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ประวัติวิทยากร

ชื่อ นางฉวีวรรณ นิลวงศ์  
การศึกษา ปริญญาโท      สาขานโยบายและการวางแผน   จากมหาวิทยาลัยเกริก

ปริญญาตรี      สาขารัฐศาสตร์    จากมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
วุฒิบัตร มหาวิทยาลัยมิสซูรี่  ณ เมืองโลลัมเบีย  ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้รับทุนจากกรมการพัฒนาชุมชนตามโครงการ Leadership Exchange Program
ประกาศนียบัตร   กรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม หลักสูตร ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ส าหรับนักบริหารระดับสูง

ประสบการณ์ในการท างาน
1. ส่วนท้องถิ่น   

1.1 เคยด ารงต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๗  แห่ง ได้แก่
(1) เทศบาลนครขอนแก่น (2)  เทศบาลเมืองระนอง (3) เทศบาลเมืองสระบุรี (4)  เทศบาลนครนนทบุรี 
(5) เทศบาลนครปากเกร็ด   (6)  เทศบาลนครรังสิต    (7)  เทศบาลนครอุดรธานี

1.2 เคยด ารงต าแหน่ง ปลัดเทศบาล
2. ส่วนภูมิภาค เคยด ารงต าแหน่ง เจ้าพนักงานปกครอง ( ปลัดอ าเภอ )  อ าเภอสังคม  จังหวัดหนองคาย
3. ส่วนกลาง เคยด ารงต าแหน่ง นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย นักวิชาการยุติธรรม กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 

กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ ส านักคุ้มครองพยาน ช่วยราชการส านักรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม 
นักวิชากการยุติธรรม ส านักคุ้มครองและป้องกัน ส านักงาน ป.ป.ท.

ผลงานที่ส าคัญๆ เช่น โคงการจัดตั้งคลินิกยุติธรรมท่ัวประเทศ โครงการจัดหาทนายอาสา/ที่ปรึกษาทางกฎหมาย โครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ๔๐๐ แห่งพร้อมกันทั่วประเทศ                            
โครงการประเมิน ITA ปี ๒๕๕๘ โครงการข้าราชการไทยไร้ทุจริต  โครงการสร้างแนวร่วมปฏิบัติภาครัฐขับเคลื่อนปีแห่งการอ านวยความสะดวกทางธุรกิจต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ   โครงการจังหวัด     
ธรรมาภิบาลปลอดการทุจริต โครงการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตให้กับหน่วยงานภาครัฐ และแนวทางการพัฒนามาตรการภายในของหน่วยงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
การจัดท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการฝายชะลอน้ า ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน เป็นต้น

ปัจจุบัน ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (อ านวยการระดับสูง) ส านักงาน ป.ป.ท.
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ขอบเขตการบรรยาย

3

ภาพรวมการประเมิน ITA

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม OIT

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

(ตัวอย่าง) ในการออกแบบมาตรการ ในข้อค าถาม OIT



1. เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐ
ทุกหน่วยงาน

ให้ความร่วมมือ
และเข้าร่วมการประเมิน

2. ให้หัวหน้าส่วนราชการ
ให้ความส าคัญกับการประเมิน

3. ให้หน่วยงานก ากับดูแลส่วน
ราชการพิจารณาน าผลการประเมิน
ไปพิจารณาผลด าเนินงานของ
หน่วยงาน

มติคณะรัฐมนตรี 23 มกราคม 2561
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ITA Tools and ITA data

IIT
Internal Integrity 

and 

Transparency 
Assessment

EIT
External Integrity 

and Transparency 
Assessment

OIT
Internal Open data 

Integrity and 

Transparency 
Assessment
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ITA Score and Rating
EITIIT OIT

คะแนน
คะแนนข้อค าถาม 
คะแนนตัวชี้วัด

คะแนนของแบบ IIT

คะแนน
คะแนนข้อค าถาม 

คะแนนตัวชี้วัดคะแนน
ของแบบ EIT

คะแนน
คะแนนข้อค าถาม

คะแนนตัวชี้วัดคะแนน
ของแบบ OIT
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กรอบการประเมิน

10 ตัวชี้วัด

คุณภาพการด าเนินงาน

ประสิทธิภาพการสื่อสาร

การปรับปรุงระบบการท างาน

การเปิดเผยข้อมูล

การป้องกันการทุจริต

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
(แบบ IIT)

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
(แบบ EIT)

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล
(แบบ OIT) 

3 เครื่องมือ
การปฏิบัติหน้าท่ี

การใช้งบประมาณ
การใช้อ านาจ

การใช้ทรัพย์สินของราชการ
การแก้ไขปัญหาการทุจริต
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ค าอธิบาย เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของ

หน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ 

ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน 

และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือ

การจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการ

ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริม

ความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการ

เผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน

แหล่งข้อมูล เว็บไซต์หน่วยงาน

ประเด็นส ารวจ ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (33 ข้อมูล) ดังต่อไปนี้

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
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ค าอธิบาย เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของ

หน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 2 ประเด็น คือ (1) การ

ด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 

ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดง

ถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้

แหล่งข้อมูล เว็บไซต์หน่วยงาน

ประเด็นส ารวจ ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย (15 ข้อมูล) ดังต่อไปนี้

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
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ข้อก าหนดเบื้องต้น
ส าหรับตัวชี้วัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดที่ 10

ปี พ.ศ. 2562 หมายถึงรอบปีที่หน่วยงานบริหารราชการ โดย

• หากหน่วยงานบริหารราชการโดยใช้ปีงบประมาณ – ให้ใช้ข้อมูลของ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในการตอบข้อค าถาม
• หากหน่วยงานบริหารราชการโดยใช้ปีปฎิทิน – ให้ใช้ข้อมูลของปี พ.ศ.2562 ในการตอบค าถาม

* หากหน่วยงานบริหารราชการโดยใช้รอบปีอย่างอื่นนอกเหนือจากปีงบประมาณหรือปีปฎิทิน ให้ใช้ข้อมูลของรอบ
ปีที่หน่วยงานใช้ ประจ าปี พ.ศ. 2562 ในการตอบข้อค าถาม

กรณีที่หน่วยงานบริหารราชการโดยใช้ปีปฏิทินหรือรอบปีอื่น ซึ่งท าให้ไม่สามารถตอบข้อค าถามที่เกี่ยวข้องกับการ
ก ากับติดตาม 6 เดือน หรือข้อค าถามใดได้ ให้ใช้ข้อมูลในรอบ 3 เดือน ในการตอบข้อค าถาม
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OIT
 ค าอธิบายตามคู่มือของส านักงาน ป.ป.ช.

 และข้อแนะน าเพิ่มเติม จากผู้บรรยายส านักงาน ป.ป.ท.



ข้อมูลพื้นฐาน                         ค าอธิบาย และข้อแนะน าเพ่ิมเติม
O1 โครงสร้างหน่วยงาน ข้อมูลการแบ่งส่วนงานภายในของหน่วยงานเช่น ส านัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น 

(ครอบคลุมหน่วยงานในสังกัด ในก ากับ ทั้งหมด รวมถึงหน่วยงานในระดับภูมิภาค หรือ ท้องถิ่น 

(ถ้ามี) การจัดแบ่งโครงสร้างขององค์กรให้ชัดเจนด้วยการจ าแนกสี มีส่วนท าให้ประชาชนเข้าใจได้ง่าย

ขึ้น ในส่วน อปท. ให้แสดงความเชื่อมโยงระหว่างผู้บริหารฝ่ายการเมืองกับฝ่ายข้าราชการประจ า และ

กรณี  อปท.นั้นๆ มี โรงเรียน  สถานธนานุบาล ส านักงาน แขวง เขต ฯลฯ ให้แสดงเป็นส่วนหนึ่งใน

โครงสร้างของหน่วยงานด้วย)

O2 ข้อมูลผู้บริหาร ข้อมูล ชื่อ–นามสกุล และต าแหน่ง ของผู้บริหารสูงสุดและรองผู้บริหารสูงสุด

(การใช้ภาพถ่ายพร้อมชื่อ สกุล ต าแหน่ง มีส่วนช่วยให้ประชาชนรู้จักผู้บริหารได้ดีกว่า ประชาชนรู้จัก

ผู้บริหารเป็นเรื่องดี แต่การท าให้ประชาชนจดจ าผู้บริหารได้ถือเป็นเรื่องที่ดีกว่า ทั้งต่อองค์กร

และตัวผู้บริหาร) 

O3 อ านาจหน้าที่ ข้อมูลเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายก าหนด (อาจสรุปประวัติความ

เป็นมาของหน่วยงาน พร้อมทั้งกรอบอ านาจหน้าที่ ให้เข้าใจง่าย) 
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ข้อมูลพื้นฐาน                             ค าอธิบาย และข้อแนะน าเพ่ิมเติม

O4 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน ข้อมูลเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงานซึ่งมีระยะของแผน

มากกว่า 1 ปี พร้อมรายละเอียดจะต้องครอบคลุมปี พ.ศ. 2562

(แผนพัฒนาระยะยาวหรือปานกลางที่ครอบคลุมถึงปี 2562

ส่วน อปท.หมายถึงแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี )

O5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย 1) ที่อยู่ 2) หมายเลขโทรศัพท์ 

3) หมายเลขโทรสาร 4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E–Mail) 5) แผนที่ตั้งของหน่วยงาน

(อาจประยุกต์ใช้บาร์โค้ดเพิ่มเติมจากวิธีแบบเดิมก็น่าสนใจ)

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลกฎหมายต่างๆที่ เกี่ยวข้อง กับหน่วยงาน เช่น พระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา 

กฎกระทรวง ข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น 

(จัดเป็นหมวดหมู่ ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ทันสมัย)



ข่าวประชาสัมพันธ์                    ค าอธิบาย และข้อแนะน าเพิ่มเติม
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน

ตามที่กฎหมายก าหนดทั้งนี้จะต้องเป็นข้อมูลปี พ.ศ. 2562

การปฏิสัมพันธข์้อมูล                  ค าอธิบาย และข้อแนะน า
O8 Q&A ช่องทางที่ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถสอบถามข้อมูลหรือข้อกังวลสงสัย และ

หน่วยงานสามารถตอบข้อสอบถามหรือสื่อสารโต้ตอบกันได้ โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทาง

เว็บไซต์ของหน่วยงาน

(ควรมีค าอธิบายข้อก าหนดในการใช้กระดานถาม – ตอบ  ในเวปไชต์เบื้องต้นด้วย) 

O9 Social Network ช่องทางการเชื่อมโยงไปสู่เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook Twitter

อินตาแกรม  หรือ Line เป็นต้นโดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็ปไซต์ของหน่วยงาน
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แผนด าเนินงาน                                   ค าอธิบาย และข้อแนะน าเพ่ิมเติม
O10 แผนด าเนินงานประจ าปี ข้อมูลแผนด าเนินงานประจ าปีของหน่วยงานพร้อมรายละเอียด ทั้งนี้ จะต้องเป็น

ข้อมูลของ ปี พ.ศ. 2562 ( แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  ควรมีของปีที่ผ่านๆจนถึง                    

ปี 2562) 

O11 รายงานการก ากับติดตาม

การด าเนินงาน รอบ 6 เดือน

ข้อมูลที่แสดงว่าหน่วยงานมีการก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี รอบ 6 เดือน ทั้งนี้จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562

(ควรมีบทสรุปผลการติดตามรอบ 6 เดือน  ให้เข้าใจง่าย ) 

O12 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี ข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี

ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีขอมูลของปี พ.ศ. 2561

(ควรมีข้อมูลรายงานผลย้อนหลัง 5 – 10 ปี ถึงรอบปี 2561  เพื่อแสดงถึงความ

เชื่อมั่น และการเอาใจใส่ในการท างานของหน่วยงาน อาจเป็นรูปแบบ 

POWERPOINT ประกอบเพื่อการสื่อสารที่เข้าใจง่าย) 
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การปฏิบัติงาน                                   ค าอธิบาย และข้อแนะน าเพ่ิมเติม

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พร้อมรายละเอียด

(ส าหรับหน่วยงานที่มีการปฏิบัติงานหรือการให้บริการเป็นจ านวนมากอาจ

มุ่งเน้นเผยแพร่การปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่มีความส าคัญต่อภารกิจ

หน่วยงาน)

(คู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติ เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นมาตรฐาน

เดียวกัน ควรจัด เป็นหมวดหมู่ เพื่ อจ าแนกมาตรฐานการปฏิบัติ งาน 

(Performance standard) ในแต่ละด้านให้มีความชัดเจน ก่อให้เกิดความ

สะดวกในการค้นหา)
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การให้บริการ ค าอธิบาย และข้อแนะน าเพ่ิมเติม
หมายเหตุ: * การให้บริการตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจตามกฎหมายหน่วยงาน

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของ

หน่วยงานตามที่กฎหมายก าหนดพร้อมรายละเอียด

(ควรจัดเป็นหมวดหมู่เพื่อจ าแนกมาตรฐานการให้บริการ (serving standard) ใน

แต่ละด้านให้มีความชัดเจน ก่อให้เกิดความสะดวกในการค้นหา คู่มือควรให้เข้าใจ

ง่าย ค านึงถึงผู้รับบริการที่เป็นผู้สูงอายุ กลุ่มชายขอบ ชาวต่างชาติ ฯลฯ

หรืออาจมีการแปลคู่มือการให้บริการเป็นภาษาอื่น อย่างน้อยเป็นภาษาอังกฤษ ) 

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการตามอ านาจหน้าที่ หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่

กฏหมายก าหนด ทั้งนี้จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562

(ควรมีข้อมูลย้อนหลังของปีที่ผ่านๆมา เพราะถ้าข้อมูลของปี 2562 มีเพียง 6 เดือน

เท่านั้น ควรมีในรูปแบบของ word ด้วย กรณีเป็นสถิติ ข้อมูลตัวเลขควรเป็น excel 

เพื่อให้ผู้สนใจน ามาใช้ต่อในการศึกษา วิเคราะห์ได้) 
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18

การให้บริการ ค าอธิบาย และข้อแนะน าเพ่ิมเติม
หมายเหตุ: * การให้บริการตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจตามกฎหมายหน่วยงาน

O16 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจ    

การให้บริการ

ข้อมูลสรุปผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการตามอ านาจหน้าที่ หรือ

ภารกิจของหน่วยงานตามที่กฏหมายก าหนด ทั้งนี้อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี 

พ.ศ. 2561

(สรุปผลที่ ได้จากการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ และไม่พึงพอใจ                        

ตามภารกิจของหน่วยงาน ประเด็นส าคัญในสรุปผลประชาชนคงอยากรู้ว่า

หน่วยงานมีการน าข้อมูลผลส ารวจไปสู่การปรับปรุงการให้บริการอย่างไร รายงาน

ควรมีการเสนอต่อผู้บริหารด้วย)

O17 E–Service ช่องทางที่ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถขอรับบริการตามอ านาจหน้าที่

หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่ กฏหมายก าหนดโดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทาง

เว็บไซต์ของหน่วยงาน (การให้บริการทางอิเลคทรอนิกส์ผ่านเวปไชต์) 

ตั้งแต่ ข้อ 14 15 16 เลือกการตอบบริการด้านใด ควรตอบให้เชื่อมโยงกันทั้ง 3 ข้อ



แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ค าอธิบายและข้อแนะน าเพ่ิมเติม
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี พร้อมรายละเอียด ทั้งนี้ จะต้อง

เป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562

O19 รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่าย

งบประมาณ รอบ 6 เดือน

ข้อมูลการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตามแผนการใช้

จ่ายประจ าปี รอบ 6 เดือน ทั้งนี้จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ข้อมูลสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณทั้งนี้อย่าง

น้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2561

(ควรมีสถิติ ข้อมูลย้อนหลัง จนถึงปัจจุบัน เพื่อแสดงผลการเปรียบเทียบแต่      

ละปีงบประมาณ  พร้อมทั้งสรุปผลเช่น เทียบกับเป้าหมาย จ่ายจริง 

เงินเหลือจ่าย จ าแนกเป็นแผนงาน หรือ หมวด พร้อมทั้งปัญหาอุสรรค 

(ถ้ามี)  ) 
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การจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ    ค าอธิบาย และข้อแนะน าเพ่ิมเติม
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ

แผนการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ตามที่หน่วยงานจะต้องด าเนินการตาม

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 ทั้งนี้จะต้องเป็นข้อมูลของปี

พ.ศ. 2562

(กรณีใช้รายงานที่จัดส่ง ส านักงบประมาณ ควรมีการจัดท าปก และสรุปย่อ ให้เข้าใจง่าย)

O22 ประกาศต่าง  ๆ เกี่ ยวกับการ

จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ

บริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น ทั้งนี้

จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ

การจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ทั้งนี้จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 (ควรจัด

เรียงล าดับหัวข้อการรายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างให้ชัดเจนเพื่อง่าย สะดวกต่อการค้นหา)

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ

การจัดหาพัสดุประจ าปี

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี ทั้งนี้อย่างนิ้อย่างน้อยจะต้องเป็นข้อมูลของ

ปี พ.ศ. 2561 (ควรมีสถิติ ข้อมูลย้อนหลัง จนถึงปัจจุบัน เพื่อแสดงผลการเปรียบเทียบ

แต่ละปีงบประมาณ) 
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การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล           ค าอธิบาย และข้อแนะน าเพ่ิมเติม
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล นโยบายหรือทศิทางของหน่วยงาน เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีความ

โปร่งใส สอดคล้องกับการขับเคลือ่นภารกิจของหน่วยงานและทิศทางการปฏิรูป

ประเทศ (จัดท านโยบายทิศทางด้าน HRM (Human Resources Management)

และ HRD (Human Resources Development) ลงนามโดยผู้บริหาร)

O26 การด าเนินการตามนโยบาย

การบริหารทรัพยากรบุคคล

หน่วยงานมีการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การ

วางแผนก าลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน 

การพัฒนาบุคลากร (การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ) การ

พัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น ทั้งนี้ ต้อง

เป็นไปตาม กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (จัดท ารายละเอียด

การด าเนินการตามนโยบายและทิศทางฯ)
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การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล              ค าอธิบาย และข้อแนะน าเพ่ิมเติม
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร

บุคคล

หน่วยงานมีการก าหนดหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่ง

เป็น กฏ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักเกณฑ์การสรรหาและ

คัดเลือกบุคลากร หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร หลักเกณฑ์การ

พัฒนาบุคลากร หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์การให้คุณ

ให้โทษและการสร้างขวัญ ก าลังใจ (จัดท าหลักเกณฑล์งนามโดยผู้บริหาร)

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร

บุคคลประจ าปี

หน่วยงานมีการประเมินผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและจัดท า

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี  (รายงานผลประเมินผล ฯ และรายงาน

สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานประจ าปี 2561 กรณี

หน่วยงานของรัฐ สามารถใช้รายงาน ฯ ที่จัดส่งส านักงาน ก.พ.)
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การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต             ค าอธิบาย และข้อแนะน าเพ่ิมเติม
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน

การทุจริต

แนวปฏิบัติเนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการ

ทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน   

(โดยอาจน ามติ ครม 27 มีนาคม 2561มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต                           

และประพฤติมิชอบในระบบราชการ มาเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นแนวปฏิบัติ เพื่อเป็นการ

เร่งรัดให้เข้าสู่กระบวนการทางวินัย ปกครอง) 

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต ส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการ

ทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของ

หน่วยงาน (ควรระบุวิธีการ ขั้นตอนในการร้องเรียนด้วย)

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ประจ าปี

สรุปจ านวนและประเภทเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ทั้งนี้

อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี 2561 (ควรมีสถิติย้อนหลังจนถึงปี2562 กรณีหน่วยงานไม่มีเรื่อง

ร้องเรียนการทุจริต ควรเปิดเผยด้วย (ลง 0 ในช่อง)ตัวอย่างการจัดท าข้อมูล

เดือน จ านวนเร่ือง การจัดชื้อจัดจ้าง การทุจริต การให้บริการและอื่นๆ ผลการด าเนินการ
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การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม          ค าอธิบาย และข้อแนะน าเพ่ิมเติม

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถให้ความคิดเห็นหรือ

ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

(ควรมีปุ่ม เมนู “สร้างความคิดเห็น ” หรือ “กระทู้ใหม่ให้ชัดเจน ”และมีพนักงานคอย

ติดตามข้อมูลในแต่ละกระทู้อยู่เสมอ)

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม การด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วม

ในการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ ร่วม

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น ทั้งนี้จะต้องเป็นข้อมูล

ของปี พ.ศ. 2562 (การมีส่วนร่วมตามที่กฎหมายบังคับให้ท า ไม่น่าจะเข้าข่าย                                     

เจตนารมณ์ของข้อค าถามนี้เช่นการประชาพิจารณ์กฎหมาย 

ควรเป็นการด าเนินการที่แสดงถึงการเปิดโอกาส อาจแสดงขั้นตอนประกอบ                                      

ภาพกิจกรรม พร้อมทั้งระบุความเป็นมา ให้ชัดเจน)

24



เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร                  ค าอธิบาย และข้อแนะน าเพ่ิมเติม
O34 เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร การแสดงเจตนารมณ์หรือค ามั่นของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน ว่าจะปฏิบัติหน้าที่และ

บริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

(เจตจ านง ควรระบุชื่อ สกุล ต าแหน่งผู้บริหารสูงสุด ในประกาศเจตจ านง 

อาจจัดให้มีการแปลเป็นภาษาอังกฤษ เผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆเพิ่มเติม เช่น จัดท า

เป็นวีดีโอ   ภาพข่าว ประกอบ ฯลฯ )

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร การด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุด คนปัจจุบัน 

ในการให้ความส าคัญกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปรง่ใส ทั้งนี้

จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 (อาจจัดท าเป็นข่าว กิจกรรม หรือรายงานผลที่

แสดงถึงบทบาทของผู้บริหารหน่วยงานซึ่งใหค้วามส าคัญด้านนี้ กรณี ท าบุญ                                    

ตักบาตร สวดมนต์ กิจกรรมเหล่านี้อาจยังไม่ชัดเจนในข้อนี้)
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การประเมินความเสี่ยง                    ค าอธิบาย และข้อแนะน าเพ่ิมเติม

เพ่ือการป้องกันการทุจริต
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจ าปี

การประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต

หรือก่อดให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ

หน่วยงาน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562                                              

(ประเมินความเสี่ยงการทุจริต อย่าน าปัญหามาปนกับความเสี่ยง ภารกิจที่ควรน ามา

ประเมินเป็นอันดับแรกคือภารกิจหลัก ดูรายละเอียดแนวทางการประเมินความเสี่ยงฯ 

หน้าถัดไป                 ) 

O37 การด าเนินการเพื่อจัดการ

ความเสี่ยงการทุจริต

การด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานในกรณีที่

อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์

ส่วนรวมของหน่วยงาน ทั้งนี้จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562

(จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ก าหนดมาตรการป้องกัน และด าเนินตามแผน                                        

โดยแสดงให้เห็นว่ามีการจัดการ (Handle ) ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้อย่างไรให้ชัดเจน)
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ความหมายของความเสี่ยง



เคยเกิดแลว้ มีประวัติอยู่แล้วว่าทุจริต ท าอย่างไรจะให้ให้เกิดซ้ าอีก

ข้อบ่งชี้บางเร่ือง น่าสงสัยมีการทุจริตท าอย่างไรจะตรวจพบตั้งแต่แรก

รู้ทั้งรู้ว่าท าไปเสี่ยงต่อการทุจริตจะมีมาตรการป้องกันอย่างไร

พยากรณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริต
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ปัญหา/วิกฤติต่างกับความเสี่ยง

 ปัญหา =  ไม่มี  ไม่เคย (ระเบียบ กฎหมาย เป็นอุปสรรค ไม่ทันสมัยหรือไม่มีกฎหมายรองรับ/ 
ระบบ IT ไม่ทันสมัย/เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ) อัตราก าลัง งบประมาณไม่เพียงพอ 

ในปัจจุบัน NOW  ปัญหาอนาคต =  ความเสี่ยง

 วิกฤติ =    สิ่งที่คาดไม่ถึง UNPLAN เกิดแล้วต้องแก้ไข ฟื้นฟู

 ความเสี่ยง = เหตุการณ์ - ที่มีโอกาสเกิด ต้องท าการ Control 

+ = โอกาสในการพัฒนา กลยุทธ์ 

29



ปัญหา/ไม่ใช่ความเสี่ยง

30

ความรู้ความเข้าใจใน พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ

ขาดคุณธรรมจริยธรรม

ขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ

ขาดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

การได้ค่าตอบแทนไม่เหมาะสม

ขาดการประชาสัมพันธ์

ระเบียบ กฎหมายมีช่องว่าง



1 2 3

ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้อง

กับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต 

ตาม พ .ร .บ .  อ านวยความ

สะดวกในการพิจารณาอนุญาต

ของทางราชการ พ.ศ. 2558

ค ว า ม เ สี่ ย ง ก า ร ทุ จ ริ ต

ในความโปร่งใสของการใช้

อ านาจและต าแหน่งหน้าที่

ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใส

ของการใช้จ่ายงบประมาณและการ

บริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ทุกหน่วยงาน ทุกหน่วยงาน

เฉพาะหน่วยงาน
ที่มีภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ 
หรืออนุญาต ตาม พ.ร.บ.การอ านวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต

ของทางราชการ พ.ศ. 2558) 

ประเภทความเสี่ยงการทุจริตแบ่งเป็น 3 ด้าน (Function Based)
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อะไรคือ  RISK

โอกาสที่จะเกิด RISK

ตรวจสอบมาตรการป้องกันปิด RISK ได้หมดหรือยัง

32



ขั้นตอนการประเมิน
ความเสี่ยง

1 • การระบุความเสี่ยง

2 • การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

3 • เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (หาค่าความเสี่ยงรวม)

4 • การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

5 • แผนบริหารความเสี่ยง

6 • การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

7 • จัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง

8 • การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง

9 • การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

แนวทางการประเมินความเสีย่งการทจุริต
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แบบรายงานประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ ๑
อธิบายรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริตเช่นรูปแบบ พฤติการณ์การทุจริต
จากขั้นตอนย่อยในการปฏิบัติงานและมองภาพรวมของงานที่น ามาประเมิน
ความเสี่ยง โดยไม่ต้องสนใจหรือค านึงว่า มีระบบ มาตรการก ากับ ควบคุมไว้
แล้ว 

Known Factor ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ าสูงมีประวัติอยู่

แล้ว 
Unknown Factor ไม่เคยเกิดหรือมีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการ
พยากรณ์ในอนาคตมีโอกาสเกิด (ตารางที่ ๑ นี้สามารถปรับได้โดยอาจไม่ต้อง
แยกเป็น Known Factor Unknown Factorขึ้นอยู่กับหน่วยงานของท่าน ) 

ให้ใส่ 

การระบุความเสี่ยง
ตารางท่ี ๑ ยิ่งเขียนได้ละเอียด ชัดเจน จะท าให้ปิดความเสี่ยง

ได้ตรงจุดมากที่สุด



น าข้อมูลในตารางที่ ๑ มาแยกสถานะความเสี่ยง
* สถานะสีเขียว :  ความเสี่ยงระดับต่ า 
* สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวัง

ในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้
* สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคนหลายหน่วยงาน

ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอ านาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
* สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก

คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ าเสมอ
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ให้น าข้อมูลที่มีสถานะความเสี่ยงในช่องโดยเฉพาะสี สีแดง ส้ม เหลือง จากตารางที่ ๒
มาหาค่าความเสีย่งรวมในขั้นตอนที่ ๓

(ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง X ระดับความรุนแรงของผบกระทบ)  





ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง 

ไม่กระทบถึงผู้ ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน 
องค์กร ไม่มีผลเสียทางการเงิน 
ไม่มีรายจ่ายเพ่ิม

พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ ่มีบางครั้งยังจัดการ
ไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร
แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ

อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย 

การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง
ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้
ไม่มีความเข้าใจ 

โอกาส/ความเสี่ยงการ

ทุจริต

คุณภาพ

การจัดการ

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

ค่าความเสี่ยง

ระดับต่ า

ค่าความเสี่ยง

ระดับปาน

กลาง

ค่าความเสี่ยง

ระดับสูง

ดี ต่ า ค่อนข้างต่ า ปานกลาง

พอใช้ ค่อนข้างต่ า ปานกลาง ค่อนข้างสูง

อ่อน ปานกลาง ค่อนข้างสูง สูง 

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

น าโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ที่มีค่าความ
เสี่ยงรวม สูงๆ จากตารางที่ ๓  มาประเมิน
เทียบหรือประเมินกับมาตรการ การควบคุม
จัดการของหน่ วยงานที่ มี อยู่ ใ นปั จจุ บั น                                               
ว่าความเสี่ยงที่แท้จริงคือเรื่องอะไร
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ตารางที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

ให้เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุด
จากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
Risk – Control Matrix Assessment
โดยเฉพาะ ความเสี่ยงสูง ค่อนข้างสูง 
ปานกลาง (โซนแถบสีเทาในตารางที่ ๔)  
น ามาท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
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คู่มือ

คู่มือเป็นเพียงแนวทาง 
ศึกษาแนวทางเพิ่มเตมิ 

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ เวปไซต์ ส านักงาน 
ป.ป.ท. 
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การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร                  ค าอธิบาย และข้อแนะน า

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร การด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรม

องค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการ

ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลปี พ.ศ. 2562

(อาจบูรณาการกับการขับเคลื่อน แผนคุณธรรม  มาตรฐานทาง

จริยธรรม  การต่อต้านการทุจริต ในการด าเนินงาน) 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต                   ค าอธิบาย และข้อแนะน าเพ่ิมเติม
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปี ข้อมูลแผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปี พร้อมรายละเอียดทั้งนี้

จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562

(ควรน าแผน ฯ ปีที่ผ่านๆมา จนถึงปี 2562 เผยแพร่ด้วย)

O40 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการ

ป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

ข้อมูลการก ากับติดตามการด าเนินการ ตามแผนป้องกันการทุจริตประจ าปี รอบ 6 

เดือน ทั้งนี้จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562

(อปท.สามารถ น าเสนอรายงานผลการด าเนินการตาม แผนฯ รอบ 6 เดือน ตาม

ระบบ e – PlanNACC มาเป็นข้อมูล ส าหรับเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานได้)

O41 รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริต

ประจ าปี

ข้อมูลสรุปผลการด าเนินงาน ตามแผนป้องกันการทุจริตประจ าปี 

ทั้งนี้อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ.2561
(อปท.น าเสนอรายงานตามแผนฯประจ าปีงบประมาณ 2561 ตามระบบ e –
PlanNACC มาเป็น ข้อมูลส าหรับเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานได้  )
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มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส

และป้องกันการทุจริต

ค าอธิบาย และข้อแนะน าเพ่ิมเติม

O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การก าหนดขั้นตอน วิธีการ และ ส่วนงาน/เจ้าหน้าที่

ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมสี่วนร่วม แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การก าหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ 

ที่เกี่ยวข้องกับการให้ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน

O44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส

ในการจัดซื้อจัดจ้าง

แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การก าหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่

ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การก าหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ 

ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
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มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส

และป้องกันการทุจริต (ต่อ)

ค าอธิบาย และข้อแนะน าเพ่ิมเติม

O46 มาตรการป้องกันการรับสินบน แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การก าหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ 

ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการรับสินบน

O47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์

ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การก าหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่

ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์

ส่วนรวม

O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การก าหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ 

ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในารใช้ดุลพินิจในการ

ปฏิบัติหน้าที่
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(ตัวอย่าง)  
แนวทางการพัฒนา

“มาตรการภายในของหน่วยงาน 
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส

และป้องกันการทุจริตในภาครัฐ”



สินบน ( Bribery) ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ที่เสนอว่าจะให้ สัญญาว่าจะให้ มอบให้ การยอมรับ การให้ หรือ                  
การร้องขอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อันส่งผลต่อการตัดสินอย่างใดอย่างหนึ่งในลักษณะจูงใจให้กระท าการหรือไม่กระท าการ                              
ที่ขัดต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ

1. เป็นกรณีเอาผิดกับผู้รับ ขอรับ 
2. สินบน คือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด หมายถึง

2.1 ทรัพย์สินหมายถึง ทรัพย์และวัตถุไม่มีรูปร่างซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได้ เช่น  เงิน ที่ดิน รถ เป็นต้น
2.2 ประโยชน์อื่นใด เช่น การสร้างบ้านหรือตกแต่งบ้านโดยไม่คิดราคา หรือคิดราคาต่ า

3. มีเจตนาที่จะรับ โดยมีเหตุจูงใจในการกระท าการ ไม่กระท าการ หรือประวิงเวลาการกระท าอันชอบด้งบหน้าที่ เช่น 
การถ่วงเวลาตรวจรับ การเอื้อประโยชน์ ในการขยายสัญญาจ้าง การประเมินภาษี สูง หรือต่ า กว่าความเป็นจริง  ฯลฯ 

4. เป็นการรับสินบน  เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้รับสินบน จะต้องมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการกระท าที่ต้องการจูงใจนั้น
5. การให้สินบน ผ่านตัวกลาง  เช่นคู่สมรสทั้งที่จดทะเบียน และไม่จดทะเบียน ญาติ เพื่อน เป็นต้น 
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1. เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้มีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ที่เป็นการฝ่าฝืนการรับทรัพย์สินฯ ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรา 103 จะต้องรับโทษตามมาตรา 122              
มีโทษจ าคุกไม่เกินสามปี ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ

ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐฯ เพื่อจูงใจให้กระท าการ ไม่กระท า
การ หรือประวิงการกระท าอันมิชอบด้วยหน้าที่ มีโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ตามที่ก าหนดไว้
ในมาตรา 123/5 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

2. เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินจากผูใ้ห้ทรพัย์สินทีเ่กิดจากการปฏิบัติหน้าที ่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือจากการใช้
อ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่ และได้เรียก รับ ทรัพย์สินจาก  การปฏิบัติหน้าที่น้ันๆ การรับทรัพย์สินใน
กรณีนี้จึงเป็น การเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่รัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้นั้นจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
149 มีโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สบิปี หรือจ าคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสี่หมืน่บาท

พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม
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การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าท่ี (สินบน) 

ผูท้ี่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่

1.  ผู้ให้บริการประชาชนอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น การขอใบรับรอง การออกค าสั่งทางปกครอง การออกใบอนุญาตต่าง ๆ 
การร้องเรียน

2.  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น  คู่สัญญาในการจัดชื้อจัดจ้าง 

3.  ผู้มีหน้าที่ ควบคุม ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ สอบสวน 

4.  ผู้ซึ่งอาจมีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ 
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ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ อาศัยอ านาจตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒

จนท.ของรัฐทุกต าแหน่ง จะต้องไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด จากบุคคลที่ไม่ใช่ญาติหรือจากการให้      
ในลักษณะที่ไม่เป็นการทั่วไป หากแต่มีความจ าเป็นต้องรับไว้เพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดี รักษาไมตรีและ
มิตรภาพ และเป็นการให้มี่มีมูลค่า หรือราคาเกินกว่า ๓,๐๐๐ บาทของการให้ในแต่ละคร้ัง ในแต่ละโอกาส ต่อ
คนต่อครั้ง จนท.ของรัฐผู้นั้นจะต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชาสูงสุดของตน หรือผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอน 
หรือต่อคณะกรรมการ ปปช. แล้วแต่ละกรณี
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มีวัตถุประสงค์เพื่อจูงใจให้ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือไม่ หรือเป็นการตอบแทนการด าเนินการอย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือไม่ 

แนวทางการพิจารณาเรื่องการให้/รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด

ถือเป็นการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ให้และผู้รับสินบนมี
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 144, 149 และ 
พ.ร.ป.ป.ป.ช. มาตร 123/5

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อ านวยความสะดวกให้แก่ตนหรือไม่

มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี เนื่องในโอกาส
ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม หรือมารยาทที่ถือ
ปฏิบัติกันในสังคม และของที่ให้มีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท 
หรือไม่

ถือเป็นการจ่ายค่าอ านวยความสะดวก ผู้รับค่าอ านวยความ
สะดวกมีความผิดตาม พ.ร.บ.ป.ป.ช. มาตรา 103

สามารถให้และรับได้/ให้มีการรายงานต่อผู้บังคับบัญชาแม้จะมี
มูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ผู้รับมีความผิดตาม พ.ร.บ.ป.ป.ช. มาตรา 103

ใช่

ใช่

ใช่
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มติ ครม. 7 มกราคม 2540 

มติ ครม. 7 มกราคม 2540 ให้ถือปฎิบัติว่าข้าราชการชั้นผู้น้อย พึงงดการให้ของขวัญแก่
ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชา หรือสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการ

ชั้นผู้ใหญ่ 

หากฝ่าฝืนมติ ครม. ให้ถือว่ามีความผิดวินัย ทั้งผู้ให้และผู้รับ
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ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest ) สถานการณ์หรือการกระท าที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ 
พนักงาน บริษัท หรือผู้บริหารมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนมีผลต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติการปฏิบัติ
หน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่ท่ีบุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม มีรูปแบบต่าง ๆ เช่น

การรับประโยชน์ต่างๆ  ได้ส่งผลต่อการตัดสินในของเจ้าหน้าที่ของรฐั

การท าธุรกิจกับตนเอง หรือเป็นคู่สัญญา หรือเรียกว่าเป็นทั้งผู้ชื้อและผู้ขายในเวลาเดยีวกัน

การท างานพิเศษ 

การรู้ข้อมูลภายใน น าข้อมูลไปหาประโยชน์

การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว

การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลอืกตั้งเพือ่ประโยชน์ทางการเมือง

การใช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครอืญาต ิหรือพวกพ้อง

การใช้อิทธิพลเขา้ไปมีผลตอ่การตัดสนิใจของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานรฐัอืน่ 
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ค่าอ านวยความสะดวก 
( Facilitation  Payments ) 

ค่าใช้จ่ายจ านวนเล็กน้อยที่จ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างไม่เป็นทางการ และเป็นการให้เพียง
เพื่อให้มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐจะด าเนินตามกระบวนการ หรือเป็นการกระตุ้นให้ด าเนินการ

รวดเร็วข้ึน โดยกระบวนการน้ันไม่ต้องอาศัยดุลยพินิจพึงจะได้ตามกฎหมายอยู่แล้ว 
เช่นการขอใบอนุญาต และการได้รับบริการสาธารณะ เป็นต้น

การรับค่าอ านวยความสะดวกมีความเสี่ยงสูงที่จะกลายเป็นการรับสินบน
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input

Process

Output /Outcome

(ตัวอย่าง) แนวคิดการพัฒนามาตรการภายในของหน่วยงานเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
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 มีลักษณะเป็นค าสั่ง ประกาศ /ข้อสั่งการ/แนวปฏิบัติ
อย่างเป็นทางการ

โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอ านาจลงนาม

มาตรการที่ก าหนดไว้ต้องน าไปสู่การบังคับใช้ 
หรือการขับเคลื่อนตามมาตรการ
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(ตัวอย่าง)  ข้อมูลในการจัดท ามาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

กรอบแนวทางการเผยแพรข่้อมูลต่อสาธารณะ

 มีลักษณะ/ประเภทข้อมูลที่หน่วยงานต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ

 มีการระบุวิธีการ ขั้นตอนการด าเนินงาน และผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูล                    

ต่อสาธารณะอย่างชัดเจน

 มีการก าหนดกลไกการก ากับติดตามการด าเนินงานเผยแพร่ข้อมูล อย่างต่อเนื่องในลักษณะการ

รายงานผลการติดตามการด าเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงาน

ต้องรู้ ควรรู้

1.ศึกษาข้อค าถามใน OIT
2.ข้อมูลตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ
3.ข้อมูลที่ประชาชนต้อรู้ ควรรู้ ไม่ต้องรอให้ขอ

ถ้าสามารถเผยแพร่ในรูปของ WORD / EXCEL ด้วยจะมีประโยชน์ น าไปใช้ต่อไป
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(ตัวอย่าง)  ข้อมูลในการจัดท ามาตรการให้ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม

กรอบแนวทางการให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน

(1) กลุ่มภารกิจหรือลักษณะงานที่จะต้องให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมใน

การด าเนินงาน

(2) วิธีการ ขั้นตอน และผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม

ในการด าเนินงาน

(3) มีการก าหนดกลไกการก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง



(ตัวอย่าง) ข้อมูลในการจัดท ามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดชื้อจัดจ้าง 

มาตรการ แนวทาง

เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดชื้อจัดจ้าง ข้อมูลที่ต้องท าการเผยแพร่บนเว็บไชต์ของหน่วยงาน 
• ประกาศแผนการจัดชื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ
• ประกาศผลการจัดชื้อจัดจ้าง
• สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้าง รายเดือนตามแบบ สขร 1
• สรุปผล/วิเคราะห์ผลการจัดชื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรค ประจ าปีงบประมาณ

ป้องกันผู้เกี่ยวข้องในการจัดชื้อจัดจ้างมีส่วน
ได้ส่วนเสียกับผู้เสนอราคา คู่สัญญาในการจัด
ชื้อจัดจ้าง

• ให้มีการรายงานรับรองตนเองว่าผู้เกี่ยวข้องในการจัดชื้อจัดจ้างมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เสนอ
ราคา คู่สัญญาในการจัดชื้อจัดจ้าง (ตามแบบรายงาน) 

วางระบบในการจัดชื้อจัดจ้างที่ประหยัด 
คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ 

• ในการจัดชื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน (การจัดท า TOR การประมาณราคา การบริหารสัญญา 
การตรวจรับ การก ากับ) ต้องค านึงถึงหลัก ประหยัด คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ 

การร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดชื้อจัดจ้าง • ก าหนดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดชื้อจัดจ้างและแนวทางการจัดการข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับการขัดชื้อจัดจ้าง  และเปิดเผยบนเวปไชต์ของหน่วยงาน
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(ตัวอย่าง ต่อ ) ข้อมูลในการจัดท ามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดชื้อจัดจ้าง 

มาตรการ แนวทาง

การรับสินน้ าใจ/การเลี้ยงรับรอง                                   
/ค่าอ านวยความสะดวก

 ไม่เรียกรับหรือยอมจะรับหรือยอมให้ผู้อื่นเรียกรับหรือยอมจะรับซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 

 พึงระมัดระวังค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมของนิติบุคคลเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี หรือในบางโอกาสถือเป็น
การแสดงออกของมารยาททางสังคม ของขัญ อาจมีหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเงิน สินค้า บริการ ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ 
อาจถือเป็นการรับสินบนหากเพื่อเป็นการจูงใจเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการอันมิชอบด้วยหน้าที่  (เจตนา/ มูลค่า/ 
ช่วงเวลา ) การรับนี้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับฯ จะต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์น้ันต่อผู้บังคับบัญชา  ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุดของ
หน่วยงานสถาบัน หรือองค์กรที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดในทันทีที่สามารถกระท าได้ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาหรือ
ผู้บริหารสูงสุด วินิจฉัย ว่ามีเหตุผลความจ าเป็น ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์น้ันไว้ ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้ในทันที หากเป็นกรณี ที่ไม่สามารถคืนได้ก็
ให้ส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ฯ ให้กับหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น (โดยการให้/รับของขวัญตามปกติ
ประเพณีนิยมนั้นเจ้าหน้าท่ีของรัฐจะให้/รับ ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าเกิน 3,000 บาท มิได)้ 

ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ  การจัดท าประกาศในการจัดชื้อจัดจ้าง/สัญญาจ้าง ให้ก าหนดเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเงื่อนไขว่า หากพบว่าผู้
เสนอราคา/คู่สัญญา/คนกลาง/มีการฝ่าฝืนในการกระท าการทุจริตในการจ่ายสินบนถือว่าเป็นความผิดอาญาทั้ง                                                        
ผู้ให้และผู้รับ
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(ตัวอย่าง)  ข้อมูลในการจัดท ามาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต

แสดงกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น เรื่องร้องเรียน /กรณีบัตรสนเทห์/ เรื่องที่เข้า

สู่กระบวนการยุติธรรม  รูปแบบขั้นตอนหรือแนวทางการปฏิบัติในการจัดการเรื่อง

ร้องเรียนช่องทางร้องเรียน  ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ การแจ้งผลตอบกลับผู้ร้อง 

มีการก าหนดกลไกการก ากับติดตาม โดยมีการรายงานสรุปต่อผู้บริหารอย่างเป็นระบบ

และต่อเนื่อง 
ควรน ามติ ครม. 27 มีนาคม 2561 มาเป็นส่วนหนึ่งของ

มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต 



(ตัวอย่าง)  ข้อมูลในการจัดท ามาตรการป้องกนัการรับสินบน

มาตรการ แนวทาง

สร้างวัฒนธรรมต่อต้าน
การรับสินบนทุกรูปแบบ

• ให้มีการขับเคลื่อนสร้างวัฒนธรรมขององค์กรในการต่อต้านการรับสินบน โดยผู้บริหารสูงสุดของงหน่วยงาน
แสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการรับสินบน “ Tone from the Top” เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้บริหารระดับ
รองลงมาตลอดจน ข้าราชการเจ้าหน้าที่ทุกระดับในหน่วยงาน ให้มีการขับเคลื่นอนอย่างเป็นรูปธรรม

การรับของขวัญ /
สินน้ าใจ / 
ค่าอ านวยความสะดวก

• ห้ามเจ้าหน้าที่ หรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครวัรับของขวัญ/สินน้ าใจ/ค่าอ านวยความสะดวก หรือ
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด กรณีมีการให้โดยเสน่ห์หา ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว เสียสละ 
ให้ปฏิเสธการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดทั้งสิ้น
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(ตัวอย่าง)  ข้อมูลในการจัดท ามาตรการป้องกนัการรับสินบน

มาตรการ แนวทาง

การให้ของขวัญแก่
ผู้บังคับบัญชา/บุคคลใน
ครอบครัวของผู้งคบับัญา
เนื่องในโอกาสต่าง ๆ

• ให้ใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงความยินดีแทนการให้
• กรณีมีการให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดให้ปฏิบัติตาม มติ ครม. 7  มกราคม 2540 ให้ถือปฎิบัติว่า

ข้าราชการชั้น
• ผู้น้อย พึงงดการให้ของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชา หรือสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการ

ชั้นผู้ใหญ่ 
หากฝ่าฝืนมติ ครม. ให้ถือว่ามีความผิดวินัย ทั้งผู้ให้และผู้รับ

กรณีมีความจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่ต้องรับไว้เพื่อรักษา
ไมตรี มิตรภาพ หรือ
ความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างบุคคล 

• การรับนี้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับฯ จะต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้น
ต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
สถาบัน หรือองค์กรที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดในทันทีที่สามารถกระท าได้ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหาร
สูงสุด วินิจฉัย ว่ามีเหตุผลความจ าเป็น ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์นั้นไว้ ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้ในทันที หากเป็นกรณี ที่ไม่สามารถคืนได้ก็ให้ส่ง
มอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ฯ ให้กับหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น (โดยการให้/รับของขวัญตามปกติ
ประเพณีนิยมนั้น เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้/รับ ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าเกิน 3,000 บาท มิได้)
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มาตรการ แนวทาง

การรับเลี้ยง/การเลี้ยงรับรอง • ในการไปปฏิบัติหน้าที่ เช่นการตรวจรับ การตรวจสถานที่เพื่อพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตต่างๆ การสอบสวน
ตามข้อร้องเรียน ห้ามรับเลี้ยง หรือให้มีการจัดเลี้ยงรับรอง เลี้ยงต้อนรับ กรณีมีความจ าเป็นที่ไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงได้ ให้ยึดหลักความเหมาะสม

สร้างเครือข่าย • เสริมสร้างพัฒนาเครือข่ายของหน่วยงาน ตลอดจนภาคประชาชน ให้เป็นเครือข่ายเฝ้าระวังและแจ้ง
เบาะแส

• เปิดช่องทางการรับแจ้งเบาะแส
• ก าหนดมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้แจ้งเบาะแส

เฝ้าระวังความเสี่ยง • ความเสี่ยงต่อการรับสินบนของเจ้าหน้าที่อาจเปลี่ยนแปลงได้เสมอ ต้องมีการทบทวนประเมินผลมาตรการ
ป้องกันการรับสินบนเป็นระยะเพื่อปรับปรุงพัฒนามาตรการให้เหมาะสมกับสถานการณ์
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(ตัวอย่าง ต่อ )  ข้อมูลในการจัดท ามาตรการป้องกนัการรับสนิบน



(ตัวอย่าง) ข้อมูลในการจัดท ามาตรการป้องกนัผลประโยชน์ทับซ้อน

มาตรการ แนวทาง

การใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจ
ส่วนตัว

• ไม่ใช้เวลาราชการ ทรัพย์สิน บุคคลากร บริการ หรือสิ่งอ านวยความสะดวกของทางราชการไปเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยระเบียบ กฎหมาย

ห้ามเข้ามีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมเพื่อ
ประโยชน์ตนเองหรือผูอ้ื่น

• ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอื่นมาประกอบการใช้ดุลยพินิจ
• ไม่เสนอ/อนุมัติโครงการ การด าเนินการ นิติกรรม สัญญา ซึ่งตนเองหรือบุคคลอื่นจะได้ประโยชน์อันมิ

ควรได้โดยชอบด้วยระเบียบ กฎหมาย
• ไม่ริเริ่ม เสนอ จัดท า หรืออนุมัติ โครงการ เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่นทั้งทางตรงและ

ทางอ้อม
• ไม่ให้ข้อมูลภายในของหน่วยงานที่ยังเป็นความลับซึ่งตนได้รับหรือทราบ
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(ตัวอย่าง) ข้อมูลในการจัดท ามาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

มาตรการ แนวทาง

การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดโดย
ธรรมจรรยา 

• ไม่เรียกรับหรือยอมจะรับหรือยอมให้ผู้อื่นเรียกรับหรือยอมจะรับซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
• พึงระมัดระวังค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมของนิติบุคคลเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี หรือในบางโอกาสถือเป็นการ

แสดงออกของมารยาททางสังคม ของขัญ อาจมีหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเงิน สินค้า บริการ ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ อาจ
ถือเป็นการรับสินบนหากเพื่อเป็นการจูงใจเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการอันมิชอบด้วยหน้าที่ (เจตนา/ มูลค่า/ 
ช่วงเวลา ) การรับนี้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับฯ จะต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
นั้นต่อผู้บังคับบัญชา  ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
สถาบัน หรือองค์กรที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดในทันทีที่สามารถกระท าได้ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุด 
วินิจฉัย ว่ามีเหตุผลความจ าเป็น ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
นั้นไว้ ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้ในทันที หากเป็นกรณี ที่ไม่สามารถคืนได้ก็ให้ส่งมอบทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ฯ ให้กับหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น (โดยการให้/รับของขวัญตามปกติประเพณีนิยมนั้น

• เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้/รับ ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าเกิน 3,000 บาท มิได้) กรณีมีการให้ทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดให้ปฏิบัติตาม มติ ครม. 7 มกราคม 2540 ให้ถือปฎิบัติว่าข้าราชการชั้นผู้น้อย พึงงดการให้
ของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชา หรือสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หากฝ่าฝืนมติ 
ครม. ให้ถือว่ามีความผิดวินัย ทั้งผู้ให้และผู้รับ
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หน่วยงานท าการวิเคราะห์ภาระงานที่มีการใช้ดุลยพินิจ
ใช้เป็นข้อมูลในการจดัท ามาตรการ 

เพื่อให้มีการใช้ดุลยพินิจเป็นมาตรฐานเดียวกัน มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้  

67

(ตัวอย่าง) ข้อมูลในการจัดท ามาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

(1) กลุ่มภารกิจหรือลักษณะงานทีจ่ะต้องมีการใช้ดุลยพินิจ

(2) จัดท ามาตรการ กลไก ตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 

(3) มีการก าหนดกลไกการก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง



มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

จัดท าขั้นตอน /กระบวนงาน/หรือคู่มือ 
ควรน ามติ ครม. 27 มีนาคม 2561 มาเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการจัดการ     

เรื่องร้องเรียนการทุจริต 
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มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต                           
และประพฤติมิชอบในระบบราชการ

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑

มาตรการเร่งรัดก่อนเข้าสู่กระบวนการทางวินัย/อาญา/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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หนังสือด่วนท่ีสุดที่ นร ๐๕๐๕/ว ๑๖๕ ลงวันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

แจ้งให้ทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ

อย่างเคร่งครัด และให้ใช้กับกรณีท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความผิดเพราะปฏิบัติหรือ
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่จนเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
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ขั้นตอนด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑

ข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐาน
ชัดเจนว่ามีการกระท าความผิด

ข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐาน
ไม่ชัดเจนว่ามีการกระท า

การด าเนินการ
๑. ภายใน ๗ วันนับแต่เรื่องให้หน่วยงานเริ่มตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น หากเป็น
กรณีที่มีข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานชัดเจนให้พิจารณาด าเนินการทางวินัย อาญา ให้
แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๗ วัน 
๒. เมื่อครบก าหนด ๗ วันนับตั้งแต่วันที่รับเรื่องให้หน่วยงานรายงานหัวหน้าส่วน
ราชการและรัฐมนตรีเจ้าสังกัด

การด าเนินการ

๑. ภายใน ๓๐ วันนับแต่ครบก าหนดระยะเวลา ๗ วันให้หน่วยงาน
ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบ้ืองต้นให้แล้วเสร็จ และพิจารณาด าเนินการ
ทางวินัยให้แล้วเสร็จ 
หมายถึง การเริ่มด าเนินกระบวนการทางวินัย หรืออาญา เช่น 
ด าเนินการเพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย หรือส่งเรื่องให้ 
ป.ป.ช. เป็นต้น
๒. ให้รายงานความคืบหน้าต่อหัวหน้าส่วนราชการหรือรัฐมนตรีใน
สังกัด เพื่อทราบเป็นระยะ

วันที่ ๑

วันที่ ๗

วันที่ ๓๗

ด าเนินกระบวนการทางวินยั อาญา ปกครอง หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามกฎหมาย
ของแต่ละหน่วยงาน ภายในกรอบระยะเวลาที่ก าหนด

๓๐
 ว

ันน
ับต

ั้งแ
ต่ค

รบ
ก า

หน
ดร

ะย
ะเ

วล
า 

๗ 
วัน

๗ 
วัน

นับ
แต

่วัน
ที่

หน
่วย

งา
นร

ับเ
รื่อ

ง

หน่วยงานต้นสังกัด รับเรื่องร้องเรียนกล่าวหา
เจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบ

ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นให้แล้วเสร็จและ
พิจารณาด าเนินการทางวินัย/อาญา/กฎหมายที่

เกี่ยวข้อง ให้แล้วเสร็จ

พิจารณาด าเนินการทางวินัย/อาญา/
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ให้เสร็จภายใน ๗ วัน

กา
รต

รว
จส

อบ
ข้อ

เท
็จจ

ริง
เบ

ื้อง
ต้น

ด าเนินการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
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ตัวอย่างรูปแบบความเสี่ยงการทุจริต

77



สายสืบปลอม เพิ่มรางวัลน าจับ

รปูแบบความเสี่ยงการทุจริตเงินสินบนและรางวัลน าจับ

• กฎหมายบางหน่วยงานก าหนดให้มีการจ่ายเงินสินบนและรางวัลน าจับ
กรณีท่ีมีการจับกุมการหนีศุลกากรหรือส าแดงเท็จ มี 2 กรณี คือ 
 ถ้าไม่มีผู้แจ้งเบาะแส เจ้าหน้าที่ได้รับรางวัลน าจับ 30% ของค่าปรับ
 ถ้ามีผู้แจ้งเบาะแส เจ้าหน้าที่ได้รับรางวัลน าจับ 25% ของค่าปรับ 

และผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับเงินสินบน 30%ของค่าปรับ 
การสร้างสายสืบปลอมจะท าให้รัฐได้รับส่วนแบ่ง
ค่าปรับน้อยกว่าที่ควร จากที่ควรจะได้ร้อยละ 70
เหลือเพียงร้อยละ 45 ของค่าปรับ 
เพราะร้อยละ 25 สูญไปในกระบวนการทุจริต

**ในกรณีหลัง สร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่
ทุจริต โดยการสร้างสายสืบปลอม ซึ่งอาจท า
ใ ห้ เ จ้ า ห น้ า ที่ ไ ด้ รั บ ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ สู ง สุ ด ถึ ง 
25%+30%=55% 
(เนื่องจากเบาะแสมีเพียงลายพิมพ์นิ้วมือเท่านั้น 
ส่วนรายชื่อผู้แจ้งเบาะแสจะถูกเก็บเป็นความลับ)

“ ทุจริตจะลดหรือเพิ่ม เริ่มที่ตัวเรา ” กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงาน ป.ป.ท.
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เงินแป๊ะเจี๊ยะ: ปัญหาการศึกษาไทย

รูปแบบความเสี่ยงการทุจริตเรียกรับแป๊ะเจี๊ยะเข้าเรียน

• การจ่ายแป๊ะเจี๊ยะของผู้ปกครองเพื่อให้ลูกหลานได้เข้าเรียนในโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง ก่อให้เกิด
วัฒนธรรมการเรียกรับเงินใต้โต๊ะ

• โรงเรียนก าหนดเกณฑ์การศึกษาต่อชั้นม .4 ไว้สูง ท าให้มีนักเรียนม.3 จ านวนมากไม่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าว 
โรงเรียนจึงมีเก้าอี้เหลือส าหรับการรับนักเรียนด้วยวิธีพิเศษ ซึ่งเปิดช่องให้มีการเรียกแป๊ะเจี๊ยะ

2
ไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดเรื่องสัดส่วนการรับ
นักเรียน ท าให้โรงเรียนมี “เก้าอี้”เหลือ 
ส าหรับการเรียกรับ “แป๊ะเจี๊ยะ”

3 ให้ผู้ปกครองเสนอเงินบริจาค เพื่อแลกกับ
สิทธิ์ในการเข้าเรียน โดยมีการแนะน าเงิน
บริจาคขั้นต่ า

4 ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน เพื่อน าเงินบริจาค
เข้ากระเป๋าของผู้ที่อยู่ในกระบวนการทุจริต

โรงเรียนก าหนดเกณฑ์การศึกษาต่อชั้น
ม.4 ไว้สูง ท าให้มีนักเรียนม.3 ที่ต้องการ
เรียนต่อไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก

1
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รูปแบบความเสี่ยงการทุจริตการจัดท าโครงการ

งบประมาณ

จัดท าโครงการ/อนุมัติ

ด าเนินการตามที่ได้รับอนุมัติ

เบิกจ่ายงบประมาณ

- โครงการไม่สอดคล้องกับภารกิจ
(แฝงกิจกรรมอื่น)

- เพิ่มเนื้องานโดยไม่จ าเป็น   ex จัด Event /สื่อ 
PR ผลิตเอกสาร/ชื้อวัสดุส านักงานที่ไม่จ าเป็น

- เป้าหมายเข้าร่วมไม่ครบ
หาคนเซ็นเพิ่ม  เซ็นปลอม

- Overbill 
- ใบเสร็จปลอม 
- รับเงินทอนจากโรงแรม

Overdesign
ก าหนดเกินจริง

เบิกเท็จ

“ ทุจริตจะลดหรือเพิ่ม เริ่มที่ตัวเรา ” กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงาน ป.ป.ท.
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รูปแบบความเสี่ยงการทุจริตขั้นตอนการตรวจพื้นที่จริง
เพ่ือพิจารณาในการออกใบอนุญาตตามกฎหมาย

ต้นน้ า

กลางน้ า

ปลายน้ า

-ผู้ประกอบอ านวยความสะดวดการส่งรถมารับ/ตั๋วเครื่องบิน
-เลี้ยงรับรอง + Pocket money (สินน้ าใจ สินบน)/
ค่าอ านวยความสะดวก /ของขวัญ /เลี้ยงรับรอง

-การตรวจแบบเอื้อประโยชน์/ตรวจแบบเป็นพิธี
-สุ่มตรวจเฉพาะที่ถูก 
-ผิดมองไม่เห็น ฯลฯ

เขียนรายงานไม่ตรงกับข้อเท็จจริง

“ ทุจริตจะลดหรือเพิ่ม เริ่มที่ตัวเรา ” กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงาน ป.ป.ท.
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พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจรติในองค์กร

รับเงินและเขียนใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ
และส าเนาไม่ตรงกัน

รับเงินแล้วไม่น าเงินเข้าบัญชี
ของทางราชการ

เพิ่มตัวเลขในใบเสร็จรับเงินมาเบิกเกินจริง

น าเอกสารเกี่ยวกับการเงินที่เบิกจ่ายไปแล้ว 
น ามาหมุนเวียนเบิกจ่ายซ้ าอีก ซื้อเต็มจ านวน แต่ส่งของไม่ครบจ านวน

เช่าราคาเต็ม/ เช่าเกินจริง รับส่วนต่าง

รับของขวัญ สินน้ าใจ เงินทอน

“ ทุจริตจะลดหรือเพิ่ม เริ่มทีต่ัวเรา ” กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงาน ป.ป.ท.

ทุจริตจะลดหรือเพิ่ม เริ่มทีต่ัวเรา”
เปิดเผย ใหผู้้ประกอบการทราบว่า

ผู้เชี่ยวชาญท่านใดเป็นผู้ประเมินเอกสาร/ตรวจ
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รูปแบบความเสี่ยงการทุจริตจากการเบิกค่าเช่าบ้าน

 ท านิติกรรมอ าพราง

 เช่าแล้วไม่อยู่จริง โดยชื้อใบเสร็จ แล้วให้ค่าใบเสร็จ และเสียภาษี                     
ให้เจ้าของบ้านหรือให้คนอื่นเช่าต่อ

 เบิกค่าเช่าตามสิทธิที่เกิด แต่ไม่เหมาะสมกับราคาเช่าสภาพบ้าน
หรือสภาพพื้นที่ใกล้เคียง

 กรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงรับรองการตรวจสอบไม่เหมาะสม                    
ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงตามสภาพบ้านและค่าเช่า

“ ทุจริตจะลดหรือเพิ่ม เริ่มทีต่ัวเรา ” กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงาน ป.ป.ท.
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กรณกีารก่อสร้างที่ไม่ถูกต้องตามแบบที่ได้ขออนุญาตไว้ โดยเจ้าหน้าที่อาจมีการปล่อยปละละเลยหรือไม่ได้มีการเข้าตรวจสอบ
ความถูกต้องของการก่อสร้างว่าเจ้าของสิ่งปลูกสร้างหรือเจ้าของโครงการได้มีการปฏิบัติงานตามแบบของอาคารที่ได้ย่ืนขอ
อนุญาตไว้ต่อส านักงานเขตหรือไม่ ซ่ึงอาจเป็นช่องทางหรือการเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจ สามารถกระท าการทุจริตโดย
การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติได้  

 เจ้าหน้าที่มีการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาการอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารไม่เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด เช่น การเว้น
ระยะห่างระหว่างที่ดินไม่เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด  

 การต่อเติม หรือดัดแปลงอาคารเก่าที่มีการก่อสร้างก่อน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 บังคับใช้ เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องสามารถเรียกรับผลประโยชน์จากการต่อเติมอาคาร โดยอ้างว่ามีการต่อเติมก่อนที่กฎหมายบังคับใช้ ท าให้เจ้าของอาคาร
สามารถเพิ่มพ้ืนที่อาคารเกินกว่าที่กฎหมายก าหนดได้ 

รูปแบบความเสี่ยงการทุจรติการขออนุญาตในการปลูกสรา้งอาคาร 

“ ทุจริตจะลดหรือเพิ่ม เริ่มทีต่ัวเรา ” กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงาน ป.ป.ท.
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พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริตในการจัดชื้อจัดจ้าง

จัดชื้อจัดจ้างไม่มีของ

ชื้อมาแล้ว  ตกลงเปลี่ยนของจากผู้ขาย
ภายหลังที่ตวจรับแล้ว 

ชื้อของที่ไม่จ าเป็น ไม่มีประโยชน์ แต่เพราะได้ส่วนต่าง

น าเอกสารเกี่ยวกับการเงินที่เบิกจ่ายไปแล้ว 
น ามาหมุนเวียนเบิกจ่ายซ้ าอีก ซื้อเต็มจ านวน แตส่่งของไม่ครบจ านวน

น าของที่เคยชื้อ เบิกเงินไปแล้ว  มาวนจัดชื้อจัดจ้างใหม่

รับของขวัญ สินน้ าใจ เงินทอน

“ ทุจริตจะลดหรือเพิ่ม เริ่มทีต่ัวเรา ” กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงาน ป.ป.ท.

แปลงงบมาเพื่อท าโครงการจัดช้ือจัดจ้างเพื่อหาส่วนต่าง
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สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คลินิกธรรมาภิบาล ส านักงาน ป.ป.ท.

ส่วนกลาง
และ 9 เขตพื้นที่ 


