
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การด าเนินการเพื่อจดัการความเสี่ยงทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส านักงาน ป.ป.ท. 
 

“กระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริงและ 

รวบรวมพยานหลักฐาน/การไต่สวนข้อเท็จจริง” 
 
 
 
 
 

 

เมษายน 2565 



 
 

 
 ปัญหาการทุจริตเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่าง ๆ  
ที่ค้นหาต้นตอที่แท้จริงได้ยาก จึงจ าเป็นต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการทุจริตล่วงหน้าเสมอ การป้องกัน  
การทุจริตคือการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน อันเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการและ 
เป็นเจตจ านงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 

 การน ากระบวนการประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า 
การด าเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับ
ปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการน าระบบ
การประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน
ประจ า ซึ่งไม่ใช่การเพ่ิมภาระงานแต่อย่างใด 

 เพ่ือให้การจัดท าระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถน ามาใช้เป็นแนวทาง
ในการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิผล  ส านักงาน ป.ป.ท. จึงได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน
จัดท าระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ในภาครัฐขึ้นเพ่ือจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของส านักงาน ป.ป.ท. และจัดท าแนวทางการด าเนินการ
ตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติให้แก่บุคลากรในส านักงาน ป.ป.ท.ปฏิบัติร่วมกัน 
รวมทั้งขับเคลื่อนการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของส านักงาน ป.ป.ท.  โดยในปี 2565  
คณะท างานฯ ได้จัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในหัวข้อ “กระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริงและการ 
ไต่สวนข้อเท็จจริง” เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าเป็นกระบวนงานในภารกิจหลักของส านักงาน ป.ป.ท. อีกท้ังจากการ
ถอดบทเรียนที่ผ่านมาพบว่ายังมีหลายขั้นตอนในกระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริงและการไต่สวนข้อเท็จจริงที่มี
ความเสี่ยงต่อการทุจริต  จึงได้ถอดบทเรียน ประเมินเหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง และก าหนด
แนวทางในการด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริตไว้จากกอง ส านัก ส านักป.ป.ท .เขตต่างๆ  โดยมีการ
ด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังต่อไปนี้ 
 

ล าดับ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน/
ประเด็นความเสี่ยงทุจริต 

มาตรการควบคุมความ
เสี่ยงการทุจริต 

การด าเนินการ ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

1 การรับส านวนและการ
มอบส านวน 
(1) ส านวนหาย 
รับส านวนมาแล้วท าหาย 
หรือจงใจปกปิดไม่รายงาน
ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
(๒) การโยกย้าย ไม่ส่งมอบ
ส านวน หรือ ส่งส านวน 
ไม่ครบถ้วน  

ระบบป้องกันส านวนสูญ
หาย การไม่ส่งมอบ
ส านวนกรณีมีการ
โยกย้าย 
1.จัดท าระบบคลังส านวน 
  1.1 โครงการจัดจ้างท า
ระบบคลังส านวนคดี 
ส านักงาน ป.ป.ท. เช่น 
ก าหนดให้มีการท ากล่อง/

- จัดท าแฟ้มส านวนคดี
ให้แตกต่างจากแฟ้มปกติ
ทั่วไป เพื่อให้เห็นชัด 
ค้นหาง่าย หายก็รู้ 
- ในการท าส านวนคดีมี
การสแกนข้อมูลเป็นไฟล์
ดิจิตอล เพื่อเป็น
ฐานข้อมูล และสามารถ
น ามาใช้ได้สะดวก 

31 มีนาคม 2565 

การด าเนินการเพือ่จัดการความเสี่ยงทุจริต 
“กระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริงและการไตส่วนข้อเท็จจริง” 
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ล าดับ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน/
ประเด็นความเสี่ยงทุจริต 

มาตรการควบคุมความ
เสี่ยงการทุจริต 

การด าเนินการ ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

 (10 สูงมาก) 
 

แฟ้มส านวนที่เป็น
เอกลักษณ์ ที่แตกต่างจาก
แฟ้มปกติท่ัวไป เพ่ือให้เห็น
เด่นชัด การจัดเก็บเป็น
ระเบียบคน้หาง่าย หายก็รู้ 
ซึ่งปัจจุบันการจัดเก็บ
ส านวนคดีของส านักงาน 
ป.ป.ท. เป็นแฟ้มปกติ
ทั่วไป อาจมีการหลง
ปะปน หรือหลงลืมอาจท า
ให้ส านวนสูญหายได้ และ
ยังไม่เป็นมาตรฐาน
เดียวกันทั้งส านักงาน 
  1.2 ก าหนดเป็นนโยบาย
ผู้บริหารให้มีการสแกน
ข้อมูลเป็นไฟล์ดิจิตอล เพ่ือ
เก็บเป็นฐานข้อมูล และ
สามารถน ามาใช้ได้ กรณี
ส านวนสูญหายโดยมีการ
มอบหมายการก ากับดูแล 
และตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน  

- ผู้อ านวยการส านัก/
ผู้อ านวยการกลุ่มงาน  
เรียกตรวจสมุดคุม
ส านวนพร้อมส านวนเป็น
ประจ าซึ่งจะท าให้
รับทราบจ านวนคดีที่
ด าเนินการแล้วเสร็จ 
ในแต่ละเดือนและ
จ านวนคดีอยู่ระหว่าง
ด าเนินการ รวมทั้งคดีท่ี
ต้องขอขยายระยะเวลา
ด าเนินการ  
ซึ่งผู้อ านวยการส านักจะ
ย้ าเตือนให้ผู้รับผิดชอบ
ส านวนขออนุมัติขยาย
ระยะเวลาฯ ภายใน
ก าหนด เพื่อเป็นการลด
ความเสี่ยงในเรื่องคดี
ขาดอายุความ 
 

2 การลงพ้ืนที่แสวงหา
ข้อเท็จจริง 
(1) ผู้รับผิดชอบส านวนใช้
ต าแหน่งหน้าที่เพ่ือแสวงหา
ผลประโยชน์โดยมิชอบด้วย
กฎหมาย 
(2) รับสินน้ าใจหรือ
ผลประโยชน์ในรูปแบบ 
ต่าง ๆ จากการปฏิบัติหน้าที่ 
 
       (15 สูงมาก)  

การจัดท าแนวปฏิบัติที่ดี 
(Do & Don’t) การลง
พื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริง 
เพ่ือเป็นมาตรการควบคุม
ความเสี่ยงการเรียก-รับ 
หรือยอมจะรับทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่า
เพ่ือตนเองหรือผู้อื่น หรือ
ผลประโยชน์ในรูปแบบ
ต่าง ๆ เช่น ไม่รับสินบน 
สินน้ าใจ และไม่เรียกร้อง
ผลประโยชน์รวมถึงการ
ก่อให้เกิดการขัดกัน

- แต่ละกอง ส านักท่ี
เกี่ยวข้อง จัดท าแนวทาง
การปฏิบัติที่ดี (Do & 
Don’t ในการปฏิบัติ
หน้าที่ เพ่ือเป็นมาตรการ
ควบคุมความเสี่ยงการ
เรียก-รับหรือยอมจะรับ
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์
อ่ืนใดไม่ว่าเพื่อตนเอง 
หรือเพ่ือผู้อื่น  
- ผู้อ านวยการส านัก/
ผู้อ านวยการกลุ่มงาน
และผู้รับผิดชอบส านวน

31 มีนาคม 2565 
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ล าดับ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน/
ประเด็นความเสี่ยงทุจริต 

มาตรการควบคุมความ
เสี่ยงการทุจริต 

การด าเนินการ ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมของหน่วยงาน 
ให้มีการบังคับใช้ อย่าง
เคร่งครัดและให้มีการ
เผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี 
(Do & Don't) การลง
พื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริง  

ร่วมกันพิจารณาถึงความ
จ าเป็นในการลงพ้ืนที่
ตามความเหมาะสม โดย
ให้ผู้รับผิดชอบส านวน
จัดท าบันทึกขออนุมัติ
เดินทางไปราชการ 
ไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง  
พร้อมทั้งตรวจสอบ
งบประมาณในการ
เดินทางแต่ละครั้งด้วย 
- ในการลงพ้ืนที่ควร
ก าหนดให้ไปปฏิบัติงาน
ตั้งแต่ ๒ คน ขึ้นไป  และ
หากมีการแสดงความ
ใกล้ชิดกับบุคคลที่
เกี่ยวข้องในคดีเกินความ
จ าเป็น ให้ผู้ร่วม
ปฏิบัติงานรายงานให้
ผู้อ านวยการส านัก/
ผู้อ านวยการกลุ่มงาน
ทราบ เพื่อรวบรวมเป็น
ข้อมูลและก าชับการ
ปฏิบัติงานต่อไป 
- การลงพ้ืนที่ให้พิจารณา
ถึงความจ าเป็นและการ
ก าหนดเส้นทางพ้ืนที่ 
หากมีส านวนในพื้นที่
ใกล้เคียงหรือเป็น
เส้นทางเดียวกันให้
พิจารณาก าหนดการลง
พ้ืนที่ในคราวเดียวกัน  
- ผู้อ านวยการส านัก/
ผู้อ านวยการกลุ่มงาน 
ต้องตรวจส านวนโดย
ละเอียด โดยพิจารณา
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ล าดับ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน/
ประเด็นความเสี่ยงทุจริต 

มาตรการควบคุมความ
เสี่ยงการทุจริต 

การด าเนินการ ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

จากเอกสารหลักฐาน 
ต่าง ๆ ในส านวนจนสิ้น
ประเด็นสงสัย 
ในพฤติการณ์ว่า
ผู้รับผิดชอบส านวนได้มี
การเอ้ือประโยชน์ให้กับผู้
หนึ่งผู้ใดในทางคดี
หรือไม ่อย่างไร 
 

3 การใช้จ่ายงบประมาณใน
การประสานงานและ
พัฒนาสัมพันธ์ 
(1) เบิกเท็จ 
(2) เบิกไม่เหมาะสม หรือ
เกินความจ าเป็น 
 

(15 สูงมาก) 

จัดท าแนวทางการใช้จ่าย
งบประมาณในการ
ประสานงานหรือพัฒนา
สัมพันธ์ 
เพ่ือเป็นมาตรการควบคุม
ความเสี่ยงในการใช้จ่าย
งบประมาณในการ
ประสานงานหรือพัฒนา
สัมพันธ์ของหน่วยงาน 
ให้มีการบังคับใช้ อย่าง
เคร่งครัดและให้มีการ
เผยแพร่แนวทางการใช้
จ่ายงบประมาณในการ
ประสานงานและพัฒนา
สัมพันธ์  
ทั้งนี้ ให้ผู้รับผิดชอบ
ส านวน ด าเนินการ ดังนี้ 
1. จัดท าแผนปฏิบัติงาน
และแผนปฏิบัติงานและ
แผนค่าใช้จ่ายในการ
ประสานงานหรือพัฒนา
สัมพันธ์ โดยระบุให้ชัดเจน
ว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการอ่ืนใดอันจ าเป็น
แก่การป้องกันและ
ปราบปรามทุจริตตาม

- แต่ละกอง ส านักท่ี
เกี่ยวข้องจัดท า
แผนปฏิบัติงานและแผน
ค่าใช้จ่ายในการ
ประสานงานหรือพัฒนา
สัมพันธ์  
- จัดท าแบบรายงาน
ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติ
งานและแผนค่าใช้จ่ายใน
การประสานงานหรือ
พัฒนาสัมพันธ์  
- รวบรวมและจัดท า
แบบรายงานค่าใช้จ่าย
งบประมาณรายไตรมาส
ส่งมายัง ศปท. เพ่ือ
รวบรวมเสนอกลุ่ม
ตรวจสอบภายใน 
ส าหรับใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการตรวจสอบ
ต่อไป 
- ผู้บังคับบัญชาก าชับให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติ
หน้าที่โดยตระหนักถึง
ความถูกต้อง เหมาะสม 
และความคุ้มค่าในการใช้
จ่ายงบประมาณ 

31 มีนาคม 2565 
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ล าดับ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน/
ประเด็นความเสี่ยงทุจริต 

มาตรการควบคุมความ
เสี่ยงการทุจริต 

การด าเนินการ ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

กฎหมายว่าด้วยมาตรการ
ของฝ่ายบริหารในการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริต อะไรบ้าง เป็น
จ านวนเงินเท่าไร เสนอต่อ
ผู้อ านวยการส านัก/กอง 
อนุมัติให้ความเห็นชอบ
ก่อนใช้จ่าย 
2.จัดท าแบบรายงาน
ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติ
งานและแผนค่าใช้จ่ายใน
การประสานงานหรือ
พัฒนาสัมพันธ์ตามข้อ ๑ 
เก็บไว้เป็นข้อมูลเพ่ือใช้
เป็นหลักฐานหากมีการ
ตรวจสอบภายในภายหลัง 
3. รวบรวมและจัดท าแบบ
รายงานค่าใช้จ่าย
งบประมาณในการ
ประสานงานหรือพัฒนา
สัมพันธ์ ตามแบบรายงาน
ที่ก าหนด รายไตรมาส ส่ง 
ศปท. เพื่อรวบรวมเสนอ
กลุ่มตรวจสอบภายใน 
ส าหรับใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการตรวจสอบ
ต่อไป  

- ในการจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การประสานงานและ
พัฒนาสัมพันธ์ มีการท า
ใบส าคัญรับเงินให้บุคคล
ที่เก่ียวข้องในเรื่องนั้นลง
ชื่อไว้เป็นหลักฐาน (หาก
มี) 
- มีมาตรการในการ
ด าเนินการและลงโทษ 
อย่างจริงจังหากมีการ
กระท าผิด 
 

4 การเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุม
คณะอนุกรรมการไต่สวน
ข้อเท็จจริง 
(1) เบิกเท็จ 
(2) เบิกไม่เหมาะสม หรือ
เกินความจ าเป็น 
     
      (10 สูงมาก) 

จัดท าเกณฑ์ในการเบิกค่า
เบี้ยประชุม
คณะอนุกรรมการไต่สวน
ข้อเท็จจริง ของ
ส านักงาน ป.ป.ท. 
มีการก าหนดหลักเกณฑ์
การก าหนดจ านวนครั้งใน

- มีการจัดท าเกณฑ์ใน
การเบิกค่าเบี้ยประชุม
คณะอนุกรรมการไต่สวน
ข้อเท็จจริง ของ
ส านักงาน ป.ป.ท. โดยมี
การก าหนดหลักเกณฑ์
การก าหนดจ านวนครั้ง
ในการประชุมในแต่ละ

21 มีนาคม 2565 
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ล าดับ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน/
ประเด็นความเสี่ยงทุจริต 

มาตรการควบคุมความ
เสี่ยงการทุจริต 

การด าเนินการ ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

การประชุมในแต่ละ
ส านวนคดี  

ส านวนคดี โดยมีการ
ประกาศแจ้งในเวทีการ
ประชุม 
- เจ้าหน้าที่จัดท าเอกสาร
เกี่ยวการเชิญประชุม
และจัดท าขออนุมัติจัด
ประชุม  ฝ่ายธุรการ 
ตรวจสอบหนังสือเชิญ
ประชุมและการจัด
ประชุม เพื่อเสนอ
ความเห็นก่อนเสนอ
ผู้อ านวยการส านัก และ
เสนอต่อผู้มีอ านาจ
พิจารณาอนุมัติเบิกจ่าย
ต่อไป 
- มีมาตรการในการ
ด าเนินการและลงโทษ
อย่างจริงจังหากมีการ
กระท าผิด 
 

 
ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงาน ป.ป.ท. ได้น าขั้นตอนการด าเนินงาน/ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 
การลงพ้ืนที่แสวงหาข้อเท็จจริง และการใช้จ่ายงบประมาณในการการประสานงานและพัฒนาสัมพันธ์ ซึ่งเป็น
ขั้นตอนการด าเนินงาน/ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่มีคะแนนความเสี่ยงในระดับสูงมาก มาจัดท ามาตรการ
ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต โดยจัดท าแนวปฏิบัติการลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริง และแนวทางการใช้จ่าย
งบประมาณในการประสานงานหรือพัฒนาสัมพันธ์ เพ่ือให้มีการบังคับใช้อย่างเคร่งครัด 
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ภาคผนวก 
 

การด าเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ส านักงาน ป.ป.ท. 

“กระบวนงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการไต่สวนข้อเท็จจรงิ” 

 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ส านักงาน ป.ป.ท. มีการด าเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ดังนี้ 
 ๑. ประชุมคณะท างานจัดท าระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
  เมื ่อวันที ่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส านักงาน ป.ป.ท. ได้จัด
ประชุมคณะท างานจัดท าระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕  โดยที่ประชุมคณะท างานฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนของหน่วยงาน
ในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. ได้มีมติเห็นชอบให้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ส านักงาน ป.ป.ท. ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ในหัวข้อ “การตรวจสอบข้อเท็จจริงและการไต่สวนข้อเท็จจริง” เนื่องจากเป็น
กระบวนงานในภารกิจหลักของส านักงาน ป.ป.ท. อีกทั้งยังมีขั้นตอนในกระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริงและการไต่
สวนข้อเท็จจริงที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต คณะท างานฯ ได้ด าเนินการประเมินเหตุการณ์ความเสี่ยง  
การทุจริตในแต่ละกระบวนงาน และจัดท าเป็นแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของส านักงาน ป.ป.ท.  โดยก าหนด
แนวปฏิบัติในการลงพ้ืนที่แสวงหาข้อเท็จจริง และแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณในการประสานงานหรือพัฒนา
สัมพันธ์ เพ่ือให้ส านัก กอง ศูนย์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปใช้เป็นมาตรการหรือแนวทางในการด าเนินการ  
เพ่ือป้องกันและควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานต่อไป 
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 ๒. จัดท าแนวปฏิบัติในการลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริง และแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ  
ในการประสานงานหรือพัฒนาสัมพันธ์ 
  ส านักงาน ป.ป.ท. ได้น าขั้นตอนการด าเนินงาน/ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การลงพ้ืนที่
แสวงหาข้อเท็จจริง และการใช้จ่ายงบประมาณในการประสานงานและพัฒนาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นขั้นตอนการ
ด าเนินงาน/ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่มีคะแนนความเสี่ยงในระดับสูงมาก มาจัดท ามาตรการควบคุม 
ความเสี่ยงการทุจริต โดยจัดท าแนวปฏิบัติในการลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริง และแนวทางการใช้จ่าย
งบประมาณในการประสานงานหรือพัฒนาสัมพันธ์ เพ่ือให้มีการบังคับใช้อย่างเคร่งครัด และให้มีการเผยแพร่
บนเวปไชต์ของส านักงาน ป.ป.ท. 
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 ๓. น าเสนอแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ส านักงาน ป.ป.ท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕  ในหัวข้อ “การตรวจสอบข้อเท็จจริงและการไต่สวนข้อเท็จจริง” แนวปฏิบัติในการลงพื้นที่แสวงหา
ข้อเท็จจริง และแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณในการประสานงานหรือพัฒนาสัมพันธ์ เสนอผู้บริหารให้ความ
เห็นชอบ เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานในสังกัด ส านักงาน ป.ป.ท. ขับเคลื่อนและถือปฏิบัติต่อไป เมื่อวันที่  
๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

 

 

 

 ๔. น าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ส านักงาน ป.ป.ท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   
ในหัวข้อ “การตรวจสอบข้อเท็จจริงและการไต่สวนข้อเท็จจริง”  แนวปฏิบัติในการลงพื้นที่แสวงหา
ข้อเท็จจริง และแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณในการประสานงานหรือพัฒนาสัมพันธ์ ที่ผ่านความเห็นชอบ
จากผู้บริหาร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านเวปไชต์ของส านักงาน ป.ป.ท. เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานในสังกัด 
ส านักงาน ป.ป.ท. ขับเคลื่อนและถือปฏิบัติต่อไป เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 
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 ๕. แจ้งเวียน แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ส านักงาน ป.ป.ท. ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕  ในหัวข้อ “การตรวจสอบข้อเท็จจริงและการไต่สวนข้อเท็จจริง”  แนวปฏิบัติในการลงพื้นที่
แสวงหาข้อเท็จจริง และแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณในการประสานงานหรือพัฒนาสัมพันธ์ที่ผ่านความ
เห็นชอบจากผู้บริหารไปยังทุกหน่วยงานในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท.  เพ่ือใช้เป็นแนวทางให้หน่วยงานในสังกัด 
ส านักงาน ป.ป.ท. ขับเคลื่อนและถือปฏิบัติต่อไป เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  
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 ๖. ขอความร่วมมือหน่วยงานในสังกัดรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
การทุจริต ส านักงาน ป.ป.ท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ในหัวข้อ “การตรวจสอบข้อเท็จจริงและ 
การไต่สวนข้อเท็จจริง”  เพ่ือรวบรวมและจัดท าข้อมูลรายงานผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป เมื่อวันที่ 
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
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แนวปฏิบัติในการลงพื้นท่ีแสวงหาข้อเท็จจริง  
  
 เพ่ือให้พนักงาน/เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่แสวงหาข้อเท็จจริง การไต่สวน
ข้อเท็จจริง มีแนวปฏิบัติที่ดี ลดโอกาสที่อาจมีความเสี่ยงจาการรับผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ในรูปแบบ  
ต่าง ๆ ได้แก่ การให้สินบน สินน้ าใจ ของขวัญ ของก านัล การรับเลี้ยง เป็นต้น โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
 เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. และพนักงาน ป.ป.ท. ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ในการแสวงหาข้อเท็จจริง 
การไต่สวนข้อเท็จจริง ห้ามรับผลประโยชน์ทุกกรณีจากการปฏิบัติหน้าที่จากผู้กล่าวหา ผู้ถูกกล่าวหา ตลอดจน
บุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินคดี โดยผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ให้หมายถึง 

๑) ค่าอ านวยความสะดวก ค่าบริการต้อนรับ 
๒) ค่ารับรอง ค่าท่ีพัก ค่าโดยสาร ค่าเดินทาง 
๓) ของขวัญ ของก านัล สินน้ าใจ สินค้า บริการ บัตรก านัล พระเครื่อง เงินสด และส่วนลด 

ที่ค านวณเป็นเงินสดได้  
 4) การขอรับบริจาค การขอรับการสนับสนุน 
 ๕) ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เป็นสิ่งของใด ๆ  ที่มีค่าทางการเงิน รวมถึงสิ่งที่ใช้แทนเงินสดและสิ่งที่

สามารถแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าหรือบริการได้ 
 ผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ หากเป็นการรับเพ่ือจูงใจให้กระท าการอันมิชอบด้วยหน้าที่   
เป็นความผิดฐานรับสินบน ให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป 
 

----------------------------------- 
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แบบรายงานค่าใช้จ่ายงบประมาณในการประสานงานหรือพัฒนาสัมพันธ ์
 

ส านัก/กอง................................................................................................. 
ไตรมาสที่....................... 

 
เดือน............................................พ.ศ........................... 
 
เลขที่ เรื่องท่ี เลขหนังสือที่ขออนุมัติเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการประสานงาน                   

หรือพัฒนาสัมพันธ์ที่เบิกจริง  
ผู้เบิก หมายเหตุ 

วัตถุประสงค/์ 
รายละเอียดการใช้จ่าย 

จ านวนเงิน
(บาท) 

๑.  ที่ ปป............./............ลว.................     
๒.  ที่ ปป............./............ลว.................     
๓.  ที่ ปป............./............ลว.................     
๔.  ที่ ปป............./............ลว.................     
๕.  ที่ ปป............./............ลว.................     
๖.  ที่ ปป............./............ลว.................     

 
เดือน............................................พ.ศ........................... 
 
เลขที่ เรื่องท่ี เลขหนังสือที่ขออนุมัติเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการประสานงานหรือ

พัฒนาสัมพันธ์ที่เบิกจริง  
ผู้เบิก หมายเหตุ 

วัตถุประสงค/์ 
รายละเอียดการใช้จ่าย 

จ านวนเงิน
(บาท) 

๑.  ที่ ปป............./............ลว.................     
๒.  ที่ ปป............./............ลว.................     
๓.  ที่ ปป............./............ลว.................     
๔.  ที่ ปป............./............ลว.................     
๕.  ที่ ปป............./............ลว.................     
๖.  ที่ ปป............./............ลว.................     
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เดือน............................................พ.ศ........................... 
 
เลขที่ เรื่องท่ี เลขหนังสือที่ขออนุมัติเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการประสานงานหรือ

พัฒนาสัมพันธ์ที่เบิกจริง  
ผู้เบิก หมายเหตุ 

วัตถุประสงค/์ 
รายละเอียดการใช้จ่าย 

จ านวนเงิน
(บาท) 

๑.  ที่ ปป............./............ลว.................     
๒.  ที่ ปป............./............ลว.................     
๓.  ที่ ปป............./............ลว.................     
๔.  ที่ ปป............./............ลว.................     
๕.  ที่ ปป............./............ลว.................     
๖.  ที่ ปป............./............ลว.................     

 
 

หมายเหตุ   เป็นการรายงาน รายไตรมาส   

ขอใหส้่งแบบรายงานฯ ไปยงัศนูยป์ฏิบตัิการตอ่ตา้นการทจุริต 

Email : acoc@pacc.go.th  / line : เกาะติด ศปท.  โทรสารท่ีหมายเลข ๐๒-๕๐๒-6๗๓๐ 
หากมีขอ้สงสยัประการใดสอบถามไดท่ี้ เบอรโ์ทร ๐๒-๕๐๒-๖๖๗๐- ๘๐  ตอ่  ๑๙๒๑ – ๑๙๒๒      

 


