

 
 
 

หนา  |  หนา  |  ๖



คู่มือแนวทางในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หนา้  |  88 
 
 

คู่มอืแนวทางในการเฝ้าระวังและปอ้งกันการทุจรติเชงิรุกในหน่วยงานภาครัฐ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

3.22 ก าหนดช่ือตอนหรอืส่วนหัวของค าถาม สว่นที่ 3 ดังตัวอย่างในรูปที่ 57 
 

 
รูปที่ 57 

3.23 การสรา้งค าถาม แบบ    เพื่อเก็บความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ

เพิ่มเติมจากผูต้อบแบบประเมิน ดังตัวอย่างในรูปที่ 58 
 

 
รูปที่ 58 

 

หนา  |  



คู่มือแนวทางในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หนา้  |  89 
 
 

คู่มอืแนวทางในการเฝ้าระวังและปอ้งกันการทุจรติเชงิรุกในหน่วยงานภาครัฐ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

3.24 คลิกที่เครื่องมอื  เพื่อเพิ่มข้อความแสดงความขอบคุณผูต้อบแบบประเมิน 

        ดังตัวอย่างในรูปที่ 59 - 61 
 

 
รูปที่ 59 

 

 
รูปที่ 60 

 

หนา  |  หนา  |  



คู่มือแนวทางในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หนา้  |  90 
 
 

คู่มอืแนวทางในการเฝ้าระวังและปอ้งกันการทุจรติเชงิรุกในหน่วยงานภาครัฐ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
รูปที่ 61 

 

โดยในมุมมองของผู้ตอบแบบประเมินจะเห็นข้อความแสดงความขอบคุณผูต้อบแบบประเมิน ดังรูปที่ 62 
 

 
รูปที่ 62 

 

 

หนา  |  



คู่มือแนวทางในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
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คู่มอืแนวทางในการเฝ้าระวังและปอ้งกันการทุจรติเชงิรุกในหน่วยงานภาครัฐ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

3.25 เมื่อสรา้งค าถามของแบบประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การเผยแพรแ่บบ

ประเมินให้ผู้ตอบแบบประเมินสามารถเข้าถึงได้โดยงา่ย ด้วย QR Code 

        โดยคลิกที่ปุ่ม  ดังรูปที่ 63 จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 64 
 

 
รูปที่ 63 

 

 
รูปที่ 64 

หนา  |  หนา  |  



คู่มือแนวทางในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
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คู่มอืแนวทางในการเฝ้าระวังและปอ้งกันการทุจรติเชงิรุกในหน่วยงานภาครัฐ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

3.26 คลิกที่ปุ่ม   ดังรูปที่ 64 จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 65 เพื่อท าให้ Link ของแบบประเมินสั้นลง 
 

 
รูปที่ 65 

 

3.27 คลิกที่ปุ่ม       ดังรูปที่ 65 จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 66 
 

รูปที่ 66 

หนา  |  ๒



คู่มือแนวทางในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
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คู่มอืแนวทางในการเฝ้าระวังและปอ้งกันการทุจรติเชงิรุกในหน่วยงานภาครัฐ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

3.28 คลิกที่ปุ่ม    ดังรูปที่ 66  จากนั้นเปด Tab หนา้จอของ Internet ใหม่ 1 Tab 

        น า Link ที่ Copy มาวางลงใน Tab หน้าจอใหม่ ดังรูปที่ 67 จากนั้นคลิก Enter 

                 จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 68 ึ่งก็คือ Link แบบประเมินที่เราได้สร้างไว้นั่นเอง 
 

 
รูปที่ 67 

 

 
รูปที่ 68 

 

หนา  |  หนา  |  ๒



คู่มือแนวทางในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
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คู่มอืแนวทางในการเฝ้าระวังและปอ้งกันการทุจรติเชงิรุกในหน่วยงานภาครัฐ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

3.29 เปด Tab หนา้จอของ Internet ใหม่ 1 Tab พิมพ์ค าว่า qr code generator ดังรูปที่ 69 
 

 
รูปที่ 69 

 

3.30 จากนั้นคลิกเลือก website ดังรูปที่ 70 จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 71 
 

 
รูปที่ 70 

 

หนา  |  



คู่มือแนวทางในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
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คู่มอืแนวทางในการเฝ้าระวังและปอ้งกันการทุจรติเชงิรุกในหน่วยงานภาครัฐ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
รูปที่ 71 

 

3.31 กลับไปที่หน้าจอดังรูปที่ 72 จากนั้นคลิกที่ปุ่ม     อีกครั้ง 
 

 
รูปที่ 72 

 
 
 

หนา  |  ๕หนา  |  



คู่มือแนวทางในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
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คู่มอืแนวทางในการเฝ้าระวังและปอ้งกันการทุจรติเชงิรุกในหน่วยงานภาครัฐ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

3.32 ไปที่หน้าจอดังรูปที่ 73 และวาง Link ที่ได้ Copy ตามข้อ 3.31 ในช่อง Website (URL)  

         ดังรูปที่ 73 
 

 
รูปที่ 73 

 

3.33 คลิกที่ปุ่ม      ดังรูปที่ 74 จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 75 

         ึ่งจะได้ QR Code ของแบบประเมินฯ เรียบร้อยแล้ว 

 
รูปที่ 74 

หนา  |  ๖



คู่มือแนวทางในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
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คู่มอืแนวทางในการเฝ้าระวังและปอ้งกันการทุจรติเชงิรุกในหน่วยงานภาครัฐ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
รูปที่ 75 

 

3.34 คลิกที่ปุ่ม      ดังรูปที่ 76 เพื่อดาวนโ์หลด QR Code แบบประเมิน 

        จากนั้น จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 77 
 

 
รูปที่ 76 

หนา  |  หนา  |  ๖



คู่มือแนวทางในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
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คู่มอืแนวทางในการเฝ้าระวังและปอ้งกันการทุจรติเชงิรุกในหน่วยงานภาครัฐ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
รูปที่ 77 

 

3.35 รอสักครู่ เมื่อการดาวน์โหลดเสร็จสิ้นไ ล์ QR Code แบบประเมิน จะมีช่ือว่า frame 

         ึ่งเปนไ ล์รูปภาพที่มนีามสกุล .PNG) โดยจะอยู่ด้านล่างของหนา้จอดังรูปที่ 78 
 

 
รูปที่ 78 

 

หนา  |  



คู่มือแนวทางในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
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คู่มอืแนวทางในการเฝ้าระวังและปอ้งกันการทุจรติเชงิรุกในหน่วยงานภาครัฐ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

3.36 คลิกปุ่มที ่  ดังรูปที่ 79 จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 80 
 

 
รูปที่ 79 

 

 
รูปที่ 80 

 

3.37 คลิกปุ่มที ่   ดังรูปที่ 80 จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 81 

หนา  |  หนา  |  



คู่มือแนวทางในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
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คู่มอืแนวทางในการเฝ้าระวังและปอ้งกันการทุจรติเชงิรุกในหน่วยงานภาครัฐ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
รูปที่ 81 

 

3.38 จะได้ไ ล์ QR Code  ดังรูปที่ 82 

 
รูปที่ 82 

 

จากนั้น สามารถน า QR Code ที่ได้ไปติดไว้ทีก่ าหนดการของโครงการ เพื่อให้ผูเ้ข้าร่วมโครงการ 

ตอบแบบประเมินโครงการได้ 

 

หนา  |  



คู่มือแนวทางในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
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คู่มอืแนวทางในการเฝ้าระวังและปอ้งกันการทุจรติเชงิรุกในหน่วยงานภาครัฐ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

4. กำร ลกำรประเมินโครงกำร 

4.1 คลิกที่ปุ่ม    ดังรูปที่ 83 จะปรากฏหนา้จอดังรูปที่ 84 - 99 
 

 
รูปที่ 83 

 

 
รูปที่ 84 

 

หนา  |  หนา  |  



คู่มือแนวทางในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ
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คู่มอืแนวทางในการเฝ้าระวังและปอ้งกันการทุจรติเชงิรุกในหน่วยงานภาครัฐ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
รูปที่ 85 

 

 
รูปที่ 86 

 

 
รูปที่ 87 
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ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
รูปที่ 88 

 

 
รูปที่ 89 
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ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
รูปที่ 90 

 

 
รูปที่ 91 

 

 
รูปที่ 92 
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คู่มือแนวทางในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ
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คู่มอืแนวทางในการเฝ้าระวังและปอ้งกันการทุจรติเชงิรุกในหน่วยงานภาครัฐ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
รูปที่ 93 

 

รูปที่ 94 

 
รูปที่ 95 
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คู่มอืแนวทางในการเฝ้าระวังและปอ้งกันการทุจรติเชงิรุกในหน่วยงานภาครัฐ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
รูปที่ 96 

 

 
รูปที่ 97 

 

 
รูปที่ 98 
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คู่มือแนวทางในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ
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คู่มอืแนวทางในการเฝ้าระวังและปอ้งกันการทุจรติเชงิรุกในหน่วยงานภาครัฐ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
รูปที่ 99 
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คู่มือแนวทางในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ
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คู่มอืแนวทางในการเฝ้าระวังและปอ้งกันการทุจรติเชงิรุกในหน่วยงานภาครัฐ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

กำร ำวนโหล เอกสำรประกอบกำรโครงกำร ่ำน QR Code 

1. กำรน ำเอกสำรเข้ำส่ระบบ Gmail 

   เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการโครงการผ่าน QR Code ได้ 

1.1 สร้างโ ลเดอร์ เพื่อใช้เก็บเอกสาร โดยคลิกที่ google apps (จุด 9 จุด  ดังรูปที่ 1 
 

 
รูปที่ 1 

 

1.2 คลิกเลือก Dirve ดังรูปที่ 2 จะปรากฏหน้าจอ ดังรูปที่ 3 
 

 
รูปที่ 2 

หนา  |  



คู่มือแนวทางในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ
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คู่มอืแนวทางในการเฝ้าระวังและปอ้งกันการทุจรติเชงิรุกในหน่วยงานภาครัฐ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
รูปที่ 3 

1.3 คลิกที่ปุ่ม เพื่อท าการสร้างโ ลเดอร์ขึ้นมาใหม่ จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 5 
 

 
รูปที่ 4 

 

1.4 คลิกเลือก Folder ดังรูปที่ 5 จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 6 
 

 
รูปที่ 5 
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คู่มือแนวทางในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ
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คู่มอืแนวทางในการเฝ้าระวังและปอ้งกันการทุจรติเชงิรุกในหน่วยงานภาครัฐ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
รูปที่ 6 

 

1.5 ก าหนดชื่อโ ลเดอร์ ดังตัวอย่างในรูปที่ 7 
 

 
รูปที่ 7 

 

1.6 จากนั้นคลิกที่ปุ่ม      จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 8 
 

หนา  |  
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คู่มอืแนวทางในการเฝ้าระวังและปอ้งกันการทุจรติเชงิรุกในหน่วยงานภาครัฐ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
รูปที่ 8 

1.7  จากนั้น ดับเบิล้คลิก ที่โ ลเดอร์ใหมท่ี่เราสร้างขึ้น เพื่อเขา้ไปในโ ลเดอร์นัน้ 

       จะปรากฏหน้าจอ ดังรูปที่ 9 
 

 
รูปที่ 9 

1.8 คลิกที่ปุ่ม    ดังรูปที่   จะปรากฏหนา้จอดังรูปที่ 11 
 

 
รูปที่ 10 

หนา  |  หนา  |  



คู่มือแนวทางในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ
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คู่มอืแนวทางในการเฝ้าระวังและปอ้งกันการทุจรติเชงิรุกในหน่วยงานภาครัฐ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
รูปที่ 11 

 

1.9 จากนั้น เลือก   ดังรูปที่ 11 จะปรากฏหน้าจอ ดังรูปที่ 12  

       เพื่อเลือกไ ล์เอกสารประกอบการโครงการที่ตอ้งการ 
 

 
รูปที่ 12 

 

1.10 เลือกไ ล์เอกสารที่ตอ้งการ ดังตัวอย่างในรูปที่ 3 

หนา  |  ๒



คู่มือแนวทางในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ
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คู่มอืแนวทางในการเฝ้าระวังและปอ้งกันการทุจรติเชงิรุกในหน่วยงานภาครัฐ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
รูปที่ 13 

1.12 จากนั้นคลิกที่ปุ่ม   ดังรูปที่ 3 จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่   

ระบบจะ Upload ไ ล์เอกสารเรียบร้อยแลว้ พร้อมทั้งมีหนา้จอแจ้งผล Upload อยู่ที่มุมล่างขวามอื 
 

 
รูปที่ 14 

หนา  |  หนา  |  ๒



คู่มือแนวทางในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ
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ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

. 3 คลิก กากบาท ที่มุมบนขวาของหนา้จอแจ้งผล Upload เพื่อปดหน้าจอแจ้งผลการ Upload 

        ดังรูปที่ 5 หนา้จอแจง้ผลการ Upload จะหายไป ดังรูปที่ 6 
 

 
รูปที่ 5 

 

 
รูปที่ 6 
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.  คลิกทีไ่ ลเ์อกสารที่ได้ Upload เรียบร้อยแล้ว ดังรปูที่  จะเครื่องมอืขึน้มาดังแสดงในรปูที่ 8 

 

รูปที่ 17 

 

 
รูปที่ 8 
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1.15 คลิกที่   ดังรูปที่  จะปรากฏหน้าจะดังรูปที่ 2  
 

 
รูปที่  

 

 
รูปที่ 2  
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คู่มอืแนวทางในการเฝ้าระวังและปอ้งกันการทุจรติเชงิรุกในหน่วยงานภาครัฐ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

. 6 คลิกที่ Link   ครัง้ ดังรูปที่ 21 และท าการ Copy Link ไว้ เพื่อน าไปสร้าง QR Code ต่อไป 
 

 
รูปที่ 2  

1.17 ตัวอย่าง Link 

https://drive.google.com/open?id=1lxuBovs7Rvm2mobkoFj30VpmTpoHWm2  

 

1.18 เราสามารถทดสอบเปด Link ได้ โดยการ น า Link ที่ Copy มาไปวางในหน้า Internet 

        ดังตัวอย่างในรูปที่ 22 และ 23 
 

 
รูปที่ 22 

หนา  |  หนา  |  ๖



คู่มือแนวทางในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ
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ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
รูปที่ 23 

 
2. กำรสร้ำง QR Code 

2.1 เปด Tab หน้าจอของ Internet ใหม่ 1 Tab พิมพ์ค าว่า qr code generator ดังรูปที่ 24 
 

 
รูปที่ 24 
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2.2 จากนั้นคลิกเลือก website ดังรูปที่ 25  จะปรากฏหนา้จอดังรูปที่ 26 
 

 
รูปที่ 25 

 

 
รูปที่ 26 
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2.3 คัดลอก Link ตามข้อ .  มาวางไว้ ดังรูปที่ 2  
 

 
รูปที่ 2  

 

2.  คลิกที่ปุ่ม      ดังรูปที่ 28 จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 29 

      ึ่งจะได้ QR Code ของเอกสารประกอบโครงการ เรียบร้อยแล้ว 
 

 
รูปที่ 28 
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รูปที่ 2  

2.5 คลิกที่ปุ่ม      ดังรูปที่ 30 เพื่อดาวนโ์หลด QR Code แบบประเมิน 

        จากนั้น จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 31 
 

 
รูปที่ 3  
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รูปที่ 3  

 

2.6 รอสักครู่ เมื่อการดาวน์โหลดเสร็จสิ้นไ ล์ QR Code เอกสารประกอบโครงการ จะมีชื่อว่า frame 

      ึ่งเปนไ ล์รูปภาพที่มีนามสกุล .PNG) โดยจะอยู่ด้านล่างของหนา้จอดังรูปที่ 32 
 

รูปที่ 32 
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2.7 คลิกปุ่มที่    ดังรูปที่ 33 จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 34 
 

รูปที่ 33 

 

 
รูปที่ 3  

 

2.8 คลิกปุ่มที ่    ดังรูปที่ 34  จะปรากฏหนา้จอดังรูปที่ 35 

หนา  |  ๒หนา  | ๒๒
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รูปที ่35 

 

2.9 จะได้ไ ล์ QR Code  ดังรูปที่ 36 

 

รูปที่ 36 
 

จากนั้น สามารถน า QR Code ที่ได้ไปติดไว้ทีก่ าหนดการของโครงการ เพื่อให้ผูเ้ข้าร่วมโครงการ

ดาวนโ์หลดเอกสารประกอบการโครงการได้ 
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กำรบริหำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต 

ส่วนที่  ควำมเปนมำ 

 คณะรัฐมนตรีได้มมีติเมื่อวันที่  เมษายน 256  รับทราบมติคณะกรรมการต่อต้านการทุจริต

แห่งชาติ คตช.  ในการประชุม คตช. ครั้งที่ /256  เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 256  ที่เสนอให้รัฐบาล

ประกาศให้ “ปี 256  เปนปีแห่งการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติอนุ าตของ 

ทางราชการต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ  ตามที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตในภาครัฐ ส านักงาน ป.ป.ท.  โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงานเสนอ ทั้งนี ้คตช.ได้มอบหมาย

ให้ส านักงาน ป.ป.ท. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คตช. เปนหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนนโยบายและ

มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ 

 สืบเนื่องจากองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ Transparency International  ได้ประกาศ 

ผลคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต Corruption Perception Index : CPI  ประจ าปี 255  เมื่อวันที่ 25 

มกราคม256  ประเทศไทยได้รับคะแนน 35 คะแนน อยู่ในล าดับที่  จากประเทศที่เข้าร่วม

ประเมินทั้งหมด 6 ประเทศ ลดลงจากปี 2558 ึ่งประเทศไทยมีคะแนน 38 คะแนน อยู่ในล าดับ

ที่ 6 จากประเทศที่เข้าร่วมประเมิน 68 ประเทศ ผลคะแนนพบว่า แหล่งการประเมินที่เกี่ยวข้องกับ

การอ านวยความสะดวกทางธุรกิจมีคะแนนลดลงอย่างมากในปี 255  ประเทศไทยมีแหล่งการ

ประเมินที่คะแนนลดลงทั้งหมด  แหล่งการประเมิน คือ GI 22 คะแนน  WEF 3  คะแนน   

PERC 38 คะแนน  และ EIU 3  คะแนน  โดยแหล่งการประเมินที่มีคะแนนลดลงมากที่สุด คือ GI  

-2  คะแนน  รองลงมาคือ WEF -6 คะแนน  ึ่งเปนแหล่งการประเมินที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ว่า

ภาคธุรกิจเกี่ยวข้องกับการทุจริตมากน้อยเพียงใด และการส ารวจจากนักธุรกิจ ที่เข้ามาลงทุน 

ในประเทศว่าภาคธุรกิจตอ้งจ่ายเงนิสินบนในกระบวนการตา่ง ๆ มากน้อยเพียงใด 

 ส านักงาน ป.ป.ท. ในฐานะเปนกลไกของฝ่ายบริหารในการป้องกันและแก้ไขป หาการทุจริต 

มีบทบาทอ านาจหน้าที่ในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารภายใต้กรอบธรรมาภิบาล เพื่อลด

ป หาการทุจริต จึงเล็งเห็นว่าเพื่อขับเคลื่อนภาครัฐสู่ธรรมาภิบาล โดยเ พาะการให้บริการในการ

พิจารณาอนุมัติ อนุ าต อันเปนการแก้ไขป หาการรับสินบน ึ่งเปนผลมาจากการประเมินผลคะแนน

แหล่งการประเมินที่เกี่ยวข้องกับการอ านวยความสะดวกทางธุรกิจ และเพื่อเปนการขับเคลื่อนกลไก

ภาครัฐให้ด าเนินการตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  คสช.  ที่ 6 /255  ลงวันที่ 8 

มิถุนายน 255  เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขป หาการทุจริตประพ ติมิชอบ ข้อ  ให้ทุกส่วน

ราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขป หาการทุจริต

ประพ ติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ

บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝา้ระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิด
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การทุจริตประพ ติมิชอบได้ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต เปนเครื่องมือหนึ่งในการบริหาร 

เพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาล การทุจริตนอกจากการให้พิจารณาอนุมัติ อนุ าต ของทางราชการ ยังมี

การทุจริตของงานปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ส านักงาน ป.ป.ท. จึงเห็นความจ าเปนที่ต้องมีคู่มือเพื่อให้

หน่วยงานภาครัฐมีแนวทางการบริหารความเสี่ยงการทุจริตของทุกภาระงาน โดยเ พาะการด าเนินงาน

ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ึ่งผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต้องให้ความส าคั และถือเปนนโยบายของ

องค์กรด้วยการสั่งการหรอืมอบหมายให้มีการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตอย่างต่อเนื่อง 

จริงจัง เพื่อป้องกันและแก้ไขป หาการทุจริตและเปนการยกระดับค่า CPI 

ส่วนที่  ประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต 

. วัต ุประสงคกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต 

มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อใหเ้กิดการทุจริตในองค์กรได้ 

ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุม

ภายในที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตส านึกและค่านิยมในการ

ต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กรถือเปนการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี ้การน า

เครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เปนหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การด าเนินการ

ขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับป หา

น้อยกว่าองค์กรอื่น หรอืหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเปนความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการน า

เครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เปนส่วนหนึ่งของ

การปฏิบัติงานประจ า ึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด 

วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการ 

ระบบ หรือ แนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ึ่งเปน

มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มปีระสิทธิภาพต่อไป 

 กำรบรหิำรจั กำรควำมเสี่ยงมีควำมแตกต่ำงจำกกำรตรวจสอบภำยในอย่ำง ร 

การบริหารจัดการความเสี่ยงเปนการท างานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยง

ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระ

งานปกติของการเฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกันโดยเปนส่วนหนึ่งของความ

รับผิดชอบปกติที่มีการรับรู้และยอมรับจากผู้ที่

เ กี่ ย ว ข้ อ ง  ผู้ น า ส่ ง ง าน ให้  เ ป นลั กษณะ 

 Pre-Decision ส่วนการตรวจสอบภายในจะเปนใน

ลักษณะก ากับติดตามความเสี่ยง เปนการสอบทาน เปนลักษณะ Post-Decision 

Pre-decision    VS    Post-decision VS 
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3. กรอบกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจรติ 

กรอบตำมหลักของกำรควบคุมภำยในองคกร Control Environment) ตำมมำตรฐำน 

COSO  Committee of Sponsoring Organizations 2013  ึ่ งมาตรฐาน COSO เปน

มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับมาตั้งแต่เริ่มออกประกาศใช้เมื่อปี 2 โดยที่ผ่านมา มีการออก

แนวทางด้านการควบคุมภายในเพิ่มเติมอีก 3 ครั้ง คือ ครั้งแรกเมื่อปี 2 6 เปนแนวทางด้านการท า

รายงานทางการเงิน Internal Control over Financial Report – Guidance for Small Public Companies  

ครั้งที่ 2 เมื่อปี 2  เปนแนวทางด้านการก ากับติดตาม Guidance on Monitoring of Internal Control 

ครั้งที่ 3 ในปี 2 3 เปนแนวทางเพิ่มเติมด้านการควบคุมภายใน Internal Control - Integrated 

Framework : Framework and Appendices การปรับปรุงในปี 2 3 นี้ยังคงยึดกรอบแนวคิดเดิม

ของปี 2 ที่ก าหนดใหม้ีการควบคุมภายในแต่เพิ่มเติมในส่วนอื่น ๆ ใหชั้ดเจนขึน้ โดยเ พาะอย่างยิ่ง

การเพิ่มเติมเรื่องการสอดส่อง ในภาพรวมของการก ากับดูแลกิจการ ดังนั้น การควบคุมภายในจงึถือว่า

มีความส าคั อย่างยิ่งในการที่จะตอบสนองต่อความคาดหวังของกิจการในการป้องกันเฝ้าระวังและ

ตรวจสอบการทุจริตภายในกิจการ 

ส ำหรับมำตรฐำน COSO   ประกอบ ้วย  องคประกอบ  หลักกำร ังนี 

องคประกอบที่   สภำ แว ล้อมกำรควบคุม Control Environment) 

หลักการที่ 1 - องค์กรยึดหลักความ ื่อตรงและจรยิธรรม 

หลักการที่ 2 - คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผดิชอบต่อการก ากับดูแล 

หลักการที่ 3 - คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอ านาจการสั่งการชัดเจน 

หลักการที่ 4 - องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน 

หลักการที่ 5 - องค์กรผลักดันให้ทุกต าแหน่งรับผดิชอบต่อการควบคุมภายใน 

องคประกอบที่ 2 : กำรประเมินควำมเสี่ยง Risk Assessment) 

หลักการที่ 6 - ก าหนดเป้าหมายชัดเจน 

หลักการที่ 7 - ระบุและวิเคราะหค์วามเสี่ยงอย่างครอบคลุม 

หลักการที่ 8 - พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจรติ 

หลักการที่ 9 - ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน 

องคประกอบที่ 3  กิจกรรมกำรควบคุม Control Activities) 

หลักการที่ 10 - ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

หลักการที่ 11 - พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใชใ้นการควบคุม 

หลักการที่ 12 - ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้ 
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องคประกอบที่ 4  สำรสนเท และกำรส่อสำร Information and Communication) 

หลักการที่ 13 - องค์กรมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ 

หลักการที่ 14 - มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในด าเนนิต่อไปได้ 

หลักการที่ 15 - มีการสื่อสารกับหนว่ยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจกระทบต่อการ

ควบคุมภายใน 

องคประกอบที่ 5  กิจกรรมกำรก ำกับติ ตำมและประเมิน ล (Monitoring Activities) 

หลักการที่ 16 - ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 

หลักการที่ 17 - ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลาและ

เหมาะสม 
 

 ทั้งนี้ องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบและหลักการจะต้อง Present 

& Function มีอยู่จริง และ น าไปปฏิบัติได้  อีกทั้งท างานอย่างสอดคล้องและสัมพันธ์กัน จงึจะท าให้การ

ควบคุมภายในมีประสิทธิผล 

 ส ำหรับค่มอ บับนี จะเน้นตำมมำตรฐำน COSO  องคประกอบที่  

หลักกำรที่  ในเร่องกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต เปนหลัก 

กรอบหรอภำระงำนในกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต มี  กระบวนกำร ังนี 

¾ Corrective : แก้ไขป หาที่เคยรับรู้ว่าเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ท าอย่างไรจะไม่ให้

เกิดขึ้น ้ าอีก 

¾ Detective : เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพ ติกรรมเสี่ยง ท าอย่างไรจะตรวจพบต้อง

สอดส่องตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัยท าการลดระดับความเสี่ยง

นั้นหรอืให้ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่ผูบ้ริหาร 

¾ Preventive : ป้องกัน หลีกเลี่ยง พ ติกรรมที่น าไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระท าผิด ในส่วน

ที่พ ติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะ

เกิด ้ าอีก Known Factor  ทั้งที่รู้ว่าท าไปมีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้อง

หลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปดช่องว่างใหก้ารทุจริตเข้ามาได้อกี 

¾ Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปราม

ล่วงหน้าในเรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เปนปจจัยความเสี่ยงที่มา

จากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหนา้ในอนาคต (Unknown Factor  
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 องคประกอบที่ท ำให้เกิ กำรทุจรติ 

 องค์ประกอบหรือปจจัยที่น าไปสู่การทุจริต ประอบด้วย Pressure/Incentive หรอืแรงกดดันหรือ

แรงจูงใจ Opportunity หรือ โอกาส ึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่าง ๆ คุณภาพการควบคุม ก ากับ

ควบคุมภายในขององค์กรมีจุดอ่อน และ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระท าตาม

ท ษ ี สามเหลี่ยมการทุจริต Fraud Triangle) 

 

 

 

5. ขอบเขตประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต 

ค่มอนจีะแบ่งประเภทควำมเสี่ยงกำรทุจริต ออกเปน  ้ำน ังนี 

 5.  ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุ าต เ พาะหน่วยงานที่มี

ภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุ าต ตามพระราชบั ัติการอ านวยความสะดวกในการ

พิจารณาอนุ าตของทางราชการ พ.ศ. 2558  

5.2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 

5.3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ

ทรัพยากรภาครัฐ 
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 ขันตอนกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต   มี  ขัน้ตอน ดังนี้ 

 

 
 
  

การพจิารณาอนุมัต ิอนุ าต

การใช้อ านาจและต าแหน่งหนา้ท่ี

การใชจ้่ายงบประมาณ และการบรหิารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

1 การระบุความเสี่ยง

2 การวิเคราะหส์ถานะความเสี่ยง

3 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง

4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

5 แผนบริหารความเสี่ยง

6 การจัดท ารายงานผลการเฝา้ระวังความเสี่ยง

7 จัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง

8 การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง

9 การรายงานผลการด าเนนิงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง
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ขันเตรยีมกำร : ประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต  
 

ก่อนท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ต้องท าการคัดเลือกงานหรือกระบวนงาน จาก

ภารกิจ ในแต่ละประเภทที่จะท าการประเมิน ึ่งคู่มอืนีไ้ด้จ าแนกขอบเขตของการประเมินความเสี่ยงการ

ทุจริตไว้  3 ด้าน ดังนี้ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุ าต เ พาะ

หน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุ าต ตามพระราชบั ัติการอ านวยความ

สะดวกในการพิจารณาอนุ าตของทางราชการ พ.ศ. 2558  ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใส

ของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ และความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่าย

งบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ เมื่อคัดเลือกได้แล้ว ให้ท ำกำรคั เลอก

กระบวนงำนของประเภท ้ำนนัน  โ ยเ ำะกำร  ำเนินงำนที่อำจก่อให้เกิ กำรทุจริต และ

จัดเตรียมข้อมูลขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรอืแนวทาง หลักเกณ ใ์นการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง จากนั้นจึง

ลงมือท าการตามขั้นตอนประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตัวอย่างในการประเมินความเสี่ยง ในการ

พิจารณาอนุมัต ิอนุ าตการออกใบอนุ าตก่อสร้างอาคาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             ตัวอย่ำง  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

. เลอืกงานด้านที่จะท าการประเมินประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

 

2. เลือกกระบวนงาน จากงานที่จะท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

3. เตรยีมข้อมูล ขั้นตอน แนวทาง หรอืเกณ ก์ารปฏิบัติงาน 

ของกระบวนงานที่จะท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

. งานด้านการพิจารณาอนุมัต ิอนุ าตของทางราชการ 

2. กระบวนงาน การขออนุ าตก่อสรา้งอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรอืรื้อถอน

อาคาร 

 
3. รายละเอียดของขัน้ตอน แนวทางหรอืเกณ ก์ารอนุ าตก่อสรา้งอาคารฯ 
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ขันตอนที่   กำรระบุควำมเสี่ยง (Risk Identification) 
 

ขั้นตอนที่  น าข้อมูลที่ได้จากขั้นเตรียมการในส่วนรายละเอียดขั้นตอน แนวทางหรือเกณ ์ 

การปฏิบัติงานของกระบวนงานที่จะท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ึ่งในขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น 

ย่อมประกอบไปด้วยขั้นตอนย่อย ในการระบุความเสี่ยงตามขั้นตอนที่  ให้ท าการระบุความเสี่ยง 

อธิบายรายละเอียด รูปแบบ พ ติการณ์ความเสี่ยงเ พาะที่มีความเสี่ยงการทุจริตเท่านั้น และในการ

ประเมินต้องค านึงถึงความเสี่ยงในภาพรวมของการด าเนินงานเรื่องที่จะท าการประเมินด้วย 

เนื่องจากในกระบวนงานการปฏิบัติงานตามขั้นตอนอาจไม่พบความเสี่ยง หรอืโอกาสเสี่ยงต่ า แตอ่าจ

พบว่ามีความเสี่ยงในเรื่องนั้น ๆ ในการด าเนินงานที่ไม่ได้อยู่ในขั้นตอนก็เปนได้ โดยไม่ต้องค านึงว่า

หน่วยงานจะมีมาตรการป้องกันหรือแก้ไขความเสี่ยงการทุจริตนั้นอยู่แล้ว น าข้อมูลรายละเอียด

ดังกล่าวลงในประเภทของความเสี่ยง ึ่งเปน Known Factor หรอื Unknown Factor  
 

Known Factor ความเสี่ยงทั้ง ป หา/พ ติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน 

คาดหมายได้ว่า  มีโอกาสสูงที่จะเกิด ้ า หรือมีประวัต ิมีต านานอยู่แลว้ 

Unknown Factor ปจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต 

ป หา/พ ติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น 

คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนไข้เสมอ  
 

 เทคนิคในการ ระบุความเสี่ยง หรอืค้นหาความเสี่ยงการทุจรติด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้ 

 
  

การระดม
สมอง

เ น
น ้น
เส

WORK

SHOP

การ
ออกแบบ
สอบ าม

Risk 

dentification

กเ ียง

หยิบยก ประเดน็    

ที่มีโอกาสเกิด

เปรียบเทียบ

วิธีปฏิบัติ

กับองค์กรอื่น

Risk 
Identification

การ
สัมภาษณ์
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ตำรำงท่ี  ตำรำงควำมเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor) 

ท่ี 

 

โอกำส  ควำมเสี่ยงกำรทุจริต 

 

ประเภทควำมเสี่ยงกำรทุจริต  

Know Factor Unknown Factor 

 ให้อธิบายรูปแบบ พ ติการณก์าร

ทุจรติ ของกระบวนงาน หรืองานท่ี

เลอืกมา ท าการประเมินความเสี่ยงวา่มี

โอกาส หรือความเสี่ยงการทุจรติ  

  
 
 

    
 

 
 

   

 

ตารางที่   อธิบายรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต เช่น รูปแบบ พ ติการณ์การทุจรติที่มคีวามเสี่ยง 

               การทุจริตเท่านั้น และควรอธิบายพ ติการณ์ความเสี่ยงให้ละเอียด ชัดเจน มากที่สุด  

   - ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิด ้ าสูงมปีระวัติอยู่แล้ว ใหใ้ส่เครื่องหมาย  3  

     ในช่อง Known Factor  

  - หากไม่เคยเกิดหรอืไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่า 

     มีโอกาสเกิด ให้ใส่เครื่องหมาย  3  ในช่อง Unknown Factor 

  - หนว่ยงานสามารถปรับแบบได้โดยไม่ระบุว่าเปนประเภท Known Factor หรอื 

      Unknown Factor ก็ได้  

  

ประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต ปงบประมำ    

ประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต ้ำน 

            {  ความเสี่ยงการทุจรติที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัต ิอนุ าต  

      { 2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 

     { 3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหาร 

จัดการทรัพยากรภาครัฐ 
 

ช่อกระบวนงำน งำน  

ช่อหน่วยงำน  กระทรวง  

้รับ ิ ชอบ  โทร ั ท  
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ขันตอนที่   กำรวิเครำะหส ำนะควำมเสี่ยง 

   

ขั้นตอนที่ 2 ให้น าข้อมูลจากตารางที่  มาวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริต

ของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสีไ จราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุ

สถานะของความเสี่ยงในช่องสีไ จราจร 

 ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไ จราจร มีรายละเอียดดังนี ้  

 x ส ำนะสีเขียว  :  ความเสี่ยงระดับต่ า 

x ส ำนะสีเหลอง  :  ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวัง 

ในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได ้

 x ส ำนะสีส้ม  :  ความเสี่ยงระดับสูง เปนกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลาย

หน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอ านาจควบคุมข้ามหน่วยงาน

ตามหน้าที่ปกต ิ

 x ส ำนะสีแ ง  :  ความเสี่ยงระดับสูงมาก เปนกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก 

คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ าเสมอ 

ตำรำงที่   ตำรำงแส งส ำนะควำมเสี่ยง แยกตำมรำยสี จรำจร  

ที ่ โอกำส ควำมเสี่ยงกำรทุจริต เขียว เหลอง ส้ม แ ง 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

        ตารางที่ 2 น าโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่  น ามาแยกสถานะความเสี่ยงการทุจริต 

           ตามไ สีจราจร  - สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ า  

      - สีเหลอืง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง   

      - สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง 

      - สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก  
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ขันตอนที่   เมทรกิสระ ับควำมเสี่ยง Risk level matrix) 
  

ขั้นตอนที่ 3 น าโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความเสี่ยง

ระดับสูงมาก ที่เปน สีส้ม และสีแดง จากตารางที่ 2 มาท าการหาค่าความเสี่ยงรวม ึ่งได้จากระดับ 

ความจ าเปนของการเฝ้าระวัง ที่มีค่า  - 3  คูณด้วย ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า  - 3 

เช่นกัน ค่า  - 3 โดยมีเกณ ใ์นการใหค้่า ดังนี ้ 

3.  ระดับความจ าเปนของการเฝ้าระวัง  มีแนวทางในการพิจารณาดังนี ้ 

- ถ้าเปนกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่ส าคั ของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือ

ขั้นตอนนั้น เปน MUST หมายถึงมีความจ าเปนสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องท าการ

ป้องกันไม่ด าเนินการไม่ได้  ค่าของ MUST คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 3 หรอื 2 

- ถ้าเปนกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเปนกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้น ๆ 

แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเปน SHOULD หมายถึงมีความจ าเปนต่ าในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการ

ทุจริต ค่าของ SHOULD คือ ค่าที่อยู่ในระดับ  เท่านั้น 
 

(ตัวอย่างตามตารางที่ 3.1) 

 (เกณฑพ์ิจารณาระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตว่าเป็น MUST หรือ SHOULD) 
 

3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ  มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี ้

 กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders 

รวมถึงหน่วยงานก ากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครอืข่าย ค่าอยู่ที่ 2 หรอื 3 

 - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด 

รายจา่ยเพิ่ม Financial ค่าอยู่ที่ 2 หรอื 3 

 - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย 

Customer/User ค่าอยู่ที่ 2 หรอื 3 

 - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal 

Process หรอืกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่  หรอื 2  

 

(ตัวอย่างตามตารางที่ 3.2  ระดับความรุนแรงของผลกระทบ) 
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ตำรำงที่   SCORING ทะเบียนข้อมลที่ต้องเฝ้ำระวัง  มิติ  

หรอตำรำงเมทริกสระ ับควำมเสี่ยง Risk level matrix)) 
 

ที ่ โอกำส ควำมเสี่ยงกำรทุจริต 

ระ ับควำมจ ำเปน

ของกำรเฝำ้ระวงั 

                

ระ ับควำมรนุแรง

ของ ลกระทบ 

                

ค่ำควำมเสี่ยง

รวม 

จ ำเปน X รุนแรง 

 
 
 

   

 
 
 

   

ตารางที่ 3 น าข้อมูลที่มสีถานะความเสี่ยงใน ช่องสีส้ม และสีแดง จากตารางที่ 2 มาหาค่าความ

เสี่ยงรวม ระดับความจ าเปนของการเฝ้าระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ  

 
 
 

 

ตำรำงที่  ระ ับควำมจ ำเปนของกำรเฝ้ำระวัง 
 

ท่ี โอกำส ควำมเสี่ยงกำรทุจรติ กิจกรรมหรอขันตอนหลัก 

MUST 

กิจกรรมหรอขันตอนรอง 

SHOULD 

  

 

 ค่ำควรเปน   หรอ   ค่ำควรเปน  

  
 

  

  
 

  
 

ตำรำงที่   ระ ับควำมรุนแรงของ ลกระทบตำม Balanced Scorecard 

 

โอกำส ควำมเสี่ยงกำรทุจรติ    

ผูม้ีสว่นได้ส่วนเสีย Stakeholders  

รวมถึง หนว่ยงานก ากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือขา่ย  
   

ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial    

ผลกระทบต่อผู้ใชบ้ริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User    

ผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process    

กระทบด้านการเรียนรู ้องค์ความรู ้Learning & Growth     

  

ทำ กำร ำร ำ  
ระ ค ำม  ำเป อ กำรเ ำระ ละ ระ ค ำมร ร อ ลกระท  
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ขันตอนที่  กำรประเมินกำรควบคุมควำมเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment) 

ขั้นตอนที่   ให้น าค่าความเสี่ยงรวม จ าเปน X รุนแรง  จากตารางที่ 3 มาท าการประเมิน

การควบคุมการทุจริต ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับ

คุณภาพการจัดการ คุณภาพการจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ  โดยเกณ ์คุณภาพการ

จัดการ จะแบ่งเปน 3 ระดับ ดังนี้ 

ี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร

ไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจา่ยเพิ่ม 

อใช้ : จัดการได้โดยส่วนให ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบ

ผลงาน องค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ 

อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง

ผูใ้ช้บริการ/ผูร้ับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ  

ตำรำงที่  ตำรำงแส งกำรประเมินกำรควบคุมควำมเสี่ยง 
 

โอกำส ควำมเสี่ยง 

กำรทุจริต 

คุ ภำ  

กำรจั กำร 

ค่ำประเมินกำรควบคุมควำมเสี่ยงกำรทุจริต  

ค่ำควำมเสี่ยง

ระ ับ 

ต่ ำ 

ค่ำควำมเสี่ยง

ระ ับ 

ปำนกลำง 

ค่ำควำมเสี่ยง

ระ ับ 

สง 

 

 

 ี

 

ต่ ำ  ค่อนข้ำงต่ ำ ปำนกลำง 

 

 

อใช ้

 

ค่อนข้ำงต่ ำ  ปำนกลำง ค่อนข้ำงสง 

 

 

อ่อน  

 

ปำนกลำง  ค่อนข้ำงสง  สง  

 

ตารางที่  ให้น าค่าความเสี่ยงรวม จ าเปน X รุนแรง  จากตารางที่ 3 มาท าการประเมินการ

ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต โดยการวิเคราะห์จากคุณภาพการจัดการขององค์กรกับ

ความเสี่ยง เรื่องที่ท าการประเมิน ดี/พอใช้/อ่อน  เพื่อประเมินว่า ความเสี่ยงการทุจริต 

มีค่าความเสี่ยงอยู่ระดับใด จะได้น าไปบริหารจัดการความเสี่ยง ตามความรุนแรงของ

ความเสี่ยง  
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ขันตอนที่   แ นบริหำรควำมเสี่ยง 
 

ขั้นตอนที่ 5 ให้เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

Risk – Control Matrix Assessment ในตารางที่  ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยง อยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง 

ปานกลาง มาท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามล าดับความรุนแรง กรณีที่หน่วยงานท าการ

ประเมินการควบคุมความเสี่ยง ในตารางที่  ไม่พบว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลางเลย 

แต่พบว่าความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับ ต่ า หรือ ค่อนข้างต่ า ให้ท าการจัดท าแผนบริหาร ความเสี่ยง

ในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต  หรือให้หน่วยงานพิจารณาท าการเลือกภารกิจงาน หรือกระบวน

งานหรือการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดหรือมีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริต น ามาประเมินความเสี่ยง

การทุจริต เพิ่มเติม  
 

ตำรำงที่   ตำรำงแ นบรหิำรควำมเสี่ยง 

ช่อแ นบริหำรควำมเสี่ยง  
 

ท่ี รปแบบ ติกำร ควำมเสี่ยงกำรทุจริต มำตรกำรป้องกันกำรทุจริต 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

ตารางที่ 5 พิจารณาเหตุการณ ความเสี่ยง ที่มีค่าความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่  

ตามล าดับความรุนแรงความเสี่ยงที่อยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาจัดท า

แผนบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตต่อไป 
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ขันตอนที่   กำรจั ท ำรำยงำน ลกำรเฝ้ำระวังควำมเสี่ยง 

 ขั้นตอนที่ 6 เพื่อติดตามเฝ้าระวัง เปนการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรม

ตามแผนบริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ 5 ึ่งเปรียบเสมือนเปนการสร้างตะแกรงดัก เพื่อเปนการ

ยืนยันผลการป้องกันหรือแก้ไขป หามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานะของการ 

เฝา้ระวังความเสี่ยงการทุจริตต่อไป ออกเปน 3 ส ี ได้แก่ สีเขียว  สีเหลือง สแีดง  

ตำรำงที่  ตำรำงจั ท ำรำยงำน ลกำรเฝ้ำระวังควำมเสี่ยง 

ท่ี 
มำตรกำรป้องกัน 

กำรทุจริต 

โอกำส  

ควำมเสี่ยงกำรทุจริต 

ส ำนะควำมเสี่ยง 

เขียว เหลอง แ ง 

      
      
      

 

ตารางที่ 6 ให้รายงานสถานะของการเฝ้าระวังการทุจริตตามแผนบริหารความเสี่ยงในตารางที่ 5 

ว่าอยู่ในสถานะความเสี่ยงระดับใด เพื่อพิจารณาท ากิจกรรมเพิ่มเติม กรณีอยู่ในข่าย

ที่ยังแก้ไขไม่ได้ 

9 ส ำนะสีเขียว : ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องท ากิจกรรมเพิ่ม 

9 ส ำนะสีเหลอง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการ 

/ นโยบาย / โครงการ / กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง  

ระดับความรุนแรง < 3  

9 ส ำนะสีแ ง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแกไ้ขไม่ได ้ควรมีมาตรการ / นโยบาย / 

โครงการ / กิจกรรม เพิ่มขึน้แผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลงระดบั 

ความรุนแรง > 3  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

เกินกว่ำกำรยอมรับ 

เกิ ขนแล้วแต่ยอมรับ ้ 

 

ยัง ม่เกิ เฝ้ำระวังต่อเน่อง 

สีแ ง 

สีเหลอง 

สีเขียว 
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ขันตอนที่   จั ท ำระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

 ขั้นตอนที่   น าผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ 6 ออกตามสถานะ  

3 สถานะ ึ่งในขั้นตอนที่  สถานะความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้ จะต้องมีกิจกรรม 

หรอืมาตรการอะไรเพิ่มเติมต่อไป โดยแยกสถานะเพื่อท าระบบริหารความเสี่ยงออกเปน ดังนี ้

.  เกินกว่าการยอมรับ สถานะสีแดง Red  ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม 

.2 เกิดขึน้แล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม สถานะสีเหลือง Yellow) 

.3 ยังไม่เกิดเฝา้ระวังต่อเนื่อง สถานะสีเขียว Green) 
   

ตำรำงที่   ตำรำงจั ท ำระบบควำมเสี่ยง 

 ส ำนะสีแ ง Red  เกินกว่าการยอมรับ ควรมกีิจกรรมเพิ่มเติม 
 

ควำมเสี่ยงกำรทุจริต 

ส ำนะสีแ ง  
มำตรกำรป้องกันกำรทุจริต เ ิ่มเติม 

 

 
 
 
 

 ส ำนะสีเหลอง Yellow)  เกิดขึน้แล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม 
 

ควำมเสี่ยงกำรทุจริต 

ส ำนะสีเหลอง  
มำตรกำรป้องกันกำรทุจริต เ ิ่มเติม 

 

 
 
 
 

 ส ำนะสีเขียว Green   ยังไม่เกิด ให้เฝา้ระวังต่อเนื่อง 
 

ควำมเสี่ยงกำรทุจริต 

ส ำนะสีเขียว   
ควำมเหนเ ิ่มเติม 

 

 
 
 

 
  

หนา  |  



คู่มือแนวทางในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หนา้  |  141 
 
 

คู่มอืแนวทางในการเฝ้าระวังและปอ้งกันการทุจรติเชงิรุกในหน่วยงานภาครัฐ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

ขันตอนที่   กำรจั ท ำรำยงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

 ขั้นตอนที่ 8  เปนการจัดท ารายงานสรุปให้เห็นในภาพรวม ว่ามีผลจากการบริหารความเสี่ยง

การทุจริตตามขั้นตอนที่   มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด สี  สถานะความเสี่ยง สีเขียว 

หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ า สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง  สีแดง หมายถึง ความเสี่ยง

ระดับสูงมาก เพื่อเปนเครื่องมอืในการก ากับ ติดตาม ประเมินผล 

ตำรำงที่   ตำรำงรำยงำนกำรบรหิำรควำมเสี่ยง 

ท่ี 
สรุปส ำนะควำมเสี่ยงกำรทุจรติ เขียว เหลอง แ ง   

เขียว เหลอง แ ง 

 
 
 
 

   

 
 
 
ขันตอนที่   กำรรำยงำน ลกำร  ำเนินงำนตำมแ นบริหำรควำมเสี่ยง 

 

ขั้นตอนที่   เปนการจัดท าแบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 

หรือสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ตารางที่ 8 ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ึ่งห้วงระยะเวลา

ของการรายงานผล ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน เช่น รายงานทุกเดือน ทุกไตรมาส ึ่งแบบในการรายงาน  

ตามตารางที่  และตารางที่  สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน 
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ตำรำงที่  แบบรำยงำน ลกำร  ำเนินงำนตำมแ นบริหำรควำมเสี่ยง 
 

  

แบบรำยงำนส ำนะแ นบริหำรควำมเสี่ยงกำรทุจรติ  วันท่ี  

หนว่ยงานที่ประเมิน........................................................................................................................... 

ช่อแ นบริหำรควำมเสี่ยง  

โอกำส ควำมเสี่ยง  

ส ำนะของกำร  ำเนิน 

กำรจั กำรควำมเสี่ยง 

�  ยังไม่ได้ด าเนินการ 

�  เฝา้ระวัง และติดตามต่อเนื่อง 

�  เริ่มด าเนินการไปบ้าง แตย่ังไม่ครบถ้วน 

�  ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 

�  เหตุผลอื่น โปรดระบุ   

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

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

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

 

ลกำร  ำเนินงำน ............................................................................................................. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................. 
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ตำรำงท่ี   ตำรำงกำรเสนอขอปรับปรุงแ นบริหำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต ระหว่ำงป 

                  ท แทนแ นเ ิม  

 
หน่วยงำนที่เสนอขอ .................................................................. ..................................................... 

วันท่ีเสนอขอ  ...........................................  
 

ช่อแ นบริหำรควำมเสี่ยงเ ิม  

ช่อแ นบริหำรควำมเสี่ยงใหม่  

้รับ ิ ชอบหลัก  

้รับ ิ ชอบรองที่เกี่ยวข้อง  

เหตุ ลในกำรเปลี่ยนแปลง ๑. ........................................................................... 

๒. ........................................................................... 

3. ........................................................................... 

ประเ นควำมเสี่ยงหลัก เ ิม ใหม่ 
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ตัวอย่ำง รปแบบควำมเสี่ยงกำรทุจริต 
 

1.ตัวอย่ำง รปแบบควำมเสี่ยงกำรทุจริตที่เกี่ยวข้องกับกำร ิจำร ำอนุมัติ อนุ ำต 

x เรียกรับโดยเ พาะการขออนุ าตก่อสร้างอาคาร / คอนโด บ้านจัดสรร / โรงงาน 

x ผลประโยชน์ทับ ้อน รับจ้างเขียนแบบแปลน และตรวจเอง ถึงแม้ราชการจะให้มีแบบ

มาตรฐานอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนก็ตาม แต่การขออนุ าตต้องมี ผังประกอบ 

จงึต้องว่าจา้งผูต้รวจ หรอืผูอ้นุมัต ิอนุ าต จะได้ผ่านงา่ย  

x เจา้หน้าที่ของรัฐ สมยอม หรอืมีสว่นรู้เห็นกับบุคคลหรอืนิตบิุคคลในการด าเนินการก่อสร้าง  

    ดัดแปลง รื้อถอน หรอืเคลื่อนย้ายอาคารโดยมิชอบด้วยก หมาย 

x เจา้หน้าที่ของรัฐ สมยอม หรอืมีสว่นรู้เห็นกับบุคคลหรอืนิตบิุคคลในการใช้อาคารที่ไม่ตรงกับ 

     ใบรับรองใบอนุ าตหรอืที่ยื่นแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

x การประเมินภาษีที่ต่ ากว่าความเปนจริง  

x เรียกรับสินบนโดยใช้ตัวกลาง เก็บค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าคุ้มครอง  จากผูป้ระกอบการ 

x พนักงาน เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างเหมาของหน่วยงานเปนตัวแทนการยื่นค าขอจดทะเบียน 

ในการขออนุมัต ิอนุ าต โดยเรียกรับผลประโยชน์หรอืเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อสิทธิพิเศษ 

x การด าเนินการยื่นค าขออนุ าต ไม่มีกรอบระยะเวลาก าหนดที่ชัดเจนอาจก่อให้เกิดการเรียก

รับสินบนเพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัต ิอนุ าต  

x การเปดตรวจสินค้าของเจา้หน้าที่แต่ละคน ใช้ดุลพินจิไม่เปนมาตรฐานเดียวกัน 

x การใช้ดุลพินจิในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่เปนมาตรฐานเดียวกัน 

x การตรวจเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในค าขอ แต่มีการรับเรื่องไว้ 

x การเก็บเรื่องไว้ไม่แจง้ผูป้ระกอบการ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ 

x การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุ าต ไม่ด าเนินการตามล าดับค า

ขอ 

x เจ้าหน้าที่มีการยกเลิกใบเสร็จรับเงินในระบบท าให้การรายงานการรับเงินประจ าวันน้อยกว่า

ที่รับไว้จริง/รับเงนิและออกใบเสร็จการรับเงินแล้วแต่ไม่น าเงนิสด เช็ค น าฝากธนาคาร ในวันนั้น 

แต่น าฝากในภายหลัง และอาจน าเงนิไปใช้สว่นตัวก่อน 

x ในขั้นตอนการพิจารณาตรวจสอบตามปกติจะมีการใช้เวลาในการพิจารณาตรวจสอบ  วัน 

แต่ในบางกรณีอาจมีความจ าเปนจะต้องท าการพิจารณาเกิน  วันท าการ เช่น กรณีมีความ 

จ าเปนต้องมีการนัดหมายกับผูข้อรับใบอนุ าตเพื่อลงพืน้ที่ท าการตรวจสอบ สถานประกอบการ 

ก่อนพิจารณา ออกใบอนุ าต มีความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่อาจอาศัยช่องว่างหรือแสวงหา

ประโยชนโ์ดยมิชอบ อาจเรียกรับในขั้นตอนของการพิจารณา 
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x การด าเนินการออกค าร้องมีการลัดคิวใหก้ับลูกค้ากลุ่มธุรกิจ 

x รับสินบนจากลูกค้าเพื่อให้ตรวจผ่านมาตรฐาน 

x การตรวจสอบสถานที่ตัง้ที่ขออนุ าตประกอบกิจการ อาจมีการเอือ้ประโยชน์ใหก้ับผูข้ออนุ าต

บางรายในกรณีที่ตัง้สถานประกอบการ ไม่เปนไปตามหลักเกณ  ์

x การสุ่มตรวจสอบสถานที่ตั้งสถานบริการ/สถานประกอบการที่ขออนุ าต อาจมีการเอื้อประโยชน์

ใหก้ับผูข้ออนุ าตบางรายที่ไม่เปนไปตามหลักเกณ ์ 

x การพิจารณาอนุมัติ อนุ าต อาจมีคณะกรรมการบางท่านเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุ าต

บางรายที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณ ์ 

x เจา้หน้าที่ของรัฐท าการปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่าย เช่น ปลอมลายมือชื่อ แก้ไขแบบ 

    ส ารวจ แก้ไขใบส าคั รับเงนิ มีการใช้หลักฐานเท็จ ใช้บัตรประชาชนของบุคคลที่เสียชีวิตหรอื 

    บัตรประชาชนหมดอายุ เปนต้น 
 

  ตัวอย่ำง รปแบบควำมเสี่ยงกำรทุจรติในควำมโปร่งใสของกำรใช้อ ำนำจและต ำแหน่งหน้ำที่ 

x การเข้าตรวจ หรือเยี่ยม สถานที่ของผู้ประกอบการ เช่น โรงงาน ร้านค้า ฯลฯ โดยมีเจตนา 

น าไปสู่การจา่ยเงนิพิเศษรายเดือน 

x การเปลี่ยนแปลงข้อกล่าวหา ฐานความผิด  จากหนักเปนเบา หรอืจากเบาเปนหนัก 

x การบิดผันขอ้เท็จจริงในส านวนการสอบสวนคดีอา า 

x การท าบัตรสนเท่ห์ว่ามีเรื่องร้องเรียนผูป้ระกอบการเพื่อท าการตรวจ ค้น กรณีผู้ประกอบการ

ร้านค้านั้น ๆ ที่ไม่จ่ายเงนิพิเศษรายเดือน 

x การใชต้ัวกลางในการรับเงนิพิเศษ หรอื เก็บเงินรายเดือน กับผูป้ระกอบการตา่ง ๆ 

x การใชดุ้ลพินิจในการ อนุมัต ิหรอื ยกเว้นระเบียบฯ ที่เอื้อประโยชน์มีผลประโยชน์ทับ ้อน 

x การออกระเบียบ ก หมาย ข้อสั่งการตา่ง ๆ ที่เอื้อประโยชน ์มีผลประโยชน์ทับ ้อน 

x การให้ทุนสนับสนุนการศกึษา วิจัยตา่ง ๆ ใหก้ับพรรคพวก มีระบบเส้นสาย ระบบอุปถัมภ์  

x การแต่งตั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการต่าง ๆ ใหก้ับพรรคพวก มีระบบเส้นสาย ระบบอุปถัมภ ์ 

x ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การ ื้อ ขายต าแหน่ง  การประเมินความดี

ความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย การด าเนินการวินัย เปนต้น 

x การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานเข้าท างาน/การเรียกเงินค่าแรกเข้า แปะเจียะ

เพื่อแลกกับการเข้าเรียนในโรงเรียน 

x ใช้อ านาจในการแจกจ่าย จัดสรรงบประมาณ ลงพื้นที่ หรือจัดท าโครงการ ที่มีผลประโยชน์

ทับ ้อนหรอืมีการแลกรับผลประโยชน์ในภายหลัง 

x การประเมนิราคาไม่ตรงกับสภาพทรัพย์สินที่น ามาจ าน า 
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x การเปลี่ยนทรัพย์สินที่ลูกค้าน ามาจ าน า 

x การยักยอกทรัพย์สินที่ได้จากการตรวจคน้ จับกุม ไม่ระบุในบั ชขีองกลาง 

x การลดปริมาณของกลางเพื่อลดโทษ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ 

x การกรรโชก รีดไถ  เรยีกเอาทรัพย์จากผู้กระท าความผิด 

x การเข้าตรวจค้น ปกปด ่อนเร้นไม่มีหมายค้น 

x การท ารา้ยร่างกายเพื่อให้รับสารภาพ 

x รู้เห็นกับผู้ที่มาท าการประมูลของหลุดจ าน า มีการให้ข้อมูลการจ าหน่ายของหลุดจ าน า

ล่วงหน้ากับพรรคพวกของตนเอง 

x การแอบอ้างช่ือบุคคลอื่น หรอืชื่อลูกค้า ยักยอกทรัพย์สินจ าน าออกไป 

x เจ้าหน้าที่ของรัฐ รู้เห็นในการปลอมแปลงและใช้เอกสารปลอม เช่น การปลอมระวางแผนที่ 

มีการปกปดและใหถ้้อยค ารับรองอันเปนเท็จเกี่ยวกับสภาพที่ดิน  

x ผูบ้ังคับใช้ก หมาย น าตัวบทก หมายไปแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
 

 ตัวอย่ำง รปแบบควำมเสี่ยงกำรทุจริตในควำมโปร่งใสของกำรใช้จ่ำยงบประมำ และ 

กำรบรหิำรจั กำรทรั ยำกรภำครัฐ  

x ผู้ใช้น้ ามันรถยนต์ราชการ น าน้ ามันไปใช้ส่วนตัว เช่น การดูดน้ ามันไปใช้ส่วนตัวระหว่างทาง 

หรือเติมน้ ามันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย ส่วนน้ ามันที่ เหลือน าใส่ถังหรือทอนเปนเงินสด           

โดยเจา้หน้าที่รว่มมอืกับผู้ประกอบการ  

x เบิกเงนิราชการตามสิทธิเปนเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบีย้เลีย้ง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก 

x ยักยอกเงนิหลวง ปลอมแปลงเอกสารในการเบิกจ่าย 

x การสืบราคาที่ก าหนดว่าต้อง 3 ราย ขึ้นไป อาจไม่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง 

x ในการก าหนด TOR  การจัดชื้อ จัดจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การออกแบบโครงสร้าง มีการ

ก าหนดขอบเขตงาน หรือ เนื้องาน ที่เกินความจ าเปน Over  Designs  เพื่อให้มีการประมาณ

การราคาในส่วนนีโ้ดยมีผลประโยชน์ทับ ้อน 

x คณะกรรมการก ากับการจ้างที่ปรึกษา /คณะกรรมการตรวจรับงาน มีการตรวจรับในแต่ละ

งวดงานหลายครั้ง เกินความจริง เพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าเบี้ยประชุม หรือมีการถ่วงเวลา

ในการเรียกรับ ทั้งที่ไม่มีประเด็นที่เปนสาระส าคั   

x คณะกรรมการ หรือ อนุกรรมการต่าง ๆ ของหน่วยงานมีการประชุมที่เกินความจ าเปนเพื่อ

ประโยชน์ในการเบิกค่าเบีย้ประชุม 

x การจัดโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่แอบแฝง หรือที่เกินความจ าเปน ท าให้การใช้จ่าย

งบประมาณที่ไม่คุม้ค่า โปร่งใส  
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x มีการใช้ดุลพินจิในเบิกจ่ายค่าวิทยากรบุคคลภายนอก ที่สูงโดยมีผลประโยชน์แอบแฝง 

x  การก าหนดราคากลางไม่ใช้ค่า K มาปรับ 

x ผูร้ับจา้งขออนุมัตใิช้วัสดุ แต่ไม่ได้น าวัสดุที่ขออนุมัตมิาใช้ 

x ผูร้ับจา้งปล่อยปละละเลยให้ผูร้ับจ้างเหมาช่วง 

x มีการล็อกสเปควัสดุที่ท าใหไ้ม่เกิดการแข่งขัน  

x การตรวจการจา้งไม่ตรงตามรูปแบบราชการโดยมีการรับเงินหรอืผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง 

x คณะกรรมการ ไม่ได้ออกไปดูสถานที่ก่อสร้าง แต่จะมีการเจรจากับผู้รับเหมาโดยใช้ข้อมูล

ตามที่ผู้รับเหมาแจ้ง แล้วจงึไปท าการตรวจรับงานก่อสร้าง 

x มีการให้สินบน/ของขวั /สินน้ าใจ/การเลี้ยงรับรอง ึ่งจะน าไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับ

คู่สั า 

x มีการประสานกับบริษัท หรือผู้ที่จะมาเปนคู่สั าตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อก าหนดคุณลักษณะ 

(TOR  ึ่งไม่มีการก าหนดขึ้นอย่างแท้จริงแต่เปนการน าร่าง TOR ดังกล่าวมาให้คณะกรรมการ

เปนผูก้ าหนด การแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนด TOR เปนเพียงการด าเนินการตามรูปแบบของ

ทางราชการ เพื่อเอือ้ประโยชน์ใหก้ับเอกชน 

x การใช้ดุลพินจิในการเลือกวิธีการจัดชือ้จัดจา้งและผูร้ับจ้างโดยวิธีพิเศษ 

 

ที่มำจำก :  คู่มือแนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริต FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS  

จั ท ำโ ย  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงาน ป.ป.ท. กันยายน  256  
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ค ำสั่งแต่งตังค ะท ำงำนสร้ำงระบบเฝ้ำระวังและป้องกันกำรทุจริตเชงิรุก 

ในหน่วยงำนภำครัฐ 
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ค ำสั่งแต่งตังค ะท ำงำนประจ ำคลนิกิส่งเสริมธรรมำภบิำลต่อต้ำนกำรทุจริตในภำครฐั 

ส ำนักงำนป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ เขต 1 - 9 
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หนา  |  ๕๖



คู่มือแนวทางในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หนา้  |  157 
 
 

คู่มอืแนวทางในการเฝ้าระวังและปอ้งกันการทุจรติเชงิรุกในหน่วยงานภาครัฐ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
  

หนา  |  ๕หนา  |  ๕๖



คู่มือแนวทางในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หนา้  |  158 
 
 

คู่มอืแนวทางในการเฝ้าระวังและปอ้งกันการทุจรติเชงิรุกในหน่วยงานภาครัฐ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
  

หนา  |  ๕



คู่มือแนวทางในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หนา้  |  159 
 
 

คู่มอืแนวทางในการเฝ้าระวังและปอ้งกันการทุจรติเชงิรุกในหน่วยงานภาครัฐ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
  

หนา  |  ๕หนา  |  ๕



คู่มือแนวทางในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หนา้  |  160 
 
 

คู่มอืแนวทางในการเฝ้าระวังและปอ้งกันการทุจรติเชงิรุกในหน่วยงานภาครัฐ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
  

หนา  |  ๖



คู่มือแนวทางในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หนา้  |  161 
 
 

คู่มอืแนวทางในการเฝ้าระวังและปอ้งกันการทุจรติเชงิรุกในหน่วยงานภาครัฐ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

หนา  |  ๖หนา  |  ๖



คู่มือแนวทางในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หนา้  |  162 
 
 

คู่มอืแนวทางในการเฝ้าระวังและปอ้งกันการทุจรติเชงิรุกในหน่วยงานภาครัฐ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 
  

หนา  |  ๖๒



คู่มือแนวทางในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หนา้  |  163 
 
 

คู่มอืแนวทางในการเฝ้าระวังและปอ้งกันการทุจรติเชงิรุกในหน่วยงานภาครัฐ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
  

หนา  |  ๖หนา  |  ๖๒



คู่มือแนวทางในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หนา้  |  164 
 
 

คู่มอืแนวทางในการเฝ้าระวังและปอ้งกันการทุจรติเชงิรุกในหน่วยงานภาครัฐ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
  

หนา  |  ๖



คู่มือแนวทางในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หนา้  |  165 
 
 

คู่มอืแนวทางในการเฝ้าระวังและปอ้งกันการทุจรติเชงิรุกในหน่วยงานภาครัฐ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 
  

หนา  |  ๖๕หนา  |  ๖



คู่มือแนวทางในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หนา้  |  166 
 
 

คู่มอืแนวทางในการเฝ้าระวังและปอ้งกันการทุจรติเชงิรุกในหน่วยงานภาครัฐ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 
  

หนา  |  ๖๖



คู่มือแนวทางในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หนา้  |  167 
 
 

คู่มอืแนวทางในการเฝ้าระวังและปอ้งกันการทุจรติเชงิรุกในหน่วยงานภาครัฐ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

หนา  |  ๖หนา  |  ๖๖



คู่มือแนวทางในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หนา้  |  168 
 
 

คู่มอืแนวทางในการเฝ้าระวังและปอ้งกันการทุจรติเชงิรุกในหน่วยงานภาครัฐ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

หนา  |  ๖




