
คณะกรรมการธรรมาภบิาลจังหวัด

คู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภบิาลจังหวัด

มาตรฐานกลางในการปฏิบัตงิานของ ก.ธ.จ. และฝ่ายเลขานุการ ก.ธ.จ.

คู่มือการปฏิบัติงานร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจรติ
ประพฤติมิชอบ (MOU)

คู่มือการเบกิค่าใช้จ่ายในการปฏบิัติงานของ ก.ธ.จ.

คู่มือ

ก.ธ.จ.



ค ำน ำ 
 

 คู่มือคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) ฉบับนี้ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  
ได้จัดท าขึ้นเพ่ือมอบให้ ก.ธ.จ. และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยรวบรวมเกี่ยวกับคู่มือการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. ในเรื่อง
ต่าง ๆ ไว้ด้วยกัน ได้แก่  คู่มือการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ.  มาตรฐานกลางในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ.  
และฝ่ายเลขานุการ ก.ธ.จ.  คู่มือการปฏิบัติงานร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
(MOU) และคู่มือการเบิกค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ.  ซึ่งในคู่มือฉบับนี้ได้เพ่ิมเนื้อหาเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างศูนย์อ านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต (ศปท.) และ ก.ธ.จ.  ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและและปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ ประเด็นปฏิรูปที่ ๑ ด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง กลยุทธ์ที่ ๕ กิจกรรมที่ ๕.๒ “ทบทวน
บทบาทและหน้าที่ของ ก.ธ.จ. ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยให้เป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานของ ศอตช.  
และ ศปท.”  

 ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์และอ านวย
ความสะดวกต่อการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. เพ่ือให้ ก.ธ.จ. ในฐานะตัวแทนภาคประชาชนได้ท าหน้าที่ในการ
สอดส่องและเสนอแนะให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกันต่อไป 

 

 

ส่วนบริหารงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 
ส านักตรวจราชการ  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ 
 



สารบัญ 
 

ล าดับ   เร่ือง           หน้า 

๑ คู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) 
 ส่วนที่  ๑  เจตนารมณ์ของกฎหมายที่ก าหนดให้มี     ๑ 

 คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด  
 ส่วนที่  ๒  กระบวนการ ขั้นตอนในการสอดส่อง และให้ข้อเสนอแนะ  ๑๐ 

ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 
 ส่วนที่  ๓   การสอดส่องการบริหารงานของจังหวัดให้เป็นไป   ๑๙ 

  ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

๒ มาตรฐานกลางในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด  ๓๕ 
 และฝ่ายเลขานุการ ก.ธ.จ. 

๓ คู่มือการปฏิบัติงานร่วมกันในการป้องกัน     
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ (MOU) 
 ส่วนที่  ๑  ความเป็นมาในการจัดท าบันทึกข้อตกลง (MOU) การปฏิบัติงาน ๔๗ 

ร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
ในส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐ 

 ส่วนที่  ๒  บทบาท และอ านาจหน้าที่ ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ๕๑ 
ส านักงาน ป.ป.ช. ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส านักงาน ป.ป.ท.  
และกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

 ส่วนที่  ๓  หลักเกณฑ์และแนวทางในการลงพ้ืนที่ร่วมกันเพ่ือสอดส่อง  ๗๒ 
หรือตรวจสอบแผนงาน/โครงการ หรือเรื่องร้องเรียน 

 ส่วนที่  ๔  ช่องทางในการให้ค าแนะน าการปฏิบัติงาน การแจ้งข้อมูล  ๗๓ 
หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 

 ส่วนที่  ๕  การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างศูนย์อ านวยการต่อต้านการทุจริต ๗๖ 
แห่งชาติ (ศอตช.) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทจุริต (ศปท.)  
และ ก.ธ.จ. 

๔ คู่มือการเบิกค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 
 ส่วนที่  ๑  ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ๗๙ 
  (ก.ธ.จ.) 
 ส่วนที่  ๒  ขั้นตอนการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   ๘๒ 

 และการประชุม ก.ธ.จ. ในภาพรวม     
 ส่วนที่  ๓  การเบิกจ่ายค่าพาหนะและแบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่าย  ๙๒ 

 
 



 
- ๒ - 

 ภาคผนวก ๑ 

 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด          ๑๒๑ 
 พ.ศ. ๒๕๕๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

 ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ประมวลจริยธรรม            ๑๓๐ 
 ของกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด    

 ภาคผนวก ๒ 

 บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานร่วมกันในการป้องกัน            ๑๓๓ 
 และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ 
 และหน่วยงานของรัฐ  

 ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๓๓/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งผู้ประสานงาน          ๑๓๕
 และคณะท างานเพ่ือก าหนดแนวทางและสนับสนุนการปฏิบัติงาน  
 ร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 

 จ านวนกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด จ าแนกรายกลุ่ม/จังหวัด ๑๓๘ 
 จ านวน ๗๖ จังหวัด 

 ช่องทางการติดต่อหน่วยงานในพื้นที่              ๑๔๒ 
 องค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ๑๖๗ 

 (คตช.) ศูนย์อ านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.)  
 และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๑ เจตนารมณ์ของกฎหมายที่ก าหนดให้มีคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 

ส่วนที่ ๒  กระบวนการ ขั้นตอนในการสอดส่อง  

 และให้ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 

 

ส่วนที่ ๓  การสอดส่องการบริหารงานของจังหวัด 

 ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

 

คู่มอืคู่มอืการปฏิบัติงานการปฏิบัติงาน  

ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด  
 



 

 
 
 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เร่ือง  แนวทางการปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหน้าท่ีของ 

   คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด  
_________________ 

 โดยท่ีเห็นสมควรกําหนดแนวทางการปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ 
ธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) ขึ้น เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการดําเนินการให้เป็นไปในทิศทางและมาตรฐาน
เดียวกันและเพ่ือประโยชน์ในการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีของ ก.ธ.จ. ในภาพรวมเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีแล้วเผยแพร่ต่อสาธารณะ 

 อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๓๐ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการ 
ธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจึงกําหนดแนวทางการสอดส่องการปฏิบัติภารกิจ 
ตามอํานาจหน้าท่ีของ ก.ธ.จ. ไว้ดังนี้ 

 ๑. ให้ ก.ธ.จ. สอดส่องการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าท่ีของรัฐในจังหวัด
ให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖  โดยสอดส่องทุกแผนงาน โครงการของจังหวัดและส่วนราชการในจังหวัด 

 ๒. แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ในจังหวัด รวมท้ังแผนงาน โครงการตามนโยบายของรัฐบาล หรือเร่ืองอ่ืนๆ ตามท่ีประธาน ก.ธ.จ. เห็นสมควร   

 ๓. วิธีการสอดส่องการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าท่ีของรัฐในจังหวัด 
ให้ใช้คู่มือการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. ท่ีแนบท้ายประกาศฉบับนี้  

 ๔. การสอดส่องการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ให้ดําเนินการ 
ให้เป็นไปตามข้อ ๒๒ และ ข้อ ๒๓ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 
พ.ศ. ๒๕๕๒  

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

    (ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง  จันทรางศุ) 
         ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

 

 



 
 

 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. 

๑ 

 
 
 
 
 
 ๑.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  

  มาตรา ๘๗  รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน  

ดังตอ่ไปนี ้

  (๑) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย และวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคม ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น 

 (๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการตัดสินใจทางการเมือง  

การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการจัดท าบริการสาธารณะ 

 (๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการตรวจสอบการใช้

อ านาจรัฐทุกระดับ  ในรูปแบบองค์กรทางวชิาชีพ หรอืตามสาขาอาชีพที่หลากหลาย หรอืรูปแบบอื่น 

 (๔) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็งในทางการเมือง และจัดให้มีกฎหมาย จัดตั้ง

กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง เพื่อช่วยเหลือการด าเนินกิจกรรมสาธารณะของชุมชน รวมทั้ง

สนับสนุนการด าเนินการของกลุ่มประชาชนที่รวมตัวกันในลักษณะเครือข่ายทุกรูปแบบให้สามารถแสดง

ความคิดเห็น  และเสนอความต้องการของชุมชนในพื้นที่ 

 (๕) ส่งเสริมและใหก้ารศกึษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาการเมอืง และการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 

โดยสุจริตและเที่ยงธรรม  

  การมีส่วนร่วมของประชาชนตามมาตรานี้ ต้องค านึงถึงสัดส่วนของหญิงและชาย 

ที่ใกล้เคียงกัน 

 ๑.๒ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 

  มาตรา ๕๓/๑  ให้จังหวัดจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติ และความต้องการของประชาชนในท้องถ่ินในจังหวัด 

  ในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดตามวรรคหนึ่ง ใหผู้้ว่าราชการจังหวัด จัดให้มีการประชุม 

ปรึกษา หารือร่วมกันระหว่างหัวหน้าส่วนราชการที่มีสถานที่ตั้งท าการอยู่ในจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นราชการ

บริหารส่วนภูมิภาค หรือราชการบริหารส่วนกลาง และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดใน

จังหวัด  รวมทั้ง ผู้แทนภาคประชาสังคม และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน 

 

 

ส่วนที่ ๑  

เจตนารมณ์ของกฎหมายที่ก าหนดให้มคีณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 



 
 

 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. 

๒ 

  การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดตามวรรคหนึ่ง จ านวน และวิธีการสรรหาผู้แทนภาคประชา

สังคม และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน ตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ก าหนด 

ในพระราชกฤษฎีกา 

  เมื่อประกาศใช้แผนพัฒนาจังหวัดแล้ว การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น และการด าเนินกิจการของส่วนราชการ/หน่วยงานอื่นของรัฐทั้งปวง ที่กระท าในพื้นที่จังหวัด

ต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว 

  มาตรา ๕๓/๒  ให้น าความในมาตรา ๕๓/๑ มาใช้บังคับกับการจัดท าแผนพัฒนากลุ่ม

จังหวัดด้วยโดยอนุโลม 

 ๑.๓ จากมาตรา ๕๓/๑  วรรคสาม  ในเรื่องของการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด (มาตรา ๕๓/๒ : 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด) วิธีการสรรหาผู้แทนภาคประชาสังคม และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน ต่อมาได้ถูก

น าไปก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  

พ.ศ. ๒๕๕๑  

 ๑.๔ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) 

พ.ศ. ๒๕๕๐  

  มาตรา ๕๕/๑  ในจังหวัดหนึ่ง นอกจาก กรุงเทพมหานคร ให้มีคณะกรรมการธรรมาภิบาล

จังหวัดคณะหน่ึง เรียกโดยย่อว่า “ก.ธ.จ.”  ท าหน้าที่สอดส่อง และเสนอแนะ การปฏิบัติภารกิจของ

หน่วยงานของรัฐในจังหวัด ให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และเป็นไปตามหลักการที่

ก าหนดไว้ในมาตรา ๓/๑ 

  ก.ธ.จ. ประกอบด้วยผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีซึ่งมีเขตอ านาจในจังหวัด 

เป็นประธาน ผู้แทนภาคประชาสังคม ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร และผู้แทน

ภาคธุรกิจเอกชน ทั้งนี้ จ านวน วิธีการสรรหา และการปฏิบัติหน้าที่ของ ก.ธ.จ. ให้เป็นไปตามระเบียบ

ส านักนายกรัฐมนตรี 

  ในกรณีที่ ก.ธ.จ. พบว่า มีการละเลย ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือ

มีกรณีที่เป็นการทุจริต ให้เป็นหน้าที่ของ ก.ธ.จ. ที่จะต้องแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ  

รัฐวิสาหกิจ หรอืหนว่ยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี เพื่อด าเนนิการตามอ านาจหน้าที่ตอ่ไป 

  จากมาตรา ๕๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังกล่าว จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการก าหนดให้มีการออก

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภบิาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

 

 



 
 

 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. 

๓ 

 ๑.๕ ขยายความมาตรา ๕๕/๑ วรรคแรก ที่ว่า การสอดส่อง และเสนอแนะ การปฏิบัติภารกิจ

ของหน่วยงานของรัฐในจังหวัด ให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และเป็นไปตามหลักการที่ก าหนด

ไว้ในมาตรา ๓/๑ นั้น มาตรา ๓/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บัญญัติไว้ ดังนี้ 

  มาตรา ๓/๑ การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุข 

ของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ 

การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจ และ

ทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความ

ต้องการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานการจัดสรรงบประมาณ และการบรรจุ และ

แตง่ตัง้บุคคลเข้าด ารงต าแหน่ง หรอืปฏิบัติหน้าที่ ต้องค านงึถึงหลักการตามวรรคหนึ่ง 

  ในการปฏิบัติหน้าที่ ของส่วนราชการ ต้องใช้วิ ธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งใหค้ านึงถึงความรับผิดชอบของผูป้ฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผย

ข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ 

เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการให้เป็นไปตามมาตราน้ี จะตราพระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์ 

และวิธีการ ในการปฏิบัติราชการ และการสั่งการให้ส่วนราชการและประชาชนปฏิบัติก็ได้ 

 ๑.๖ จากมาตรา ๓/๑  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๕  

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕  ดังที่กล่าวไว้ในข้อ ๑.๕ ข้างต้น จึงเป็นที่มาของพระราช

กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีด ีพ.ศ. ๒๕๔๖ 

 ๑.๗ จากที่ ได้กล่าวถึง พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔  

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓/๑  และ ๕๓/๒  ในเรื่องของแผนพัฒนาจังหวัดและ

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ซึ่งจะไปเชื่อมโยงกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน 

กับมาตรา ๕๕/๑  ในเรื่องของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ซึ่งก็ได้เน้นการมีส่วนร่วมของภาค

ประชาสังคม  ภาคธุรกิจเอกชน และยังเสริมด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารด้วย  

ย่อมแสดงถึงเจตนารมณ์ที่ เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  

มาตรา ๘๗  ในแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน  และในความสอดคล้องของมาตรา ๕๓/๑  

มาตรา ๕๓/๒ กับมาตรา ๕๕/๑  ในการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค  คณะกรรมการ 

ธรรมาภิบาลจังหวัดจึงถูกก าหนดบทบาทเพื่อการสอดส่อง และเสนอแนะ การปฏิบัติภารกิจของ

หน่วยงานของรัฐในจังหวัด ให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ดังที่ปรากฏในหมายเหตุท้าย

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐  ตอนหนึ่งว่า “...เพื่อใหเ้กิดการ

บริหารราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ และใหก้ารบริหาร 



 
 

 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. 

๔ 

 

ราชการแบบบูรณาการในจังหวัดบรรลุผล สมควรปรับปรุงอ านาจการด าเนินการของจังหวัด  

การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด และการจัดท างบประมาณของจังหวัดให้เหมาะสม รวมทั้ง สมควร

ส่งเสริมให้มีคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด เพื่อสอดส่อง และเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจ

ของหน่วยงานของรัฐในจังหวัด ให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อันจะท าให้การบริหาร

เป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และมีความรับผิดชอบ...”  

(แผนภูมิท่ี ๑ ความเป็นมา ภารกิจ การสอดส่อง เสนอแนะของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. 

๕ 

รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๘๗  

แนวนโยบายด้านการมสี่วนรว่มของประชาชน 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระราชบญัญัติระเบียบบรหิารราชการแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

มาตรา ๕๓/๑ และ ๕๓/๒  

การจัดท าแผนพัฒนาจงัหวัด 

และแผนพัฒนากลุ่มจงัหวัด 

มาตรา ๕๕/๑  ให้ม ี

คณะกรรมการธรรมาภบิาลจังหวดั สอดส่อง เสนอแนะ การ

ปฏิบัติภารกิจของหนว่ยงาน /เจ้าหน้าที่ของรัฐ ในจังหวดั 

ให้มี 

ก.ธ.จ. 

สอดส่อง 
ให้เป็นไปตาม พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการบริหารงาน 

จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

มาตรา ๓๔ 

ของ พ.ร.ฎ. 

ให้ ผต.นร.  

และผต.มท.  

ติดตาม 

ประเมินผล 

 

แผนพัฒนาฯ 

แผนประจ าป ี

ค าขอ 

งบประมาณ 

ของจังหวดั 

กลุ่มจังหวดั 

 

มาตรา ๓/๑ 

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารฯ 

(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

หลักการ 
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

 

ร่วมกับ  

ผต.มท. 

เหตุผลทา้ย 
พ.ร.บ.ระเบียบบรหิารฯ 

(ฉบับที่ ๗)  
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

การ
สอดส่อง 
เสนอแนะ 
ของ ก.ธ.จ. 

 
 

พ.ร.ฎ. ว่าดว้ย 

หลักเกณฑ์และวิธีการ

บรหิารกิจการบ้านเมอืงท่ีด ี

พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 
 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 

ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจงัหวัด 
 พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แกไ้ขเพิ่มเติม 

ผูต้รวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี 
 

ผูแ้ทน 
ภาคประชาสังคม 

 
 

ประธาน ก.ธ.จ. 
 
 

กรรมการ ก.ธ.จ. 
 
 

ผู้แทน 
ภาคธุรกิจเอกชน 

 
 

ผู้แทน 
สมาชิกสภาท้องถิ่น 

 
 

เครือข่าย 

แผนภูมทิี่ ๑ 

เครือข่าย เครือข่าย 



 
 

 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. 

๖ 

 ๑.๘ ส านักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ก.น.จ. ได้จัดท าเอกสาร “คู่มือการบริหารงาน

จังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ”  ซึ่งในส่วนที่ ๗ : การติดตามและการประเมินผล ข้อ ๓  

ได้อธิบายถึงการสอดส่องการปฏิบัติภารกิจโดยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ความว่า “เพื่อให้

การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการเป็นไปตามหลักการและวิธีการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี จ าเป็นที่จะต้องให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้ภาคส่วนอื่น ๆ ในพื้นที่  

ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการบรหิาร

ราชการด้วย โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ 

ธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) ขึ้น เพื่อท าหน้าที่สอดส่องการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานและ

เจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 

หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรอืหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี เพื่อด าเนินการ

ตามอ านาจหน้าที่ ในกรณีที่พบว่ามีการละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ 

หรือมีกรณีที่เป็นการทุจริต รวมทั้งการเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติและการส่งเสริมตามหลัก

คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของหน่วยงานและ

เจ้าหน้าที่ของรัฐแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานของรัฐในจังหวัด” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. 

๗ 

▪ เสนอแนะ เรื่อง 
o แนวทางปฏิบัตติามหลักการ 
 บริหารกิจการบ้านเมอืงท่ีดี 
o การสง่เสริม คุณธรรม จริยธรรม 
 และธรรมาภิบาล 

▪ เสนอแนะ ต่อ 
o ผู้ว่าราชการจังหวัด 
o หัวหน้าหนว่ยงานของรัฐ 
 ในจังหวัด 
 

 
 

การตรวจสอการตรวจสอบบ 

โดยภาคประชาชน 
 

 

การเรียกข้อมูล 
ข่าวสารจาก 

หน่วยงานของรัฐ 

การการมีส่วนร่วมมีส่วนร่วม 
 

เจตนารมณ์ของ  

ก.ธ.จ. 

 

ความร่วมมือ 
ปรึกษาหารือ 

(Deliberative) 

ให้เกิดการบริหาร 
กิจการบ้านเมอืงท่ีด ี

(Governance) 

▪ สอดส่องดแูล 
o การปฏิบัติของหน่วยงานและ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐให้ใช้การบริหาร
กจิการบ้านเมอืงท่ีดี 

o การทุจรติของเจ้าหนา้ที่ของรัฐ 
o การละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ฯลฯ 

▪ สอดส่องดูแลตลอดเวลา  
(Real-time audit) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพแสดงเจตนารมณ์ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 



 
 

 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. 

๘ 

 
ผู้แทนภาค 
ประชาสังคม 

 

 
ผู้แทนภาค 
ธุรกิจเอกชน 
 

เลขานุการ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 
ผู้แทนสมาชิก
สภาท้องถ่ิน 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

▪ เลขานุการ: ต้องใกล้ชดิ 
 ประธาน ก.ธ.จ. 
▪  ผู้ช่วยฯ: อยู่ในพื้นที่เพื่อ 
 ประสานงานภายในจังหวัด 

 
 

 
 

ประธาน 
ผต.นร.เขต 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

▪ จ านวนกะทดัรัด ไม่ใหญ่ หรอืเล็กเกนิไป 
▪ กระจายในพื้นทีพ่อสมควร 
▪ เป็นองค์กรภาคประชาชน 
 - ตัวแทนประชาชน ประชาสงัคม เอกชน 
 - ผู้แทนประชาชน สมาชกิสภาท้องถิ่น 

เจตนารมณ์ของ  

ก.ธ.จ. 
 

▪ ใช้ระบบตวัแทน โดยยอมรับ 
 สถาบันตามกฎหมาย 
▪ ยอมรับผู้ประกอบการที่รวม 
 ตัวเป็นสมาคมการคา้ดว้ย 

▪ ใกล้ชดิกับการ
บริหาร อปท. 

▪ ไม่ใช่ผู้บรหิาร อปท. 
▪ ประชาชนยอมรับ 

▪ ผู้น านักพัฒนา ที่ ปชช.ยอมรบั 
▪ เป็นสมาชกิ ผู้น า อาสา 
- - องค์กรชุมชน 
- - กลุ่มที่รัฐสนบัสนุน 
- - กลุ่มที่ ปชช.จัดตั้ง 

ก.ธ.จ. 

▪ เป็นคนของรัฐ รู้กฎหมาย 
▪ ต าแหน่งอาวุโส  
▪ มีประสบการณ์ 
▪ เป็นกลาง ไม่มีส่วนได้เสีย 

แผนภาพแสดงองค์ประกอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 

 
 



 
 

 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. 

๙ 

หมายเหต ุ
 ก.น.จ. ย่อมาจาก คณะกรรมการนโยบาย 
การบริหารงานจังหวดั และกลุ่มจังหวดัแบบบูรณาการ 

 ก.บ.ก. ย่อมาจาก คณะกรรมการ 
บริหารงานกลุ่มจังหวดัแบบบรูณาการ 

 ก.บ.จ. ย่อมาจาก คณะกรรมการบริหาร 
งานจังหวัดแบบบูรณาการ 

 

 
 จัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและ 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ซึ่งถือ
เป็นค าของบประมาณ 

 
 

 
 

 

ครม. 
 

 
 

อนุ ก.น.จ.  
ด้านแผนและงบประมาณ 
 
 

 
 

 

ก.น.จ. 
 

 
 

 พรฎ. วา่ด้วยการบริหารงานจังหวัดฯ 
   - ก.บ.จ./ก.บ.ก. 
   - ผู้ตรวจ นร./มท. เร่งรัดตดิตาม
ประเมินผล และรายงานต่อ ก.น.จ.  
อย่างนอ้ยปีละ ๒ ครัง้ 

 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี วา่ด้วย 
การก ากับฯ 

   - คณะกรรมการก ากับและตดิตาม 
การปฏบัิตริาชการในภูมิภาค (กกภ.) 

-    - ร.นรม.ก ากับติดตามการปฏบัิตริาชการ
ของผู้วา่ราชการจังหวัด/เจ้าหนา้ที่ระดับสูงใน
จังหวัด 

-    - ผต.นร.รายงานตอ่ ร.นรม.  
- ท่ีก ากับจังหวัด/กลุ่มจังหวดั 

   - ร.นรม. มอี านาจอนุมัตงิบกลางกรณี
ฉุกเฉินหรือจ าเป็นให้แก่หน่วยงานของรัฐใน
จังหวัด/กลุ่มจังหวัดท่ีก ากับ 
ในวงเงินรวมไม่เกินเก้ารอ้ยล้านบาทต่อปี 

 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ  
   - คณะกรรมการธรรมาภบิาลจังหวัด  
     (ก.ธ.จ.) 
   - คณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) 
 
 

 
 

การวางแผน 
 
 

 
 

การตรวจสอบ 
 
 

 
 

การอนุมัต ิ
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ที่มาของข้อมูล : 

คู่มือการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 

 

ก.น.จ 

  ก าหนดนโยบาย 

  หลักเกณฑ์และ 

วิธีการจัดท าแผน 

 

ก.บ.ก. ก.บ.จ. 

แผนภาพแสดงรวมระบบการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 

 



 
 

 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. 

๑๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 ๒.๑ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๓ ก าหนดว่า ในการด าเนินการตาม ข้อ ๒๒ (๑)   

ให้ ก.ธ.จ. สอดส่องการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ภายในจังหวัดให้ใช้

วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ด ีอย่างนอ้ย ดังตอ่ไปนี้ (ระเบียบฯ ข้อ ๒๓) 

  (๑) ปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมตลอดจนไม่ละเมิด

สิทธิ และเสรีภาพของประชาชน 

  (๒) ปฏิบัติภารกิจเพื่ออ านวยความสะดวก ให้บริการ และสนองความต้องการของ

ประชาชน   

  (๓) ปฏิบัติภารกิจ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 

  (๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มคา่ 

  (๕) ปฏิบัติภารกิจโดยไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ให้ทันต่อสถานการณ์  

โดยเฉพาะในเรื่องที่เป็นความเดอืดร้อน และทุกข์ยากของประชาชน 

  (๖) ปฏิบัติภารกิจโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน และการเปิดเผยข้อมูล 

อย่างโปร่งใส   

  (๗) ปฏิบัติภารกิจโดยมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน

สม่ าเสมอและเผยแพร่ต่อสาธารณะ 

 ๒.๒ จากข้อ ๒.๑  การด าเนินการตามระเบียบฯ ข้อ ๒๒ (๑) คือ การสอดส่องการปฏิบัติ

ภารกิจของหน่วยงานของรัฐ และเจา้หน้าที่ของรัฐในจังหวัด ให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ซึ่ง

หมายความว่า ระเบียบฯ ข้อ ๒๓ เป็นการขยายความระเบียบฯ ข้อ ๒๒ (๑) ในเรื่องดังกล่าวข้างต้น  

และเมื่อด าเนินการตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ แล้ว ก็มีอ านาจหน้าที่ที่จะต้องด าเนินการตามระเบียบฯ  

ข้อ ๒๒ (๒) – ๒๒ (๖) ต่อไป 

 ๒.๓ เมื่อสอดส่องแล้วพบว่า หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดปฏิบัติภารกิจ

ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓  

ให้ ก.ธ.จ. ด าเนินการตามอ านาจหนา้ที่ ตามข้อ ๒๒ (๒) แจ้งให้ผูว้่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ 

ส่วนที่  ๒   

กระบวนการขัน้ตอนในการสอดส่อง และให้ข้อเสนอแนะ 

ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 

 



 
 

 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. 

๑๑ 

รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี  ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่  ในกรณีที่

พบว่ามีการละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรอืข้อบังคับ หรอืมีการทุจริต 

  เหตุผลก็คือ การละเลย ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือ 

มีกรณีความไม่โปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ ย่อมถือได้ว่าเป็นการไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ดังนั้น ในการแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด  หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ 

ให้ด าเนินการตามระเบียบ ข้อ ๒๓ นั้น ต้องแจ้งให้ชัดเจนด้วยว่าการละเลยหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 

ระเบียบ ขอ้บังคับดังกล่าว ไม่เป็นไปตาม ระเบียบฯ ข้อ ๒๓ ในวงเล็บข้อใด และในเรื่องใด 

 ๒.๔ สืบเนื่องจากข้อ ๒.๓ ข้างต้น ก.ธ.จ. ควรให้ข้อเสนอแนะตามระเบียบฯ ข้อ ๒๒ (๓)  

ในเรื่องที่สอดส่องแล้วพบว่า มีการละเลยการปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ว่าราชการจังหวัด  หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด ฯลฯ  

ด าเนินการใหถู้กต้องต่อไป 

 ๒.๕ ในการแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด ฯลฯ ตามระเบียบข้อ ๒๒ (๒) อันเป็นผลจากการ

สอดส่องตามระเบียบข้อ ๒๒ (๑) และให้ข้อเสนอแนะตามระเบียบฯ ข้อ ๒๒ (๓) นั้น ต้องท าเป็นมติ  

ก.ธ.จ. และให้ประธาน ก.ธ.จ. แจ้งมติ ก.ธ.จ. ดังกล่าวเป็นหนังสือให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วน

ราชการในจังหวัด ฯลฯ รับไปปฏิบัติ พร้อมตดิตามการปฏิบัติตามมต ิก.ธ.จ.  [ตามระเบียบข้อ ๒๒ (๔) 

  กรณี ก.ธ.จ. เชิญเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าช้ีแจงในที่ประชุม เกี่ยวกับการด าเนินการที่ ก.ธ.จ. 

ได้ไปสอดส่องแล้วพบว่า การด าเนินการของหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ของรัฐ ไม่เป็นไปตามหลักการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี ให้ฝ่ายเลขานุการบันทึกไว้เป็นมติที่ประชุม พร้อมมีหนังสือแจ้งหน่วยงานของรัฐ

เพื่อยืนยันการปรับปรุงแก้ไขการด าเนินการให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

หรอืระเบียบข้อ ๒๓ ตามค าแนะน าของ ก.ธ.จ. ด้วย 

 ๒.๖ เมื่อได้รับแจ้งผลการด าเนินการจากจังหวัดหรือส่วนราชการในจังหวัดตามที่ ก.ธ.จ.  

ใหข้้อเสนอแนะ (ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓) แล้ว ให้ฝ่ายเลขานุการ ก.ธ.จ. กรอกผลการด าเนินการดังกล่าว

ลงในแบบสรุปรายงานผลการสอดส่องและให้ข้อเสนอแนะ ของ ก.ธ.จ. ดังนี้  

  (๑) แบบฟอร์มที่ ๑ การสอดส่องและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการตาม

แผนพัฒนาจังหวัด (แบบ ก.ธ.จ. ๑) 

 (๒) แบบฟอร์มที่  ๒ การสอดส่องและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ 

ในจังหวัด (แบบ ก.ธ.จ. ๒) 

  (๓) แบบฟอร์มที่ ๓ การสอดส่องและใหข้้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

จากหน่วยงานของรัฐ/เจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัด (เรื่องร้องเรียน) (แบบ ก.ธ.จ. ๓) และให้ส่งแบบสรุป

รายงานดังกล่าวให้ส านักบริหารงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด(ส.ก.ธ.จ.) ตามกรอบระยะเวลา

ที่ก าหนด เพื่อด าเนนิการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 



 
 

 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. 

๑๒ 

 ๒.๗ การเผยแพร่ผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อสาธารณะตามที่เห็นสมควร ตามระเบียบข้อ ๒๒ (๖) 

ให้ ส.ก.ธ.จ. มีหน้าที่รวบรวมผลการปฏิบัติหน้าที่ของ ก.ธ.จ. ทั้ง ๗๖ คณะ ไปจัดท าเป็นภาพรวม เสนอ

ต่อคณะรัฐมนตรีภายในเดือนธันวาคมของทุกปี แล้วเผยแพร่ต่อสาธารณะ ตามระเบียบฯ ข้อ ๓๑  

โดยใหท้ าภาพรวมรอบ ๖ เดือน เสนอปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเพิ่มเติมด้วย ทั้งนี ้หาก ก.ธ.จ. จังหวัดใด

จะจัดท าและเผยแพร่ผลการปฏิบัติหนา้ที่ตอ่สาธารณะ เฉพาะจังหวัดของตนด้วยก็ได้ 

 ๒.๘ การสอดส่องการปฏิบัติภารกิจหรือการด าเนินงานของหน่วยงาน/เจ้ าหน้าที่ของรัฐ 

ในแต่ละโครงการ หรือแต่ละเรื่องที่เป็นปัญหาความเดือดร้อน อาจมีข้อค้นพบในการปฏิบัติหรือการ

ด าเนินงานที่ไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือระเบียบฯ ข้อ ๒๓ มากกว่า ๑ กรณี  

ตามข้อ ๒๓ (๑) – ๒๓ (๗) ก็ได้ แต่ต้องมีความชัดเจนและระบุได้ว่าข้อค้นพบดังกล่าวไม่เป็นไปตามกรณี

ข้อ ๒๓ ในวงเล็บข้อใด และมีการละเลยไม่ปฏิบัติในเรื่องใด ทั้งนี้ สามารถเทียบเคียงเหตุปัจจัย 

ของการด าเนินการที่ไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี กับระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๑ - ๗) 

ได้ ดังตารางที่ ๑ 

 



 
 

 

๑๓ 

แบบสรุปรายงานแบบฟอร์มที่ ๑ 

การสอดส่องและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด 

เพื่อให้จังหวัดปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

ของ ก.ธ.จ. ................................................. 

  การประชุมครั้งที่....................วันที่.................................................. 

ข้อเท็จจรงิการสอดส่อง 
ประเด็นที่ไม่เปน็ไปตามระเบียบ 

 ก.ธ.จ. ข้อ ๒๓ 
มติ ก.ธ.จ. 

หนังสือแจ้ง 

จังหวัด/ส่วนราชการ 

หนังสือจังหวัด/ส่วนราชการแจ้งตอบ

รับข้อเสนอแนะฯ 

พร้อมรายละเอียด 

 นาย...................... ก.ธ.จ. 

(จังหวัด) ได้สอดส่อง/รับแจ้ง

การสอดส่องจาก (เครือข่าย/

ประชาชนในพื้นที่ ) ว่าในการ

ด าเนินการโครงการ..................

ซึ่ งเป็นโครงการที่ปรากฏใน

แผนพัฒนาจังหวัด...............

(กลุ่ ม จั งห วัด ...................) 

พบว่าหน่วยรับผิดชอบโครงการ

ไม่ได้ (ด าเนินการอะไร) 

การที่หน่วยรับผิดชอบไม่ด าเนินการ

ดังกล่าวเป็นการปฏิบัติไม่เป็นไปตาม

ระเบียบ ก.ธ.จ. ข้อ ๒๓ (วงเล็บใด)  

โดยยกปั จจั ย เสี่ ยงในตารางที่  ๑  

ของคู่ มื อ  เช่น  ไม่ ด าเนิ นการตาม

กฎหมายซึ่งอาจกระทบต่อผลประโยชน์

ของส่วนรวม ซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบ 

ก.ธ.จ. ข้อ ๒๓ (๑) และไม่ด าเนินการ

ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ กล่าวคือ 

ไม่เปิดเผยข้อมูลโครงการให้ประชาชน

ตรวจสอบได้ ซึ่งไม่เป็นไปตามระเบยีบ 

ก.ธ.จ. ข้อ ๒๓ (๖) 

เห็นชอบให้แจ้งจังหวัด...............

ตรวจสอบข้อเท็จจริงและ/หรือ

ด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์

และวิธีการบรหิารกิจการบ้านเมือง

ที่ดีต่อไป 

(ถ้าแจ้งให้จังหวัดด าเนินการ

หลายประเด็น ให้ เขียนเป็น

ข้อๆ ให้ชัดเจน) 

แจ้งจังหวัด......................... 

ตามหนังสือด่วนมาก ที่ นร

.. . . . . . .ล ง วั น ที่ . . . . . . . . . . . . .  

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

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

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

ได้รับแจ้งจากจังหวัด…..............ตาม

หนังสือที่.......... ลงวันที่..........สรุปได้ว่า

จังหวัด..............ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง

แล ะพ บว่ า  ห น่ วย งาน ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ

โครงการในพื้นที่  ไม่ได้ด าเนินการจริง

ตามที่ ก.ธ.จ. ........แจ้ง ให้ทราบ (ผลการ

ตอบรับของจังหวัดในแต่ละประเด็น )  

จึงได้สั่งการให้ด าเนินการให้ถูกต้อง ซึ่ง

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการในพื้นที่ได้

ด าเนินการตามที่สั่งการแล้ว 

แบบ ก.ธ.จ. ๑ 



 

 
๑๔ 

แบบสรุปรายงานแบบฟอร์มที่ ๒ 

การสอดส่องและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการในจังหวัด 

เพื่อให้จังหวัดปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

ของ ก.ธ.จ. ................................................. 

    การประชุมครั้งที่....................วันที่.................................................. 

ข้อเท็จจรงิการสอดส่อง 
ประเด็นที่ไม่เปน็ไปตามระเบียบ 

ก.ธ.จ. ข้อ ๒๓ 
มติ ก.ธ.จ. 

หนังสือแจ้ง 

จังหวัด/ส่วนราชการ 

หนังสือจังหวัด/ส่วนราชการแจ้ง

ตอบรับข้อเสนอแนะฯ 

พร้อมรายละเอียด 

  นาย.................... ก.ธ.จ. 

(จังหวัด) ได้สอดส่อง/รับ

แ จ้ ง ก า ร ส อ ด ส่ อ ง จ า ก 

(เค รือ ข่ าย /ป ระชาชน ใน

พื้นที่) ว่า ในการด าเนินการ

โค ร งก าร ... . . . . . . . . . . . . . . . . 

พบว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบ

โครงการไม่ได้ (ด าเนินการ

อะไร) 

 

 

การที่ ห น่ วย งานที่ รั บ ผิ ด ชอบ 

ไม่ด าเนินการดั งกล่าวเป็นการ

ปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบ ก.ธ.จ. 

ข้อ ๒๓ (วงเล็บใด) โดยยกปัจจัย

เสี่ยงในตารางที่ ๑ ของคู่มือ เช่น 

ไม่ด าเนินการตามกฎหมายซึ่งอาจ

ก ระท บ ต่ อ ผ ล ป ระ โย ชน์ ข อ ง

ส่วนรวม เป็นต้น ซึ่งไม่เป็นไปตาม

ระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๑) 

เห็นชอบให้แจ้งจังหวัด.............

ตรวจสอบข้อเท็จจริงและ/หรือ

ด า เนิ น ก า ร ให้ เป็ น ไป ต า ม

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร

กจิการบ้านเมืองที่ดีต่อไป 

(ถ้าแจ้งให้จังหวัดด าเนินการ

หลายประเด็น ให้เขียนเป็น

ข้อๆ ให้ชัดเจน) 

แจ้งจังหวัด......................... ตาม

หนั งสื อด่ วนมาก  ที่  น ร . ... .. 

ลงวันที่....................................... 

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

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

 

ได้รับแจ้งจากจังหวัด…..............ตาม

หนังสือที่.......... ลงวันที่..........สรุปได้

ว่าจั งหวัด ........ ......ได้ ตรวจสอบ

ข้อ เท็ จจริงและพบว่ า  หน่ วยงาน

ผู้รับผิดชอบโครงการในพื้นที่  ไม่ได้

ด าเนินการจริงตามที่  ก.ธ.จ. ........ 

แจ้งให้ทราบ (ผลการตอบรับของ

จั งห วั ด ใน แต่ ล ะป ระ เด็ น ) จึ ง ได้ 

สั่ ง ก า ร ให้ ด า เนิ น ก าร ให้ ถู ก ต้ อ ง  

ซึ่งหน่วยที่รับผิดชอบโครงการในพื้นที่

ได้ด าเนินการตามที่สั่งการแล้ว 

 

แบบ ก.ธ.จ. ๒ 



 
 

 

๑๕ 

แบบสรุปรายงานแบบฟอร์มที่ ๓ 

การสอดส่องและให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

จากหน่วยงานของรัฐ/เจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัด (เรื่องร้องเรียน) 

ของ ก.ธ.จ. ................................................. 

    การประชุมครั้งที่....................วันที่.................................................. 

ข้อเท็จจรงิการสอดส่อง 
ประเด็นที่ไม่เปน็ไปตามระเบียบ  

ก.ธ.จ. ข้อ ๒๓ 
มติ ก.ธ.จ. 

หนังสือแจ้ง 

จังหวัด/ส่วนราชการ 

หนังสือจังหวัด/ส่วนราชการแจ้ง

ตอบรับข้อเสนอแนะฯ 

พร้อมรายละเอียด 

 นาย................... ก.ธ.จ. 

(จังหวัด) ได้สอดส่อง/รับ

แ จ้ ง ก า ร ส อ ด ส่ อ ง จ า ก 

(เค รือ ข่ าย /ป ระชาชน ใน

พื้ น ที่ )  ว่ า  ได้ รั บ ค ว า ม

เดือดร้อนจากหน่วยงาน/

เจ้าหน้าที่ของรัฐ กล่าวคือ

.................... (หน่วยงาน/

เจ้ า ห น้ าที่ ข อ งรั ฐ ไม่ ได้

ด าเนินการอะไรตามอ านาจ

หน้าที่อย่างไร หรือมีกรณี

ทุจรติอย่างไร) 

การที่หน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบไม่

ด าเนินการดังกล่าวเป็นการปฏิบัติที่ไม่

เป็ น ไปตามระเบี ยบ  ก .ธ .จ . ข้อ  ๒๓ 

(วงเล็บใด) โดย ยกปัจจัยเสี่ยงในตารางที่ 

๑  ของคู่ มื อ  เช่น  ไม่ด า เนินการตาม

กฎหมายซึ่งอาจกระทบต่อผลประโยชน์

ของส่วนรวม หรือ ด าเนินการล่าช้าและ

ไม่ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน 

เป็นต้น ซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ 

๒๓ (๑) และ ข้อ ๒๓ (๒) เป็นต้น 

 

เห็นชอบให้แจ้งจังหวัด.................

ต รวจสอบข้ อ เท็ จ จริ งแล ะ

ด า เนิ น ก า ร ให้ เป็ น ไป ต า ม

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร

กจิการบ้านเมืองที่ดีต่อไป 

(ถ้าแจ้งให้จังหวัดด าเนินการ

หลายประเด็น ให้เขียนเป็นข้อๆ 

ให้ชัดเจน) 

แจ้งจังหวัด......................... ตาม

หนังสือด่วนมาก ที่ นร. ............ 

ลงวันที่....................................... 

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

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

 

ได้รับแจ้งจากจังหวัด…..............ตาม

หนังสือที่.......... ลงวันที่..........สรุป

ได้ว่าจังหวัด..............ได้ตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงและพบว่า หน่วยงาน/

เจ้ า ห น้ า ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ ไม่ ไ ด้

ด าเนินการจริงตามที่ ก.ธ.จ. ........

แจ้งให้ทราบ (ผลการตอบรับของ

จังหวัดในแต่ละประเด็น) จึงได้สั่ง

การให้ด าเนินการให้ถูกต้องแล้ว 

 

แบบ ก.ธ.จ. ๓ 



 

 
๑๖ 

ตารางที่ ๑ 

ตารางเทียบเคียงเหตุปัจจัยของการด าเนินการที่ไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

กับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๒๓ 

เพื่อใช้อ้างอิงประกอบข้อค้นพบจากการสอดส่องของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด  

ข้อ 

๒๓ 
ระเบียบ นร. ว่าด้วย ก.ธ.จ. ที่มา 

ปัจจัยเสี่ยงต่อการท่ีเจ้าหนา้ที่/หน่วยงานของรัฐ  

ไม่ด าเนนิการให้เปน็ไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

หลักธรรมาภิบาล 

UNESCAP 

(๑) ปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย 

เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจน

ไม่ ล ะเมิ ดสิ ทธิและเสรีภาพของ

ประชาชน 

รัฐธรรมนูญฯ ๒๕๕๐ 

มาตรา ๗๔ 

⚫ ไมด่ าเนนิการตามกฎหมาย ซึ่งอาจกระทบตอ่ผลประโยชน์ 

 ของสว่นรวม 

⚫ การด าเนนิการท่ีอาจเป็นการละเมดิสทิธิของประชาชน 

หลักนติธิรรม 

(Rule of Law) 

(๒) ปฏิ บัติภารกิจ เพื่ ออ านวยความ

สะดวก ให้บริการ และสนองความ

ตอ้งการของประชาชน 

พ.ร.ฎ. การบริหารกิจการ

บ้านเมอืงท่ีด ีพ.ศ. ๒๕๔๖  

หมวด ๗ : การอ านวยความ

สะดวก และการตอบสนอง

ความตอ้งการของประชาชน 

(มาตรา ๓๗ – ๔๔) 

⚫ ไมค่ านึงถึงความตอ้งการและความพงึพอใจของประชาชน 

 ท่ีมารับบริการ 

⚫ ไมก่ าหนดระยะเวลาแลว้เสร็จของงาน และประกาศให้ประชาชน 

 และข้าราชการทราบเป็นการท่ัวไป 

⚫ ไมต่อบค าถาม ข้อร้องเรียนสงสัยของประชาชน 

⚫ ไมม่กีารส ารวจความพงึพอใจทีจ่ะสามารถน าไปปรับปรุงการบริการ 

ความสอดคล้องเห็นพอ้ง 

(Consensus  Oriented) 

(๓) ปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของ

ประชาชน 

พ.ร.ฎ. การบริหารกิจการ

บ้านเมอืงท่ีด ีพ.ศ. ๒๕๔๖  

หมวด ๒ : การบริหารราชการ

เพื่อให้เกิดประโยชนส์ุขของ

ประชาชน (มาตรา ๗ – ๘) 

⚫ ไมต่อบสนองความตอ้งการของประชาชน 

⚫ ไมด่ าเนนิการให้เกิดผลในทางบวกตอ่การพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชน 

⚫ ไมป่ระกาศก าหนดมาตรฐานการบริการให้ประชาชนทราบ 

⚫ ไมเ่ผยแพร่การปฏบัิตงิานและผลการประเมินตนเองต่อสาธารณะ 

⚫ ไมม่รีะเบียบปฏบัิตใินการด าเนินงานกับเร่ืองร้องเรียนโดยตรง 

การตอบสนอง หรอื 

ความรับผิดชอบ 

(Responsiveness) 



 
 

 

๑๗ 

ข้อ 

๒๓ 
ระเบียบ นร. ว่าด้วย ก.ธ.จ. ที่มา 

ปัจจัยเสี่ยงต่อการท่ีเจ้าหนา้ที่/หน่วยงานของรัฐ  

ไม่ด าเนนิการให้เปน็ไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

หลักธรรมาภิบาล 

UNESCAP 

(๔) ปฏิ บัติภารกิจให้ เกิดผลสัมฤทธ์ิ  

มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มคา่ 

พ.ร.ฎ. การบริหารกิจการ

บ้านเมอืงท่ีด ีพ.ศ. ๒๕๔๖  

หมวด ๓ : การบริหารราชการ

เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อ

ภารกิจของรัฐ 

(มาตรา ๙ – ๑๙) 

และหมวด ๔ : การบริหาร

ราชการอยา่งมีประสิทธิภาพ 

และเกิดความคุ้มคา่ในเชงิ

ภารกิจของรัฐ 

(มาตรา ๒๐ – ๒๖) 

⚫ ไมค่ านงึถึงประสิทธิภาพ และความส าเร็จของผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้น 

⚫ ไมม่กีารบูรณาการกันระหวา่งหนว่ยงานในโครงการท่ีเกี่ยวข้อง 

 หรือมภีารกิจต่อเนื่องใกล้เคียงกัน 

⚫ ไมม่กีารวเิคราะห์ความเป็นไปได้ ความเสี่ยง หรอืความคุม้ค่า 

 ของงาน/โครงการ 

⚫ ไมก่ าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ของงานและการวัดผลไว ้

⚫ ไมก่ าหนดขั้นตอน ระยะเวลา ในเร่ืองท่ีกฎหมายก าหนดขั้นตอน 

 การปฏบัิตไิว ้และมีขั้นตอนการปฏบัิตเิกินสบิห้าวัน และไม ่

 ประกาศก าหนดระยะเวลาการพจิารณาไวใ้ห้ส่วนราชการอ่ืนทราบ 

ประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล และ 

ความคุ้มคา่ 

(Effectiveness 

Efficiency  and 

Value  for  Money) 

 

(๕) 

 

ปฏิบัติภารกิจโดยไม่มีขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ให้ทันต่อ

สถานการณ์ โดยเฉพาะในเร่ืองท่ีเป็น

ความเดือดร้อนและทุกข์ยากของ

ประชาชน 

พ.ร.ฎ. การบริหารกิจการ

บ้านเมอืงท่ีด ีพ.ศ. ๒๕๔๖  

หมวด ๕ : การลดขัน้ตอน 

การปฏบัิตงิาน 

(มาตรา ๒๗ – ๓๒) 

และหมวด ๖ : การปรับปรุง

ภารกิจของสว่นราชการ 

(มาตรา ๓๓ – ๓๖) 

 

 

⚫ ไมพ่ยายามท่ีจะลดขั้นตอนการบริการท่ีเกินความจ าเป็น  

 โดยเฉพาะเร่ืองท่ีเป็นความเดอืดร้อนของประชาชน 

⚫ ไมม่กีารกระจายอ านาจการตัดสินใจ 

⚫ ไมม่กีารทบทวนภารกิจ และปรับปรุงกระบวนการท างาน 

 ให้สอดคล้องกับสถานการณ ์

 

 

 

ภาระรับผิดชอบ 

(Accountability) 

และ ความเสมอภาค 

เป็นธรรม (Equity  and   

Inclusiveness) 



 

 
๑๘ 

ข้อ 

๒๓ 
ระเบียบ นร. ว่าด้วย ก.ธ.จ. ที่มา 

ปัจจัยเสี่ยงต่อการท่ีเจ้าหนา้ที่/หน่วยงานของรัฐ  

ไม่ด าเนนิการให้เปน็ไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

หลักธรรมาภิบาล 

UNESCAP 

(๖) ปฏบัิตภิารกิจโดยยึดหลักการ 

มีส่วนร่วมของประชาชน และการ

เปิดเผยข้อมูลอยา่งโปร่งใส 

มาตรา ๓/๑ พ.ร.บ.  

ระเบียบบริหารราชการ

แผ่นดนิ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 

๒๕๔๕ (บางส่วน)  

(น าไปตราเป็น พรฎ. การ

บริหารกิจการบ้านเมอืง 

ท่ีด ีพ.ศ. ๒๕๔๖) 

⚫ ไมไ่ด้ให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วน  

     ร่วมกับการด าเนินการภาครัฐเท่าท่ีควร 

⚫ ไมด่ าเนนิการตาม พ.ร.บ. ข้อมลูข่าวสารฯ กลา่วคือไมเ่ปิดเผย 

 ข้อมูลอยา่งโปร่งใสใหป้ระชาชนตรวจสอบได้ 

การมสี่วนร่วม 

(Participatory) 

ความโปร่งใส 

(Transparency) 

(๗) ปฏิ บั ติ ภารกิ จโดยมี การติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผล 

การปฏิบัติงานสม่ าเสมอและเผยแพร่

ตอ่สาธารณะ 

พ.ร.ฎ. การบริหารกิจการ

บ้านเมอืงท่ีด ีพ.ศ. ๒๕๔๖  

หมวด ๘ : การประเมนิผลการ

ปฏบัิตริาชการ 

(มาตรา ๔๕ – ๔๙) 

 

⚫ ไมม่กีารตรวจสอบวัดผลการปฏบัิตงิาน 

⚫ ไมเ่ผยแพร่ผลงานตอ่สาธารณะ 

⚫ ไมม่กีารวางระบบการควบคุมภายในที่จะผลักดันใหก้าร 

     ปฏบัิตงิานของหนว่ยงานบรรลุเป้าหมายอย่างมปีระสิทธิภาพ 

ภาระรับผิดชอบ 

(Accountability) 

 ขยายความค าย่อ ๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

  ๒. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

  ๓. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 

  ๔. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 



 
 

 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. 

๑๙ 

 
 
 
 
 
 

 ๓.๑ ความหมายของการสอดส่อง  การสอดส่อง หมายถึง การเอาใจใส่ดูแล หรือการ

ตรวจตราโดยทั่วไป (Scrutinize)  การสังเกตเหตุการณ์ (Observation) การเฝา้มองดู (Watch out) 

 ๓.๒ บุคคลหรือหน่วยงานที่จะถูกสอดส่อง  การสอดส่อง ต้องกระท าต่อการปฏิบัติ

ภารกิจ หรอืการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐ/เจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัด 

 ๓.๓ วัตถุประสงค์  สอดส่องการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อให้

เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการ 

ธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๓ โดยเทียบเคียง

อย่างนอ้ย ดังนี้ 

  (๑) ปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม  ตลอดจน 

ไม่ละเมดิสิทธิ และเสรีภาพของประชาชน 

  (๒) ปฏิบัติภารกิจเพื่ออ านวยความสะดวก ให้บริการ และสนองความต้องการของ

ประชาชน   

  (๓) ปฏิบัติภารกิจ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 

  (๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์  มปีระสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า 

  (๕) ปฏิบัติภารกิจโดยไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ให้ทันต่อสถานการณ์  

โดยเฉพาะในเรื่องที่เป็นความเดอืดร้อน และทุกข์ยากของประชาชน 

  (๖) ปฏิบัติภารกิจโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน และการเปิดเผยข้อมูล 

อย่างโปร่งใส   

  (๗) ปฏิบัติภารกิจโดยมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน

สม่ าเสมอและเผยแพร่ตอ่สาธารณะ 

 ๓.๔ กรอบแนวทางในการด าเนินการ  เพื่อให้การสอดส่องการปฏิบัติภารกิจของ

หน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และครอบคลุม

ตามอ านาจหน้าที่ของ ก.ธ.จ. ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๒ จึงเห็นควรให้ ก.ธ.จ. สอดส่องแผนงาน/โครงการ

ของจังหวัดและส่วนราชการในจังหวัดทุกแผนงาน/โครงการ  และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

ส่วนที่  ๓   

การสอดส่องการบริหารงานของจังหวัดให้เป็นไปตาม 

หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 



 
 

 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. 

๒๐ 

จากการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัด  (เรื่องร้องเรียน) เพื่อให้ 

การบริหารงานของจังหวัดเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๑) - (๗)  

  การสอดส่องการปฏิบั ติภารกิ จของหน่ วยงานของรัฐและเจ้าหน้ าที่ ของรัฐ 

ในจังหวัด ในความหมายนี้คือ การสอดส่องแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด หรือแผนงาน/

โครงการของส่วนราชการในจังหวัด รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งไม่จ ากัดว่าเป็นแผนงาน/

โครงการที่ด าเนินการในปีงบประมาณใด 

  การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่

ของรัฐในจังหวัด ในความหมายนี้คือ การด าเนินการกรณีเรื่องที่ ก.ธ.จ. สอดส่องแล้วพบเห็นในพื้นที่ 

กรณีเรื่องที่ประชาชนร้องเรียนมายัง ก.ธ.จ. ผ่านหนังสือร้องเรียน หรือกรณีเรื่องที่มีการร้องเรียนต่อ  

ก.ธ.จ. โดยตรง ซึ่งเป็นการพบเห็นเอง การให้ข้อมูล หรือมีการกล่าวหาจากบุคคลหรือประชาชน  

ว่าหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมีการละเลย ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมี

กรณีทุจริต ทั้งนี้ การรับเรื่องกรณีที่มีประชาชนหรือบุคคลร้องเรียน เห็นควรให้รับเฉพาะเรื่องที่ระบุชื่อ

และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ หรือเป็นบุคคลที่มีตัวตน หากเป็นกรณีบัตรสนเท่ห์ ให้รับเฉพาะเรื่องที่ระบุ

พฤติการณ์ตามสมควรเกี่ยวกับเรื่องที่ร้องเรียน ซึ่งควรมีหลักฐานกรณีแวดล้อมชัดแจ้ง หรือระบุ 

ค าขอให้ส่วนราชการช่วยเหลือเยียวยาหรือปลดเปลื้องทุกข์ที่ชัดเจน ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถด าเนินการ 

ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม และไม่เป็นภาระของส่วนราชการในการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

อย่างไรก็ดี ในการพิจารณารับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว ให้อยู่ในดุลพินิจของที่ประชุม ก.ธ.จ. ที่จะ

พิจารณา 

 ๓.๕ วิธีการสอดส่อง  การสอดส่องการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่

ของรัฐในจังหวัด สามารถแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ดังนี ้

  ๓.๕.๑ การสอดส่องแผนงาน/โครงการของจังหวัด และส่วนราชการในจังหวัด  

ให ้ก.ธ.จ. ด าเนินการ ดังน้ี 

    (๑) กรรมการฯ พิจารณาแผนงาน/โครงการที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุม  

ก.ธ.จ. โดยขอความร่วมมอืจากประชาชนหรอืเครือข่าย ก.ธ.จ. ในพืน้ที่ ซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงการช่วยกัน

สอดส่องและให้ข้อมูล หรอืเป็นเรื่องที่กรรมการพบเห็นในพืน้ที่แล้วเสนอที่ประชุม ก.ธ.จ. เพื่อพิจารณา 

    (๒) เมื่อกรรมการฯ พิจารณารายชื่อโครงการที่ ได้รับมอบหมายตามข้อ (๑)  

หรือได้รับแจ้งจากประชาชนหรือเครือข่าย ก.ธ.จ. ในพื้นที่แล้ว พบว่า หน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

หน่วยงานใดในจังหวัดด าเนินการหรือปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

ให้แจ้งผูช่้วยเลขานุการ ก.ธ.จ. ของจังหวัด เพื่อขอขอ้มูลรายละเอียดโครงการจากหน่วยงานนั้นๆ น าไป

ตรวจสอบในพืน้ที่อีกครั้งหนึ่ง 



 
 

 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. 

๒๑ 

   ส าหรับการตรวจสอบโครงการให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ กรรมการ ก.ธ.จ. อาจใช้แบบสอดส่องการด าเนินการตามหลักการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี (Checklist and Remark) ตรวจสอบใน ๓ คาบเวลาหลัก คือ คาบแรก ช่วงเตรียมโครงการ

หรือก่อนเริ่มโครงการ (Project Preparation) คาบสอง ช่วงแปลงโครงการสู่การปฏิบัติ (Project Implementation) 

และคาบสาม ช่วงโครงการแลว้เสร็จ (Project Result) เพื่อตรวจสอบโครงการก็ได้ 

    (๓) ที่ประชุม ก.ธ.จ. พิจารณาการบริหารจัดการโครงการของหน่วยงานที่

รับผิดชอบโครงการ ว่าได้ด าเนินการให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือไม่  

(โดยเทียบเคียงกับปัจจัยเสี่ยง ตามตารางที่ ๑ หน้า ๑๗ ) ซึ่งการสอดส่องจะต้องดูข้อเท็จจริงจาก

โครงการในพืน้ที่ประกอบข้อมูลรายละเอียดโครงการ   

    (๔) กรณีที่สอดส่องแล้วพบปัจจัยเสี่ยงที่อาจท าให้การด าเนินการไม่เป็นไปตาม

หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓) หรือพบกรณีการทุจริต หรือประพฤติมิชอบ

ให้ด าเนินการ ดังนี้ 

     (๔.๑)  กรณีพบว่า หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในจังหวัด

ด าเนินงานโครงการไม่เป็นไปตามหลักการบรหิารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ใหก้รรมการน าเข้าที่ประชุม 

ก.ธ.จ. เพื่อเป็นมติที่ประชุมและเป็นข้อเสนอแนะแจ้งจังหวัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ

ข้อเท็จจริง หรือรับไปด าเนินการให้ถูกต้องต่อไป หรืออาจให้หน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัด 

ที่รับผิดชอบโครงการนั้น ๆ มาชี้แจงในที่ประชุมกรรมการก็ได้ซึ่งกรณีน้ีจะถือเป็นผลส าเร็จของการ

สอดส่อง และให้ข้อเสนอแนะได้ ก็ต่อเมื่อจังหวัดหรอืหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องรับไปด าเนินการ

ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามข้อแนะน าของ ก.ธ.จ. จนเป็นผลส าเร็จแล้ว 

     (๔.๒) กรณีพบว่า หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดปฏิบัติ

หน้าที่ไม่โปร่งใส กระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ให้กรรมการฯ น าเข้าที่ประชุม ก.ธ.จ.  

เพื่อเป็นมติที่ประชุม และส่งเรื่องใหผู้้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรอืหน่วยงาน

อื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี  ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ และผลเป็นประการใดให้แจ้ง ก.ธ.จ. 

ทราบด้วย  

     (๔.๓) กรณีที่พบว่า หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัด

กระท าความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ ให้กรรมการฯ น าเข้าที่ประชุม ก.ธ.จ. 

เพื่อเป็นมติที่ประชุม และส่งเรื่องใหผู้้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรอืหน่วยงาน

อื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี  ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และผลเป็นประการใดให้แจ้ง ก.ธ.จ. 

ทราบด้วย 



 
 

 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. 

๒๒ 

    (๕) วิธีการใช้ตารางที่ ๑ (หน้า ๑๗) ให้พิจารณาในช่อง “ปัจจัยเสี่ยงต่อการที่

เจ้าหน้าที่ของรัฐ/หน่วยงานของรัฐ ไม่ด าเนินการให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี”  

โดยดูว่าโครงการที่กรรมการ ก.ธ.จ. ได้รับมอบหมายโครงการใด หรือเรื่องใด มีปัจจัยเสี่ยงในเรื่อง

เหล่านี้หรือไม่ ถ้ามีให้ด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป  โดยอาจเชิญหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ในจังหวัด 

ที่รับผิดชอบโครงการ มาชี้แจงในที่ประชุม ก.ธ.จ. หรือโดยการขอมติที่ประชุมแจ้งไปยังหน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบโครงการเพื่อขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงก็ได้  ซึ่งในการแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ให้ด าเนินการนัน้ ต้องแจ้งว่าไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ ในวงเล็บข้อใด และในประเด็นใด 

    (๖) หลังจาก ก.ธ.จ. ได้รับค าชี้แจง หรือมีมติแจ้งจังหวัด/หน่วยงานของรัฐใน

จังหวัดแล้ว เมื่อได้รับแจ้งผลการด าเนินการกลับมาว่า ได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหา

ดังกล่าว หรือมีการด าเนินการตามข้อเสนอแนะของ ก.ธ.จ. แล้ว ให้กรรมการ ก.ธ.จ. เจ้าของเรื่องไป

ตรวจสอบข้อเท็จจริงในพืน้ที่  เพื่อเป็นการยืนยันผลอีกครั้งหนึ่ง แล้วแจง้ให้ที่ประชุมทราบ 

    (๗) ฝ่ายเลขานุการ ก.ธ.จ. (ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี) สรุปผลการ

สอดส่อง/เสนอแนะ ตามประเภทของเรื่อง ตามแบบ ก.ธ.จ. ๑ และแบบ ก.ธ.จ. ๒ ส่งให้ ส.ก.ธ.จ.  

ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด เพื่อน าไปจัดท าภาพรวมรายงานผลการด าเนินงานในรอบ ๖ เดือน  

เสนอปลัดส านักนายกรัฐมนตรี และรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี ของ ก.ธ.จ. เพื่อเสนอ

คณะรัฐมนตรีทราบต่อไป 

(ผังแสดงการสอดส่องงาน/โครงการ หน้า ๒๕ และ ๒๖) 

  ๓.๕.๒  การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ

และเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัด (เรื่องร้องเรยีน) ให้ ก.ธ.จ.ด าเนินการ ดังน้ี  

    (๑) กรรมการฯ ได้รับเรื่องร้องเรียนผ่านหนังสือร้องเรียนหรือมีการร้องเรียน

ต่อ ก.ธ.จ. โดยตรง หรอืเป็นกรณีกรรมการฯ สอดส่องแล้วพบเห็นเรื่องที่ไม่เป็นไปตามหลักการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดใีนพืน้ที่ 

   (๒) ให้กรรมการฯ พิจารณาเอกสารหลักฐานประกอบเรื่อง หรือสอบถาม

ข้อมูลรายละเอียดจากผู้ร้องเรียน (กรณีระบุผู้ร้องเรียน และระบุที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้) นอกจากนี้ 

อาจขอข้อมูลรายละเอียดโครงการที่มีการร้องเรียนจากผู้ช่วยเลขานุการ ก.ธ.จ. ในจังหวัด เพื่อน ามา

ประกอบการพิจารณาว่าเรื่องดังกล่าวเป็นไปตามที่มีการร้องเรียนกล่าวหาหรือไม่  หรือไม่เป็นไปตาม

หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดหีรอืไม่ (โดยเทียบเคียงกับปัจจัยเสีย่ง ตามตารางที่ ๑ หนา้ ๑๗) 



 
 

 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. 

๒๓ 

   (๓) เมื่อกรรมการฯ พิจารณาเรื่องร้องเรียนดังกล่าวแล้ว  พบปัจจัยเสี่ยงที่อาจ

ท าให้การด าเนินการไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ตามระเบียบฯ ขอ้ ๒๓) หรอืพบ

กรณีการทุจริต หรอืประพฤติมิชอบให้ด าเนินการ ดังนี้ 

     (๓.๑) กรณีพบว่า เรื่องร้องเรียนน่าจะเป็นไปตามที่มีการร้องเรียน

กล่าวหา ให้กรรมการฯ เสนอที่ประชุม ก.ธ.จ. เพื่อพิจารณาเป็นมติที่ประชุม และเป็นข้อเสนอแนะ  

แจ้งจังหวัดหรือหน่วยงานที่รับผดิชอบ ตรวจสอบ หรือชี้แจงข้อเท็จจริง  หรือรับไปด าเนินการใหถู้กต้อง 

หรืออาจให้หน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ของรัฐที่รับผิดชอบโครงการ  หรือเรื่องที่ถูกร้องเรียนน าข้อมูล   

หรือเอกสารหลักฐานมาชี้แจงในที่ประชุม ก.ธ.จ. ก็ได้ ทั้งนี้ หากที่ประชุม ก.ธ.จ. มีมติให้แจ้งหน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้ขอทราบผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วย 

     (๓.๒) กรณี พบว่า เรื่อ งร้องเรียนเป็น เรื่อ งที่ ห น่วยงานหรือ

เจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดปฏิบัติหน้าที่ไม่โปร่งใส กระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ   

ให้กรรมการฯ น าเข้าที่ประชุม ก.ธ.จ. เพื่อเป็นมติที่ประชุม และส่งเรื่องให้ผูว้่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วน

ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่  

และผลเป็นประการใดใหแ้จ้ง ก.ธ.จ. ทราบด้วย 

     (๓.๓) กรณีที่พบว่า เรื่องร้องเรียนเป็นเรื่องที่หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่

ของรัฐในจังหวัดกระท าความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ ให้กรรมการฯ น าเข้า

ที่ประชุม ก.ธ.จ. เพื่อเป็นมติที่ประชุม และส่งเรื่องให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ 

รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี  ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ และผลเป็น

ประการใดใหแ้จ้ง ก.ธ.จ. ทราบด้วย 

     (๓.๔) กรณีพิจารณาหรือตรวจสอบข้อมูลในเบื้องต้นแล้ว พบว่า กรณี

ไม่เป็นไปตามที่ร้องเรียนกล่าวหา ใหก้รรมการฯ เสนอที่ประชุม ก.ธ.จ. เพื่อพิจารณาเป็นมติที่ประชุม

ให้ยุติเรื่อง 

    (๔) หลังจาก ก.ธ.จ. ได้รับค าชี้แจงหรือได้รับแจ้งผลการด าเนินการ หรือการ

ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่รับผิดชอบแล้ว ให้กรรมการฯ เจา้ของเรื่องไปตรวจสอบข้อเท็จจริง

ในพืน้ที่ หรือสอบถามจากผู้รอ้งเรียนเพื่อเป็นการยืนยันผลอีกครั้งหนึ่ง แล้วแจง้ให้ที่ประชุมทราบ 

    (๕) แจ้งผลการด าเนินการหรือผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องทราบ 

กรณีระบุผูร้้องเรียน และระบุที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ 



 
 

 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. 

๒๔ 

    (๖) ฝ่ายเลขานุการ ก.ธ.จ. (ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี) สรุปผลเรื่อง

ร้องเรียน ตามแบบ ก.ธ.จ. ๓ ส่งให้ ส.ก.ธ.จ. ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดเพื่อน าไปจัดท าภาพรวม

รายงานผลการด าเนินงานในรอบ ๖ เดือน เสนอปลัดส านักนายกรัฐมนตรีและรายงานผลการ

ด าเนนิงานประจ าปีของ ก.ธ.จ. เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป 

(ผังแสดงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  หน้า ๒๗) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. 

๒๕ 

รายงาน ปนร. 
แจ้ง รมต.  
ที่เกี่ยวข้อง 

ร้ายแรง 

ไม่ร้ายแรง 

ไม่มี 

เห็นด้วย 

ด าเนินการ 
ตามมติแล้ว 

ไม่ด าเนินการ 
30 วัน 

โครงการจังหวัด 
Function Area Local 

ประธานมอบหมาย 
แบ่งงานตรวจสอบ

โครงการให้กรรมการฯ 

กรรมการฯ ตรวจสอบ
โครงการทีไ่ด้รับ 

มอบหมาย โดยอาจ
ใชC้hecklist และ Remark 

กรรมการฯ สง่เขา้เปน็
วาระประชุม ก.ธ.จ. 

มโีครงการที่ 
ไม่เป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาลหรอืไม่ 
 

ไม่เป็นไปตาม
หลักธรรมา- 
ภิบาลร้ายแรง

หรือไม่ 
 

ตดิตามต่อไป 

ในระยะที่ 2 และระยะที่ 3 

ฝ่ายเลขานุการ
น าเข้าที่ประชุม 
ก.ธ.จ. ครั้งต่อไป 

เพื่อทราบ 

 

ตดิตามผลการ 
ด าเนินการตามระเบยีบฯ 

แจ้งหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องไปพิจารณา

ด าเนินการต่อไป 

สรุปเป็นข้อเสนอแนะ
ปรับปรุงส่งฝ่ายเลขานุการ

พจิารณาในที่ประชุม 

ฝ่ายเลขาฯ ก.ธ.จ. 
น าโครงการเข้าท่ีประชุม 

 

สรุปข้อเท็จจริง/ข้อพิจารณา 
ส่งฝ่ายเลขานุการพิจารณา

ในที่ประชุม 
 

 

รายงานคณะกรรมการ
เพื่อทราบในที่ประชุม 

 

ที่ประชุม 
ก.ธ.จ.  
เห็นด้วย 

กับความเห็น 
กรรมการฯ หรือไม่ 
 

ระยะที่ 1 : ก่อนเริ่ม 

 โครงการ 

ระยะที่ 2 : แปลงโครงการ 

 สู่การปฏิบัต ิ

ระยะที่ 3 : ผลผลิต/ผลลัพธ ์

 ของโครงการ 

แก้ไข/ด าเนินการตาม 
มติ ก.ธ.จ. แล้วหรือไม่ 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

    
   
  

 
   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
ไม่เห็นด้วย 

 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

กรรมการฯ พิจารณา

หาข้อมูลเพิ่มเติม 

การสอดส่องโครงการของจังหวัด 
ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 

 



 
 

 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. 

๒๖ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

กรณี พบว่ าการปฏิ บั ติ หน้ าที่ 

ไม่โปร่งใส กระท าการทุจริต หรือ

ประพฤติมิชอบให้กรรมการฯ 

น าเข้าที่ประชุม ก.ธ.จ. เพื่อเป็น

มติที่ประชุม และส่งเรื่องให้ผู้ว่า

ราชการจั งห วัด  หั วหน้ าส่ วน

ร า ช ก า ร  รั ฐ วิ ส า ห กิ จ  ห รื อ

หน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง

แล้ วแต่ กรณี  ด า เนินการตาม

อ านาจหน้าที่ และขอทราบผลการ

ด าเนินการ 

กรณี ก า รก ระท าค วามผิ ด

เกี่ ย วกับการเสนอราคาต่อ

หน่วยงานของรัฐ ให้กรรมการ ฯ 

น าเข้าที่ประชุม ก.ธ.จ. เพื่อเป็น

มติที่ประชุม และส่งเรื่องแจ้งให้

ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้า

ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง 

แล้วแต่กรณี  ด าเนินการตาม

อ านาจหน้าที่  และขอทราบ 

ผลการด าเนินการ 

กรณีการด าเนินการไม่เป็นไป

ตามระเบี ยบฯ ข้อ  ๒๓  ให้

กรรมการฯ น าเข้าที่ประชุม  

ก.ธ.จ. เพื่อเป็นมติที่ประชุม  

แล ะ เป็ น ข้ อ เสนอแนะแจ้ ง 

จั ง ห วั ด ห รื อ ห น่ ว ย ง า น ที่

เก่ียวข้องรับไปด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินการ 

กรณีสอดส่องหน่วยงานหรือเจา้หน้าที่ของรัฐในจังหวัด  

แล้วพบปัจจัยเสี่ยงที่อาจท าให้การด าเนินการไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓  

หรือพบกรณีทุจรติหรอืประพฤตมิิชอบ 

การสอดส่องโครงการของจังหวัด 

ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 

(เพิ่มเติม) 

 



 
 

 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. 

๒๗ 

 
 
 
 

 
 
 

   
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กรณีเรื่องที่ ก.ธ.จ. 
สอดส่อง 

แล้วพบเห็นในพื้นที ่

กรณีเรื่องที่มีการ
ร้องเรียนต่อ ก.ธ.จ. 

โดยตรง 

กรณเีรื่องที่ประชาชน
ร้องเรียนมายัง ก.ธ.จ. ผ่าน

หนังสือร้องเรียน 

ฝ่ายเลขานุการฯ น าเรื่องรอ้งเรียนเข้าวาระการประชมุ 

ประธานมอบหมายกรรมการฯ ด าเนนิการตรวจสอบข้อเทจ็จริง 

โดยพิจารณาจากเอกสารหลกัฐาน หรือสอบถามข้อมูลจากพยานบคุคล 

กรณี ตรวจสอบแล้ ว  

มี มู ลค วามจ ริง เสนอ 

ที่ประชุม ก.ธ.จ. เป็นมติ 

และข้อเสนอแนะแจ้ ง 

จังหวัดหรือหน่วยงาน

ที่ รับผิดชอบ  

กรณีหนว่ยงานด าเนินการ 
ตามข้อเสนอแนะ และแจ้งผล
การด าเนนิการให้ ก.ธ.จ. 

ทราบ 

กรณีหนว่ยงานละเลย 
ไม่ด าเนนิการตามข้อเสนอแนะ

ของ ก.ธ.จ. 

ก.ธ.จ. รับทราบผลการด าเนนิการแล้ว ให้กรรมการฯ 
เจ้าของเรื่องน าเรื่องไปตรวจสอบเพื่อเป็นการ 

ยนืยันผล แล้วแจ้งใหท้ี่ประชมุทราบ 

ฝ่ายเลขานุการสรุปผลการสอดส่อง 
และแจ้งให้ ส.ก.ธ.จ. ทราบเพื่อจัดท ารายงานต่อไป 

ประธานมีหนังสือแจ้งหน่วยงาน  

ให้รายงานผลการด าเนินการให้ประธานทราบภายใน 

๓๐ วัน หากหน่วยงาน 

ไม่ด าเนนิการใหป้ระธานแจ้งมติ ก.ธ.จ.  

ให้ปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี 

เพื่อรายงานต่อรัฐมนตรเีจา้สงักัดด าเนินการต่อไป 

กรณีร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติ

หน้าที่ไม่โปร่งใส กระท าการทุจริต

หรือประพฤติมิชอบให้เสนอที่ประชุม 

ก .ธ .จ . เป็ น ม ติ แ ล ะส่ ง เ ร่ื อ ง ให้ 

ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วน

ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน

อื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี 

ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ 

กรณีร้องเรียนเกี่ยวกับการกระท า

ความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อ

หน่วยงานของรัฐ ให้เสนอที่ประชุม  

ก.ธ.จ. เป็นมติและส่งเร่ืองให้ ผู้ว่า

ราชการจังหวัด  หัวหน้าส่วนราชการ  

รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่นของ

รัฐที่เกีย่วข้องแล้วแต่กรณีด าเนินการ

ตามอ านาจหน้าที่ 

กรณีตรวจสอบแล้วไม่มี

มู ล ค ว าม จ ริ งต าม ที่

ร้องเรียนกล่าวหา ให้

เสนอที่ประชุม ก.ธ.จ. 

พิจารณาเพื่อยุติเร่ือง 

แจ้งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องทราบ 

การสอดส่องการแกไ้ขปญัหาความเดอืดร้อนของประชาชน  

(เรื่องร้องเรยีน) ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวดั 

 



 
 

 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. 

๒๘ 

 
 

๑. แบบสอดส่องการด าเนินการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  (หลักธรรมาภิบาล)  

ใช้สอดส่อง ๓  รอบ ตามรายการตรวจสอบ (Check List)  การบริหารกิ จการบ้านเมือง 

ที่ดทีี่ตา่งกัน  เป็น ๓ ขั้นตอน  คือ  

๑) ขั้นตอนเตรียมโครงการ (Project Preparation)  

๒) ขั้นตอนการด าเนินโครงการ (Project Implementation) และ 

๓) ขั้นผลผลติ ผลลัพธ์ (Project Result)  

ในแต่ละโครงการควรตรวจสอบการด าเนินการใหค้รบ ๓ ขั้นตอน  จงึจะถือว่าสมบูรณ ์

๒. ระบุชื่อโครงการ กลยุทธ์ และประเด็นยุทธศาสตรข์องโครงการที่ท่านจะท าการตรวจสอบ 

๓. ใส่เครื่องหมาย หน้าหน่วยด าเนินการ กรณีเป็นโครงการที่ด าเนินการโดยจังหวัด (งบ Area) 

โครงการที่ด าเนินการโดยกระทรวง ทบวง กรม (งบ Function)  และโครงการที่ด าเนินการ 

โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ หรอื งบ Local) หรอืหนว่ยงานอื่นของรัฐ 

๔. ท าเครื่องหมายหน้าหัวข้อ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และอธิบายเพิ่มเติมไว้ในหมายเหตุ(ถ้ามี) 

ดังนี ้

มีกิจกรรมหรือมีข้อมูลที่ตรวจสอบได้ว่าเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในเรื่อง 

นั้นแล้ว 

 (ไม่มีเครื่องหมายใดใน ) เนือ้หารายละเอียดโครงการไม่มีส่วนที่ตอ้งไปเกี่ยวข้องกับหลักการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดใีนเรื่องนัน้ 

  มีกิจกรรมหรือข้อมูลที่ตรวจสอบได้ว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการไม่เป็นไปตามหลักการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี และไม่พบว่ามีแนวทางการจัดการความเสี่ยงในเรื่องนั้นไว้ หรือผลที่เกิดขึ้น

เมื่อโครงการเสร็จสิ้นแล้วพบว่าการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

๕. เมื่อท่านกรอกผลการสอดส่องแต่ละขั้นตอนแล้วให้ส่งประธานกรรมการเพื่อท าการวิเคราะห์ผล

ก่อนการประชุมครั้งต่อไปทันที 

๖. กรณี ก.ธ.จ. เห็นว่าในการสอดส่องแต่ละห้วงเวลามีประเด็นเพิ่มเติมขอให้ต่อท้ายในแบบ

ตรวจสอบการด าเนินการข้อต่อไป 

ขอขอบคุณ 

ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 

 
 
 
 
 

ค าอธบิายการกรอกแบบ 

 

 



 
 

 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. 

๒๙ 

 
 
 
 
 

โครงการ ............................................................................. 

กลยุทธ์ ............................................................................... 

ประเด็นยุทธศาสตร์.............................................................. 

 โครงการนีด้ าเนินการโดยจังหวัด   โครงการนีด้ าเนินการโดยกระทรวง กรม  

 โครงการนีด้ าเนินการโดยองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นหรอืหนว่ยงานอื่นของรัฐ 

 

 การบรหิารกจิการบ้านเมืองทีด่ี 
หมายเหตุกรณีท าเคร่ืองหมาย   

หน้าข้อ 

 

๑. ก่อนที่ โครงการจะปรากฏในแผนปฏิบัติ ราชการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้มีการร่วมพิจารณา / ร่วมรับฟัง 

ความคิดเห็นจากประชาชน/ผู้แทนประชาชนแล้ว(ใช้เฉพาะโครงการ

ตามแผนพัฒนาจังหวัด) (หมวด ๒ มาตรา ๘ (๓) พ.ร.ฎ.ว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖)  

 

 

๒. (กรณี เป็น โครงการด าเนินการโดยจั งห วัด /กลุ่ มจั งหวัด ) 

 มีการกรอกรายละเอียดครบถ้วนตามแบบข้อมูลพื้นฐานระดับ

กจิกรรมย่อย(รายละเอียดตามฟอร์มการเสนอโครงการ) 

 

 

๓. วัตถุประสงคโ์ครงการมีความชัดเจน มีการก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 

(กลุ่มผู้รับผลประโยชน์ พื้นที่ชุมชนหรอืสังคมเศรษฐกิจส่วนรวม)สิ่งที่

ต้องบรรลุ  สิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมายเมื่อด าเนินการ

แล้วเสร็จ) และแนวทางการด าเนินการ (กลยุทธ์หรือแนวทางวิธี

ด าเนินงาน) (หมวด ๓ มาตรา ๙ (๒) พ.ร.ฎ. พ.ศ. ๒๕๔๖) 

 

 

๔. มีการจ าแนกลักษณะโครงการเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม 

ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคง การบริหารจัดการ 

ฯลฯ ชัดเจน(รายละเอียดตามฟอร์มการเสนอโครงการ) 

 

 
๕. มีการจ าแนกเป็นโครงการประเภทพัฒนาหรือเป็นการด าเนินการ

ปกติไว้ชัดเจน (รายละเอียดตามฟอร์มการเสนอโครงการ) 

 

 
๖. มีการก าหนดระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการไว้ชัดเจน

(หมวด ๓ มาตรา ๙ (๒) พ.ร.ฎ. พ.ศ. ๒๕๔๖) 

 

 แบบสอดส่อง 

การด าเนนิการตามหลักการบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี 

ขั้นการเตรียมโครงการ (Project Preparation) 



 
 

 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. 

๓๐ 

 การบรหิารกจิการบ้านเมืองทีด่ี 
หมายเหตุกรณีท าเคร่ืองหมาย   

หน้าข้อ 

 
๗. มีการระบุสถานที่ด าเนินการโครงการไว้ชัดเจน  (หมวด ๓  

มาตรา ๙ (๒) พ.ร.ฎ. พ.ศ. ๒๕๔๖) 

 

 

๘. มีการระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ซึ่งหมายถึงบุคคล กลุ่มบุคคล 

และหรือองค์กรใดใดที่ได้รับผลกระทบจากโครงการทั้งด้านบวก 

และด้านลบ และมีแนวทางบริหารจัดการผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย  

เช่น จัดให้มีส่วนร่วมของประชาชน จัดให้มีมาตรการบรรเทา

ผลกระทบไว้แล้ว (รายละเอียดตามฟอร์มการเสนอโครงการ) 

 

 

๙. มีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการพร้อมเป้าหมาย

ตามตัวชี้วัดที่แสดงผลลัพธ์ไปที่ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

(หมวด ๓ มาตรา ๙ (๒) พ.ร.ฎ. พ.ศ. ๒๕๔๖) 

 

 

๑๐. มีการก าหนดรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินการและระยะเวลา

ของแต่ละกิจกรรมในโครงการไว้ชัดเจน (หมวด ๓ มาตรา ๙ (๒) 

พ.ร.ฎ. พ.ศ. ๒๕๔๖) 

 

 
๑๑. ระบุวิธีการด าเนินการ ด าเนินการเองหรือจ้างเหมาไว้ชัดเจน 

(รายละเอียดตามฟอร์มการเสนอโครงการ) 

 

 
๑๒. ระบุวงเงินของโครงการไว้ชัดเจน  โดยจ าแนกเป็นงบประมาณ

และเงินนอกงบประมาณ (หมวด ๔ มาตรา ๒๐  พ.ร.ฎ. พ.ศ. ๒๕๔๖) 

 

 

๑๓. มีการระบุรายละเอียดวงเงินงบประมาณของปีงบประมาณ 

ที่ ขอตั้ ง  จ าแนกตามงบประมาณรายจ่ าย  ส าหรับ เงินนอก

งบประมาณได้แสดงจ านวนที่น ามาสมทบกับเงินงบประมาณไว้ 

ด้วยแล้ว (หมวด ๔ มาตรา ๒๐  พ.ร.ฎ. พ.ศ. ๒๕๔๖) 

 

 

๑๔. โครงการมีความพร้อมด าเนินการได้ทันที   โดยได้ศึ กษา 

ความเหมาะสมและก าหนดพื้นที่ด าเนินการ หรือได้รับอนุญาต 

ตามกฎหมายแล้ว พร้อมจะด าเนินการได้ทันที  (หมวด ๔ มาตรา 

๒๔พ.ร.ฎ. พ.ศ. ๒๕๔๖) 

 

 

๑๕. กรณีเป็นโครงการที่มีผลกระทบต่อสาธารณะ ได้มีการศึกษา

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การท าประชาพิจารณ์แนบมากับโครงการ

ไว้แล้ว (หมวด ๒ มาตรา ๘ (๓)  พ.ร.ฎ. พ.ศ. ๒๕๔๖) 

 

 

 

๑๖. กรณี เป็นโครงการด าเนินการในพื้นที่ เอกชนได้มีหนังสือ 

ยินยอมยกพื้นที่ ให้หน่วยรับผิดชอบแนบมากับโครงการแล้ว 

(รายละเอียดตามฟอร์มการเสนอโครงการ) 

 

 
๑๗. กรณีการด าเนินการโครงการต้องผ่านพื้นที่ประชาชน/เอกชน  

หรือมีผลกระทบต่อประชาชนเจ้าของพื้นที่ได้มีหนังสือยินยอมให้ใช้

 



 
 

 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. 

๓๑ 

 การบรหิารกจิการบ้านเมืองทีด่ี 
หมายเหตุกรณีท าเคร่ืองหมาย   

หน้าข้อ 

พืน้ที่แนบกับโครงการไว้แล้ว (รายละเอียดตามฟอรม์การเสนอโครงการ) 

 
๑๘. มีการก าหนดแผนการบ ารุงรักษาเมื่อโครงการแล้วเสร็จไว้ใน

โครงการแล้ว (หมวด ๓ มาตรา ๙ (๑) พ.ร.ฎ. พ.ศ. ๒๕๔๖) 

 

 
๑๙. มีการปิดประกาศโครงการให้ประชาชนและข้าราชการได้รับ

ทราบโดยเปิดเผย (หมวด ๔ มาตรา ๒๐  พ.ร.ฎ. พ.ศ. ๒๕๔๖) 

 

 
๒๐. มีการจัดซื้อ จัดจ้าง โดยเปิดเผยและเป็นไปตามระเบียบพัสดุ 

(หมวด ๔ มาตรา ๒๓  พ.ร.ฎ. พ.ศ. ๒๕๔๖) 

 

 

๒๑. จากการศึกษาข้อมูลรายละเอียดโครงการทั้งหมดแล้วเช่ือได้ว่า 

มีการจัดไว้ภายใต้กลยุทธ์และยุทธศาสตร์อย่างเหมาะสม และ 

สมควรน าไปสู่การปฏิบัติได้ (หมวด ๒ มาตรา ๘ (๑)  พ.ร.ฎ. พ.ศ. ๒๕๔๖) 

 

 

๒๒. จากการวเิคราะห์พบความสัมพันธ์โครงการนีก้ับโครงการอื่น ๆ 

ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์เดียวกันพบความเป็นไปได้ที่จะมีการ

ประสานการด าเนินการร่วมกันของโครงการโดยการต่อยอดหรือรอ้ย

เชื่อมในลักษณะโครงการต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ าเพื่อให้เกิดความ

คุม้คา่ของโครงการภาครัฐ 

(หมวด ๓ มาตรา ๑๐ พ.ร.ฎ. พ.ศ. ๒๕๔๖) 

 

 
๒๓ . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

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

 

 
๒ ๔ . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

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

 

 
๒ ๕ . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

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

 

 
๒ ๖ . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

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

 

 
 
 

ลงชื่อ   ............................................................ 
  (........................................................) 

    ............/............/...............วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ 
 
 
 
 



 
 

 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. 

๓๒ 

 

 

 

 

โครงการ ............................................................................. 

กลยุทธ์ ............................................................................... 

ประเด็นยุทธศาสตร์............................................................... 

 โครงการนีด้ าเนินการโดยจังหวัด   โครงการนีด้ าเนินการโดยกระทรวง กรม  

 โครงการนีด้ าเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรอืหนว่ยงานอื่นของรัฐ 

 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

หมายเหตุกรณีท า

เครื่องหมาย 

 หน้าข้อ 

 
๑ . โครงการสามารถเร่ิมด าเนิ นการได้ ตามระยะเวลาท่ี ก าหนดไว้ 

(หมวด ๔ มาตรา ๒๐  พ.ร.ฎ. พ.ศ. ๒๕๔๖) 

 

 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ ปิดประกาศตั้งป้ายโครงการให้ประชาชนในพื้นท่ีตั้ง

โครงการได้ทราบ (หมวด ๔ มาตรา ๒๐  พ.ร.ฎ. พ.ศ. ๒๕๔๖) 

 

 

๓. รายละเอียดบนป้ายประกาศมีข้อความอย่างน้อยประกอบด้วย  

ชื่อโครงการ ระยะเวลาด าเนินการ(เร่ิมต้น/สิ้นสุด) งบประมาณ จ้างเหมา/

ด าเนินการเอง  ผู้รับจ้าง  ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ตรวจสอบโครงการ ฯลฯ แล้ว 

(หมวด ๔ มาตรา ๒๐  พ.ร.ฎ. พ.ศ. ๒๕๔๖) 

 

 
๔. ไม่มีปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชนระหว่างด าเนินการ  โดยเฉพาะการ

ไปละเมดิสิทธิเสรีภาพของประชาชน (หมวด ๗ มาตรา ๔๑พ.ร.ฎ. พ.ศ. ๒๕๔๖) 

 

 

๕. ถ้าเป็นโครงการจ้างเหมา  พบว่ามีหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

เข้ามาตรวจสอบ ดูแลการด าเนินการของผู้รับจ้างและความก้าวหน้าของงาน

อย่างสม่ าเสมอ (หมวด ๓ มาตรา ๙  พ.ร.ฎ. พ.ศ. ๒๕๔๖) 

 

 

๖. การด าเนินการสอดคล้องกับรายละเอียดของโครงการ ดังท่ีได้ตรวจสอบ

ไวแ้ลว้  ในขัน้การเตรียมโครงการ (Project Preparation) ทุกหัวข้อท่ีก าหนด 

 ๖.๑  วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

 ๖.๒  ระยะเวลา 

 ๖.๓  สถานท่ี 

 ๖.๔  ผลกระทบโครงการ 

 ๖.๕  ความส าเร็จของโครงการตามตัวช้ีวัด 

 

  ๖.๖  แผนเงินกับแผนงาน  

แบบสอดส่อง 

การด าเนนิการตามหลักการบริหารกิจการบา้นเมืองที่ด ี

ข้ันน าแผนสู่การปฏิบัติ (Project Implementation) 



 
 

 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. 

๓๓ 

 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

หมายเหตุกรณีท า

เครื่องหมาย 

 หน้าข้อ 

 ๖.๗  แผนบ ารุงรักษา/การมีส่วนร่วมของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(หมวด ๓ มาตรา ๙ (๒) พ.ร.ฎ. พ.ศ. ๒๕๔๖) 

 

๗. จากการตรวจสอบการแปลงโครงการสู่ การปฏิบั ติพบว่า  

กระบวนการปฏิบัติเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีที่

ก าหนดไว้ข้างต้นครบถว้นดีแล้ว 

 

 

 

๘. นอกเหนือจากข้อ ๗ จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โครงการอื่น

ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์เดียวกัน ยังพบว่า มีการประสานการ

ด าเนินการร่วมกันของโครงการ  โดยการต่อยอดหรือร้อยเชื่อมใน

ลักษณะโครงการต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าของ

โครงการภาครัฐด้วย (หมวด ๓ มาตรา ๑๐ พ.ร.ฎ. พ.ศ. ๒๕๔๖) 

    โปรดระบุกลุ่มโครงการที่มีลักษณะดังกล่าว 

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

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

 

 ๙. ผลงานและผลการจา่ยเงินในโครงการมีความสอดคล้องกัน  

 
๑ ๐ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

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

 

 
๑ ๑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

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

 

 
๑ ๒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

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

 

 
๑ ๓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

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

 

 
๑ ๔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

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

 

 
๑ ๕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

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

 

 

 

 
ลงชื่อ   ............................................................ 

  (........................................................) 
    ............/............/...............วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ 



 
 

 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. 

๓๔ 

 
 

 
 
 

โครงการ ............................................................................. 

กลยุทธ์ ............................................................................... 

ประเด็นยุทธศาสตร์.............................................................. 

 โครงการนีด้ าเนินการโดยจังหวัด   โครงการนีด้ าเนินการโดยกระทรวง กรม  

 โครงการนีด้ าเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรอืหนว่ยงานอื่นของรัฐ 

 การบรหิารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

หมายเหตุกรณีท า

เคร่ืองหมาย  

  หน้าข้อ 

 
๑. โครงการสามารถด าเนินการได้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลาที่ปรากฏ

ในรายละเอียดโครงการ (รายละเอียดตามฟอร์มการเสนอโครงการ) 

 

 
๒. ผลส าเร็จของโครงการเป็นไปตามตัวชี้วัดที่ปรากฏในโครงการ 

(หมวด ๓ มาตรา ๙ (๒) และ มาตรา ๑๒  พ.ร.ฎ. พ.ศ. ๒๕๔๖) 

 

 

๓. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ มีความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับ

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับตามข้อเท็จจริง  (หมวด ๔ มาตรา ๒๒  

พ.ร.ฎ. พ.ศ. ๒๕๔๖) 

 

 

๔. กรณีเป็นโครงการที่ประชาชนใช้ประโยชน์ของโครงการร่วมกัน  

ได้มีการบรหิารจัดการเพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนรว่มในการบ ารุงรักษา 

และการใชป้ระโยชน์อย่างยั่งยืน 

 

 

๕. ไม่มีกรณีร้องเรียนจากการกระท าใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐ/

เจ้าหน้าที่ของรัฐในการบริหารจัดการโครงการ (หมวด ๗ มาตรา ๔๑  

พ.ร.ฎ. พ.ศ. ๒๕๔๖) 

 

 
๖. ประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการและ 

การใช้ประโยชน์จากโครงการ (หมวด ๘ มาตรา ๔๕ พ.ร.ฎ. ๒๕๔๖) 

 

 
๗. .................................................... ..................................... 

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

 

ลงชื่อ   ............................................................ 

  (........................................................) 

    ............/...... ....../...............วัน เดือน ป ีที่ตรวจสอบ 

 

แบบสอดส่อง 

การด าเนนิการตามหลักการบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี 

ขั้นผลผลิตผลลัพธ์ (Project Result) 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานกลางในการปฏบิัติงานของมาตรฐานกลางในการปฏบิัติงานของ  

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดและคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดและฝา่ยเลขาฝา่ยเลขานุการนุการ    
 



มาตรฐานกลางในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. 
และฝ่ายเลขานกุาร ก.ธ.จ. 

 

 

๓๕ 

มาตรฐานกลางในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 
และฝ่ายเลขานุการ ก.ธ.จ. 

ล าดับ ชื่อเรื่อง แนวทางการด าเนินงาน 
๑. การก าหนดระเบียบวาระการประชุมครั้งแรก 

ในแต่ละปีงบประมาณ 
ในการประชุมครั้งแรก (ต้นปีงบประมาณ) ควรก าหนด
ระเบียบวาระการประชุมเพื่อเสนอที่ประชุม ก.ธ.จ. ดังนี้ 
๑.๑ เรื่องเพื่อทราบ 
       (๑) การสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. และแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ 
       (๒) การสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน
ของ ก.ธ.จ. จากส่วนกลาง (ถ้ามี)  
๑.๒  เรื่องเพื่อพิจารณา 
        (๑) การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณในการ
ด าเนินงานของ ก.ธ.จ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ........ 
       (๒) การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของ ก.ธ.จ. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .................... 
       (๓) การแบ่งพื้นที่รับผิดชอบ หรือมอบหมายแผนงาน/
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด 
และกลุ่มจังหวัดให้แก่กรรมการฯ รับผิดชอบ 

๒. การก าหนดระเบียบวาระการประชุม ก.ธ.จ.  
ชุดใหม่ หลังจากประกาศรับรองรายชื่อ 

ในการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัด (ภายในหกสิบวันหลังจากประกาศรับรองรายชื่อ) 
ควรน าเร่ืองเสนอที่ประชุม ดังนี้  
๒.๑  เรื่องเพื่อทราบ 
     (๑) ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่องแนวทางการ
ปฏิบัติภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมา 
ภิบาลจังหวัด และประกาศรับรองรายชื่อ ก.ธ.จ. ... 
       (๒) คู่มือการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ 
        (๓) การจัดท าข้อตกลงร่วมกัน และคู่มือ MOU การ
ปฏิบัติงานร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ  
       (๔) การสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. และแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ 
      (๕) การสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน
ของ ก.ธ.จ. จากส่วนกลาง (ถ้ามี) 
       (๖ ) ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง ประมวล
จริยธรรมของกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 
๒.๒  เรื่องเพื่อพิจารณา 
        (๑) การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณในการ
ด าเนินงานของ ก.ธ.จ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ........ 
        (๒) การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของ ก.ธ.จ. 



มาตรฐานกลางในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. 
  และฝ่ายเลขานกุาร ก.ธ.จ. 

 

 

๓๖ 

ล าดับ ชื่อเรื่อง แนวทางการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .......... 
       (๓) การแบ่งพื้นที่รับผิดชอบ หรือมอบหมายแผนงาน/
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดให้แก่กรรมการฯ รับผิดชอบ  
       (๔) การขอหลักการมอบอ านาจให้ประธาน ก.ธ.จ.  
(ดูรายละเอียดเก่ียวกับแนวปฏิบัติตามข้อ ๑๔) 
       (๕) การเลือกรองประธาน ที่ปรึกษา ก.ธ.จ. 

๓. การขอเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา
ของ ก.ธ.จ. 
 

ให้ ก.ธ.จ. และฝ่ายเลขานุการฯ ด าเนินการ ดังนี้ 
๓.๑ เนื่องจาก ก.ธ.จ. มีอ านาจหน้าที่ ในการสอดส่อง 
การปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ไม่ใช่การตรวจสอบ ดังนั้น การขอเอกสารหลักฐานควร
พิจารณาตามความเหมาะสมและความจ าเป็นในแต่ละกรณี 
๓.๒ หากน าเรื่องใดเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุม ก.ธ.จ.  
ที่ประชุมเห็นว่า มีข้อมูลรายละเอียดไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
เพียงพอมีความจ าเป็นต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงาน
ใดในจังหวัด ให้ที่ประชุม ก.ธ.จ. พิจารณามีมติ ให้ฝ่าย
เลขานุการฯ จัดท าหนังสือเสนอประธาน ก.ธ.จ. ลงนาม 
เพื่อขอเอกสารข้อมูลดังกล่าว จากจังหวัดหรือหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องในจังหวัด 

๔ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
(เรื่องร้องเรียน)  
 

มีแนวทางการด าเนนิการ ดังนี ้
๔.๑ กรณีการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
(เรื่องร้องเรียน) ให้กรรมการฯ ที่รับเรื่องร้องเรียนได้มีการ
พิจารณาในเบื้องต้นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์
การรับเรื่องร้องเรียนไว้พิจารณาหรือไม่ และให้เสนอเรื่อง
ต่อที่ประชุม ก.ธ.จ. เพื่อมีมติว่าจะรับหรือไม่รับเรื่องไว้
ด าเนินการ 
๔.๒ หากพิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีร้องเรียนดังกล่าวยังมี
ข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เพียงพอต่อการพิจารณาของ  
ก.ธ.จ. ขอให้ด าเนินการเพื่อหาข้อมูล พยานหลักฐานในพื้นที่
เพิ่มเติม ก่อนเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของ ก.ธ.จ. หาก
เป็นกรณีเชิญบุคคลมาให้ข้อมูล ให้เป็นการประชุมโดยมี 
ผต.นร. เป็นประธาน 
๔.๓ ให้มีการติดตามผลการด าเนินการในเร่ืองร้องเรียน 
หมายเหตุ  กรณีเร่ืองร้องเรียนที่เป็นการแจ้งเบาะแสทุจริต 
ให้ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในทางลับ และให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบ (หน่วยงานตาม MOU) ใน
ลักษณะเป็นเครือข่ายร่วม  



มาตรฐานกลางในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. 
และฝ่ายเลขานกุาร ก.ธ.จ. 

 

 

๓๗ 

ล าดับ ชื่อเรื่อง แนวทางการด าเนินงาน 
๕ หลักเกณฑ์การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน  การรับเรื่องร้องเรียนไว้พิจารณาด าเนินการของ ก.ธ.จ.  

ควรเป็นเรื่องที่เข้าลักษณะหรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
๕.๑  เป็นเรื่องที่ได้จัดท าค าร้องเป็นลายลักษณ์อักษร หรือ
หนังสือร้องเรียน หรือมีการบันทึกปากค าข้อร้องเรียนไว้ 
๕.๒  เป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติภารกิจของ
หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือกรณีทุจริตของเจ้าหน้าที่  
๕.๓  เป็นเรื่องที่ผู้ร้องมีรายละเอียด ข้อมูล สามารถระบุ
พยานบุคคล หรือพยานเอกสารหลักฐาน เพื่อให้ ก.ธ.จ. 
สามารถพิจารณาด าเนินการต่อไปได้ 
๕.๔  ไม่เป็นเร่ืองที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว 
๕.๕  ไม่เป็นเรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณาด าเนินการของ
หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่โดยตรง เว้นแต่การด าเนินการ
ของหน่วยงานดังกล่าว มีความล่าช้าเกินสมควร 
๕.๖  เป็นเรื่องที่หน่วยงานที่รับผิดชอบได้ด าเนินการจนยุติ
เรื่องแล้ว แต่ผู้ ร้องเห็นว่ายั งไม่ ได้ รับความเป็นธรรม  
เช่น การส่งเอกสารหลักฐานที่ไม่เคยเสนอให้หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องพิจารณา เป็นต้น 

๖ การวิเคราะห์ และสรุปประเด็นแผนงาน/โครงการ 
หรือเรื่องร้องเรียนที่ ก.ธ.จ. สอดส่องของฝ่าย
เลขานุการฯ เพื่อเสนอที่ประชุม ก.ธ.จ. พิจารณา 
กรณีกรรมการ ก.ธ.จ. สอดส่องงาน/โครงการ 
หรือเร่ืองร้องเรียนในพื้นที่แล้วพบว่าไม่เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

มีแนวทางการด าเนินการดังนี้ 
๖.๑ ให้ ฝ่ ายเลขานุ การ ก.ธ.จ. ศึ กษา วิ เคราะห์ ข้ อมู ล 
รายละเอียดผลการสอดส่องของกรรมการจากรายงาน  
หรือเอกสารหลักฐาน และจัดท าสรุปประเด็นส าคัญ 
ที่เก่ียวข้อง พร้อมเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะเบื้องต้น
เสนอที่ประชุม เพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุม ก.ธ.จ. 
๖.๒ หากมีความจ าเป็นต้องเชิญหน่วยงานของรัฐหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงต่อที่ประชุม ก.ธ.จ.  
ให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดท าหนังสือเสนอประธาน ก.ธ.จ. 
พิจารณาลงนามในหนังสือเชิญหน่วยงานของรัฐหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง 

๗ การน าเสนอเร่ืองเข้าสู่การพิจารณาของ ก.ธ.จ. แนวปฏิบัติในการเสนอเร่ืองเข้าสู่การพิจารณาของ ก.ธ.จ.   
๗.๑  กรณีการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
หากกรรมการได้รับเรื่องร้องเรียนหรือสอดส่องพบปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน ขอให้จัดท าหนังสือเรียน
ประธาน ก.ธ.จ. เพื่อเสนอให้บรรจุเป็นวาระการประชุม  
ก.ธ.จ. พิจารณา  
๗.๒  กรณีการสอดส่องแผนงาน/โครงการในจังหวัด ซึ่งอาจ
ใช้หัวข้อในแบบสอดส่องการด าเนินการตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี (Check List) (ตามแบบฟอร์มหน้า ๒๘) 



มาตรฐานกลางในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. 
  และฝ่ายเลขานกุาร ก.ธ.จ. 

 

 

๓๘ 

ล าดับ ชื่อเรื่อง แนวทางการด าเนินงาน 
เป็นแนวทางในการสอดส่อง หากกรรมการได้มีการสอดส่อง
แผนงาน/โครงการใด เมื่อใด จะพบสิ่งผิดปกติหรือไม่ก็ตาม 
ขอให้รายงานผลการสอดส่องตามแบบสรุปผลการสอดส่อง
การด าเนินการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(ตามแบบฟอร์มหน้า ๒๙) โดยขอให้จัดท าหนังสือเสนอ
ประธาน ก.ธ.จ. เพื่อฝ่ายเลขานุการจะได้น าบรรจุในระเบียบ
วาระการประชุม ก.ธ.จ. ต่อไป 

๘ การแบ่งพื้นที่ รับผิดชอบในการสอดส่องของ  
ก.ธ.จ. 
 
 
 
 

ควรก าหนดให้ ก.ธ.จ. ทุกคณะ ได้มีการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบ 
หรือมอบหมายการสอดส่องแผนงาน/โครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ให้แก่กรรมการทุกท่านอย่างชัดเจนตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 
ทั้ งนี้  เพื่ อให้การปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๙ การจัดประชุม ก.ธ.จ. และการลงพื้นที่สอดส่อง
แผนงาน/โครงการ 

(เพิ่มเติม ตามมติที่ประชุม ผต.นร. เมื่อวันที่  ๕ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) 

มีแนวทางการด าเนนิการ ดังนี ้
๙.๑ ให้ ก.ธ.จ. ทุกคณะจัดประชุม ก.ธ.จ. สัญจรเวียนไป 
ตามอ าเภอต่าง ๆ เพื่อบูรณาการการท างานร่วมกัน และ 
เป็นการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของ ก.ธ.จ. ไปด้วย 
๙.๒ ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ของที่ว่าการอ าเภอ 
หรอื อปท. ในพื้นที่จังหวัดนั้น ๆ จัดประชุม ก.ธ.จ. และหาก
เป็นวันที่ตรงกับวันประชุมของหัวหน้าส่วนราชการระดับ
อ า เภ อ  ห รื อ ก า ร ป ร ะ ชุ ม ข อ งก า นั น  ผู้ ให ญ่ บ้ า น  
ควรเชิญหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ในอ าเภอนั้น ๆ รวมถึง
นายก อบต. เทศบาล เข้าร่วมรับฟังนโยบายจาก ผต.นร.  
ในฐานะประธาน ก.ธ.จ. พร้อมทั้งแนะน ากรรมการ ก.ธ.จ. 
ให้ที่ประชุมทราบ 
๙.๓ การพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการที่จะสอดส่องให้
ด าเนินการ ดังนี้ 
 (๑) การคัดเลือกแผนงาน/โครงการให้เป็นไปตามมติ 
ที่ประชุม ก.ธ.จ. 
 (๒) แผนงาน/โครงการที่คัดเลือกสอดส่องควรเป็น
โครงการก่อนเริ่มด าเนินการ และอยู่ระหว่างด าเนินการทั้งนี้ 
เพื่อเป็นการป้องกันและป้องปราม เมื่อพบความผิดปกติ หรือ
พบว่าการด าเนินงานอาจไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
 (๓) แผนงาน/โครงการที่คัดเลือกสอดส่อง ควรครอบคลุม
งบประมาณของราชการส่วนกลาง (Function) จังหวัด/ 
กลุ่มจังหวัด (Area) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local) 
รัฐวิสาหกิจ และนโยบายของรัฐบาล  



มาตรฐานกลางในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. 
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๓๙ 

ล าดับ ชื่อเรื่อง แนวทางการด าเนินงาน 
๙.๔ กรณีที่ ก.ธ.จ. ก าหนดจะด าเนินการสอดส่องโครงการใด
ให้เชิญส่วนราชการที่รับผิดชอบโครงการมาชี้แจงข้อมูล 
ข้อเท็จจริงในคราวประชุม ก.ธ.จ. ที่มี ผต.นร. เป็นประธาน 
ก่อนลงพื้นที่สอดส่องโครงการ 
๙.๕ การลงพื้นที่สอดส่องแผนงาน/โครงการ เพื่อให้ทราบ
ข้อเท็จจริงและสภาพปัญหาในการด าเนินงานของหน่วยงาน
และเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่  
 (๑) ช่วงที่ ๑ ประธานและกรรมการ ก.ธ.จ. ลงพื้นที่
สอดส่องแผนงาน/โครงการที่คัดเลือก 
 (๒) ช่วงที่  ๒ น าผลจากการสอดส่องเสนอที่ประชุม  
ก.ธ.จ. เพื่อพิจารณามีมติหรือข้อเสนอแนะแจ้งหน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวควรเป็นการประชุม 
ในเชิงสร้างสรรค์ไม่เน้นการจับผิด  
 การลงพื้นที่สอดส่องแผนงาน/โครงการ ควรแบ่งเป็น ๒ 
ลักษณะ คือ 
 ๑) กรณีประธานและกรรมการ ก.ธ.จ. ลงพื้นที่พร้อมกัน
และจัดประชุม ก.ธ.จ. หลังลงพื้นที่ ให้ปฏิบัติตามข้อ ๙.๕ (๑) 
และ (๒) 
 ๒) กรณีกรรมการ ก.ธ.จ. ลงพื้นที่สองส่องโดยไม่มี
ประธาน ก.ธ.จ. ร่วมลงพื้นที่ด้วย เป็นการสอดส่องตามภารกิจ
ที่แบ่งพื้นที่สอดส่อง เมื่อสอดส่องแผนงาน/โครงการแล้วเสร็จ
ในแต่ละคณะ ให้น าผลการสอดส่องเข้าที่ประชุมนอกรอบ 
และสรุปผลการสอดส่องแจ้งประธาน ก.ธ.จ. เพื่อน าบรรจุเข้า
วาระเพื่อพิจารณาในการประชุม ก.ธ.จ. อย่างเป็นทางการ  

๑๐ การจัดประชุม ก.ธ.จ. แบบไม่เป็นทางการ 
การประชุมแบบไม่เป็นทางการ หรือการประชุม
นอกรอบเป็นการประชุม เพื่ อหารือเกี่ ยวกับ
แนวทางในการสอดส่อง หรือพิจารณาผลสอดส่อง 
แผนงาน/โครงการ หรือการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนจากหน่วยงานของรัฐ หรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อหาข้อสรุปในเบื้องต้นก่อน
เสนอที่ประชุม ก.ธ.จ. พิจารณาต่อไป  

(เพิ่มเติม ตามมติที่ประชุม ผต.นร. เมื่อวันที่  ๕ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) 

แนวทางปฏิบัติในการประชุมแบบไม่เป็นทางการ  
๑๐.๑ ประธาน ก.ธ.จ. ควรส่งเสริมให้รองประธาน ก.ธ.จ.  
จัดประชุมแบบไม่เป็นทางการ พร้อมกับลงพื้นที่อย่าง
สม่ าเสมออย่างน้อยเดือนละครั้ง หรือ ๒ เดือนครั้ง เพื่อให้
การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ 
ขอให้พิจารณาความเหมาะสมจ าเป็น และสอดคล้องกับ
งบประมาณที่ ก.ธ.จ. ได้รับการจัดสรรในแต่ละคณะโดยใช้
แนวทางการด าเนินงานตามข้อ ๙.๕ 
๑๐.๒ กรณีรองประธาน ก.ธ.จ. ท าหน้าที่แทนประธาน ก.ธ.จ. 
ในการประชุมแบบไม่เป็นทางการให้ด าเนินการ ดังนี้ 
 (๑) ให้รองประธาน ก.ธ.จ. ก าหนดเรื่องที่จะประชุม 
หรือวาระการประชุมให้ชัดเจนเหมาะสม ก่อนนัดหมายประชุม 
 (๒) ไม่ควรเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงต่อที่
ประชุม  
 



มาตรฐานกลางในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. 
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๔๐ 

ล าดับ ชื่อเรื่อง แนวทางการด าเนินงาน 
 (๓) ผู้ ช่ วยเลขานุการ ก.ธ.จ . ของจั งหวัดจัดท า
รายงานการประชุม และน าเรียนประธาน ก.ธ.จ. ทราบ
ล่วงหน้า เพื่อฝ่ายเลขานุการจะได้บรรจุเรื่องดังกล่าวใน
ระเบียบวาระการประชุม ก.ธ.จ. ต่อไป 

๑๑ แนวทางการพิจารณาเรื่องที่เข้าสู่ที่ประชุม ก.ธ.จ. มีแนวทางในการพิจารณาและด าเนินการ ดังนี้ 
๑๑.๑  ควรเปิดโอกาสให้กรรมการ ก.ธ.จ. ร่วมกันพิจารณา
อย่างกว้างขวาง เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่าหน่วยงานของรัฐและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติภารกิจไม่เป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี  หรือไม่เป็นไปตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๓ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ
แนวทางปฏิบัติ ตามข้อ ๒๒ (๓) ด้วย 
๑๑.๒ หากที่ประชุม ก.ธ.จ . พิจารณาแล้วมีมติ เช่นใด  
ให้ฝ่ายเลขานุการก.ธ.จ. ด าเนินการ ดังนี้ 
          (๑) กรณีมีข้อมูลรายละเอียดไม่เพียงพอต่อการ
พิจารณาและ ก.ธ.จ. มีมติให้กรรมการฯ เป็นรายบุคคล 
และคณะ ไปสอดส่องหาข้อมูลพยานหลักฐานเพิ่ มเติม  
ให้ฝ่ายเลขานุการจัดท าหนังสือแจ้งจังหวัดหรือหน่วยงาน 
ที่ เกี่ยวข้องเพื่อประสานงานให้หน่วยงานที่ รับผิดชอบ 
อ านวยความสะดวกให้กรรมการด้วย  
          (๒ ) กรณี มี มติ ให้ แจ้ งจั งห วั ดห รือหน่ วย งาน 
ที่รับผิดชอบด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าที่ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายเลขานุการ
จัดท าหนังสือเสนอประธาน พิจารณาลงนามในหนังสือ 
ถึงจังหวัดหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งมติ 
ที่ประชุม พร้อมข้อเสนอแนะให้หน่วยงานรับไปด าเนินการ 
และแจ้งผลการด าเนินการด้วย 
          (๓) กรณีมีมติให้ยุติเรื่อง เช่น ไม่รับเรื่องไว้พิจารณา 
เรื่ องเข้ าสู่ กระบวนการยุติ ธรรมแล้ ว เรื่ องที่ หน่ วยงาน 
ที่ รับผิ ดชอบได้มี หนั งสื อแจ้ งผลการด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะ ฯลฯ ให้ยุติเร่ือง หากเป็นเรื่องร้องเรียนที่ระบุ
ชื่อที่อยู่ผู้ร้องเรียนชัดเจนให้แจ้งผู้ร้องทราบด้วย 

๑๒ การแจ้งข้อเสนอแนะของ ก.ธ.จ. ให้กับจังหวัด/
หน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการ   

(เพิ่มเติม ตามมติที่ประชุม ผต.นร. เมื่อวันที่  ๕ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)  

 จากการปฏิบั ติ งานของ ก.ธ.จ. ที่ ผ่ านมา พบว่า  
ผู้ว่าราชการจังหวัดบางจังหวัด หรือผู้รับตรวจบางหน่วยงาน
ยังไม่ให้ความส าคัญและไม่เข้าใจเก่ียวกับบทบาทอ านาจ
หน้าที่ของ ก.ธ.จ. เท่าที่ควร กล่าวคือ กรณีที่ประธาน ก.ธ.จ. 
ได้แจ้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้หน่วยงานของรัฐ
ด าเนินการแต่ไม่มีการด าเนินการใด หรือกรณีเชิญหน่วยงาน
มาชี้แจงบางหน่วยงานไม่มา หรือส่งเจ้าหน้าที่ที่ไม่เกี่ยวข้อง



มาตรฐานกลางในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. 
และฝ่ายเลขานกุาร ก.ธ.จ. 

 

 

๔๑ 

ล าดับ ชื่อเรื่อง แนวทางการด าเนินงาน 
มาให้ข้อมูล ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ.จาก
ปัญหาดังกล่าว จึงขอให้ ก.ธ.จ. แต่ละคณะด าเนินการ ดังนี้ 
๑๒.๑ ผต.นร. ในฐานะประธาน ก.ธ.จ. ควรปฏิบัติงานเป็น
ต้นแบบ กล่าวคือ ในชั้นแรกควรก าหนดให้มีการลงพื้นที่
สอดส่องแผนงาน/โครงการที่ เลือกไว้ตามมติที่ประชุม  
หากพบว่ามีการละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ หรือมีกรณีทุจริต ให้ประชุมเพื่อลงมติและแจ้ง
ข้อเสนอแนะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ
รับข้อเสนอแนะไปด าเนินการ และรายงานผลการด าเนินการ
ให้ประธานทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  
๑๒.๒ ให้ประธานลงนามในหนังสือแจ้งข้อเสนอแนะให้ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการ 
ตามข้อเสนอแนะ โดยท้ายหนังสือขอให้ระบุข้อความตาม
ระเบียบฯ ข้อ ๒๘ ที่ก าหนดให้ “กรณีที่  ก.ธ.จ. มีมติว่า 
มีการละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับหรือ
มีกรณีทุจริต ให้ประธานแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 
หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
ที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี เพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ 
และให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี รายงานผล
การด าเนินการให้ประธานทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับหนังสือ 
 หากผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่ เกี่ ยวข้อง แล้วแต่กรณี  มิ ได้
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ ให้ประธานแจ้งมติ ก.ธ.จ. ตาม
วรรคหนึ่งให้ปลัดส านักนายกรัฐมนตรีทราบ เพื่อรายงานต่อ
รัฐมนตรีเจ้าสังกัดด าเนินการต่อไป” 
๑๒.๓ หากจังหวัดหรือหน่วยงานที่ ก.ธ.จ. แจ้งข้อเสนอแนะ
เพิกเฉยไม่ด าเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าว ชั้นแรก  
ให้ประธาน ก.ธ.จ. ชี้แจง แนะน า ท าความเข้าใจกับจังหวัด
หรือหน่วยงานนั้น ๆ ก่อน หากยังไม่ด าเนินการให้ประธาน 
ก .ธ .จ . ด า เนิ นการให้ เป็ น ไปตามระเบี ยบฯ  ข้อ ๒๘  
อย่างเคร่งครัดต่อไป 
๑๒.๔ ขอให้แนบแบบแจ้งข้อเสนอแนะและผลการ
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของ ก.ธ.จ. เพื่ ออ านวย 
ความสะดวกให้แก่จังหวัด/หน่วยงานที่รับผิดชอบในการ
กรอกผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของ ก.ธ.จ. 
ดังกล่าว  
(ตามแบบฟอร์มหน้า ๔๕) 



มาตรฐานกลางในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. 
  และฝ่ายเลขานกุาร ก.ธ.จ. 

 

 

๔๒ 

ล าดับ ชื่อเรื่อง แนวทางการด าเนินงาน 
๑๓ การเข้าชื่อเพื่อร้องขอให้เปิดประชุม 

ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ข้อ ๒๔ วรรคสาม ก าหนดว่า“ในกรณีที่
กรรมการเข้าชื่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
จ านวนกรรมการทั้งหมดร้องขอให้เปิดประชุม  
ก.ธ.จ. ให้ประธานเรียกประชุม ก.ธ.จ. ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าร้องขอ” 
 
 
 
 
 
 
 

การร้องขอให้เปิดประชุมตามระเบียบฯ ดังกล่าว มีหลักเกณฑ์
แนวทางในการด าเนินการ ดังนี้ 
๑๓.๑ ควรมีผลการสอดส่องที่จะเสนอที่ประชุม ก.ธ.จ. 
พิจารณา และเป็นเร่ืองที่หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของ
รัฐในจังหวัดปฏิบัติภารกิจไม่เป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ ดี  ซึ่ งมี รายละเอียด ข้อมูล เอกสาร 
หลักฐานสมบูรณ์เพียงพอ เพื่อประกอบการพิจารณา 
๑๓.๒ เรื่องดังกล่าวจะต้องเป็นเรื่องที่มีความส าคัญและ
จ าเป็นต้องแก้ปัญหาหรือระงับยับยั้งโดยเร่งด่วน หากไม่
ด าเนินการหรือด าเนินการล่าช้าอาจเกิดความเสียหาย 
หรือมีผลกระทบต่อประชาชน  
๑๓.๓ สรุปผลการสอดส่องและผลการพิจารณาของ 
ที่ประชุมอย่างไม่เป็นทางการ น าเรียนประธาน ก.ธ.จ. 
พิจารณาด าเนินการ โดยแนบมาพร้อมกับค าร้องขอให้ 
เปิดประชุม ก.ธ.จ. 

๑๔ การขอหลักการมอบอ านาจให้ประธาน ก.ธ.จ.  
ในการแจ้งจังหวัด หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณี
พบความผิดปกติในการลงสอดส่องแผนงาน/
โครงการหรือสอดส่องเกี่ยวกับการแก้ปัญหาของ
ประชาชนในพื้นที่  

เพื่ อให้การด าเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ 
ไม่เกิดความล่าช้า ควรมีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
กรณีประธานและกรรมการ ร่วมลงสอดส่องแผนงาน/
โครงการ หรือสอดส่องเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพื้ นที่  และเพื่ อไม่ ให้การด าเนินการเกิด 
ความล่าช้า ที่ประชุม ก.ธ.จ. ควรมีมติอนุมัติไว้เป็นหลักการว่า 
หากลงพื้นที่แล้วพบความผิดปกติ และพิจารณาแล้วเห็นควร
แจ้งให้จังหวัดหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องพิจารณาด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง และด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติม ขอให้ประธานมีหนังสือ
ในนามของ ก.ธ.จ. แจ้งจังหวัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ไปก่อนได้ และให้น าเสนอ ก.ธ.จ. ทราบ ในการประชุม 
คร้ังต่อไป 

๑๕ การควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณในการ
ปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. 
 

การใช้จ่ายเงินที่ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติ
ภารกิจของ ก.ธ.จ. มีแนวทางในการปฏิบัติ  ดังนี้ 
๑๕.๑  ให้ผู้ช่วยเลขานุการ ก.ธ.จ. (จังหวัด) จัดท าแผนการ
ใช้จ่ายเงินของ ก.ธ.จ. ในแต่ละปีงบประมาณ ให้สอดคล้อง
กับจ านวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและเสนอที่ประชุม 
ก.ธ.จ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
๑๕.๒  ให้มีการรายงานผลการเบิกจ่ายเงินให้ที่ประชมุทราบ
ทุกคร้ังที่มีการประชุม 

 



มาตรฐานกลางในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. 
และฝ่ายเลขานกุาร ก.ธ.จ. 

 

 

๔๓ 

ล าดับ ชื่อเรื่อง แนวทางการด าเนินงาน 
๑๖ การสนับสนุนภารกิจงานตรวจราชการ โดยใช้

กลไก ก.ธ.จ. ในการสนับสนุนข้อมูล ข้อเท็จจริง 
และเสนอความเห็น 
16.1 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน 
  ส านั กงานปลั ดส านั กนายกรัฐมนตรี 
จะวิเคราะห์ แยกแยะ และกลั่นกรองเรื่องร้องเรียน
เพื่อผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี (ผต.นร.) 
ติดตามแก้ไขปัญหา โดยเป็นเร่ือง 
  - ผ่านศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 
  - เร่ืองที่ประชาชนยื่นกับนายกรัฐมนตรี  
ในคราวเดินทางไปตรวจราชการ หรือประชุม
คณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ 
  - เรื่องของกลุ่ มมวลชนหรือมีผู้ เข้ าร่วม
ชุมนุมเรียกร้องเป็นจ านวนมาก 
  - เร่ืองคงค้างของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด 
  - เรื่องรับผ่านคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ หรือส่วนราชการในพระองค์ หรือหน่วยงาน
ภายในฝ่ายนิติบัญญัติ 

 
 
 
แนวทางการด าเนินการ  
- ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่แสวงหาข้อมูล 
ข้อเท็จจริง และด าเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนในพื้นที่ โดย
ใช้กลไก ก.ธ.จ. ในการสนับสนุนข้อมูล ข้อเท็จจริง และ
เสนอความคิดเห็น 
- กรณีจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืน 
เพื่อแก้ไขเร่ืองร้องเรียน ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี
จะใช้กลไกการตรวจราชการแบบูรณาการร่วมกับผู้ตรวจ
ราชการกระทรวง/ผู้ตรวจราชการกรม โดยการประชุมหรือ
ลงพื้นที่ร่วมกันตามความเหมาะสม  

16.2 การป้องปรามกรณีเบาะแสทุจริต 
 ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีวิเคราะห์ 
แยกแยะ  และกลั่ น กรองเรื่อ งแจ้ งเบ าะแส 
การทุจริตผ่านตู้ ปณ.444 หรือผ่านศูนย์เร่ืองราว
ร้องทุกข์ของรัฐบาล และวิเคราะห์ แยกแยะ และ
กลั่นกรองเรื่องเงินขาดบัญชี และเร่ืองร้องเรียน/
ข้อซักถามเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่อาจเป็น
เบาะแสของเร่ืองทุจริต รวมทั้งเรื่องที่ร้องหรือแจ้ง
เบาะแสผ่านคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 

มีแนวทางการด าเนนิการ ดังนี้ 
ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีและ ก.ธ.จ. หาเบาะแส
เพิ่มเติม เพื่อยืนยันข้อเท็จจริงตามการร้องเรียนเร่ืองทุจริต
และด าเนินการป้องปรามในพื้นที่ และส่งเบาะแสเร่ืองทุจริต
ที่มีมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามมติที่ประชุม 
ก.ธ.จ.  ทั้งนี้ ต้องพิจารณาด าเนินการโดยไม่เกิดผลเสียหาย
กับการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ในการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตหรือประพฤติมิชอบโดยตรงด้วย 

16.3 งานตามนโยบายของรัฐบาล 
 - นโยบายส าคัญของรัฐบาล 
 - มติคณะรัฐมนตรี 
 - ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการประชุม
คณะรัฐมนตรี 
 - ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 
 - แผนพัฒนาภาค 
 - การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

 คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด เข้ามามีส่วนร่วม 
ในฐานะตัวแทนภาคประชาชนในการสอบถามความคิดเห็น/
ความพึงพอใจหรือความต้องการของประชาชนที่มีต่องาน
ตามนโยบายของรัฐบาล และรับฟังเสียงสะท้อน รวมทั้งการ
ได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงและไม่ทั่วถึงของการด าเนิน
นโยบายของรัฐบาล 

 



มาตรฐานกลางในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. 
  และฝ่ายเลขานกุาร ก.ธ.จ. 

 

 

๔๔ 

แบบสรุปผลการสอดส่องการด าเนินการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ของ 

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด................................................................. 
 

ล าดับ
ที ่

วันที่
สอดส่อง 

ชื่อโครงการ/ หน่วยงาน
รับผิดชอบ/ งบประมาณ/

ปีงบประมาณ 

ที่มาของงบประมาณ 

ผลการสอดส่อง ข้อเสนอแนะ 
รายชื่อ ก.ธ.จ. ทีล่งพื้นที่

สอดส่อง 
จังหวัด/

กลุ่ม
จังหวัด 

กระทรวง
/กรม 

อปท. 

     
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 

  

 
 
              ลงชื่อ........................................................ 
                       (................................................) 
               .............../............../..............  
หมายเหตุ : ในช่องผลการสอดส่อง ขอให้ระบุ ดังนี้ 
               กรณีพบ หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขอให้ระบุพฤติกรรมว่าไม่ใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างไรด้วย 
               กรณีไม่พบ หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขอให้ระบุว่า ขณะสอดส่องไม่พบสิ่งผิดปกติแต่อย่างใด 



มาตรฐานกลางในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. 
และฝ่ายเลขานกุาร ก.ธ.จ. 

 

๔๕ 

แบบแจ้งข้อเสนอแนะและผลการด าเนินตามข้อเสนอแนะ 
ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจงัหวัด…………………………………….. 

 
เรื่องท่ีสอดส่อง ผลการสอดส่อง ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 

(ช่องน้ีจังหวัด/หน่วยงานเป็นผูก้รอก) 
หมายเหตุ 

 แผนงาน/โครงการตามแผน 
ปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด 
1. โครงการ................................ 
2. โครงการ............................... 
 

 ก.ธ.จ......................... ได้สอดส่อง 
โครงการ ................................................... 
พบว่า......................................................... 
................................................................... 
(รายละเอียดที่ ไม่ เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี) 
ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดตีามระเบียบข้อ 23 (......) 

ก.ธ.จ............................พิจารณาแล้วมีมติ 
ใหจ้ังหวัด/หน่วยงาน………………………………. 
ด าเนินการ.................................................... 
……………………………………………………………. 
……………………………………………………………. 
……………………………………………………………. 
……………………………………………………………. 
……………………………………………………………. 

  

 แผนงาน/โครงการในจงัหวัด 
1. โครงการ .............................. 
2. โครงการ............................... 

    

 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
จากหน่วยงานของรัฐ/เจ้าหน้าที่
ของรัฐในจังหวัด 
1. เรื่อง....................................... 
2. เรื่อง....................................... 

    
 
 
 

 
 

 ข้อมูล ณ วันที่.............................................................................. 
 ผู้ให้ข้อมูล.....................................................................................  

                (............................................................) 
 ต าแหน่ง.......................................................................................  
 โทรศัพท์......................................................................................  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

คู่มือคู่มือการปฏบิัติงานรว่มกันการปฏบิัติงานรว่มกัน  

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ  ((MMOOUU))  

 

ส่วนที่ ๑ ความเป็นมาในการจัดท าบันทึกข้อตกลง (MOU) การปฏิบัติงานร่วมกัน 

 ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบมิชอบ 

ส่วนที่ ๒ บทบาท และอ านาจหน้าที่ ของ ก.ธ.จ. ส านักงาน ป.ป.ช.  

 ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส านักงาน ป.ป.ท. และ 

 กรมสอบสวนคดีพเิศษ 

ส่วนที่ ๓ หลักเกณฑ์และแนวทางในการลงพ้ืนที่ร่วมกันเพื่อสอดส่อง 

 หรอืตรวจสอบแผนงาน/โครงการหรอืเรื่องร้องเรียน 

ส่วนที่ ๔ ช่องทางในการให้ค าแนะน าการปฏิบัติงาน การแจ้งข้อมูล 

 หรอืแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 

 

ส่วนที่ ๕ การปฏิบัตงิานร่วมกันระหว่างศูนย์อ านวยการต่อต้านการทุจริต

แห่งชาติ (ศอตช.) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) และ ก.ธ.จ. 

 



คู่มือการปฏิบัติงานร่วมกันในการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ (MOU) 

 
๔๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีค าสั่ง ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ข้อ ๑ ก าหนดว่า “ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ 
ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชกา ร 
และหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจาก  
ทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ” ประกอบกับ
นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ โดยนโยบาย
ข้อ ๑๐ ด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐได้ก าหนดสาระส าคัญในข้อ ๑๐.๗ ว่า “ส่งเสริม และสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชน
และเครือข่ายต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือสอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ทั้งจะวางมาตรการคุ้มครองพยานและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือให้การด าเนินคดีทุจริตและประพฤติ  
มิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ถูกแทรกแซงหรือขัดขวาง” 

 สืบเนื่องจากค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติและค าแถลงนโยบายรัฐบาลดังกล่าว ในคราวประชุม
ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันพุธที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ซึ่งมีผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี
ในขณะนั้น (นายจ าเริญ ยุติธรรมสกุล) รักษาราชการแทนรองปลัดส านักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ที่ประชุม
ได้พิจารณาเห็นว่า การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ 
มีหลายหน่วยงานที่ด าเนินการ เช่น ส านักงาน ป.ป.ช. ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ส านักงาน ป.ป.ท. 
เป็นต้น ในการนี้ เพ่ือสนองตอบต่อค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และค าแถลงนโยบายของรัฐบาลในการ
สนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ จึงเห็นควรจัดประชุมหารือเพ่ือพิจารณาเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างส านักงานปลัด
ส านักนายกรัฐมนตรีในฐานะหน่วยสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) 
ส านักงาน ป.ป.ช. สตง. ส านักงาน ป.ป.ท. และกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดย ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี
ในขณะนั้น (นายจ าเริญ ยุติธรรมสกุล) รักษาราชการแทนรองปลัดส านักนายกรัฐมนตรีรับเป็นประธาน  
ในการประชุมดังกล่าว 

 ในการประชุมหารือเพ่ือพิจารณาแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
การทุจริตประพฤติมิชอบระหว่างหน่วยงานข้างต้น เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมพลเอก บุญเรือน บัวจรูญ โดยมีรองปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (นายจ าเริญ ยุติธรรมสกุล)  
เป็นประธาน ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางในการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานแล้ว 
เห็นชอบให้มีการจัดท าบันทึกข้อตกลง (MOU) การปฏิบัติงานร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ โดยมอบหมายให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี จัดท าร่างข้อตกลง (MOU) และแจ้งให้
หน่วยงานทั้ง ๔ หน่วยงาน พิจารณาเพ่ือให้ความเห็นชอบ ต่อมาในคราวประชุมเพ่ือพิจารณาร่างบันทึก
ข้อตกลงดังกล่าว ระหว่างส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ส านักงาน ป.ป.ช. สตง. ส านักงาน ป.ป.ท. และ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอรรถไกวัลวที  

ความเป็นมาในการจัดท าบันทึกข้อตกลง (MOU) การปฏิบัติงานร่วมกัน 
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 

ในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ 
 

ส่วนที่  
๑ 

 



คู่มือการปฏิบัติงานร่วมกันในการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ (MOU) 

 
๔๗ 

 

ที่ประชุมได้เห็นชอบให้มีเนื้อหาในบันทึกข้อตกลง เป็น ๓ ด้าน ได้แก่ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ  
การป้องปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  ข้อ ๑ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 
   ๑.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างค่านิยม การปลูกจิตส านึก และการปรับทัศนคติ 
ของคนในสังคมให้ถูกต้องในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ 
   ๑.๒ แลกเปลี่ยนความรู้ และข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานเกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ 
และอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานในการปฏิบัติงานร่วมกันเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
   ๑.๓ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในวงกว้าง 
เพ่ือให้ประชาชนรับทราบ และร่วมกันสอดส่องดูแลการด าเนินการตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของหน่วยงาน
ภาครัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 
  ข้อ ๒ การป้องปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 
   ๒.๑ การให้ความรู้และสร้างทักษะในการไปติดตาม สอดส่อง หรือตรวจสอบแผนงาน/
โครงการของหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งเรื่องร้องเรียน ตลอดจนการสังเกตการณ์ในเรื่องต่างๆ ที่สงสัยว่ามีการ
กระท าความผิดหรือมีความไม่โปร่งใสในการด าเนินการ 
   ๒.๒ การมีส่วนร่วมในการลงพ้ืนที่เพ่ือสอดส่องหรือตรวจสอบแผนงาน/โครงการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เฉพาะเรื่องที่
มีความส าคัญและมีผลกระทบต่อประชาชนส่วนใหญ่ 
  ข้อ ๓ การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 
   ๓.๑ สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการบังคับใช้กฎหมายของแต่ละหน่วยงานและ 
การด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น  
การแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน การเสนอตัวเป็นพยาน เป็นต้น 
   ๓.๒ กรณีมีการสอดส่องหรือตรวจสอบพบว่ามีการละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมีกรณีทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ หากพิจารณาแล้ว  
เห็นว่า การละเลยดังกล่าวเป็นอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์กรหรือหน่วยงานใด ให้องค์กรหรือ
หน่วยงานหรือคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดที่ ได้รับเรื่องไว้ ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่
รับผิดชอบโดยเร็ว 
  ข้อ ๔ การประสานงานและเครือข่าย ให้แต่งตั้งผู้ประสานงานเพ่ือประสานข้อมูล ปรึกษาหารือ 
และประสานการปฏิบัติงาน รวมทั้งการเป็นเครือข่ายร่วมกัน เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์  
ต่อการปฏิบัติงาน โดยก าหนดช่องทางในการติดต่อระหว่างหน่วยงานที่ชัดเจน 
  ข้อ ๕ เพ่ือให้การด าเนินการตามบันทึกข้อตกลงนี้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงานทั้ง  
๕ หน่วยงาน จัดให้มีการแต่งตั้งคณะท างานร่วมกันเพ่ือหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งก าหนด  
แนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน โดยคณะท างานดังกล่าวจะต้องประกอบด้วยผู้แทนจากทุกหน่วยงานหรือ 
มีผู้เชี่ยวชาญด้านอ่ืนๆ ที่เห็นสมควรเข้าร่วมเป็นคณะท างานด้วย 

 ในการนี้ ปลัดส านักนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ ระหว่างหัวหน้า 
ส่วนราชการทั้ง ๕ หน่วยงาน ได้แก่ ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) เลขาธิการ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. (นายสรรเสริญ พลเจียก) ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส) 
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และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ (MOU) 

 
๔๘ 

 

เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. (นายประยงค์ ปรียาจิตต์) และอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (นางสุวณา 
สุวรรณจูฑะ)  โดยให้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ในคราวจัดสัมมนาโครงการสัมมนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดในระดับภูมิภาค (ภาคกลางและภาคตะวันออก)  
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมปริ้นซ์ บอลรูม ๒ – ๓ อาคาร ๑ ชั้น ๑๑ โรงแรม 
ปริ้นซ์พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 

(ภาคผนวก ๒ : บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติ 
มิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ) 

 หลังจากที่ ได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ ดังกล่าวแล้ว รองปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  
(นายจ าเริญ ยุติธรรมสกุล) ได้สั่งการให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี โดยส านักตรวจราชการจัดประชุม
หารือเพ่ือพิจารณาขับเคลื่อนการปฏิบัติงานร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
ตามที่ได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ ระหว่าง ๕ หน่วยงาน ในวันพุธที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุม ๑๐๑ ชั้น ๑ อาคารส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ท าเนียบรัฐบาล ซึ่งผลการประชุมสรุปได้
ดังนี้ 
  (๑) เห็นชอบให้ทุกหน่วยงานมอบหมายผู้แทนเป็นคณะท างานเพ่ือหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ 
รวมทั้งก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน โดยขอให้แต่ละหน่วยงานแจ้งรายชื่อคณะท างานดังกล่าว  
ให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีทราบต่อไป ในส่วนของคุณสมบัติของคณะท างานที่เป็นผู้แทนของแต่ละ
หน่วยงาน ควรเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ โครงสร้างและกระบวนการท างาน 
ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องของหน่วยงาน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่างชัดเจน รวมทั้ง
ความรู้ความเข้าใจในการบริหารราชการส่วนภูมิภาค และท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานในพ้ืนที่จังหวัด 
เพ่ือร่วมกันก าหนดกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ 
สามารถปฏิบัติได้จริง ไม่เกิดความซ้ าซ้อน และเกิดผลเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ คณะท างานดังกล่าว ควรมีจ านวน 
๑๒ - ๑๕ คน โดยคณะท างานของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี นั้น รองปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(นายจ าเริญ ยุติธรรมสกุล) ได้มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี (นางประภาศรี บุญวิเศษ) 
ในฐานะที่ปรึกษารองปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (นายจ าเริญ ยุติธรรมสกุล) ด้านงานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัด เป็นประธานคณะท างานฯ และหัวหน้าส านักบริหารงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด  
(นางสาวอารียา  ไกรทอง) เป็นเลขานุการคณะท างานฯ 
  (๒) เห็นชอบให้ทุกหน่วยงานมอบหมายผู้ประสานงานทั้งในส่วนกลางและพ้ืนที่ โดยในเบื้องต้น 
ให้ด าเนินการมอบหมายผู้ประสานงานในส่วนกลางหรือผู้ประสานงานระดับหน่วยงานก่อน ทั้งนี้ เพ่ือปรึกษาหารือ 
และประสานการปฏิบัติงานร่วมกัน โดยขอให้แต่ละหน่วยงานแจ้งรายชื่อผู้ประสานงานให้ส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรีทราบต่อไป ส าหรับคุณสมบัติของผู้ประสานงาน เห็นควรเป็นผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานที่มี
อ านาจในการตัดสินใจ และสามารถประสานงานในเรื่องต่างๆ ได้เป็นอย่างดี โดยรองปลัดส านักนายกรัฐมนตรี
(นายจ าเริญ ยุติธรรมสกุล) ได้มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี (นางประภาศรี บุญวิเศษ) 
ผู้อ านวยการส านักตรวจราชการ (นางสาวกุลยา อัศวกุล) และหัวหน้าส านักบริหารงานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัด (นางสาวอารียา ไกรทอง) เป็นผู้ประสานงานระดับหน่วยงาน 
  (๓) การแต่งตั้งคณะท างานและผู้ประสานงานดังกล่าว ให้จัดท าเป็นค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี 
โดยเสนอรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) ลงนามในค าสั่งแต่งตั้งต่อไป 
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  (๔) แนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน ที่ประชุมเห็นชอบให้จัดท าเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน 
ประกอบด้วยเนื้อหาสาระในเบื้องต้น ดังนี้ 
   ๑) อ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน 
   ๒) การก าหนดช่องทางในการแจ้งข้อมูลหรือแลกเปลี่ ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ได้แก่ 
การก าหนดสถานที่รับแจ้งหรือบุคคลที่รับแจ้ง พร้อมเบอร์โทรศัพท์ หรือก าหนดช่องทางในการรับแจ้งอ่ืนๆ 
เป็นต้น 
   ๓) การก าหนดแนวทางการปฏิบัติในการลงพ้ืนที่ร่วมกันเพ่ือสอดส่องหรือตรวจสอบแผนงาน/
โครงการที่ส าคัญ และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่
ของรัฐ 
   ๔) หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการรับเรื่องและส่งเรื่องให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าที่ ในกรณีที่พบว่า มีการละเลย ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือกรณีทุจริต
ประพฤติมิชอบ พร้อมทั้งจัดท า flowchart เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจน สะดวกและรวดเร็ว 
   ๕) จัดท าบัญชีรายชื่อ ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของผู้ประสานงานระดับหน่วยงาน และระดับ
พ้ืนที่ เพ่ือประโยชน์ในการขอค าแนะน า การให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการไปติดตาม สอดส่อง หรือการ
ตรวจสอบแผนงาน/โครงการของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งการด าเนินการกรณีได้รับเรื่องร้องเรียน 

 ซึ่งต่อมารัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) ได้ลงนามในค าสั่งส านัก
นายกรัฐมนตรีที่ ๑๑๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งผู้ประสานงานและคณะท างาน 
เพ่ือก าหนดแนวทางและสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
มีนางประภาศรี บุญวิเศษ ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และเจ้าหน้าที่จากส านักงานปลัด
ส านักนายกรัฐมนตรี เป็นฝ่ายเลขานุการ โดยคณะท างานฯ มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน
ร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบระหว่าง ๕ หน่วยงาน เสนอแนะแนวทางการ
ปฏิบัติงานร่วมกันที่จะเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เพ่ือขับเคลื่อน
บันทึกข้อตกลงฯ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม รวมทั้งหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

(ภาคผนวก ๒ : ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๑๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้ง 
ผู้ประสานงานและคณะท างานเพื่อก าหนดแนวทางและสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกันในการป้องกัน  
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ) 
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๑. คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 
 ๑.๑ ความเป็นมา 
  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๕/๑ ได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการ 
ธรรมาภิบาลจังหวัด หรือเรียกโดยย่อว่า “ก.ธ.จ.” ในทุกจังหวัด ยกเว้นกรุงเทพมหานคร เพ่ือท าหน้าที่สอดส่อง
และเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐในจังหวัด ให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และ
เป็นไปตามหลักการที่ก าหนดไว้ตามมาตรา ๓/๑ ส าหรับจ านวน วิธีการสรรหาและการปฏิบัติหน้าที่ของ ก.ธ.จ. 
ให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ซึ่งต่อมาได้มีการออกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๒ 
มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๒ และหลังจากนั้น ได้มีการแก้ไขปรับปรุงระเบียบฯ (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๔ มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ
สรรหากรรมการ การก าหนดสัดส่วนของกรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น การจัดท าบัญชีรายชื่อส ารอง 
ตลอดจนการลงคะแนนเพื่อเลือกกันเอง 

  ส าหรับองค์ประกอบของ ก.ธ.จ. ประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีเขตอ านาจ 
ในจังหวัดเป็นประธาน ผู้แทนภาคประชาสังคม ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร และ
ผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน เป็นกรรมการ มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ ๓ ปี นับแต่วันที่ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี
ลงนามรับรองรายชื่อกรรมการเป็นรายจังหวัด กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับการสรรหาอีกได้ 
แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได ้
(ภาคผนวก ๑ : ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และ 
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔) 

  ปัจจุบัน ก.ธ.จ. ทั่วประเทศมีจ านวน ๗๖ คณะ รวม ๑,๓๘๗ คน (รวมประธานและฝ่ายเลขานุการ 
ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่จากส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี จ านวน ๒ คน และเจ้าหน้าที่จากจังหวัดจ านวน ๑ คน)
ซึ่งสามารถแสดงจ านวน ก.ธ.จ. ตามเกณฑ์จ านวนอ าเภอของแต่ละจังหวัดได้ ดังนี้ 

จ านวนอ าเภอ 
ของจังหวัด 

จ านวน  
ก.ธ.จ. 
ทั้งหมด 

ประธาน 
(ผต.นร.) 

จ านวน ก.ธ.จ. 

ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ภาคธุรกิจเอกชน 
ไม่เกิน ๑๐ ๑๔ * ๑ ๗ * ๓ ๓ 

ตั้งแต่ ๑๑ – ๑๕ ๑๖ ๑ ๙ ๓ ๓ 
ตั้งแต่ ๑๖ – ๒๐ ๑๘ ๑ ๙ ๔ ๔ 

ตั้งแต่ ๒๑ อ าเภอขึ้นไป ๒๐ ๑ ๑๑ ๔ ๔ 

หมายเหตุ: จ านวนที่มี * หมายถึงจ านวนไม่เกินตัวเลขดังกล่าว 
(ภาคผนวก ๒ : จ านวนกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดจ าแนกรายกลุ่ม/จังหวัด) 

บทบาท และอ านาจหน้าที่  
ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ส านักงาน ป.ป.ช.  

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส านักงาน ป.ป.ท. และกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 

ส่วนที่  
๒ 
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 ๑.๒ อ านาจหน้าที่ 
 ๑.๒.๑ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพ.ศ. ๒๕๕๒ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๒ ก าหนดให้ ก.ธ.จ. มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
   (๑) สอดส่องผลการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดให้ใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
   (๒) แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  
ที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ ในกรณีที่พบว่า มีการละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือมีกรณีทุจริต 
   (๓) เสนอแนะแนวทางการปฏิบัติและการส่งเสริมตามหลักคุณธรรมจริยธรรมและ 
ธรรมาภิบาล เพ่ือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐแก่ผู้ว่าราชการ
จังหวัดและหน่วยงานของรัฐในจังหวัด 
   (๔) ติดตามผลการปฏิบัติตามมติ ก.ธ.จ. 
   (๕) แต่งตั้งที่ปรึกษาด้านวิชาการ การประชาสัมพันธ์ หรือด้านอ่ืน ๆ จ านวนไม่เกินสามคน 
   (๖) เผยแพร่ผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อสาธารณะตามท่ีเห็นสมควร 
 ๑.๒.๒. การสอดส่องการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดตาม
อ านาจหน้าที่ของ ก.ธ.จ. ข้อ ๒๒ (๑) ให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างน้อย ๗ ประการ ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ ดังนี้ 
   (๑) ปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนไม่ละเมิด
สิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
   (๒) ปฏิบัติภารกิจเพ่ืออ านวยความสะดวก ให้บริการ และสนองความต้องการของ
ประชาชน 
   (๓) ปฏิบัติภารกิจเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
   (๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า 
   (๕) ปฏิบัติภารกิจโดยไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ให้ทันต่อสถานการณ์
โดยเฉพาะในเรื่องที่เป็นความเดือดร้อนและทุกข์ยากของประชาชน 
   (๖) ปฏิบัติภารกิจโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน และการเปิดเผยข้อมูล 
อย่างโปร่งใส 
   (๗) ปฏิบัติภารกิจโดยมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานสม่ าเสมอ
และเผยแพร่ต่อสาธารณะ 
  ๑.๒.๓ เพ่ือให้ ก.ธ.จ. ในฐานะที่เป็นองค์กรตรวจสอบภาคประชาชน มีบทบาทเพ่ิมขึ้นในส่วน 
ของการก ากับ และติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค นายกรัฐมนตรีจึงได้มีค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี 
ที่ ๒๓๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่องมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ าส านัก
นายกรัฐมนตรีก ากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค โดยก าหนดให้ ก.ธ.จ. มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
ความถูกต้องในการด าเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐร่วมกับรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจ า
ส านักนายกรัฐมนตรี ซึ่งแสดงให้เห็นว่า รัฐบาลได้ให้ความส าคัญและสนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กร
ตรวจสอบภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการสอดส่องหน่วยงานภาครัฐตามเจตนารมณ์ที่พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินก าหนดซึ่งจะส่งผลให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส เป็นธรรม และมีความรับผิดชอบ 
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 ๑.๓ กลไกการปฏิบัติภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของ ก.ธ.จ. 
  ในการปฏิบัติหน้าที่ของ ก.ธ.จ. นั้น ระเบียบฯ ข้อ ๒๖ ได้ให้อ านาจ ก.ธ.จ. ในการออกหนังสือแจ้งให้
หน่วยงานของรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ปรึกษา ก.ธ.จ. และบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม หรือจัดส่งเอกสาร
หรือข้อมูลต่างๆ รวมทั้งชี้แจงข้อเท็จจริงเพ่ือประกอบการพิจารณาได้ตามความจ าเป็น นอกจากนี้ ระเบียบฯ  
ข้อ ๒๘ ได้ก าหนดว่า กรณีที่ ก.ธ.จ. มีมติว่ามีการละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับ หรือมี
กรณีทุจริต ให้ประธาน ก.ธ.จ. แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี เพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่  และให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 
หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี รายงานผลการด าเนินการ 
ให้ประธาน ก.ธ.จ. ทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ หากส่วนราชการนั้นๆ มิได้ด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่ให้ประธานแจ้งมติ ก.ธ.จ. ให้ปลัดส านักนายกรัฐมนตรีทราบเพ่ือรายงานต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด
ด าเนินการต่อไป 
 ๑.๔ หลักเกณฑ์/ขั้นตอนในการส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ กรณี
ที่พบว่ามีการละเลย ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หรือมีกรณีทุจริต พร้อม flowchart 
  กรณีที่ ก.ธ.จ. สอดส่องแผนงาน/โครงการของจังหวัด และส่วนราชการในจังหวัด หรือสอดส่องเรื่อง
ร้องเรียนแล้วพบว่า การด าเนินการไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓) 
หรือพบกรณีการทุจริตหรือประพฤติมิชอบให้กรรมการน าเข้าท่ีประชุม ก.ธ.จ. พิจารณา มีมติ 
  (๑) กรณีเห็นว่า หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดด าเนินงานโครงการไม่เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้มีหนังสือแจ้งมติที่ประชุมและข้อเสนอแนะแจ้งให้จังหวัดหรือหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือรับไปด าเนินการให้ถูกต้องต่อไปหรืออาจให้หน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ในจังหวัดที่รับผิดชอบโครงการนั้น ๆ มาชี้แจงในที่ประชุม ก.ธ.จ. ก็ได ้
  (๒) กรณีเห็นว่า หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดปฏิบัติหน้าที่ไม่โปร่งใส กระท าการทุจริต
หรือประพฤติมิชอบ หากที่ประชุมพิจารณาเห็นว่า กรณีดังกล่าว อยู่ในอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานใด  
ให้ส่งเรื่องให้หน่วยงานนั้นด าเนินการต่อไปพร้อมทั้งขอทราบผล 
   ทั้งนี้ การที่จะพิจารณาว่าเรื่องดังกล่าวอยู่ในอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานใดนั้น ให้พิจารณาจาก
อ านาจหน้าที่และหลักเกณฑ์/ขั้นตอนในการรับเรื่องของหน่วยงานตามที่ก าหนดไว้ในคู่มือฉบับนี้ 
  (๓) หลังจากได้รับแจ้งผลคืบหน้าในการด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่รับผิดชอบแล้ว 
ให้ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งผลการด าเนินการให้ที่ประชุม ก.ธ.จ.ทราบ/พิจารณา ด้วย ทั้งนี้ เพ่ือจะได้ติดตามผล
การด าเนินการต่อไป 
  (๔) หากได้รับแจ้งผลการด าเนินการว่า หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องได้ด าเนินการในเรื่องดังกล่าว  
จนเป็นที่ยุติแล้ว ให้ฝ่ายเลขานุการฯ ด าเนินการ ดังนี้ 
   (๔.๑)  กรณีได้รับแจ้งจากหน่วยงานตาม (๑) ให้ฝ่ายเลขานุการน าเสนอที่ประชุมพิจารณา  
มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม/ตรวจสอบเพิ่มเติม/ยุติเรื่อง 
   (๔.๒)  กรณีได้รับแจ้งจากหน่วยงานตามข้อ (๒) ให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งที่ประชุม ก.ธ.จ. 
รับทราบด้วย 
  (๕) กรณีเป็นเรื่องร้องเรียนที่ระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ร้อง ให้แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องทราบด้วย 
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แก้ไข/
ด าเนินการตาม
มติ ก.ธ.จ. แล้ว

หรือไม่ 

 

ร้ายแรง 

ไม่ร้ายแรง 

ไม่มี 

เห็นด้วย 

ด าเนินการ 
ตามมติแล้ว 

ไม่ด าเนินการ 
30 วัน 

Flow การสอดส่องโครงการของจังหวัด 
ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 

โครงการจังหวัด 
 

Function Area Local 

ประธานมอบหมาย 
แบ่งงานสอดส่อง

โครงการให้กรรมการฯ  

กรรมการสอดส่อง
โครงการท่ีได้รับ 

มอบหมาย โดยอาจใช้ 
Checklist และ Remark 

กรรมการฯ ส่งเข้าเป็น
วาระประชุม ก.ธ.จ. 

มีโครงการที ่
ไม่เป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาลหรือไม่ 
 

ไม่เป็นไปตาม
หลักธรรมา- 

ภิบาลร้ายแรง
หรือไม่ 

 

ติดตามต่อไปในระยะท่ี 
2 และระยะท่ี 3 

ฝ่ายเลขานุการน าเข้า
ที่ประชุม ก.ธ.จ.  

ครัง้ต่อไปเพื่อทราบ 

 

ติดตามผลการ 
ด าเนินการตามระเบียบฯ 

แจ้งหน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้องไปพิจารณา

ด าเนินการต่อไป 

สรุปเป็นข้อเสนอแนะ
ปรับปรุงส่งฝ่ายเลขานุการ

พิจารณาในท่ีประชุม 

ฝ่ายเลขาฯ ก.ธ.จ. 
น าโครงการเข้าท่ีประชุม 

 

สรุปข้อเท็จจริง/ข้อพิจารณา 
ส่งฝ่ายเลขานุการพิจารณาใน 

ท่ีประชุม 
 
 

รายงานคณะกรรมการ
เพื่อทราบในท่ีประชุม 

 

ที่ประชุม 
ก.ธ.จ.  

เห็นด้วย 
กับความเห็น 

กรรมการฯ หรือไม่ 

 

ระยะที่ ๑ : ก่อนเร่ิม 
 โครงการ 
ระยะที่ ๒ : แปลงโครงการ 
 สู่การปฏิบัต ิ
ระยะที่ ๓ : ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ของโครงการ 

รายงาน 
ปนร. แจ้ง 
รมต. ท่ี

เกี่ยวข้อง 

กรรมการพิจารณา
หาข้อมูลเพ่ิมเติม 
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สอดส่อง 

กระบวนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 

กรรมการ ก.ธ.จ. / เครือข่าย 

เรื่องร้องเรียน 
แผนงาน / โครงการ 

ในจังหวัด 
 

แผนงาน / โครงการ 
ตามแผนพัฒนาจังหวดั 

ฝ่ายเลขานุการฯ บรรจุเข้าวาระการประชุม 

ที่ประชุม ก.ธ.จ. พิจารณามมีต ิ

แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด หรือ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการ 

ตามมติ ก.ธ.จ. 
 

ยุติเรื่อง มอบหมายกรรมการ 
ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม 

กรณีเป็นเรื่องทุจรติ / ประพฤติมชิอบ 
แจ้งหน่วยงาน เช่น ส านักงาน ป.ป.ช. 

ส านักงาน ป.ป.ท. สตง. DSI. 

กรณีหน่วยงานด าเนินการ 
ตามข้อเสนอแนะ และแจ้งผล 
การด าเนินการให้ ก.ธ.จ. ทราบ 

กรณีหน่วยงานละเลย 
ไม่ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 

ของ ก.ธ.จ. ภายใน 30 วัน 

ก.ธ.จ. รับทราบผลการด าเนินการแล้ว 
ให้กรรมการฯ เจ้าของเรื่องน าเรื่องไปตรวจสอบ 

เพื่อเป็นการยืนยันผล 

กรณีเป็นเรื่องร้องเรยีน แจ้งผลการตรวจสอบ 
ข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องทราบ 

ฝ่ายเลขานุการสรุปผลการสอดส่อง 
และแจ้งให้ ส.ก.ธ.จ. ทราบเพื่อจัดท ารายงานต่อไป 

ประธานมีหนังสือแจ้งให้ 
ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี เพื่อรายงานต่อรัฐมนตร ี

เจ้าสังกัดด าเนินการต่อไป 
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๒. ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
 ๒.๑ อ านาจหน้าที่ 
 อ านาจหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน
ป.ป.ช.) 
 ส านักงาน ป.ป.ช. มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ และให้มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  ๑. รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ ป.ป.ช.  
 ๒. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
 ๓. ศึกษาและสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการทุจริตในวงราชการและ
การเมือง  
 ๔. ปฏิบัติตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย 
 ๕. เสนองบประมาณรายจ่ายตามมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ต่อคณะรัฐมนตรี  เพ่ือจัดสรรเป็นเงิน
อุดหนุนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และส านักงาน ป.ป.ช.   

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) 
ก. อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบัญญัติให้คณะกรรมการ  

ป.ป.ช. มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
 (๑) ไต่สวนข้อเท็จจริงและสรุปส านวนพร้อมทั้งท าความเห็นเสนอต่อวุฒิสภา กรณีมีการร้องขอให้ 
ถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา 
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด อัยการสูงสุด ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการ  
การเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน รองประธานศาลฎีกา 
รองประธานศาลปกครองสูงสุด  หัวหน้าส านักตุลาการทหาร รองอัยการสูงสุด  ผู้พิพากษาหรือตุลาการ  
พนักงานอัยการตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศก าหนด และผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูงหรือผู้ด ารงต าแหน่ง
ระดับอ่ืนทีเ่ทียบเท่า ออกจากต าแหน่ง  
 (๒) ไต่สวนข้อเท็จจริงและสรุปส านวนพร้อมทั้งท าความเห็นเพ่ือส่งไปยังอัยการสูงสุดเพ่ือฟ้องคดี  
ต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองตามหมวด ๖ การด าเนินคดีอาญาผู้ด ารงต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือข้าราชการการเมืองอ่ืน ร่ ารวยผิดปกติ 
กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่
หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่น 

(๓) ไต่สวนและวินิจฉัยว่าผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองอ่ืนซึ่งมิใช่บุคคลตาม (๒) หรือเจ้าหน้าที ่
ของรัฐร่ ารวยผิดปกติเพ่ือร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
 (๔) ไต่สวนและวินิจฉัยว่าผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองอ่ืนซึ่งมิใช่บุคคลตาม (๒) หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงหรือข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่งตั้งแต่ผู้อ านวยการกองร่ ารวยผิดปกติ กระท าความผิด
ฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ ราชการหรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่  
ในการยุติธรรมหรือความผิดที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือข้าราชการในระดับต่ ากว่า
ที่ร่วมกระท าความผิดกับผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว หรือกับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือที่กระท าความผิดใน 
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ลักษณะที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควรด าเนินการด้วย ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด โดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา 

(๕) ไต่สวนและวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ หรือ
บุคคลใด กระท าความผิดตามมาตรา ๑๒๓/๒ มาตรา ๑๒๓/๓ มาตรา ๑๒๓/๔ และมาตรา ๑๒๓/๕ 

(๖) ไต่สวนและวินิจฉัยการกระท าความผิดที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งได้กระท า
ลงนอกราชอาณาจักรไทย ทั้งนี้ การประสานความร่วมมือเพื่อประโยชน์แห่งการไต่สวนและวินิจฉัยให้ เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

(๗) ด าเนินการตามค าร้องขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศในคดีทุจริตที่ผู้ประสานงานกลางตาม
กฎหมายว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญาส่งให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ด าเนินการ  
หรือพิจารณาให้ความช่วยเหลือกับต่างประเทศในคดีทุจริตซึ่งมิใช่ค าร้องขอความช่วยเหลือตามกฎหมาย  
ว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา 

(๘) ก ำหนดต ำแหน่ งของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่จะต้องยื่นบัญชีแสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนี้สิน 
ตำมบทบัญญัติกฎหมำยป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

(๙) ตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริง รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินของ
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน  
ตามหมวด ๓ การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน 

(๑๐) ก ำกับดูแลคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง 
(๑๑) ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรเปิดเผยบัญชีแสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสำร

ประกอบของผู้ด ำรงต ำแหน่งนำยกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร และสมำชิกวุฒิสภำ  
และเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 

(๑๒) ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรกำรยื่นบัญชีแสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ด ำรงต ำแหน่ง
ทำงกำรเมือง ผู้บริหำรท้องถิ่นและสมำชิกสภำท้องถิ่น และเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่มีหน้ำที่ยื่นบัญชีแสดงรำยกำร
ทรัพย์สินและหนี้สินตำมหมวด ๓ กำรตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน 

(๑๓) รำยงำนผลกำรตรวจสอบและผลกำรปฏิบัติหน้ำที่พร้อมข้อสั งเกตต่อคณะรัฐมนตรี 
สภำผู้แทนรำษฎรและวุฒิสภำทุกปี ทั้งนี้  ให้ประกำศรำยงำนดังกล่ำวในรำชกิจจำนุเบกษำและเปิดเผย  
ต่อสำธำรณะด้วย 
 (๑๔) เสนอมาตรการ ความเห็น และข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี รัฐสภา ศาล หรือคณะกรรมการ  
ตรวจเงินแผ่นดิน เพ่ือให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติราชการ หรือวางแผนงานโครงการของส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อหน้าที่ การกระท าความผิดต่อ
ต าแหน่งหน้าที่ราชการ หรือการกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม 
 (๑๕) ด าเนินการส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอให้ศาลมีค าสั่งหรือค าพิพากษาให้ยกเลิกหรือ
เพิกถอนสิทธิหรือเอกสารสิทธิที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้อนุมัติหรืออนุญาตให้สิทธิประโยชน์หรือออกเอกสารสิทธิ  
แก่บุคคลใดไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ทางราชการ 
 (๑๖) ด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริตและเสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต 
รวมทั้งด าเนินการให้ประชาชนหรือกลุ่มบุคคลมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 (๑๗) ด าเนินการเกี่ยวกับด้านการต่างประเทศโดยเป็นศูนย์กลางความร่วมมือระหว่างประเทศ 
เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามพันธกรณีและข้อตกลงระหว่าง
ประเทศในการต่อต้านการทุจริต 



คู่มือการปฏิบัติงานร่วมกันในการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ (MOU) 

 
๕๗ 

 
 (๑๘) ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งเลขาธิการ 
 (๑๙) แต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 (๒๐) ด าเนินการอ่ืนตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้บัญญัติหรือกฎหมายอ่ืนก าหนดให้
เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.  ได้แก่ 
 (๒๐.๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒   
 (๒๐.๒) พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒  
 (๒๐.๓) พระราชบัญญัติการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๓  

ข. อ านาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม  

การทุจริต ยังบัญญัติให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.  มีอ านาจดังต่อไปนี้ 
(๑) มีค าสั่งให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือ

ราชการส่ วนท้ องถิ่ น ปฏิบั ติ การทั้ งหลายอันจ าเป็ นแก่การปฏิ บั ติหน้ าที่ ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.  
หรือเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่ เกี่ยวข้องจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยค าหรือให้ถ้อยค า 
เพ่ือประโยชน์แห่งการไต่สวนข้อเท็จจริง 

(๒) ด าเนิ นการขอให้ ศาลที่ มี เขตอ านาจออกหมายเพ่ื อเข้ าไปในเคหสถาน สถานที่ ท าการ 
หรือสถานที่ อ่ืนใด รวมทั้งยานพาหนะของบุคคลใดๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก 
หรือในระหว่างเวลาที่มีการประกอบกิจการเพ่ือตรวจสอบ ค้น ยึด หรืออายัด เอกสาร ทรัพย์สิน หรือพยานหลักฐาน
อ่ืนใดซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ไต่สวนข้อเท็จจริง และหากยั งด าเนินการไม่แล้วเสร็จในเวลาดังกล่าวให้สามารถ
ด าเนินการต่อไปได้จนกว่าจะแล้วเสร็จ 

(๓) มีหนังสือขอให้หน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ รำชกำรส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงำน
เอกชนด ำเนินกำรเพ่ือประโยชน์แห่งกำรปฏิบัติหน้ำที่  กำรไต่สวนข้อเท็จจริง หรือกำรวินิจฉัยชี้ ขำด 
ของคณะกรรมกำร ป.ป.ช. 

(๔) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ โดยท าข้อตกลงกับหัวหน้าหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อมอบหมายเจ้าหน้าที่
ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน หรือเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความจ าเป็น ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามระเบียบ 
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

(๕) วำงระเบียบเกี่ ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีกำรจ่ ำยค่ำเบี้ ยเลี้ ยง ค่ ำเดินทำงและค่ำตอบแทน 
ของพยำนบุคคล และเกี่ยวกับกำรปฏิบัติหน้ ำที่ ของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่หรือเรื่องอ่ืนใดเพ่ือปฏิบัติกำร 
ตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

(๖) วำงระเบียบเกี่ยวกับกำรจ่ำยเงินสินบนตำมมำตรำ ๓๐ 
(๗) ในกำรด ำเนิ นคดีอำญำกับเจ้ ำหน้ ำที่ ของรัฐตำมพระรำชบัญญั ติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  

ให้คณะกรรมกำร ป.ป.ช. มีอ ำนำจดังต่อไปนี้ 
 (๗.๑) แสวงหำข้อเท็จจริงและรวบรวมพยำนหลักฐำนเพ่ือที่จะทรำบข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์ควำมผิด

และเพ่ือจะเอำตัวผู้กระท ำผิดมำฟ้องลงโทษ 
 (๗.๒) ด ำเนิ นกำรขอให้ ศำลที่ มี เขตอ ำนำจออกหมำยเพ่ื อให้ มี กำรจั บและควบคุ มตั ว 

ผู้ถูกกล่ำวหำซึ่งระหว่ำงกำรไต่สวนข้อเท็จจริงปรำกฏว่ำเป็นผู้กระท ำควำมผิดหรือเป็นผู้ซึ่งคณะกรรมกำร ป.ป.ช.  
ได้มีมติว่ำข้อกล่ำวหำมีมูล เพ่ือส่งตัวไปยังอัยกำรสูงสุดเพ่ือด ำเนินกำรต่อไป 



คู่มือการปฏิบัติงานร่วมกันในการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ (MOU) 

 
๕๘ 

 
(๘) ตรวจสอบธุรกรรมทำงกำรเงินหรือกำรได้มำซึ่งทรัพย์สินและหนี้สินนั้นได้ เพ่ือร้องขอให้ทรัพย์สินนั้น

ตกเป็นของแผ่นดิน 
(๙) ฟ้องคดีหรือแต่งตั้งทนายความให้ฟ้องคดีแทนต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทาง

การเมือง หรือศาลที่มีเขตอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีแล้วแต่กรณี ดังนี้  
 (๙.๑) ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. และอัยการสูงสุดได้แต่งตั้ง คณะท างานขึ้นพิจารณาแล้ว  

ไม่อาจหาข้อยุติเกี่ยวกับการด าเนินคดีได้  
 (๙.๒) ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาเป็นอัยการสูงสุด  
(๑๐)  มีอ ำนำจส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชำของผู้ถูกกล่ำวหำสั่งพักรำชกำรหรือ พักงำน  เพ่ือรอฟังผล 

กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร ป.ป.ช. ในกรณีที่ผู้ถูกกล่ำวหำอำจจะก่อให้เกิดควำมเสียหำยให้แก่ทำงรำชกำร
หรือเป็นอุปสรรคในกำรไต่สวนข้อเท็จจริง 

(๑๑)  จัดท ำหลักเกณฑ์และวิธีกำรจัดท ำและแสดงบัญชีรำยกำรรับจ่ำยโครงกำรที่บุคคลหรือ 
นิติบุคคลเป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนของรัฐ รวมถึงกำรตรวจสอบหรือไต่สวนข้อเท็จจริง กรณีคู่สัญญำใด
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐหรือแสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยไม่ถูกต้องครบถ้วน  
ในสำระส ำคัญ หรือกรณีมีควำมจ ำเป็นจะต้องตรวจสอบธุรกรรมทำงกำรเงินหรือกำรช ำระภำษีเงินได้บุคคล
ธรรมดำหรือนิติบุคคล โดยกำรประสำนหรือสั่งให้หน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้องรับเรื่องดังกล่ำวไปด ำเนินกำร  
ตำมอ ำนำจหน้ำที่ แล้วให้หน่วยงำนของรัฐนั้นรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรให้คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ทรำบ 

ค. อ านาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามกฎหมายอ่ืน  
๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของด ารงต าแหน่งทางการเมือง  

พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจ ฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง ในกรณีที่คณะท างานไม่อาจหาข้อยุติเกี่ยวกับการฟ้องคดีได้ภายในก าหนดระยะเวลา ๑๔ วัน นับแต่
วันตั้งคณะท างาน 

๒. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ ในกรณี
ที่มีพฤติการณ์ปรากฏแก่คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือมีการกล่าวหาร้องเรียนว่าการด าเนินการซื้อ การจ้าง  
การแลกเปลี่ยน การเช่า การจ าหน่ายทรัพย์สิน การได้รับสัมปทาน หรือการได้รับสิทธิใดๆ  ของหน่วยงาน 
ของรัฐครั้งใด มีการกระท าอันเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงาน
ของรัฐ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจ ดังนี้ 

 (๑) แสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน เพ่ือที่จะทราบข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์ความผิด
และเพ่ือเอาตัวผู้กระท าผิดมาฟ้องลงโทษ  

 (๒) มีค าสั่งให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างหน่วยงานของรัฐปฏิบัติการทั้งหลาย อันจ าเป็นแก่ 
การรวบรวมพยานหลักฐานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง จากบุคคลใด 
หรือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยค าเพ่ือประโยชน์ในการสอบสวน 

 (๓) ด าเนินการขอให้ศาลที่มีเขตอ านาจออกหมายเพ่ือเข้าไปในเคหสถาน สถานที่ท าการ หรือ 
สถานที่อ่ืนใด รวมทั้งยานพาหนะของบุคคลใดๆ ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก หรือในระหว่าง
เวลาที่มีการประกอบกิจการเพ่ือตรวจสอบ ค้น ยึด หรืออายัดเอกสาร ทรัพย์สิน หรือพยาน หลักฐานอ่ืนใด  
ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องที่ ท าการไต่สวนข้อเท็จจริง และหากด าเนินการไม่แล้วเสร็จในเวลาดังกล่าวให้สามารถ
ด าเนินการต่อไปได้จนกว่าจะแล้วเสร็จ  
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 (๔) ด าเนินการขอให้ศาลที่มีเขตอ านาจออกหมาย เพ่ือให้มีการจับและควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหา  

ซึ่งระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริงปรากฏว่าเป็นผู้กระท าความผิด หรือเป็นผู้ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติว่า
ข้อกล่าวหามีมูล เพ่ือส่งตัวไปยังส านักงานอัยการสูงสุด เพ่ือด าเนินการต่อไป 

 (๕) ขอให้เจ้าพนักงานต ารวจหรือพนักงานสอบสวนด าเนินการตามหมายของศาลที่ออกตาม (๓) หรือ (๔) 
 (๖) ก าหนดระเบียบโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับการสืบสวนและสอบสวน 

การกระท าผิดตามพระราชบัญญัตินี้ และการประสานงานในการด าเนินคดีระหว่างคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
พนักงานสอบสวน และพนักงานอัยการ 

  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้ประธานกรรมการ และกรรมการ ป.ป.ช.  
เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจชั้นผู้ ใหญ่  และมีอ านาจหน้าที่ เช่นเดียวกับพนักงานสอบสวน  
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และเพ่ือประโยชน์ในการสอบสวนให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.  
มีอ านาจแต่งตั้งอนุกรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้  
ในกรณีเช่นว่านี้ให้อนุกรรมการหรือ พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานสอบสวนตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

  ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่งรายงานการสอบสวนให้ส านักงานอัยการสูงสุดด าเนินคดี
ต่อไป การด าเนินการเกี่ยวกับการสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องของพนักงานอัยการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจา รณา
ความอาญา ให้ถือว่าบทบัญญัติที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวน ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 
หรือผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

๓. พระราชบัญญัติการจัดการหุ้นส่วนหรือหุ้นของรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๓ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.  
มีอ านาจดังนี้  

 ด าเนินการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือให้การจัดการหุ้นส่วนหรือหุ้นของรัฐมนตรี เป็นไปตามบทบัญญัติ
ของกฎหมาย โดยก าหนดประเภทของนิติบุคคลที่จะจัดการหุ้น ก าหนดแบบสัญญาจัดการหุ้นส่วนหรือหุ้นของ
รัฐมนตรี 

๒.๒ กระบวนการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
  กระบวนการและขั้นตอนการไต่สวนข้อเท็จจริงเรื่องกล่าวหาร้องเรียนต่าง ๆ  ที่อยู่ระหว่างการ 
ไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. แยกเป็น ๒ ส่วน คือ 

  ส่วนที่ ๑ เป็นกระบวนการและข้ันตอนการไต่สวนข้อเท็จจริง ซึ่งมี ๒ ลักษณะ คือ 
     ๑) กระบวนการและข้ันตอนการไต่สวนข้อเท็จจริงเรื่องกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทุจริต
ต่อหน้าที่ หรือกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ 
    ๒) กระบวนการและขั้นตอนการไต่สวนข้อเท็จจริงเรื่องกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ร่ ารวยผิดปกติ  โดยกระบวนการและขั้นตอนการไต่สวนข้อเท็จจริงแต่ละลักษณะจะแบ่งออกเป็น ๓ รูปแบบ คือ 
    (๑) กระบวนการและขั้นตอนการไต่สวนข้อเท็จจริง โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช.  
ทั้งคณะเป็นองค์คณะในการไต่สวน ใช้ส าหรับเรื่องกล่าวหาร้องเรียน หรือกรณีที่มีการร้องขอให้ถอดถอน 
นักการเมือง หรือผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูง  
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     (๒) กระบวนการและขั้นตอนการไต่สวนข้อเท็จจริง โดยคณะอนุกรรมการไต่สวน 
ใช้ส าหรับเรื่องกล่าวหาร้องเรียนนักการเมือง หรือผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูงที่มีความส าคัญรองลงมาจากรูปแบบ
ที่ ๑ รวมทั้งใช้ส าหรับเรื่องที่มีความยุ่งยากสลับซับซ้อน หรือที่จ าเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาร่วมใน
การไต่สวนด้วย 
     (๓) กระบวนการและขั้นตอนการไต่สวนข้อเท็จจริง โดยพนักงานไต่สวน ใช้ส าหรับ
เรื่องกล่าวหาร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐทั่วๆ ไป ที่ไม่มีความยุ่งยากซับซ้อนมากนัก 

  ส่วนที่ ๒ เป็นรายละเอียดของเรื่องกล่าวหาร้องเรียนต่าง ๆ ที่อยู่ระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริง
ทั้งหมด ประกอบด้วย เลขที่รับเรื่อง วันที่รับเรื่อง เลขท่ีเรื่อง ชื่อ ต าแหน่ง สังกัดของ ผู้ถูกกล่าวหา พฤติการณ์
ตามข้อกล่าวหา และข้ันตอนการด าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงที่ได้ด าเนินการมาแล้วจนถึงปัจจุบัน 

๒.๓ ค าแนะน าการท าหนังสือร้องเรียนต่อส านักงาน ป.ป.ช.  
  ๑. หนังสือท าถึง "เรียน เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช." หรือ "ตู้ ปณ. ๑๐๐ เขตดุสิต กทม. 
๑๐๓๐๐" หรือเข้าร้องทุกข์ กล่าวโทษ ต่อพนักงานสอบสวน ณ สถานีต ารวจในเขตอ านาจสอบสวน   
โดยพนักงานสอบสวนจะส่งเรื่องไปยังส านักงาน ป.ป.ช. เพื่อด าเนินการต่อไป 
  ๒. ให้มีรายละเอียดการร้องเรียน ดังนี้ 

   ๒.๑ ชื่อ - สกุล ที่อยู่ และ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้กล่าวหา 
  ๒.๒ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง สังกัด ของผู้ถูกกล่าวหา 
  ๒.๓ ระบุข้อกล่าวหาการกระท าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ การกระท าความผิดต่อต าแหน่ง

หน้าที่ ราชการ การกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม ร่ ารวยผิดปกติ หรือ มีทรัพย์สินเพ่ิมขึ้น 
ผิดปกต ิ
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  ๒.๔  บรรยายการกระท าความผิดอย่างละเอียดตามหัวข้อ ดังนี้  
  ๒.๔.๑ กรณีกล่าวหากระท าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ กระท าความผิดต่อต าแหน่ง

หน้าที่ ราชการ หรือ กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม 
     ก. การกระท าความผิดเกิดขึ้นเม่ือใด 
         ข. มีข้ันตอนหรือรายละเอียดการกระท าความผิดอย่างไร  
             ค. มีพยานบุคคลรู้เห็นเหตุการณ์ หรือไม่ (ถ้าไม่สามารถน ามาได้ให้ระบุว่าใครเป็น 

ผู้เก็บรักษาไว้)  
   ง. ในเรื่องนี้ได้ร้องเรียนต่อหน่วยงานใด หรือยื่นฟ้องต่อศาลใด เมื่อใด และผลเป็น 

ประการใด 
 
  ๒.๔.๒ กรณีกล่าวหาว่าร่ ารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 

 ก. ฐานะเดิมของผู้ถูกกล่าวหา และภริยาหรือสามีรวมทั้งบิดามารดาของทั้งสองฝ่าย
เป็นอย่างไร 

 ข. ผู้ถูกกล่าวหา และภริยาหรือสามี มีอาชีพอ่ืน ๆ หรือไม่ ถ้ามีอาชีพอ่ืน  แล้วมี
รายได้มากน้อย เพียงใด 

 ค. ทรัพย์สินที่จะแสดงให้เห็นว่าร่ ารวยผิดปกติฯ มีอะไรบ้าง เช่น 
   - บ้าน มีจ านวนกี่หลัง,ตั้งอยู่ที่ใด (เลขท่ีบ้าน ถนน/ซอย ต าบล/แขวง อ าเภอ/

เขตจังหวัด), ซื้อเมื่อใด และราคาขณะซื้อเท่าใด  
  - ที่ดิน มีจ านวนกี่แปลง, ตั้งอยู่ที่ใด (เช่นเดียวกับหัวข้อที่ตั้งของบ้าน), ซื้อเมื่อใด 

และราคาขณะซื้อเท่าใด 
  - รถยนต์ มีจ านวนกี่คัน, ยี่ห้อ, รุ่น, สี, หมายเลขทะเบียน,ซื้อเมื่อใด จากใคร 

และราคาขณะ ซื้อเท่าใด  
   - มีเงินฝากที่ธนาคารใด สาขาใด  
  -  ทรัพย์สินอื่น ๆ  

  ๓. ลงลายมือชื่อและเขียนชื่อ - สกุล ด้วยตัวบรรจง พร้อมแจ้งที่อยู่ของผู้กล่าวหาให้ชัดเจน  
หากต้องการให้ส านักงาน ป.ป.ช. ปกปิดชื่อ - สกุล และที่อยู่  ให้ระบุชัดเจนด้วย ส่วนกรณีที่ไม่เปิดเผย  
ชื่อ - สกุลจริงถือว่าเป็นบัตรสนเท่ห์ ให้ส่งแบบไปรษณีย์ตอบรับ (เพ่ือจะได้รับทราบว่าหนังสือ ร้องเรียนส่งถึง 
ป.ป.ช. แล้ว) เพราะ ส านักงาน ป.ป.ช. จะติดต่อกับผู้ร้องเรียนโดยตรงกับผู้ร้องเรียนที่แจ้งชื่อ - สกุล และที่อยู่ 
เท่านั้น 

หมายเหตุ หากกล่าวหาผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองจะต้องระบุ ชื่อ - นามสกุล และลงลายมือชื่อผู้กล่าวหา
โดยเฉพาะผู้กล่าวหาจะต้องเป็นผู้รับได้รับความเสียหายโดยตรงจากการกระท านั้น  สถานที่ส่งหนังสือร้องเรียน 
ส านักงาน ป.ป.ช. เลขท่ี ๓๖๑ ถนนนนทบุรี - สนามบินน้ า ต าบลท่าทราย อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 
๑๑๐๐๐  โทรศัพท์ : ๐ ๒๕๒๘ ๔๘๐๐ – ๔๙ 

  ในการร้องเรียนควรมีรายละเอียดให้ครบถ้วนตามท่ีกฎหมายก าหนด เช่น 
   ๑. ชื่อและท่ีอยู่ของผู้กล่าวหา 
   ๒. ชื่อหรือต าแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา 
   ๓. ข้อกล่าวหาการกระท าความผิด 
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   ๔. บรรยายพฤติการณ์การกระท าความผิดตามข้อกล่าวหาอย่างละเอียด  เพ่ือให้ทราบถึง  
วันเวลาที่กระท าความผิด รายละเอียดการกระท าความผิด พร้อมระบุพยานหลักฐานหรืออ้างพยานหลักฐานที่
สามารถยืนยันหรือสนับสนุนการกล่าวหาร้องเรียนว่ามีอะไรบ้าง มีพยานบุคคลที่รู้เห็นเหตุการณ์ หรือไม่  
เป็นผู้ใด อย่างไร ในเรื่องนี้ได้กล่าวหาร้องเรียนไปหน่วยงานใดหรือไม่ และเป็นผลประการใด 
   ๕. ควรป้อนข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ - สกุล หมายเลขประจ าตัวประชาชน ที่อยู่ โทรศัพท์ และอีเมล  
(e-mail) ของผู้กล่าวหาที่สามารถติดต่อได้ให้ชัดเจน เพ่ือประโยชน์ในการติดต่อกลับเพ่ือยืนยันการกล่าวหา
ร้องเรียน ขอทราบข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมให้ชัดเจนสามารถด าเนินการต่อไปได้ หรือเพ่ือรายงานผลให้ท่านทราบ 
ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างท่ีสุด กรณทีี่ไม่เปิดเผยชื่อ - สกุลจริงถือว่าเป็น "บัตรสนเท่ห์" ซึ่งหาก
ไม่ระบุพยานหลักฐานชัดเจนเพียงพอที่จะด าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงได้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจไม่รับหรือ
ยกเรื่องร้องเรียนดังกล่าวขึ้นพิจารณาได ้
     ๖. กรุณาลงทะเบียนเป็นผู้กล่าวหา เพ่ือประโยชน์ในการติดต่อกลับเพ่ือยืนยันการกล่าวหา  
หรือขอทราบข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมให้ชัดเจนขึ้น หรือเพ่ือรายงานผลให้ท่านทราบ  หรือเพ่ือประโยชน์ในการ
ติดตามเรื่องที่ท่านกล่าวหาร้องเรียน  ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับอย่างที่สุด เพ่ือร้องเรียน 
ของผู้ร้องเรียน และการแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไป 
     ๗. ถ้าหากท่านไม่ประสงค์จะให้ติดต่อกลับหรือไม่ต้องการเปิดเผย ก็จะไม่กรอกข้อมูลตามข้อ ๕ 
ดังกล่าว หรือหากท่านจะกรอกข้อมูลตามข้อ ๕ และประสงค์ที่จะให้ส านักงาน ป.ป.ช. ปกปิดตามข้อ ๕ ก็โปรด
ระบุให้ชัดเจนด้วย 
 
๓. ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
     ๓.๑ อ านาจหน้าที่ 
  ๑. มาตรา ๓๙ ตรวจสอบการเงินแผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจ
เงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒  
   (ก) ตรวจสอบการรับจ่าย การเก็บรักษา และการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินอ่ืนของหน่วยรับตรวจ
หรือที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ และแสดงความเห็นว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
และมติคณะรัฐมนตรีหรือไม่ และอาจตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน การใช้จ่ายทรัพย์สินอ่ืน หรือการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามแผนงาน งานหรือโครงการของหน่วยรับตรวจ และแสดงความเห็นว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป็นไปโดย
ประหยัด ได้ผลตามเป้าหมายและมีผลคุ้มค่าหรือไม่  
    ในกรณีหน่วยรับตรวจเป็นหน่วยรับตรวจตามมาตรา ๔(๔) หรือ (๕) ให้แสดงความเห็น 
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปด้วย 
   (ข) ตรวจสอบบัญชีและรายงานการรับจ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ และงบแสดงฐานะการเงิน
แผ่นดินประจ าปีงบประมาณ และแสดงความเห็นว่าเป็นไปตามกฎหมายและตามความเป็นจริงหรือไม่  
   (ค) ตรวจสอบบัญชีทุนส ารองเงินตราประจ าปี และแสดงความเห็นว่าเป็นไปตามกฎหมาย 
และตามความเป็นจริงหรือไม่  
   (ง) ศึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับแผนงาน งาน โครงการ ที่จะมีผลกระทบต่อการจัดท า
งบประมาณ 
   (จ) ตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อ่ืนของหน่วยรับตรวจ  
และแสดงความเห็นว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีหรือไม่ ในกรณีนี้ให้มี 
 



คู่มือการปฏิบัติงานร่วมกันในการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ (MOU) 

 
๖๓ 

 
อ านาจตรวจสอบการประเมินภาษีอากร การจัดเก็บค่าธรรมเนียม และรายได้อ่ืนที่หน่วยรับตรวจจัดเก็บด้วย
และหน่วยรับตรวจต้องเปิดเผยข้อมูลที่ได้มาจากผู้เสียภาษีอากร ผู้ช าระค่าธรรมเนียมหรือเงินอ่ืนใดให้แก่
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามที่ร้องขอด้วย และให้ถือว่าการให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นการกระท าที่ชอบด้วย
กฎหมาย  
 ๒. มาตรา ๔๐ ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินราชการลับหรือเงินที่มีลักษณะคล้ายกับเงินราชการลับ 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒  
 ๓. มาตรา ๔๒ ผู้ว่าการและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ มีอ านาจตรวจสอบเงินและทรัพย์สินอ่ืน บัญชี 
ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานในการใช้จ่าย และหลักฐานอ่ืนที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ และ
ให้มีอ านาจดังต่อไปนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
   (๑)  เรียกผู้รับตรวจหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจมาเพ่ือสอบสวน หรือสั่งให้ผู้รับตรวจหรือ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจส่งมอบบัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานอ่ืนบรรดาที่หน่วยรับตรวจจัดท าขึ้น
หรือมีไว้ในครอบครอง 
   (๒)  อายัดเงินและทรัพย์สิน บัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานอ่ืนที่มีอยู่ในความรับผิดชอบ
ของหน่วยรับตรวจ 
   (๓)  เรียกบุคคลใดๆ มาให้การเป็นพยานเพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ หรือให้ส่งมอบบัญชี
ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวกับหรือสันนิษฐานว่าเกี่ยวกับหน่วยรับตรวจเพ่ือประกอบการ
พิจารณา 
    (๔)  มีอ านาจเข้าไปในสถานที่ใดๆ ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกหรือในเวลา 
ท าการเพื่อตรวจสอบ ค้น ยึด หรืออายัดบัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานอื่น หรืออายัดเงิน หรือทรัพย์สิน 
ที่เก่ียวกับหรือสันนิษฐานว่าเกี่ยวกับหน่วยรับตรวจเท่าที่จ าเป็น 
 ๔. ส านักตรวจสอบพิเศษภาค ๑-๑๕ มีภารกิจ ดังนี้ 
  (๑) ตรวจสอบจัดซื้อจัดจ้างวงเงินเกิน ๕ ล้านบาท 
  (๒) ตรวจสอบสืบสวน 
  (๓) ตรวจสอบด าเนินงาน 
 ๕. ส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด ๗๖ จังหวัด มีภารกิจ ดังนี้ 
  (๑) ตรวจสอบจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน ไม่เกิน ๕ ล้านบาท 
  (๒) ตรวจสอบงบการเงิน การเงินทั่วไป 
  (๓) ตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ 

 ๓.๒ ข้อบังคับในการรับเรื่องไว้ตรวจสอบ 
  ประเภทของเรื่องที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินรับไว้เพ่ือพิจารณาตรวจสอบสืบสวนตามข้อบังคับ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการตรวจสอบสืบสวน พ.ศ. ๒๕๔๒ มีดังต่อไปนี้ 

 (๑)  เรื่องท่ีสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือคณะรัฐมนตรีขอความร่วมมือให้ตรวจสอบ 
 (๒)  เรื่องท่ีผู้ว่าการสั่งการให้ตรวจสอบสืบสวนเป็นกรณีพิเศษ 
 (๓)  เรื่องท่ีมีผู้ร้องเรียนเป็นหนังสือ ทางโทรศัพท์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่ออ่ืน 
 (๔)  เรื่องท่ีมีผู้ร้องเรียนด้วยตนเอง 
 (๕)  เรื่องท่ีมาจากการตรวจสอบลักษณะอ่ืน 
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 (๖)  เรื่องที่ทราบข่าวจากหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ สื่อมวลชนอ่ืน หรือเรื่องที่ข้าราชการ ลูกจ้าง 

ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเสนอให้ตรวจสอบ  

 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับเรื่องไว้พิจารณาตรวจสอบ ตามข้อบังคับส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการตรวจสอบสืบสวน พ.ศ. ๒๕๔๒ มีดังต่อไปนี้ 
  (๑)  เป็นเรื่องที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 
 (๒)  เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่เกินสามปี นับแต่วันที่เกิดเหตุจนถึงวันที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ได้รับเรื่อง 
 (๓)  เป็นเรื่องที่ต้องระบุรายละเอียดดังนี้ 
  (ก) ชื่อเจ้าหน้าที่หน่วยรับตรวจผู้ถูกร้องเรียน หรือต าแหน่ง หรือชื่อหน่วยรับตรวจหรือสถานที่  
ที่มีการกระท าความผิด และ 
  (ข) ช่วงเวลาหรือพฤติการณ์ท่ีกระท าความผิด 
 (๔)  เป็นเรื่องที่ปรากฏข้อเท็จจริงที่คณะกรรมการไม่เคยพิจารณาและมีมติตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาก่อน 
 
๔. ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
 ๔.๑  บทบาท ภารกิจ และอ านาจหน้าที่ 
 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) มีบทบาท
รับผิดชอบในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ โดยเป็นศูนย์กลางประสานงานกับหน่วยงาน  
ของรัฐที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมทั้งก าหนดมาตรการต่าง ๆ เพ่ือให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต         
ในฝ่ายบริหารสามารถด าเนินการในลักษณะบูรณาการและมีประสิทธิภาพ 
 ส านักงาน ป.ป.ท. มีภารกิจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ โดยมีอ านาจ
หน้าที่สรุปได้ดังนี ้
 (๑) ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน การกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการหรือเกี่ยวข้องกับ  
การทุจริตในภาครัฐ หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการทุจริตในภาครัฐ หรือที่มีการร้องทุกข์
กล่าวโทษกับพนักงานสอบสวนเพ่ือให้ด าเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเนื่องมาจากการกระท าทุจริตในภาครัฐ 
หรือที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติส่งเรื่องให้ด าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง     
ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต      
มาตรา ๕๑ และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต     
ในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 (๒) ด าเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ         
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ซึ่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ           
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐขึ้น โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และมีเลขาธิการ
คณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 (๓) ด าเนินการแสวงหา รวบรวม และด าเนินการอ่ืนใด เพ่ือให้ ได้มาซึ่ งข้อ เท็ จจริงและ
พยานหลักฐานในการที่จะทราบรายละเอียดและพิสูจน์เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ รวมทั้งติดตาม เร่งรัดผล
การด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรายงานผลการปฏิบัติ พร้อมทั้งเสนอความเห็นให้คณะรักษา  
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ความสงบแห่งชาติทราบและพิจารณาอย่างต่อเนื่อง ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗  
ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
 (๔) อ านวยการและประสานการปฏิบัติ เร่งรัด ติดตาม ก ากับดูแลตรวจสอบและประเมินผล  
การด าเนินงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การแก้ไขปัญหา  
การทุจริตเป็นไปอย่างบูรณาการโดยมีเอกภาพชัดเจน ตามค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๒๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ 
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่อง จัดตั้งศูนย์อ านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ซึ่งมีรัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานกรรมการ มีหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบทุจริต  
เป็นกรรมการ และมีเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 ๔.๒ หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการรับเรื่องและส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่ 
 ส านักงาน ป.ป.ท. มีอ านาจหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน/กล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในภาครัฐ 
ทั้งเรื่องทุจริตต่อหน้าที่  คือ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในต าแหน่งหรือหน้าที่ หรือปฏิบัติ 
หรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจท าให้ผู้อ่ืนเชื่อว่ามีต าแหน่งหรือหน้าที่ทั้งที่ตนมิได้มีต าแหน่ง
หรือหน้าที่นั้น หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบส าหรับ
ตนเองหรือผู้อ่ืน หรือกระท าการอันเป็นความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่  
ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอ่ืน เช่น การทุจริตจัดซื้อ จัดจ้าง การเรียกรับเงิน
จากลูกจ้าง เพ่ือแลกกับการต่อสัญญาจ้าง เป็นต้น นอกจากนี้ ส านักงาน ป.ป.ท. มีอ านาจในการรับ และ
ตรวจสอบเรื่องที่เกี่ยวกับการประพฤติมิชอบ คือการใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย
ระเบียบ ค าสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีที่มุ่งหมายจะควบคุม ดูแล การรับ การเก็บรักษาการใช้เงิน หรือทรัพย์สิน
ของแผ่นดินอีกด้วย 
 ส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ส านักงาน ป.ป.ท. สามารถด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่ มี
พฤติการณ์กระท าทุจริตในภาครัฐ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ด ารงต าแหน่งต่ ากว่าผู้บริหารระดับสูงตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม รวมทั้งข้าราชการที่ด ารงต าแหน่งต่ ากว่าผู้อ านวยการระดับต้น ตามประกาศคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง ก าหนดต าแหน่งผู้อ านวยระดับต้น  หรือเทียบเท่าขึ้นไปตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๔ และตามประกาศฯ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๕ อาทิเช่น ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการพิเศษลงมา ข้าราชการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น C๘ ซึ่งไม่ได้ด ารงต าแหน่งตามประกาศฯ ลงมา ข้าราชการต ารวจผู้ด ารงต าแหน่ง 
พันต ารวจโทลงมา เป็นต้น 
 



 

 
๖๖ 

ขั้นตอนในการรับเรื่อง และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงาน ป.ป.ท. 

เร่ืองที่มี 
การกล่าวหา 

 

เร่ืองที่มีเหตุ
สงสัย 

 

เร่ืองที่รับจาก
พนักงานสอบสวน 

 

เร่ืองที่รับ 
จาก ป.ป.ช. 

 

เร่ืองที่รับ 
จาก ศอตช. 

ส านักงาน ป.ป.ท. 
ตรวจสอบข้อเท็จจริง 
ตามอ านาจหน้าทีแ่ละ 

เสนอคณะกรรมการ ป.ป.ท. 

ส านักงาน ป.ป.ท. 
ส่งเร่ืองให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ตรวจสอบข้อเท็จจริง  
ตามค าสั่ง คสช.๖๙/๒๕๕๗ 

ศอตช. มอบหมาย  
DSI /ป.ป.ท. /ป.ป.ส. /CIFS /ป.ป.ง.
และหน่วยงานใน ศอตช. บูรณาการ

ตรวจสอบพิเศษ 
 

รายงานผลต่อ 
ศอตช. 

กรณีเป็นการกระท า
ทุจริตในภาครัฐหรือ
กระท าผิดวินยัอยา่ง

ร้ายแรงเสนอ 
คณะกรรมการ ป.ป.ท.  

พิจารณา หรือส่งเร่ืองให้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ด าเนินการตามอ านาจ

หน้าที่แล้วแต่กรณี 

หน่วยงานที่เกีย่วข้อง
แจ้งผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง และใช้

มาตรการทางปกครอง
ทางวินัย 

ให้ส านักงาน ป.ป.ท. 
ทราบ 

กรณีเป็นการกระท าทจุริตในภาครัฐ
หรือกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงเสนอ

คณะกรรมการ ป.ป.ท. หรือ  
ส่งเร่ืองให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่แลว้แต่
กรณี 

คณะกรรมการ ป.ป.ท. 
พิจารณา 

ส่งหน่วยงานต้นสังกัด
ลงโทษ 

อัยการ ศาล 
ชี้มูลผิด
อาญา 

ชี้มูลผิด
วินัย 

รับไว้ไต่สวน
ข้อเท็จจริง 

ไม่รับไว้ไต่สวน
ข้อเท็จจริง 

ทาง
ปกครอง 

ส่งหน่วยงานผู้ออกค าสั่ง
แก้ไข/เพิกถอนตาม 

มติคณะกรรมการ ป.ป.ท. 

ไม่มีมูล 

ส่งหน่วยงานอื่นด าเนินการ 
ตามอ านาจหน้าที ่
เช่น ป.ป.ช. สตช. 

แจ้งผู้ร้อง 

หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
แจ้งผลด าเนินการ 

ให้ส านักงาน ป.ป.ท.ทราบ 

แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาใช้มาตรการทางวินัย

และปกครอง 
ตามค าสั่ง คสช.  
ที่ ๖๙/๒๕๕๗ 
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๕. กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 ๕.๑ ภารกิจ และอ านาจหน้าที่ 
   กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีภารกิจเกี่ยวกับการป้องกัน การปราบปราม การสืบสวนและการสอบสวนคดี
ความผิดทางอาญาที่ต้องด าเนินการสืบสวนและสอบสวนโดยใช้วิธีการพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวน
คดีพิเศษโดยมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
   (๑) รับผิดชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
   (๒) ป้องกัน ปราบปราม สืบสวน และสอบสวนคดีพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ 
และตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการคดีพิเศษประกาศก าหนด หรือตามมติของคณะกรรมการคดีพิเศษ 
ตลอดจนปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอ่ืนอันเกี่ยวกับความผิดทาง
อาญาที่เป็นคดีพิเศษ 
   (๓) ศึกษา รวบรวม จัดระบบ และวิ เคราะห์ข้อมูลเพ่ือประโยชน์แก่การปฏิบัติ หน้าที่ของ
คณะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ และเพ่ือป้องกัน ปราบปราม สืบสวนและสอบสวน
คดีพิเศษ 
   (๔) จัดให้มีการศึกษา อบรม และพัฒนาระบบงานการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษการพัฒนา
ความรู้และการประเมินสมรรถภาพการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างของกรม และ
บุคลากรที่เก่ียวข้อง ไม่ว่าจะมีฐานะเป็นพนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือเจ้าหน้าที่คดีพิเศษหรือไม่ 
   (๕) ด าเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและระเบียบที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของกรมและงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
   (๖) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่รัฐมนตรี หรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
   การสืบสวนสอบสวนคดีความผิดทางอาญาที่เป็นคดีพิเศษที่ จะต้องด าเนินการสืบสวนสอบสวนตาม
พระราชบัญญัตกิารสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๒๑ ได้แก่ คดีความผิดทางอาญา ดังนี้ 
   ๑. คดีความผิดทางอาญาตามกฎหมายที่ก าหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีก าหนดเพ่ิมเติมในกฎกระทรวงโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการคดีพิเศษ ประกอบด้วย 
    (๑) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน 
    (๒) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า 
    (๓) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ 
    (๔) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิ จ 
เครดิตฟองซิเอร์ 
    (๕) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการเล่นแชร์ 
    (๖) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน 
    (๗) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ 
    (๘) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวม 
    (๙) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค 
    (๑๐) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า 
    (๑๑) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยเงินตรา 
    (๑๒) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่ งออกที่ผลิตใน 
ราชอาณาจักร 
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๖๘ 

 
    (๑๓) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน 
    (๑๔) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย 
    (๑๕) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด 
  (๑๖) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบกรามการฟอกเงิน 
  (๑๗) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
  (๑๘) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ 
  (๑๙) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน 
  (๒๐) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (๒๑) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร 
  (๒๒) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
  (๒๓) คดีความผิดตามประมวลรัษฎากร 
  (๒๔) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร 
  (๒๕) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต 
  (๒๖) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยสุรา 
  (๒๗) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยยาสูบ 
  (๒๘) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
  (๒๙) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
  (๓๐) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
  (๓๑) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยแร่ 
  (๓๒) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 
  (๓๓) คดีความผิดว่าด้วยเครื่องส าอาง 
  (๓๔) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
  (๓๕) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยยา 
  (๓๖) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร 

โดยทีค่ดีความผิดทางอาญาตามกฎหมายดังกล่าว จะต้องมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
  (ก) คดีความผิดทางอาญาที่มีความซับซ้อน จ าเป็นต้องใช้วิธีการสืบสวนสอบสวนและรวบรวม
พยานหลักฐานเป็นพิเศษ 
  (ข) คดีความผิดทางอาญาที่มีหรืออาจมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสงบเรียบร้อยและ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน ความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือระบบเศรษฐกิจหรือ
การคลังของประเทศ 
  (ค)  คดีความผิดทางอาญาที่มีลักษณะเป็นการกระท าความผิดข้ามชาติที่ส าคัญหรือเป็นการ
กระท าขององค์กรอาชญากรรม 
  (ง) คดีความผิดทางอาญาที่มีผู้ทรงอิทธิพลที่ส าคัญเป็นตัวการผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน 
  (จ) คดีความผิดทางอาญาที่มีพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่ซึ่งมิใช่พนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษหรือเจ้าหน้าที่คดีพิเศษเป็นผู้ต้องสงสัยเมื่อมีหลักฐานตามสมควรว่าน่าจะได้กระท าความผิด
อาญาหรือเป็นผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ต้องหา 

 ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตามรายละเอียดของลักษณะของการกระท าความผิดตามที่คณะกรรมการ 
คดีพิเศษได้ก าหนดได้อีกด้วย 
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 ๒. คดีความผิดทางอาญาอ่ืนนอกจาก ๑ ตามที่ คณะกรรมการคดีพิเศษ มีมติด้วยคะแนนเสียง 
ไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ 

 นอกจากนี้ ในคดีที่มีการกระท าอันเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทและบทใดบทหนึ่ง
จะต้องด าเนินการโดยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ หรือคดีที่มีการ
กระท าความผิดหลายเรื่องต่อเนื่องหรือเกี่ยวพันกัน และความผิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะต้องด าเนินการโดย
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ ก็ให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษมีอ านาจ
สืบสวนสอบสวนส าหรับความผิดบทอ่ืนหรือเรื่องอ่ืนด้วย และให้ถือว่าคดีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษ อีกท้ังบรรดาคดี
ใดที่ได้ท าการสอบสวนเสร็จแล้วโดยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ให้ถือว่าการสอบสวนนั้นเป็นการสอบสวนใน
คดีพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิ เศษ ทั้งนี้  ให้ใช้บังคับกับบุคคลที่เป็นตัวการ ผู้ใช้ หรือ
ผู้สนับสนุนการกระท าความผิดด้วย 

   ๕.๒   ขั้นตอนในการรับเรื่องและส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  ๑. ผู้ร้องทุกข์/กล่าวโทษ 
   ๑.๑  ประชาชนยื่นเรื่องทางไปรษณีย์ 
   ๑.๒  ประชาชนร้องด้วยวาจา 
   ๑.๓  หน่วยงานภายนอกส่งเรื่องมาให้ด าเนินการ 
   ๑.๔  ส านวนการสอบสวนถูกส่งมายังกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

     ๒.  การรับเรื่อง 
     ๒.๑  ส านักบริหารกลาง รับเรื่องในสารบบ 
     ๒.๒  ศูนย์บริหารคดีพิเศษตรวจสอบ ลงสารบบงานคดีพิเศษแจ้งผู้ร้อง หน่วยงานทราบ 
     ๒.๓  พิจารณาเสนอความเห็นไปยังอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพ่ือสั่งการ 
            ๒.๓.๑  ส่งหน่วยงานภายนอก 
            ๒.๓.๒  รับเรื่องไว้ด าเนินการ 

               ๒.๓.๓  เก็บไว้เป็นข้อมูล 
    ๓.  การด าเนินการ 
    ๓.๑  แต่งตั้งคณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริง 
    ๓.๒  แต่งตั้งคณะพนักงานสืบสวน 
    ๓.๓  แต่งตั้งคณะพนักงานสอบสวน  
    ๔.  การควบคุม 
    ๔.๑  รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง การสืบสวน และการสอบสวน ภายในวันที่ ๕ ของ

เดือนถัดไป 
    ๔.๒  ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน  ๓ เดือน 
    ๔.๓  การสืบสวนให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๖ เดือน 
    ๔.๔  การสอบสวนให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี  
    ๕.  ผลการด าเนินการ 
    ๕.๑  ยุติเรื่อง 
    ๕.๒  ส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
    ๕.๓  ส่งส านวนไปยังอัยการ 
    ๕.๔  แจ้งผู้ร้อง หน่วยงานที่ส่งเรื่องทราบ  
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๗๐ 
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  หลักเกณฑ์และแนวทางในการลงพ้ืนที่ร่วมกันเพ่ือสอดส่องหรือตรวจสอบแผนงาน/โครงการ หรือ
เรื่องร้องเรียนให้พิจารณา ดังนี้ 
  ๑. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการหรือเรื่องร้องเรียน 
   กรณี ก.ธ.จ. /หน่วยงานที่ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ (MOU) ไปสอดส่อง หรือตรวจสอบ 
หรือได้รับข้อมูลเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ หรือเรื่องร้องเรียน แล้วเห็นว่า อาจมีความไม่โปร่งใส ให้พิจารณาว่า 
แผนงาน/โครงการ หรือเรื่องร้องเรียนดังกล่าวอยู่ในอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานใด  และให้ประสานงานกับ
หน่วยงานนั้นเพ่ือนัดหมายในการลงพ้ืนที่ร่วมกัน ทั้งนี้  แผนงาน/โครงการ หรือเรื่องร้องเรียนดังกล่าวจะต้อง
เป็นเรื่องเข้าลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
   ๑.๑ เรื่องท่ีพิจารณาแล้วเห็นว่า มีความไม่โปร่งใส หรือมีกรณีทุจริตประพฤติมิชอบ 
   ๑.๒ เป็นเรื่องที่มีความส าคัญ 
   ๑.๓ ใช้งบประมาณในการด าเนินการสูง 
   ๑.๔ มีผลกระทบต่อประชาชนส่วนใหญ่  
   ๑.๕ เป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของสื่อมวลชน 
   ๑.๖ มีข้าราชการระดับสูงหรือกลุ่มผู้มีอิทธิพลเข้ามาร่วมในการกระท าผิด 
  ๒. แนวทางในการลงพื้นที่ร่วมกัน 
   ๒.๑ ในการลงพ้ืนที่ ให้หน่วยงานขออนุมัติการเดินทางกับหน่วยงานต้นสังกัด ส าหรับ ก.ธ.จ. 
ให้เสนอที่ประชุม ก.ธ.จ. เพ่ือพิจารณามีมติให้ลงพ้ืนที่ หรือให้เป็นอ านาจของประธาน ก.ธ.จ. ในการใช้ดุลพินิจ
เห็นชอบให้  ก .ธ .จ . ลงพ้ืนที่ ร่วมกับหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง และให้ที่ ประชุม  ก.ธ .จ . หรือประธาน  
ก.ธ.จ. พิจารณามอบหมายบุคคลในการลงพ้ืนที่ด้วย  
   ๒.๒ การนัดหมายเพ่ือลงพ้ืนที่ ให้ฝ่ายเลขานุการ ก.ธ.จ. (ผู้ช่วยเลขานุการ ก.ธ.จ. จากจังหวัด)
ประสานงานกับผู้ประสานงานระดับพ้ืนที่ของหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่โดยตรง เพ่ือนัดหมายลงพ้ืนที่ร่วมกัน  
แล้วน าเรียนที่ประชุม ก.ธ.จ. หรือประสานงานเป็นการภายในเพ่ือแจ้งให้ประธาน ก.ธ.จ. และกรรมการ  
ก.ธ.จ. ทราบ พร้อมทั้งจัดเตรียมข้อมูลแผนงาน/โครงการ หรือเรื่องร้อง เรียน และข้อมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
มอบให้ ก.ธ.จ. และผู้แทนหน่วยงานที่ร่วมลงพ้ืนที่เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการลงพ้ืนที่ต่อไป 
   ๒.๓ กรณีมีค่าใช้จ่ายในการลงพ้ืนที่ ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ลงพ้ืนที่เบิกจ่ายจากต้นสังกัด 
ส าหรับ ก.ธ.จ. ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณของ ก.ธ.จ. ที่โอนไปตั้งจ่ายที่จังหวัด ซึ่งการเบิกค่าใช้จ่ายใดๆ  
ในการลงพ้ืนที่ดังกล่าว ให้เป็นไปตามมติที่ประชุม ก.ธ.จ. และระเบียบของทางราชการ 
   ๒.๔ การจัดท ารายงานสรุปผลการสอดส่องหรือตรวจสอบแผนงาน/โครงการ หรือเรื่องร้องเรียน  
ให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายเลขานุการ ก.ธ.จ. ตามที่ประธาน ก.ธ.จ. มอบหมาย พิจารณาด าเนินการ แล้วให้เสนอ 
ที่ประชุม ก.ธ.จ. เพ่ือทราบ หรือพิจารณา 
ทั้งนี้ การลงพ้ืนที่ร่วมกันดังกล่าวให้อยู่ในดุลยพินิจของประธาน ก.ธ.จ. หรือ ก.ธ.จ. แต่ละคณะ และส านักงาน 
ป.ป.ช. ส านักงาน ป.ป.ท. ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในการพิจารณา 
ความจ าเป็น เหมาะสม สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน 
 

หลักเกณฑ์และแนวทางในการลงพื้นที่ร่วมกันเพ่ือสอดส่องหรือตรวจสอบ 
แผนงาน/โครงการ หรือเรื่องร้องเรียน 

ส่วนที่  
๓ 
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 ๑. การให้ค าแนะน าการปฏิบัติงานร่วมกันของหน่วยงานที่ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง  
  ในการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการปฏิบัติงานร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติ  
มิชอบ ให้ด าเนินการดังนี้ 
  ๑.๑ การแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานเกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ และอ านาจ
หน้าที่ของหน่วยงานในการปฏิบัติงานร่วมกันเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมทั้ง
กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
  ๑.๒ การให้ความรู้ และสร้างทักษะในการไปติดตาม สอดส่องหรือตรวจสอบแผนงาน/โครงการของ
หน่วยงานของรัฐ รวมทั้งเรื่องร้องเรียน ตลอดจนการสังเกตการณ์ในเรื่องต่างๆ ที่สงสัยว่ามีการกระท าความผิด
หรือมีความไม่โปร่งใสในการด าเนินการ 
  ๑.๓ การสร้างค่านิยม การปลูกจิตส านึก และการปรับทัศนคติของคนในสังคมให้ถูกต้องในเรื่องความ
ซื่อสัตย์สุจริตและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ 
  ๑.๔ สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการบังคับใช้กฎหมายของแต่ละหน่วยงานและการด าเนินงานตาม
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การแจ้งข้อมูลข่าวสาร
ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน การเสนอตัวเป็นพยาน เป็นต้น 
  ๑.๕ การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในวงกว้าง เพ่ือให้
ประชาชนรับทราบ และร่วมกันสอดส่องดูแลการด าเนินการตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 
 ๒. การประสานงานระหว่างหน่วยงาน 
  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ส านักงาน ป.ป.ช. ส านักงาน ป.ป.ท. ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน และกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้แต่งตั้งผู้ประสานงานระดับหน่วยงาน เพ่ือประสานข้อมูล ปรึกษาหารือ 
และประสานการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นเครือข่ายร่วมกัน เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงาน โดยก าหนดช่องทางในการติดต่อระหว่างหน่วยงานที่ชัดเจน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่องทางในการให้ค าแนะน าการปฏิบัติงาน 
การแจ้งข้อมูล หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 

ส่วนที่  
๔ 
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๗๓ 

 
  ๒.๑ ผู้ประสานงานระดับหน่วยงาน  
 
ล าดับ

ที ่
หน่วยงาน ชื่อ สกุล/ต าแหน่ง หมายเลขติดต่อ 

๑. ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี พันต ำรวจโท เธียรรัตน์  วิเชียรสรรค์ 
หัวหน้ำผู้ตรวจรำชกำรส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี 

๐ ๒๒๘๓ ๔๐๖๓ 

นำงชื่นชีวัน  ลิมป์ธีระกุล 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักตรวจรำชกำร 

๐ ๒๒๘๓ ๔๐๔๙ 

นำงสำวจันทร์วิไล  อยู่เจริญ 
ผู้อ ำนวยกำรส่วนบริหำรงำน
คณะกรรมกำรธรรมำภิบำลจังหวัด 

0 2283 4181 

๒. ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

นำยบุญแสง  ชีระภำกร 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำและส่งเสริม 
ธรรมำภิบำล 

๐ ๒๕๒๘ ๔๘๐๐ 
ต่อ ๗๑๑๑ - 

๗๑๑๔ 
นำงสำวจินตนำ  พลอยภัทรภิญโญ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักต้ำนทุจริตศึกษำ 

๓ ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน นำยภัทรชัย  ชูชว่ย 
รองผู้ว่ำกำรตรวจเงินแผ่นดิน 

๐ ๒๒๗๑ ๘๐๐๐ 
ต่อ ๘๐๑๙ 

๔ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกัน 
และปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ 

ว่ำที่ร้อยโท เจนรบ  พละเดช 
หัวหน้ำกลุ่มงำนส่งเสริมธรรมำภิบำล 
ในภำครัฐ 

๐๖ ๓๔๑๖ ๓๕๕๙ 

๕ กรมสอบสวนคดีพิเศษ นำยมณฑล  แก้วเก่ำ 
รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

๐ ๒๘๓๑ ๙๘๘๘ 
ต่อ ๕๕๕๓๔ 
๐ ๒๑๔๓ ๘๔๖๑ 

พันต ำรวจโทหญิง พรทิพย์  ล. วีระพรรค 
ผู้อ ำนวยกำรกองคดีควำมผิดเกี่ยวกับ 
กำรเสนอรำคำต่อหน่วยงำนของรัฐ 

๐ ๒๕๗๕ ๔๒๙๘ 

  ๒.๒ ช่องทางการติดต่อหน่วยงานในพื้นที่  
   ข้อมูลหน่วยงานในพ้ืนที่ สถานที่ติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร รายละเอียดปรากฏ 
ในภาคผนวกท่ี ๒ 

 ๓. ช่องทางการแจ้งข้อมูล หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 
  การแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการสอดส่อง การตรวจสอบแผนงาน/โครงการของหน่วยงานของรัฐหรือเรื่อง
ร้องเรียน สามารถด าเนินการได้เป็น ๒ ช่องทาง ดังนี้ 
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๗๔ 

 
  ๓.๑ กรณีแจ้งข้อมูลด้วยวาจา 
   ให้ ก.ธ.จ. หรือหน่วยงานที่ประสงค์จะแจ้งข้อมูลการสอดส่อง การตรวจสอบแผนงาน/โครงการ
ของหน่วยงานของรัฐ หรือเรื่องร้องเรียน แจ้งข้อมูลกับฝ่ายเลขานุการ ก.ธ.จ. ผู้ประสานงานระดับหน่วยงาน 
หรือผู้ประสานงานระดับพ้ืนที่แล้วแต่กรณี 
  ๓.๒ กรณีแจ้งข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร  
   ให้ ก.ธ.จ. หรือหน่วยงานที่ประสงค์จะแจ้งข้อมูลฯ จัดท าหนังสือน าเรียนหัวหน้าส่วนราชการของ
หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ โดยส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนถึงหน่วยงานนั้นโดยตรง 
 
ล าดับที่ หัวหน้าส่วนราชการ ที่อยู่ 

๑ ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ท าเนียบรัฐบาล 
เลขที่ ๑ ถนนพิษณุโลก แขวงจิตรลดา เขตดุสิต  
กทม. ๑๐๓๐๐ 

๒ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

ส านักงาน ป.ป.ช. เลขที่ ๓๖๑ ถนนนนทบุรี-สนามบินน้ า 
ต าบลท่าทราย อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 
๑๑๐๐๐ 

๓ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซอยอารีสัมพันธ์  
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  
กทม. ๑๐๔๐๐ 

๔ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

ส านักงาน ป.ป.ท. อาคารซอฟแวร์ปาร์ค  
อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ 

๕ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ เลขที่ ๑๒๘ หมู่ที่ ๓  
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  
กทม. ๑๐๒๑๐ 
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๗๕ 

 
 
 
 
 
  

 การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างศูนย์อ านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ศูนย์ปฏิบัติ 
การต่อต้านการทุจริต (ศปท.) และ ก.ธ.จ.  
  สืบเนื่องจำกแผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรป้องกันและและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๑ ด้ำนกำรป้องกันและเฝ้ำระวัง กลยุทธ์ที่ ๕ กิจกรรมที่ ๕.๒ “ทบทวนบทบำทและหน้ำที่ของ 
ก.ธ.จ. ให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น โดยให้เป็นส่วนหนึ่งในกำรปฏิบัติงำนของ ศอตช. และ ศปท.”  
   ในกำรนี้ ส ำนักงำน ป.ป.ท. ในฐำนะหน่วยงำนที่เป็นฝ่ำยเลขำนุกำร ศอตช. และเป็นหน่วยก ำกับดูแล 
ศปท. ได้จัดประชุมหำรือ เรื่อง “กำรทบทวนบทบำทและหน้ำที่ของ ก.ธ.จ. ให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น โดยให้
เป็นส่วนหนึ่งในกำรปฏิบัติงำนของ ศอตช. และ ศปท.” ร่วมกับส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี ในฐำนะ
หน่วยงำนสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของ ก.ธ.จ. เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ ซึ่งที่ประชุมได้มีข้อเสนอ 
ดังนี้ 
 ๑. การทบทวนบทบาท ก.ธ.จ. โดยที่ประชุมเห็นว่าบทบาทของ ก.ธ.จ. ปัจจุบันมีความเหมาะสม 
อยู่แล้วไม่จ าเป็นต้องทบทวนใหม่ในเรื่องของอ านาจหน้าที่  
 ๒. เห็นควรให้มีการบูรณาการการท างานร่วมกัน ในลักษณะงานที่ เป็นงานเครือข่าย ในพ้ืนที่  
เพ่ือช่วยกันสอดส่อง แจ้งเบาะแส ในลักษณะของการป้องปราม มากกว่าการปราบปราม 
 ต่อมำ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวำคม ๒๕๖๑ ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยรัฐมนตรีได้จัดประชุมหำรือในเรื่อง
ดังกล่ำวร่วมกับส ำนักงำน ก.พ.ร. และส ำนักงำน ป.ป.ท. โดยน ำผลกำรหำรือเมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ 
ตำมข้อ ๒ “เห็นควรให้มีกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกัน ในลักษณะงำนที่เป็นงำนเครือข่ำยในพ้ืนที่ เพ่ือช่วยกัน
สอดส่อง แจ้งเบำะแสในลักษณะของกำรป้องปรำมมำกกว่ำกำรปรำบปรำม” ก ำหนดเป็นกรอบแนวทำงกำร
ปฏิบัติงำนร่วมกันระหว่ำง ศอตช. ศปท. และ ก.ธ.จ. ซึ่งมติที่ประชุม เห็นชอบให้มีการบูรณาการการท างาน
ร่วมกันในลักษณะงานที่เป็นเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อช่วยกันสอดส่อง แจ้งเบาะแสในลักษณะของการ 
ป้องปราม โดยใช้กลไก MOU ที่ได้มีการลงนามร่วมกันระหว่าง ๕ หน่วยงาน ได้แก่ ส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี ส านักงาน ป.ป.ช. ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส านักงาน ป.ป.ท. และกรมสอบสวนคดี
พิเศษ ในการส่งเรื่องร้องเรียนที่มีข้อเท็จจริงปรากฏชัดแจ้งว่ามีการทุจริตหรือขัดต่อระเบียบฯ หรือแจ้ง
เบาะแสเรื่องทุจริตที่มีมูลให้กับส านักงาน ป.ป.ท. ตามมติที่ประชุม ก.ธ.จ. 

[ภาคผนวก ๒ : รายละเอียดเกี่ยวกับองค์ประกอบ และอ านาจหน้าที่ของศูนย์อ านวยการต่อต้านการทุจริต
แห่งชาติ (ศอตช.) และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)] 

  
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  
๕ 

 

การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างศูนย์อ านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) และ ก.ธ.จ. 



 
 

 

คู่มือการปฏิบัติงานร่วมกันในการป้องกัน 
 และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ

 
(MOU) 

๗๖ 

แบบสรุปรายงาน 
การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU)  

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  
ของ ก.ธ.จ. .................................................  

        การประชุมครั้งที่....................วันที่.................................................. 
 

ข้อเท็จจริงการสอดส่อง มติ ก.ธ.จ. 
หนังสือแจ้ง 

หน่วยงานที่ร่วมลงนาม (MOU) 
หนังสือหน่วยงานที่ร่วม 

ลงนาม (MOU) แจ้งผลการด าเนินการ 
 นาย.................................................... 
ก.ธ.จ. (จังหวัด ) ได้สอดส่อง/รับแจ้ง 
การสอดส่องจาก (เครือข่าย/ประชาชน
ในพื้นที่) ว่า ………………………………………. 
.................................................................
.................................................................
................................................................ 
................................................................. 
(ห น่ ว ย งาน / เจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐไม่ ได้
ด าเนินการอะไรตามอ านาจหน้าที่อย่างไร 
หรือมีกรณีทุจริตอย่างไร) 

เห็นชอบส่งเรื่องให้......................................................... 
 ส านักงาน ป.ป.ช. 
 สตง. 
 ส านักงาน ป.ป.ท. 
 กรมสอบสวนคดีพิเศษ  
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและด าเนินการตาม 
อ านาจหน้าที่ 
(ถ้าแจ้งหน่วยงานที่ ร่วมลงนาม (MOU) 
ด าเนินการหลายประเด็น  ให้เขียนเป็นข้อๆ 
ให้ชัดเจน) 

แจ้ง................................................................ 
ตามหนังสือ ที่ นร. ........................................ 
ลงวันที่........................................................... 
....................................................................... 
.......................................................................
....................................................................... 

ได้รับแจ้งจาก.....…...................................... 
ตามหนังสือที่............................................... 
ลงวันที่........................................................
ประเด็นที่สง่ให้หน่วยงานพิจารณา............. 
....................................................................
....................................................................
....................................................................
ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่า............... 
....................................................................
....................................................................
....................................................................
.................................................................... 

 

 



 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

คู่มือการเบกิค่าใช้จา่ย 

ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภบิาลจังหวัด 

 

ส่วนที่ ๑ ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 

 

ส่วนที่ ๒ ขั้นตอนการเบกิค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ 

  และการประชุม ก.ธ.จ. ในภาพรวม 

ส่วนที่ ๓ การเบิกจา่ยค่าพาหนะและแบบฟอร์มการเบิกค่าใช้จ่าย 



คูม่ือการเบิกค่าใช้จ่าย 

ในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ.  

 

๗๗ 

ส่วนที่ ๑ 
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) 

 

 

 

 

 ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี (สปน.) ได้สนับสนุนงบประมำณเพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
ปฏิบัติงำนของ ก.ธ.จ. โดยโอนเงินงบประมำณให้จังหวัดเป็นหน่วยเบิกจ่ำย ดังนี้ 
 ๑. ค่ำใช้จ่ำยเป็นค่ำพำหนะให้กับกรรมกำร ก.ธ.จ. ส ำหรับกำรเดินทำงมำประชุม ก.ธ.จ. และ  
กำรเดินทำงไปติดตำมสอดส่องงำน/โครงกำร กำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนในพื้นที่  
 ๒. ค่ำอำหำร อำหำรว่ำงและเครื่องดื่มในกำรจัดประชุม ก.ธ.จ. อย่ำงไม่เป็นทำงกำร ตำมที่ประธำน
มอบหมำยหรือตำมมติที่ประชุม ก.ธ.จ. 
 ๓. ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ต่ำง ๆ ในกำรปฏิบัติงำนและกำรประชุม เช่น กระดำษ อุปกรณ์
เครื่องเขียน ค่ำถ่ำยเอกสำร กำรจัดท ำรูปเล่มวำระกำรประชุม ฯลฯ 
 ๔. ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรสรรหำกรรมกำร ก.ธ.จ. ของจังหวัด กรณี ก.ธ.จ. พ้น จำกต ำแหน่ง 
ก่อนครบวำระและจังหวัดดังกล่ำวไม่มีบัญชีรำยชื่อส ำรอง 
 ๕. ค่ำเบี้ยเลี้ยงในกำรติดตำมสอดส่องงำน/โครงกำร กำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน 
ในพ้ืนที่ ตำมหลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำงของ ก.ธ.จ. ดังนี้ 
 (๑) กำรเดินทำงไปสอดส่องงำน/โครงกำร และกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน 
ในพ้ืนที ่ต้องเป็นไปตำมมติที่ประชุม ก.ธ.จ. 
 (๒) ให้ ก.ธ.จ. เบิกค่ำเบี้ยเลี้ยงในกำรเดินทำงไปรำชกำรในอัตรำ ๒๔๐ บำทต่อวัน เท่ำกันทุกคน 
 (๓) กำรนับเวลำเดินทำงไปรำชกำรเพ่ือค ำนวณเบี้ยเลี้ยงเดินทำง ให้นับตั้งแต่เวลำออกจำกสถำนที่อยู่
หรือสถำนที่ปฏิบัติรำชกำรตำมปกติจนกลับถึงสถำนที่อยู่หรือสถำนที่ปฏิบัติรำชกำรตำมปกติ แล้ วแต่กรณี 
 (๔) เวลำเดินทำงไปรำชกำร กรณีมิได้มีกำรพักแรมหำกนับได้ไม่ถึง ๒๔ ชั่วโมงและส่วนที่ 
ไม่ถึงนั้นนับได้เกิน ๑๒ ชั่วโมง ให้ถือเป็น ๑ วัน เบิกค่ำเบี้ยเลี้ยงได้ ๒๔๐ บำท  
 (๕) กรณีเวลำเดินทำงไปรำชกำร นับได้ไม่เกิน ๑๒ ชั่วโมง แต่เกิน ๖ ชั่วโมงขึ้นไป ให้ถือเป็น 
ครึ่งวัน เบิกค่ำเบี้ยเลี้ยงได้ ๑๒๐ บำท 
 ๖. ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ นอกเหนือจำกค่ำใช้จ่ำยข้ำงต้นตำมมติที่ประชุม ก.ธ.จ.  
ทั้งนี้ กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยข้ำงต้น ขอให้จังหวัดด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมระเบียบกำรเบิกจ่ำยงบประมำณของ 
ทำงรำชกำร และเป็นไปตำมมติท่ีประชุมของ ก.ธ.จ. แต่ละคณะ 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการเบิกค่าใช้จ่าย 

ในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ.  

 

๗๘ 

 

 อนึ่ง ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยคณะกรรมกำรธรรมำภิบำลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๕  
วรรค ๔ ก ำหนดว่ำ “ให้เลขำนุกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำรซึ่ งเป็นข้ำรำชกำรสังกัดส ำนักงำนปลัดส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี มีหน้ำที่รับผิดชอบกำรจัดท ำวำระกำรประชุมและงำนธุรกำรอ่ืนตำมที่ประธำนมอบหมำย 
รวมทั้ง จัดท ำแผนงำนกำรประชุม ก.ธ.จ. เพ่ือเสนอให้ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรียื่นของบประมำณ
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณและให้ผู้ช่วยเลขำนุกำรซึ่งเป็นข้ำรำชกำรในจังหวัดมีหน้ำที่รับผิดชอบ
ประสำนงำนกรรมกำรในจังหวัด เชิญประชุม จัดสถำนที่ประชุม และงำนธุรกำรอ่ืนตำมที่ประธำนมอบหมำย 

 ส ำหรับกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร กำรประชุม ก.ธ.จ. ค่ำเบี้ยประชุม ก.ธ.จ.
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนของที่ปรึกษำ ก.ธ.จ. ค่ำอำหำร อำหำรว่ำง และเครื่องดื่ม ให้ฝ่ำยเลขำฯ ก.ธ.จ. หรือ
เจ้ำหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย เป็นผู้ด ำเนินกำร  โดยกำรเบิกจ่ำยงบประมำณในแต่ละครั้งให้ด ำเนินกำรภำยใต้
หลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยของระเบียบเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ โดยแบ่งค่ำใช้จ่ำยที่เบิกจ่ำยจำก สปน. และจังหวัด ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูม่ือการเบิกค่าใช้จ่าย 

ในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ.  

 

๗๙ 

 

 
 

ล าดับ 
ที ่

รายการ 
ผู้เดินทาง 

ไปราชการ/ประชุม 
ค่าใช้จ่าย 

(เบิกจ่ายจาก สปน.) 
ค่าใช้จ่าย 

(เบิกจ่ายจากจังหวัด) 
๑ ประชุม ก.ธ.จ. ๑. ผต.นร. 

๒. กรรมกำร ก.ธ.จ. 
๓. ที่ปรึกษำ ก.ธ.จ. 
๔. เลขำฯ และผู้ช่วย  

เลขำฯ ก.ธ.จ.  สปน. 
จนท. สปน. 

๕. ผู้ชว่ยเลขำฯ ก.ธ.จ. 
จังหวัด 

๑.  ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำท่ีพัก 
ค่ำพำหนะ และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ของ 
ผต.นร. เลขำฯ และ  
ผู้ช่วยเลขำฯ ก.ธ.จ. 
สปน. และเจ้ำหน้ำที่ 
สปน. 

๒.  ค่ำเบี้ยประชุม  
ก.ธ.จ. ค่ำตอบแทน    
ที่ปรึกษำ ก.ธ.จ. 

๓.  ค่ำอำหำร อำหำรว่ำง 
เครื่องดื่มในกำรประชุม 
ก.ธ.จ. 

ค่ำพำหนะเดินทำงมำ
ประชุมของกรรมกำร  
ก.ธ.จ. /ผู้ช่วยเลขำฯ  
ก.ธ.จ. จังหวัด 

๒ ผต.นร. และกรรมกำรฯ เดินทำง
ไปสอดส่องงำน/โครงกำรและ
กำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อน
ของประชำชนในพ้ืนที่  (กรณี
ประธำนร่วมเดินทำงไปด้วย) 

๑. ผต.นร. 
๒. กรรมกำร ก.ธ.จ. 
๓. ที่ปรึกษำ ก.ธ.จ. 
๔. เลขำฯ และ ผู้ช่วย

เลขำฯ ก.ธ.จ. สปน. 
และ จนท. สปน. 

๕. ผู้ชว่ยเลขำฯ  
    ก.ธ.จ. จังหวัด 

ค่ ำ เบี้ ย เลี้ ย ง  ค่ ำ ที่ พั ก  
ค่ำพำหนะ และค่ำใช้จ่ำย
อ่ืนๆ ของ ผต.นร. เลขำฯ 
และ  ผู้ ช่ วยเลขำฯ ก.ธ.จ. 
สปน. และเจ้ำหน้ำที่ สปน. 

๑. ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำพำหนะ
ของกรรมกำร ก.ธ.จ./ 
ผู้ช่วยเลขำฯ ก.ธ.จ. 
จังหวัด 

๒.  ค่ำเช่ำรถตู้ (ถ้ำมี) 
๓.  ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง 

(ถ้ำมี) 

๓ กรรมกำร ก .ธ.จ. ที่ ปรึ กษำฯ 
ผู้ ช่ วยเลขำฯ ก.ธ .จ . จั งหวั ด 
เดิ น ท ำ ง ไป สอดส่ อ งงำน / 
โครงกำร และกำรแก้ไขปัญหำ
ควำมเดือดร้อนของประชำชน 
ใน พ้ื น ที่  (ก ร ณี ป ร ะ ธ ำ น ฯ  
ไม่ร่วมเดินทำงไปด้วย) 

๑. กรรมกำร ก.ธ.จ. 
๒. ที่ปรึกษำ ก.ธ.จ. 
๓. ผู้ชว่ยเลขำฯ  

ก.ธ.จ. จังหวัด 

- ๑. ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำพำหนะ
ข อ ง ก ร ร ม ก ำ ร  
ก.ธ.จ. /ผู้ช่วยเลขำฯ 
ก.ธ.จ. จังหวัด 

๒. ค่ ำเช่ ำรถตู้  (ถ้ ำมี ) 
๓. ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง 
    (ถ้ำมี) 

๔ ป ร ะ ชุ ม  ก .ธ .จ .  อ ย่ ำ ง ไ ม่ 
เป็นทำงกำร (ตำมที่ประธำน
ม อ บ ห ม ำ ย  ห รื อ ต ำ ม ม ติ 
ที่ประชุม ก.ธ.จ.) 

๑. กรรมกำร ก.ธ.จ. 
๒. ที่ปรึกษำ ก.ธ.จ. 
๓. ผู้ช่วยเลขำฯ ก.ธ.จ. 

จงัหวัด 

- ค่ำอำหำร อำหำรว่ำง 
เครื่องดื่ม  
ในกำรประชุม 
 

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่ายจาก สปน. และจังหวัด 
 



คู่มือการเบิกค่าใช้จ่าย 

ในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ.  

 

๘๐ 

 

 

 

 ฝ่ำยเลขำฯ ก.ธ.จ. สปน./ผู้ช่วยเลขำฯ ก.ธ.จ.จังหวัด ด ำเนินกำรดังนี้ 
 (๑) ด ำเนินกำรขออนุมัติกำรเดินทำงไปรำชกำร/ประชุม 
 (๒)  ยืมเงินทดรองรำชกำร 
 (๓)  เดินทำงไปรำชกำร/ประชุม 
 (๔)  ด ำเนินกำรเพื่อขออนุมัติเบิกค่ำใช้จ่ำยจำกกำรไปรำชกำร/ประชุม ก.ธ.จ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 ซึ่งสำมำรถแสดงรำยละเอียดในแต่ละขั้นตอน ส ำหรับกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง
ไปประชุม ก.ธ.จ. ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปสอดส่องงำน/โครงกำร กำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อน 
ของประชำชนในพ้ืนที่ ของประธำน ก.ธ.จ. และกรรมกำรฯ  และค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมอย่ำงไม่เป็นทำงกำร 
ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

ขออนุมัติการเดินทางไป 
ราชการ/ประชุม ยืมเงินทดรองราชการ 

เดินทางไปราชการ/
ประชุม 

ด าเนินการเพื่อขออนุมัติ 
เบิกค่าใช้จ่ายจากการ 

ไปราชการ/ประชุม ก.ธ.จ. 

ส่วนที่ ๒ 
ขั้นตอนการเบิกค่าใช้จ่าย 

ในการเดินทางไปราชการและการประชุม ก.ธ.จ. ในภาพรวม 
 



คูม่ือการเบิกค่าใช้จ่าย 

ในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ.  

 

๘๑ 

๑. การเดินทางไปประชุม ก.ธ.จ. 

 

 

 

 รายละเอียดขั้นตอนการเบิกค่าใช้จ่าย 
 ประธำน ก.ธ.จ. ก ำหนดวันประชุม โดยมอบหมำยให้ฝ่ำยเลขำฯ ก.ธ.จ. จัดท ำหนังสือแจ้งกรรมกำร  
ก.ธ.จ. เข้ำร่วมประชุม ประสำนงำนกรรมกำรฯ ในจังหวัด จัดท ำวำระกำรประชุม จัดสถำนที่ประชุม และ
ด ำเนินกำรธุรกำรอ่ืนตำมที่ประธำนมอบหมำย ส ำหรับในขั้นตอนกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปประชุม  
ก.ธ.จ. ฝ่ำยเลขำฯ ก.ธ.จ. สปน. และผู้ช่วยเลขำฯ ก.ธ.จ. จังหวัด ด ำเนินกำร ดังนี้ 

❖ ฝ่ายเลขา ฯ ก.ธ.จ. สปน. 
 (๑) ด ำเนินกำรขออนุมัติกำรเดินทำงไปรำชกำรของ ผต.นร. และคณะ ประมำณกำร
ค่ำใช้จ่ำย เป็นค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำที่พัก ค่ำพำหนะ ค่ำเบี้ยประชุม ค่ำตอบแทนที่ปรึกษำ ก.ธ.จ. ค่ำอำหำร อำหำรว่ำง 
เครื่องดื่ม และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ และยืมเงินทดรองรำชกำร  
 (๒) เบิกจ่ำยเงินค่ำใช้จ่ำยตำม ข้อ (๑) ให้แก่ ผต.นร. กรรมกำร ก.ธ.จ. ที่ปรึกษำ ก.ธ.จ.  
ฝ่ำยเลขำฯ สปน. และ จนท. สปน. 
 (๓) เมื่อกลับจำกกำรปฏิบัติงำนแล้ว ด ำเนินกำรขออนุมัติเบิกค่ำใช้จ่ำยจำกกำรเดินทำง 
ไปประชุม ก.ธ.จ. และด ำเนินกำรคืนเงิน (ถ้ำมี) 

❖ ผู้ช่วยเลขา ฯ ก.ธ.จ. จังหวัด 
 (๑) ด ำเนินกำรขออนุมัติเดินทำงไปประชุมของกรรมกำร ก.ธ.จ. ผู้ช่วยเลขำฯ ก.ธ.จ. จังหวัด 
ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย (ค่ำพำหนะของกรรมกำร ก.ธ.จ. และผู้ช่วยเลขำฯ ก.ธ.จ. จังหวัด) และยืมเงินทดรอง
รำชกำร  
 (๒) เบิกจ่ำยเงินค่ำใช้จ่ำย (ค่ำพำหนะ) ให้แก่ กรรมกำร ก.ธ.จ.  และผู้ช่วยเลขำฯ ก.ธ.จ. 
จังหวัด 
 (๓) ด ำเนินกำรขออนุมัติเบิกค่ำใช้จ่ำยจำกกำรเดินทำงไปประชุม ก.ธ.จ. และด ำเนินกำร 
คืนเงิน (ถ้ำมี)  

 (แผนภูมิที่ ๑ : ขั้นตอนการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุม ก.ธ.จ. ) 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการเบิกค่าใช้จ่าย 

ในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ.  

 

๘๒ 

ระยะเวลาก่อนเดินทางไปราชการ 
ระยะเวลาก่อนเดินทางไปราชการ 

แผนภูมิที่ ๑  
ขั้นตอนการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุม ก.ธ.จ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เบิกจ่ายค่าใช้จ่าย 

ผต.นร. + ก.ธ.จ. +  
ที่ปรึกษา ก.ธ.จ. +  
ฝ่ายเลขาฯ สปน. 

ก.ธ.จ. + ผู้ช่วยเลขาฯ 
ก.ธ.จ. จังหวัด 

 

ประธาน ก.ธ.จ. ก าหนดวันประชมุ 

มอบหมายฝ่ายเลขาฯ  
ก.ธ.จ.จัดท าหนังสือแจ้ง ก.ธ.จ.  

ใหม้าประชุมและด าเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้อง 

- ขออนุมัติเดินทางไปราชการของ  ผต.นร. และคณะ 
- ประมาณการค่าใช้จ่ายและยืมเงินทดรองราชการ 

รับเงิน 

- ขออนุมัติเดินทางไปประชุมของกรรมการ ก.ธ.จ. และ
ผู้ช่วยเลขาฯ จังหวัด 

- ประมาณการค่าใช้จ่ายและยืมเงินทดรองราชการ 

ฝ่ายเลขาฯ  
ก.ธ.จ. สปน. 

ผู้ช่วยเลขาฯ  
ก.ธ.จ. จังหวัด 

ด าเนินการขออนมุัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายจากจังหวัด 
และคืนเงิน (ถ้ามี)  
 
 

หมายเหตุ:  สปน. เบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปประชุมของ ผต.นร. ก.ธ.จ. ที่ปรึกษำ ก.ธ.จ. เลขำฯ  
ก.ธ.จ. ผู้ช่วยเลขำฯ ก.ธ.จ. และ จนท. สปน. ดังนี ้

    ๑. ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำที่พัก ค่ำพำหนะ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ 
  ๒. ค่ำเบี้ยประชุม ก.ธ.จ. ค่ำตอบแทนท่ีปรึกษำ ก.ธ.จ. 
  ๓. ค่ำอำหำร อำหำรว่ำง และเครือ่งดื่ม 
  จังหวัด เบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำย ค่ำพำหนะของกรรมกำร ก.ธ.จ. ผู้ช่วยเลขำฯ ก.ธ.จ. จังหวัด 

ด าเนินการขออนมุัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายจาก สปน. งบ
รายจ่ายอืน่ 
การด าเนินงานของ ก.ธ.จ. และคนืเงิน (ถ้าม)ี 
 
 

รับเงิน 



คูม่ือการเบิกค่าใช้จ่าย 

ในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ.  

 

๘๓ 

๒. การเดินทางไปสอดส่องงาน/โครงการ และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ในพื้นที่ ของประธาน ก.ธ.จ. และกรรมการ ก.ธ.จ. (กรณีประธาน ฯ ร่วมเดินทางไปด้วย) 
 

 

 
 

 

 รายละเอียดขั้นตอนการเบิกค่าใช้จ่าย 
 ประธำน ก.ธ.จ. ก ำหนดวันเดินทำงไปสอดส่องงำน/โครงกำรและกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อน 
ของประชำชน โดยมอบหมำยให้ฝ่ำยเลขำฯ ก.ธ.จ. จัดท ำหนังสือแจ้งกรรมกำร ก.ธ.จ. ร่วมติดตำมสอดส่องงำน/
โครงกำร กำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน และด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง  ส ำหรับในขั้นตอน
กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ฝ่ำยเลขำฯ  ก.ธ.จ.  สปน. และผู้ช่วยเลขำฯ  ก.ธ.จ. จังหวัด 
ด ำเนินกำร ดังนี้ 

❖ ฝ่ายเลขาฯ ก.ธ.จ. สปน 
 (๑) ด ำเนินกำรขออนุมัติเดินทำงไปรำชกำรของ ผต.นร.และคณะ ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย 

เป็นค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำท่ีพัก ค่ำพำหนะ ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ และยืมเงินทดรองรำชกำร  
   (๒) เบิกจ่ำยเงินค่ำใช้จ่ำย ตำมข้อ (๑) ให้แก่ ผต.นร. ฝ่ำยเลขำฯ สปน. และ จนท. สปน. 
   (๓) ด ำเนินกำรขออนุมัติเบิกค่ำใช้จ่ำยจำกกำรไปรำชกำร และด ำเนินกำรคืนเงิน (ถ้ำมี)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการเบิกค่าใช้จ่าย 

ในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ.  

 

๘๔ 

 

❖ ผู้ช่วยเลขาฯ ก.ธ.จ. จังหวัด 
   (๑) ด ำเนินกำรขออนุมัติเดินทำงไปรำชกำรของกรรมกำร ก.ธ.จ. ผู้ช่วยเลขำฯ ก.ธ.จ. จังหวัด 
ประมำณกำรคำ่ใช้จ่ำย เป็นค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำพำหนะของกรรมกำร ก.ธ.จ. ผู้ช่วยเลขำฯ ก.ธ.จ. จังหวัด ค่ำเช่ำรถตู้ 
(ถ้ำมี) ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง (ถ้ำมี) และยืมเงินทดรองรำชกำร 
  (๒) เบิกจ่ำยเงินค่ำใช้จ่ำย (ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำพำหนะ) ให้แก่กรรมกำร ก.ธ.จ. ผู้ช่วยเลขำฯ ก.ธ.จ. 
จังหวัด 
    (๓) ด ำเนินกำรขออนุมัติเบิกค่ำใช้จ่ำยจำกกำรไปรำชกำร และด ำเนินกำรคืนเงิน (ถ้ำมี)  

(แผนภูมิที่ ๒ : ขั้นตอนการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปสอดส่องงาน/โครงการ และการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ของประธาน ก.ธ.จ. และกรรมการฯ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูม่ือการเบิกค่าใช้จ่าย 

ในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ.  

 

๘๕ 

แผนภูมิที่ ๒  
ขั้นตอนกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปสอดส่องงำน/โครงกำร 

กำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนในพื้นที่ของประธำน ก.ธ.จ. และกรรมกำรฯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เบิกจ่ายค่าใช้จ่าย 

ผต.นร. + ฝ่ายเลขาฯ 
สปน. 

 

ก.ธ.จ. + ผู้ช่วยเลขาฯ 
ก.ธ.จ. จังหวัด 

 

ประธาน ก.ธ.จ. ก าหนดวันเดินทางไป 
สอดส่องงาน/โครงการ และการแก้ไขปัญหา 

ความเดือดร้อนของประชาชน 

- ขออนุมัติเดินทางไปราชการของ ผต.นร. และคณะ 
- ประมาณการค่าใช้จ่ายและยืมเงินทดรองราชการ 

รับเงิน รับเงิน 

- ขออนุมัติเดินทางไปราชการของกรรมการ  
ก.ธ.จ. และผูช้่วยเลขาฯ ก.ธ.จ. จังหวัด 
- ประมาณการค่าใช้จ่ายและยืมเงินทดรองราชการ 

ผู้ช่วยเลขาฯ  
ก.ธ.จ. จังหวัด 

ระยะเวลำก่อนเดินทำงไปรำชกำร
ราชการ 

ระยะเวลำก่อนเดินทำงไปรำชกำร
ราชการ 

มอบหมายฝ่ายเลขาฯ ก.ธ.จ.จัดท าหนังสือแจ้ง ก.ธ.จ.  
ร่วมติดตามงาน/โครงการ และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

ของประชาชน และด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 

ด าเนินการขออนมุัตเิบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายจาก สปน.  
งบรายจ่ายอื่น การด าเนินงานของ ก.ธ.จ.  
และคืนเงิน (ถ้ามี) 
 

ด าเนินการขออนมุัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายจากจังหวัด และ
คืนเงิน (ถ้าม)ี  
 

 

หมำยเหตุ  : สปน. เบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของ ผต.นร. เลขำฯ ก.ธ.จ. ผู้ช่วยเลขำฯ ก.ธ.จ.และ จนท. สปน. ดังนี ้
 -  ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำที่พัก ค่ำพำหนะ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ 
  จังหวัดเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยของกรรมกำร ก.ธ.จ. ผู้ช่วยเลขำฯ ก.ธ.จ. จังหวัด ดังนี ้
    ๑.  ค่ำเบี้ยเลีย้ง ค่ำพำหนะของกรรมกำร ก.ธ.จ. และผู้ช่วยเลขำฯ ก.ธ.จ. จังหวัด 
    ๒.  ค่ำเช่ำรถตู้ (ถ้ำมี) เพื่อเดินทำงไปสอดส่องงำน/โครงกำร และกำรแก้ไขปญัหำควำมเดือดร้อน 
    ๓.  คำ่น้ ำมันเชื้อเพลิง (ถ้ำมี) 
  

ฝ่ายเลขาฯ  
ก.ธ.จ. สปน. 

 



คู่มือการเบิกค่าใช้จ่าย 

ในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ.  

 

๘๖ 

๓. การเดินทางไปสอดส่องงาน/โครงการ และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน ของกรรมการ ก.ธ.จ. (กรณีประธาน ฯ ไม่ร่วมเดินทางไปด้วย) 

 

   

 

 

 รายละเอียดขั้นตอนการเบิกค่าใช้จ่าย 

 ประธำน ก.ธ.จ. เป็นผู้มอบหมำย หรือเป็นมติที่ประชุมให้กรรมกำร ก.ธ.จ. เดินทำงไปสอดส่องงำน/
โครงกำรในพ้ืนที่ และกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน ในกำรนี้ ผู้ที่ประธำนมอบหมำยก ำหนด  
วันเดินทำงไปสอดส่องงำน/โครงกำร กำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน ทั้งนี้ โดยมอบหมำย 
ผู้ช่วยเลขำฯ ก.ธ.จ. จังหวัดด ำเนินกำรประสำนงำนกำรเดินทำง ประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และด ำเนินกำร
เบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ของกรรมกำร ก.ธ.จ. ผู้ช่วยเลขำฯ ก.ธ.จ. จังหวัด ดังนี้ 

❖ ผู้ช่วยเลขาฯ ก.ธ.จ. จังหวัด 
  (๑) ด ำเนินกำรขออนุมัติเดินทำงไปรำชกำรของกรรมกำร ก.ธ.จ. ผู้ช่วยเลขำฯ ก.ธ.จ. จังหวัด 
ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย เป็นค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำพำหนะของกรรมกำร ก.ธ.จ. และผู้ช่วยเลขำฯ ก.ธ.จ. จังหวัด ค่ำเช่ำ
รถตู้ (ถ้ำมี) ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง (ถ้ำมี) และยืมเงินทดรองรำชกำร 
  (๒) เบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยตำมข้อ (๑) ให้แก่ กรรมกำร ก.ธ.จ. และผู้ช่วยเลขำฯ ก.ธ.จ. จังหวัด  
  (๓) ด ำเนินกำรขออนุมัติเบิกค่ำใช้จ่ำยจำกกำรเดินทำงไปรำชกำร และด ำเนินกำรคืนเงิน (ถ้ำมี)  

(แผนภูมิที่ ๓ ขั้นตอนการเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปสอดส่องงาน/โครงการ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนในพื้นที่ ของกรรมการ ก.ธ.จ. (กรณีประธานฯ ไม่ร่วมเดินทางไปด้วย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูม่ือการเบิกค่าใช้จ่าย 

ในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ.  

 

๘๗ 

 

แผนภูมิที่ ๓ 
ขั้นตอนกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปสอดส่องงำน/โครงกำร 

กำรแก้ไขปัญหำควำมเดือนร้อนของประชำชนในพื้นที่ ของกรรมกำร ก.ธ.จ.  
(กรณีประธำนฯ ไม่ร่วมเดินทำงไปด้วย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
กรรมการ ก.ธ.จ. 

รับเงิน 

หมายเหตุ:   ผู้ช่วยเลขา ก.ธ.จ. จังหวัด เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายได้แก่ 
 ๑. ค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าพาหนะของกรรมการ ก.ธ.จ. /ผู้ช่วยเลขาฯ ก.ธ.จ. จังหวัด 
 ๒. ค่าเช่ารถตู ้(ถ้ามี) เพ่ือไปปฏิบัติงานในพื้นที่  
 ๓. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง (ถ้าม)ี 
 ๔. อื่นๆ 

ด าเนินการขออนมุัติ 
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายจากจังหวัดและคืนเงิน (ถ้ามี)  

 

ระยะเวลาก่อนเดินทางไปราชการ 

ด าเนินการ 
- ขออนุมัติเดินทางไปราชการของ ก.ธ.จ. ผู้ช่วยเลขาฯ  
ก.ธ.จ. จังหวัด 
- ประมาณการค่าใช้จ่ายและยืมเงินทดรองราชการ 
 

 

ผู้ช่วยเลขาฯ ก.ธ.จ. จังหวัด ก.ธ.จ. ก าหนดวันเวลา ลงพืน้ที ่



คู่มือการเบิกค่าใช้จ่าย 

ในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ.  

 

๘๘ 

๔.  การเดินทางไปประชุม ก.ธ.จ. อย่างไม่เป็นทางการ  
(ตามที่ประธานมอบหมาย หรือตามมติทีป่ระชุม ก.ธ.จ.) 

 

 

 

 

 รายละเอียดขั้นตอนการเบิกค่าใช้จ่าย  
 ประธำน ก.ธ.จ. เป็นผู้มอบหมำยให้จัดกำรประชุมอย่ำงไม่เป็นทำงกำร ในกำรนี้  รองประธำน  
ก.ธ.จ. หรือผู้ที่ประธำนมอบหมำยให้จัดประชุมก ำหนดวันประชุ ม ทั้ งนี้  โดยมอบหมำยผู้ช่วยเลขำฯ  
ก.ธ.จ. จังหวัดด ำเนินกำรประสำนงำนกำรประชุม จัดท ำหนังสือเชิญประชุม และด ำเนินกำรเบิกค่ ำใช้จ่ำยใน
กำรประชุมอย่ำงไม่เป็นทำงกำร ดังนี้ 

❖ ผู้ช่วยเลขาฯ ก.ธ.จ. จังหวัด 
 (๑) ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย เป็นค่ำอำหำร  อำหำรว่ำง เครื่องดื่ม และยืมเงินทดรองรำชกำร 
  (๒) เบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำย ตำมข้อ (๑) 
  (๓) ด ำเนินกำรขออนุมัติเบิกค่ำใช้จ่ำยจำกกำรประชุม และด ำเนินกำรคืนเงิน (ถ้ำมี)  

(แผนภูมิที่ ๔ : ขั้นตอนการเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมอย่างไม่เป็นทางการ)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทั้งนี้ กำรเดินทำงไปรำชกำรตำมข้อ ๑ – ๔ ให้มีกำรรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยเงินที่ได้รับกำรสนับสนุน 
ให้จังหวัดเป็นผู้เบิกจ่ำยแทนโดยให้ผู้ช่วยเลขำฯ ก.ธ.จ. จังหวัด รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยในกำรปฏิบัติงำนของ  
ก.ธ.จ. เสนอต่อที่ประชุม ก.ธ.จ. เป็นรำยไตรมำส (ทุก ๓ เดือน) 
 

 



คูม่ือการเบิกค่าใช้จ่าย 

ในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ.  

 

๘๙ 

 

แผนภูมิที่ ๔ 
ขั้นตอนกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยกรณปีระธำน ก.ธ.จ. มอบหมำย รองประธำน ก.ธ.จ. 

 จัดประชุมอย่ำงไม่เป็นทำงกำร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับเงิน 

หมายเหตุ: ผู้ช่วยเลขาฯ ก.ธ.จ. จังหวัด เบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ได้แก่ 
 - ค่าอาหาร อาหารว่าง เคร่ืองด่ืม 

ด าเนินการขออนมุัติ 
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายจากจังหวัด และคืนเงิน (ถ้ามี)  

 

รองประธาน ก.ธ.จ. ก าหนด 
วันประชุมอย่างไม่เป็นทางการ 

 

กรรมการ ก.ธ.จ. ผู้ช่วยเลขาฯ ก.ธ.จ. 
จังหวัด 

ประธาน ก.ธ.จ. เป็นผู้มอบหมายให้จัดการ
ประชุมอย่างไม่เป็นทางการ 

ด าเนินการ 
- ประมาณการค่าใช้จ่ายและยืมเงนิทดรองราชการ 
 

ประสานงานการประชมุ/ และจดัท าหนังสือเชิญประชมุ 
 



คู่มือการเบิกค่าใช้จ่าย 

ในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ.  

 

๙๐ 

 

 
 

 

 

 กำรเดินทำงไปรำชกำรให้ใช้ยำนพำหนะประจ ำทำง (รถไฟ รถโดยสำรประจ ำทำง เรือกลเดิน
ประจ ำทำง ยำนพำหนะอ่ืนใดที่ ให้ บริกำรขนส่ งแก่บุ คคลทั่ ว ไป เป็ นประจ ำโดยมี เส้นทำ ง อัตรำ 
ค่ำโดยสำร และค่ำระวำงที่แน่นอน) และให้เบิกค่ำพำหนะได้เท่ำท่ีจ่ำยจริงโดยประหยัด 

 การเดินทางโดยรถโดยสารประจ าทาง เบิกจ่ายดังนี้ 
 

 

 

 

❖ การเดินทางโดยพาหนะรับจ้าง 
 ผู้ด ำรงต ำแหน่ง ระดับ ๖ ขึ้นไป หรือต ำแหน่งเทียบเท่ำ ให้เบิกค่ำพำหนะรับจ้ำงได้ส ำหรับ
กรณี ดังนี้ 

➢  กำรเดินทำงไป – กลับ ระหว่ำงที่อยู่ ที่พัก หรือสถำนที่ปฏิบัติรำชกำรกับสถำนี
ยำนพำหนะประจ ำทำง /สถำนที่จัดยำนพำหนะ 

➢  กำรเดินทำง ไป – กลับ ระหว่ำงสถำนที่อยู่ ที่พัก กับสถำนที่ปฏิบัติรำชกำรภำยใน
เขตจังหวัดเดียวกัน วันละไม่เกิน ๒ เที่ยว 

 ผู้ด ำรงต ำแหน่งระดับ ๕ ลงมำ จะเบิกได้กรณี ดังนี้ 
➢ ต้องมีสัมภำระในกำรเดินทำง หรือสิ่งของเครื่องใช้ของทำงรำชกำรไปด้วย เป็นเหตุ

ให้ไม่สะดวกท่ีจะเดินทำงโดยยำนพำหนะประจ ำทำง 
➢ ไม่มีพำหนะประจ ำทำง 
➢ มีรถประจ ำทำงแต่ต้องกำรควำมรวดเร็วเพ่ือประโยชน์รำชกำร (โดยชี้แจงเหตุผล

ควำมจ ำเป็น) 
 

 

 

 

 

 

การเดินทางโดยรถโดยสาร
ประจ าทาง 

เบิกค่าพาหนะเดินทางได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตรา 
ที่คณะกรรมการขนส่งทางบกกลางก าหนด 

ส่วนที่ ๓ 
การเบิกจ่ายค่าพาหนะและแบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่าย 



คูม่ือการเบิกค่าใช้จ่าย 

ในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ.  

 

๙๑ 

 

ค่ำพำหนะรับจ้ำงเบิกได้เท่ำท่ีจ่ำยจริง แต่ไม่เกินอัตรำที่กระทรวงกำรคลังก ำหนด ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 
 

(หนังสือกระทรวงกำรคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๖/ว ๔๒ ลงวันที่ ๒๖ กรกฏำคม ๒๕๕๐  หลักเกณฑ์ 
กำรเบิกค่ำพำหนะรับจ้ำงข้ำมเขตจังหวัด เงินชดเชย และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนที่จ ำเป็นต้อ งจ่ำยเนื่องในกำรเดินทำง 
ไปรำชกำร) 

 การใช้พาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการ ให้เบิกเงินชดเชยเป็นค่ำพำหนะในลักษณะเหมำจ่ำยให้แก่ 
ผู้เดินทำงไปรำชกำร โดยให้ค ำนวณระยะทำงตำมเส้นทำงของกรมทำงหลวงทำงสั้นและตรง กรณีไม่มีเส้นทำง
กรมทำงหลวงให้ใช้ระยะทำงของหน่วยงำนอ่ืนที่ตัดผ่ำน กรณีไม่มีเส้นทำงกรมทำงหลวงและของหน่วยงำนอ่ืน
ให้ผู้เดินทำงเป็นผู้รับรองระยะทำงในกำรเดินทำง อัตรำเบิกจ่ำยตำมที่กระทรวงกำรคลังก ำหนด ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

รถยนต์ส่วนบุคคล กิโลเมตรละ ๔ บาท 

รถจักรยานยนต์ส่วนบคุคล กิโลเมตรละ ๒ บาท 

การเดินทางข้ามเขตจังหวัดระหว่าง
กรุงเทพฯ กับจังหวัดที่มีเขตติดต่อกับ
กรุงเทพฯ หรือการเดินทางข้ามเขต
จังหวัดผ่านเขตกรุงเทพฯ 

ให้เบิกเท่าทีจ่่ายจริงไม่เกนิเทีย่วละ  ๖๐๐ บาท 

การเดินทางข้ามเขตจังหวัดอ่ืน 
นอกเหนือจากข้างต้น 

ให้เบิกเท่าทีจ่่ายจริงไม่เกนิเทีย่วละ  ๕๐๐ บาท 



คู่มือการเบิกค่าใช้จ่าย 

ในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ.  

 

๙๒ 

 

 ◆  เอกสารและหลักฐานประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
  (๑) หนังสือขออนุมัติเดินทำงไปรำชกำร 
  (๒) ใบเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร และหลักฐำนกำรจ่ำยเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง

ไปรำชกำร (แบบ ๘๗๐๘ ส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ ) 
  (๓) ใบเสร็จรับเงิน 
  (๔) ใบส ำคัญรับเงิน 
  (๕) ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก ๔๒๓๑) 
  (๖) หลักฐำนกำรจ่ำยเงินอื่น ๆ (ถ้ำมี) 
 
 ◆  การเทียบต าแหน่งและการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
 
 ◆  ตัวอย่างหนังสือการเบิกค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. 

(๑) ตัวอย่ำงหนังสือขออนุมัติค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 
(๒) ตัวอย่ำงหนังสือขอยืมเงินทดรองรำชกำร 
(๓) ตัวอย่ำงหนังสือขออนุมัติค่ำใช้จ่ำย 
(๔) ตัวอย่ำงหลักฐำนกำรจ่ำยเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 
(๕) ตัวอย่ำงใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูม่ือการเบิกค่าใช้จ่าย 

ในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ.  

 

๙๓ 

 
สัญญำเงินยืมเลขที่ ...........................(๑).............................วนัที่................................................       ส่วนที่ ๑ 

ชื่อผู้ยืม..................................................................จ ำนวนเงิน........... ...............................บำท   แบบ ๘๗๐๘ 
 

ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
 

ที่ท ำกำร.......................(๒)........................ 
วันที่............เดือน........(๓)............พ.ศ. .... 

 

เรื่อง ขออนุมัติเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 
เรียน .......................................(๔)......................................... 
 

ตำมค ำสั่ง/บันทึก ที่ ...................(๕).....................ลงวันที่.......................................ได้อนุมัติให้ 
ข้ำพเจ้ำ...................................(๖)......................................ต ำแหน่ง............................................................... 
สังกัด.................................................................................พร้อมด้วย............................(๗)........................... 
............................................................................................................ ............................................................ 
............................................................................. ...........................................................................................
เดินทำงไปปฏิบัติรำชกำร.......................................................(๘)...................................................................  
....................................................................................................................................... โดยออกเดินทำงจำก 

 บ้ำนพัก    ส ำนักงำน    ประเทศไทย  ตั้งแต่วันที่.......เดือน.......(๙).........พ.ศ. ..... เวลำ..............น. 
และกลับถึง   บ้ำนพัก    ส ำนักงำน    ประเทศไทย   วันที่.....เดือน...............พ.ศ. ..... เวลำ ........น. 
รวมเวลำไปรำชกำรครั้งนี้.......................วัน............... .....ชั่วโมง 
 

ข้ำพเจ้ำขอเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรส ำหรับ  ข้ำพเจ้ำ  คณะเดินทำง ดังนี้ 
(๑๐) ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำงประเภท.............................................. จ ำนวน .............. วัน รวม............... บำท  
ค่ำเช่ำที่พักประเภท.................................................................... จ ำนวน .............. วัน รวม................ บำท  
ค่ำพำหนะ.............................................................................................. ........................  รวม................ บำท  
ค่ำใช้จ่ำยอื่น......................................................................... ............................................ รวม................ บำท 

 รวมเงินทั้งสิ้น ................. บำท 

จ ำนวนเงิน (ตัวอักษร)..................................................................................................................................... 
 

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำรำยกำรที่กล่ำวมำข้ำงต้นเป็นควำมจริง และหลักฐำนกำรจ่ำยที่ส่งมำด้วย จ ำนวน 
......................(๑๑).....................ฉบับ  รวมทั้งจ ำนวนเงินที่ขอเบิกถูกต้องตำมกฎหมำยทุกประกำร 
 

      ลงชื่อ...............................................................ผู้ขอรับเงิน 

              (..............................................................)  
      ต ำแหน่ง............................................................ 
 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการเบิกค่าใช้จ่าย 

ในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ.  

 

๙๔ 

- ๒ - 
 

ได้ตรวจสอบหลักฐำนกำรเบิกจ่ำยเงินที่แนบถูกต้อง
แล้ว  เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ำยได้ 
 

  ลงชื่อ.............................(๑๒)........................... 
         
(.......................................................................) 
  ต ำแหน่ง...........................................................  

  วันที่................................................................ 
 

  อนุมัติให้จ่ำยได ้
 
 

  ลงชื่อ.............................(๑๓)........................... 
         (..............................................................) 
  ต ำแหน่ง........................................................... 
  วันที่.................................................................  
 

 

  ได้รับเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร จ ำนวน......................(๑๔)......................บำท 
(.................................. ...........................................................................) ไว้เปน็กำรถูกต้องแลว้ 
 

ลงชื่อ...........................(๑๕).............................ผู้รับเงิน ลงชื่อ......................(๑๖)........................ ผู้
จ่ำยเงิน 

 (..................................................................) (.........................................................) 
ต ำแหน่ง........................................................... ต ำแหน่ง.......................................................... 
วันที.่................................................................ วันที่................................................................ 
จำกเงินยืมตำมสัญญำเลขท่ี...............................................................วันท่ี....................................................... 
  

หมำยเหตุ .................................................................(๑๗).... .......................................................................... 
............................................................... .........................................................................................................  

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

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

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

ค ำชี้แจง ๑.  กรณีเดินทำงเป็นหมู่คณะและจัดท ำใบเบิกค่ำใช้จ่ำยรวมฉบับเดียวกัน หำกระยะเวลำในกำร
เริ่มต้นและสิ้นสุดกำรเดินทำงของแต่ละบุคคลแตกต่ำงกัน ให้แสดงรำยละเอียดของวันเวลำที่
แตกต่ำงกัน ของบุคคลนั้นในช่องหมำยเหตุ 

 ๒.  กรณียื่นขอเบิกค่ำใช้จ่ำยรำยบุคคล ให้ผู้ขอรับเงินเป็นผู้ลงลำยมือชื่อผู้รับเงินและวันเดือนปี 
ที่รับเงิน กรณีที่มีกำรยืมเงิน ให้ระบุวันที่ที่ได้รับเงินยืม เลขที่สัญญำยืมและวันที่อนุมัติเงินยืมด้วย 

 ๓.  กรณีที่ยื่นขอเบิกค่ำใช้จ่ำยรวมเป็นหมู่คณะ ผู้ขอรับเงินมิต้องลงลำยมือชื่อในช่องผู้รับเงิน ทั้งนี้             
ให้ผู้มีสิทธิแต่ละคนลงลำยมือชื่อผู้รับเงินในหลักฐำนกำรจ่ำยเงิน (ส่วนที่ ๒) 

 

 
 

 

 

 



คู่มือการเบิกค่าใช้จ่าย 

ในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ.  

 

๙๕ 

หลักฐำนกำรจ่ำยเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 

ชื่อส่วนรำชกำร.....................................................................................จังหวัด.............. ......................................... 
ประกอบใบเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงของ.................................................................. ....................... ลงวันที่..............เดือน...................................... พ.ศ. ........  

ล ำดับ
ที ่

ชื่อ (๑๘) ต ำแหน่ง (๑๙) 
ค่ำใช้จ่ำย (๒๐) รวม 

(๒๑) 
ลำยมือชื่อผู้รับเงิน 

(๒๒) 
วัน เดือน ปี    

ที่รับเงิน (๒๓) 
หมำยเหตุ 

ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำเช่ำทีพั่ก ค่ำพำหนะ ค่ำใช้จ่ำยอื่น 
 
 
 
 
 
 

          

รวมเงิน (๒๕)      ตำมสัญญำเงินยืมเลขที่ .......(๒๔)...... วันที่ ........ 
 

จ ำนวนเงินรวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร) ..................................................(๒๖).......................................................ลงชื่อ.........................(๒๗)................................. ผู้จ่ำยเงิน 

(...............................................................) 
ต ำแหน่ง.................................................................... 
วันที่........................................................................... 

ค ำชี้แจง  ๑.  ค่ำเบี้ยเลี้ยงและค่ำเช่ำที่พักให้ระบุอัตรำวันละและจ ำนวนวันที่ขอเบิกของแต่ละบุคคลในช่องหมำยเหตุ 

 ๒. ให้ผู้มีสิทธิแต่ละคนเป็นผู้ลงลำยมือชื่อผู้รับเงินและวันเดือนปีที่ได้รับเงิน กรณีเป็นกำรรับจำกเงินยืม ให้ระบุวันที่ที่ได้รับจำกเงินยืม 

 ๓. ผู้จ่ำยเงินหมำยถึงผู้ที่ขอยืมเงินจำกทำงรำชกำร และจ่ำยเงินยืมนั้นให้แก่ผู้เดินทำงแต่ละคน เป็นผู้ลงลำยมือชื่อผู้จ่ำยเงิน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ ๒ 

แบบ ๘๗๐๘ 

 

 



คู่มือการเบิกค่าใช้จ่าย 

ในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. 

 

๙๖ 

 
ค าอธิบายวิธีจัดท าใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

 

ใบเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร แบบ ๘๗๐๘ ประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ 

ส่วนที่ ๑   ใบเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร (ใช้ส ำหรับขออนุมัติเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง          
ไปรำชกำร ทัง้กรณีเบิกเป็นรำยบุคคลและเป็นหมู่คณะ) 

ส่วนที่ ๒   หลักฐำนกำรจ่ำยเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร (ใช้ส ำหรับกรณีกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะและ
เบิกค่ำใช้จ่ำยโดยจัดท ำใบเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงรวมฉบับเดียวกัน) 
 
 

ในกรณี เดินทำงไปรำชกำรเป็นหมู่คณะ ผู้ เดินทำงจะจัดท ำใบเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง             
ไปรำชกำรแยกเป็นรำยบุคคล หรือจะให้หัวหน้ำคณะหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยซึ่งร่วมเดินทำงไปด้วยจัดท ำ 
ใบเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง รวมฉบับเดียวกัน โดยระบุชื่อ ต ำแหน่ง ผู้ร่วมเดินทำงไปปฏิบัติรำชกำร ทุกคน 
ก็ได้ และหำกมีกำรยืมเงินจำกทำงรำชกำรเพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในระหว่ำงเดินทำง ให้ผู้ยืมเงิน เป็นผู้จัดท ำ 
ใบเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรเพ่ือส่งชดใช้เงินยืม 

 
การลงรายการในใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

ส่วนที๑่ 
๑. “สัญญำเงินยืมเลขที่.......วันที่.......... 

ชื่อผู้ยืม.........จ ำนวนเงิน.........บำท” 

ให้ระบุเลขที่สัญญำเงินยืม วันที่อนุมัติเงินยืม ชื่อผู้ยืม                
และจ ำนวนเงินที่ ขอยืมเพ่ือใช้ ในระหว่ำงเดินทำง                
ไปรำชกำร 

๒. “ที่ท ำกำร........................................” ให้ลงที่ท ำกำรหรือส ำนักงำนผู้ขอรบัเงิน 

๓. “วันที่.........เดือน...................พ.ศ. .......” ให้ลงวันเดือนปีที่จัดท ำใบเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง                 
ไปรำชกำร 

๔. “เรียน......................” ให้ เรี ยนผู้ มี อ ำนำจอนุ มั ติ กำรจ่ ำยเงินตำมระเบี ยบ                     
กำรเก็บรักษำเงินและกำรน ำเงินส่งคลังของส่วนรำชกำร 
พ.ศ. ๒๕๒๐ 

๕. “ตำมค ำสั่ง/บันทึกที่.....ลงวันที่..........” ให้ระบุเลขที่ค ำสั่ง/บันทึก และวันที่ลงนำมในค ำสั่ง/
บันทึก 

๖. “ข้ำพเจ้ำ...........ต ำแหน่ง...........สังกัด” ให้ลงชื่อ ต ำแหน่ง และสังกัดของผู้เดินทำงไปรำชกำร         
ในกรณีที่กำรเดินทำงไปรำชกำรเป็นหมู่คณะให้ลงชื่อ
ต ำแหน่งและสังกัดของหัวหน้ำคณะเดินทำงหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมำย เป็นผู้ ยื่นขออนุมัติ เบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำร 

๗. “พร้อมด้วย.........................” ให้ ระบุ ชื่ อ  สกุล  และต ำแหน่ งของผู้ ร่ วม เดิ นทำง                 
ไปรำชกำรด้วย 

๘. “เดินทำงไปปฏิบัติรำชกำร................” ให้ระบุสถำนที่ท่ีได้รับค ำสั่งให้ไปปฏิบัติรำชกำร 
 

๙. “โดยออกเดินทำงจำก  บ้ำนพัก    
ส ำนักงำน  ประเทศไทย  ตั้งแต่วันที่

ให้ ร ะบุ ส ถำน ที่ แ ล ะแสด งวั น เดื อน ปี แ ล ะ เวล ำที่                      
ผู้ขอรับเงิน   ได้เริ่มต้นและสิ้นสุดกำรเดินทำงไปรำชกำร 



คู่มือการเบิกค่าใช้จ่าย 

ในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ.  

 

๙๗ 

..........เดือน.............. พ.ศ. ...... เวลำ

..........น. และกลับถึง  บ้ำนพัก  
ส ำนักงำน    ประเทศไทย  วันที่
.................. เดือน...................  พ.ศ. 
........ เวลำ ................ น. รวมเวลำไป
รำชกำรครั้งนี้.........วัน............ชั่วโมง” 

จ ำนวนวันและชั่วโมงท่ีค ำนวณได้ เพ่ือใช้สิทธิในกำรเบิก 
 

เบี้ยเลี้ยงเดินทำง 

กรณีเดินทำงเป็นหมู่คณะ หำกระยะเวลำในกำรเริ่มต้น
และสิ้นสุดกำรเดินทำงของแต่ละบุคคลแตกต่ำงกัน             
เป็นเหตุให้จ ำนวนวันที่เกิดสิทธิเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทำง
แตกต่ำงกัน ให้แสดงรำยละเอียดของวันเวลำที่แตกต่ำง
กันของบุคคลนั้น ในช่องหมำยเหตุ (ช่องท่ี ๑๗) 

๑๐. “ข้ำพเจ้ำขอเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง
ไปรำชกำรส ำหรับ   ข้ำพเจ้ำ  
คณะเดินทำง ดังนี้  
ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำงประเภท.......จ ำนวน
.....วัน รวม......บำท 

ค่ำเช่ำที่พักประเภท...จ ำนวน..วัน   รวม
..บำท 

ค่ำพำหนะ........................รวม......บำท 

ค่ำใช้จ่ำยอื่น.....................รวม......บำท 

รวมทั้งสิ้น......................บำท 

จ ำนวนเงิน (ตัวอักษร)....................” 

ให้ ระบุว่ำเป็นกำรขอเบิกค่ำใช้จ่ำยกรณีรำยบุคคล             
ห รื อ เบิ ก ร ว ม ทั้ งค ณ ะ เดิ น ท ำ ง ใน ฉ บั บ เดี ย ว กั น                     
และให้แสดงถึงจ ำนวนเงินค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ในแต่ละ
ประเภท โดยแยกเป็น ค่ำเบี้ยเลี้ยงค่ำเช่ำที่พัก ค่ำพำหนะ 
ค่ำใช้จ่ ำย อ่ืน  (ค่ ำใช้จ่ ำย อ่ืน ให้หมำยควำมรวมถึง                
ค่ำขนย้ำยสิ่งของส่วนตัว ค่ำย้ำยถิ่นที่อยู่  ค่ำรับรอง                
ค่ ำ ใช้ ส อย เบ็ ด เตล็ ด  ค่ ำท ำค ว ำม สะอำด เสื้ อ ผ้ ำ 
ค่ำธรรมเนียมสนำมบิน ค่ำวีซ่ำ ค่ำธรรมเนียมผ่ำนทำง 
ฯลฯ)กรณีเดินทำงเป็นหมู่คณะ และยื่นเบิกค่ำใช้จ่ำย            
ในฉบั บ เดี ย วกั น  ให้ แสดงยอด เงิน รวมค่ ำใช้ จ่ ำย                 
ของทุกคนในแต่ละประเภท 
 

๑๑. “ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำรำยกำรที่กล่ำวมำ
ข้ำงต้น เป็ นควำมจริงและหลักฐำน             
กำรจ่ำยที่ส่งมำด้วย......ฉบับ รวมทั้ง
จ ำนวนเงินที่ขอเบิกถูกต้องตำมกฎหมำย
ทุกประกำร 

ลงชื่อ..................................ผูข้อรับเงิน 

   (................................................)  

ต ำแหน่ง.......................................” 

ให้ แ สด งถึ งจ ำน วน ห ลั ก ฐ ำน ก ำรจ่ ำ ย เงิน ทั้ งสิ้ น                      
ที่แนบมำพร้อมใบเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร            
และให้ผู้ยื่นใบเบิกค่ำใช้จ่ำยตำมข้อ ๖ เป็นผู้ลงลำยมือชื่อ 

   
๑๒. “ได้ตรวจสอบหลักฐำนกำรเบิกจ่ำยเงินที่

แนบ ถูกต้องแล้ว เห็นควรอนุมัติ ให้
เบิกจ่ำยได ้

ลงชื่อ.................................................. 
       (................................................) 
ต ำแหน่ง..............................................
วันที่..............................................” 

ให้เจ้ำหน้ำที่ผู้มีหน้ำที่ตรวจสอบหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย              
เป็นลำยลักษณ์อักษร เป็นผู้ตรวจสอบใบเบิกค่ำใช้จ่ำย              
จ ำนวนเงินและหลักฐำนกำรเบิกจ่ำย เป็นผู้ลงลำยมือชื่อ              
และวันเดือนปี ที่ได้ท ำกำรตรวจสอบ 
 
 
 
 
 

๑๓. “อนุมัติให้จ่ำยได้ 
ลงชื่อ..................................................  
       (................................................)  

ต ำแหน่ง.............................................. 
วนัที่..................................................” 

ผู้มีอ ำนำจอนุมัติกำรจ่ำยเงินตำมระเบียบกำรเก็บรักษำ
เงิน และกำรน ำเงินส่งคลังของส่วนรำชกำร พ.ศ. ๒๕๒๐
เป็นผู้ลงลำยมือชื่อและวันเดือนปีที่อนุมัติ 
 
 



คู่มือการเบิกค่าใช้จ่าย 

ในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. 

 

๙๘ 

 
 

๑๔. “ได้รับเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป
รำชกำรจ ำนวน........บำท (..................)
ไว้เป็นกำรถูกต้องแล้ว” 

ให้แสดงถึงจ ำนวนเงินทั้งสิ้นที่ ได้รับจำกทำงรำชกำร             
เป็นตัวเลขในช่องจ ำนวน.......บำท และเป็นตัวอักษร               
ในช่องวงเล็บ 

๑๕. “ลงชื่อ.....................................ผู้รบัเงิน 

     (...............................................) 
ต ำแหน่ง.................................... ......... 
วันที่...................................................  
จำกเงินยืมตำมสัญญำยืมเลขท่ี..วันที่..” 

ใช้ส ำหรับกรณียื่นขอเบิกค่ำใช้จ่ำยรำยบุคคล โดยให้              
ผู้ขอรับเงินซึ่ งเป็นผู้ รับเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง             
ตำมยอดที่ ได้รับอนุมัติ เป็นผู้ ลงลำยมือชื่อผู้ รับ เงิน             
และวันเดือนปีที่รับเงิน กรณีที่มีกำรยืมเงินให้ระบุวันที่          
ทีไ่ด้รับเงินยืม เลขที่สัญญำยืมและวันที่อนุมัติ เงินยืมด้วย 

กรณียื่นขอเบิกค่ำใช้จ่ำยรวมเป็นหมู่คณะ ผู้ขอรับเงิน            
มิต้องลงลำยมือชื่อผู้รับเงินในช่องที่ ๑๕ แต่ให้ผู้มีสิทธิแต่
ละคน ลงลำยมือชื่อผู้รับเงินในหลักฐำนกำรจ่ำยเงิน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร (ส่วนที่ ๒) 

๑๖. “ลงชื่อ...................................ผู้จ่ำยเงิน 

        (.....................................)  
ต ำแหน่ง.................................. 
วันที่........................................” 

เจ้ำหน้ำที่ผู้ที่มีหน้ำที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้ท ำหน้ำที่
เป็นผู้จ่ำยเงิน เป็นผู้ลงลำยมือชื่อ และวันเดือนปีที่
จ่ำยเงิน (กรณีมิได้ยืมเงิน) 
กรณีที่มีกำรยืมเงินและผู้มีสิทธิได้รับเงินตำมสัญญ ำ            
เงิน ยื มแล้ ว  เจ้ ำหน้ ำที่ ผู้ ที่ มี ห น้ ำที่ จ่ ำย เงิน มิ ต้ อ ง                     
ลงลำยมือชื่อผู้จ่ำยเงินในช่องที่ ๑๖ 

 

ส่วนที่ ๒ 
๑๗. “หมำยเหตุ....................” ให้ ร ะบุ ค ำ ชี้ แ จ ง เ พ่ิ ม เติ ม ใน ส่ ว น ที่ ส ำ ร ะ ส ำ คั ญ                      

ตำมควำมจ ำเป็น 

๑๘. “ชื่อ” ให้ลงชื่อผู้เดินทำงไปรำชกำรเป็นรำยบุคคลตำมล ำดับ 

๑๙. “ต ำแหน่ง” ให้แสดงถึงระดับ ชั้น ยศ ของผู้ เดินทำงไปรำชกำร                 
แต่ละคน 

๒๐. “ค่ำใช้จ่ำย” ให้ แสดงถึงยอดรวมของค่ำใช้จ่ ำยต่ ำง ๆ ในแต่ละ
ประเภท โดยแยกเป็นค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำพำหนะ 
ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน  (ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนให้หมำยควำมรวมถึง ค่ำขน
ย้ำยสิ่งของส่วนตัว ค่ำย้ำยถิ่นที่อยู่ ค่ำรับรอง ค่ำใช้สอย
เบ็ดเตล็ด ค่ ำท ำควำมสะอำดเสื้อผ้ำ ค่ ำธรรมเนียม
สนำมบิน ค่ำธรรมเนียมผ่ำนทำง ฯลฯ) 

๒๑. “รวม” ให้แสดงยอดรวมของค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
ทั้งสิ้นที่จะขอเบิกแต่ละคน 
 

๒๒. “ลำยมือชื่อผู้รับเงิน” ผู้เดินทำงแต่ละคนซึ่งได้รับเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง                
ที่ ได้ รับอนุมัติ เฉพำะในส่ วนของตน ลงลำยมือชื่ อ               
ในช่องผู้รับเงิน 
 
 
 



คู่มือการเบิกค่าใช้จ่าย 

ในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ.  

 

๙๙ 

 
 
 

๒๓. “วันเดือนปีที่รับเงิน” ให้ผู้เดินทำงแต่ละคนที่ลงลำยมือชื่อรับเงินลงวันเดือนปี ที่
รั บ เงิ น ก รณี ที่ รั บ จ ำก เงิน ยื ม  ให้ ร ะบุ วั น เดื อ น ปี                    
ที่ได้รับเงินยืม 

๒๔. “ตำมสัญญำเงินยืมเลขที่......วันที่.......” ให้ระบุเลขทีส่ัญญำเงินยืม และวันที่อนุมัติเงินยืม 

๒๕. “รวมเงิน” ให้แสดงถึงยอดรวมค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
แต่ละรำยกำร และแสดงผลรวมค่ำใช้จ่ำยทั้ งหมด                 
ในตอนท้ำย 

๒๖. “จ ำนวนเงินรวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร).....” ให้ แสดงถึ งจ ำน วน เงิน ค่ ำ ใช้ จ่ ำย ในกำร เดิ นท ำง                 
ไปรำชกำรทั้งสิ้นที่ เกิดขึ้นในกำรเดินทำงไปรำชกำร                   
ในครั้งนีเ้ป็นตัวอักษร 

๒๗. “ลงชื่อ.............................ผู้จ่ำยเงิน  

           (............................) 
ต ำแหน่ง........................... 
วันที่.................................” 

ให้ผู้ยืมเงินเป็นผู้ลงลำยมือชื่อผู้จ่ำยเงิน และวันเดือนปี             
ทีจ่่ำยเงินยืมให้แก่ผู้เดินทำงแต่ละคน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการเบิกค่าใช้จ่าย 

ในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. 

 

๑๐๐ 

 

ใบส าคัญรับเงิน 
      ที่      

              (ส่วนรำชกำรเป็นผู้ให้) 
วันที่       เดือน               พ.ศ.  

ข้ำพเจ้ำ  นำยสัจจำ  บุญทติตำนนท์        อยู่บ้ำนเลขที่    ๑๓๐ 
ต ำบล/แขวง   บำงพลัด    อ ำเภอ/เขต    จังหวดั    
ได้รบัเงนิจำก         กระทรวง        
ดังรำยกำรต่อไปนี ้
 

รำยกำร จ ำนวนเงนิ 

      -  ค่ำรับรองในกำรเดินทำงไปรำชกำรที่จงัหวัดสงขลำ และยะลำ 
         ระหวำ่งวันที ่๒๘ - ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๔๘ 
         ของรองนำยกรัฐมนตรี (นำยจำตุรนต ์ฉำยแสง) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       

- 
 

รวมทัง้สิ้น      - 

จ ำนวนเงนิ ( ) 

 

(ลงชื่อ)   

(  ) 

วันที่   
 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการเบิกค่าใช้จ่าย 

ในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ.  

 

๑๐๑ 

แบบ  ๔๒๓๑ 
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 

 

ส่วนรำชกำร   

 

วนั เดือน ปี รำยละเอียดรำยจ่ำย จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 รวมทั้งสิ้น    

 
 

รวมทั้งสิ้น  (ตัวอักษร)  
  ข้ำพเจ้ำ          ต ำแหน่ง 

กอง    ขอรับรองว่ำรำยจ่ำยข้ำงต้นนี้   ไม่อำจเรียกใบเสร็จรับเงินจำกผู้รับได้          
และข้ำพเจ้ำได้จ่ำยไปในงำนของรำชกำรโดยแท้ 
 
 

       (ลงชื่อ) 
           วันที ่
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



คู่มือการเบิกค่าใช้จ่าย 

ในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. 

 

๑๐๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการเบิกค่าใช้จ่าย 

ในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ.  

 

๑๐๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการเบิกค่าใช้จ่าย 

ในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. 

 

๑๐๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการเบิกค่าใช้จ่าย 

ในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ.  

 

๑๐๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการเบิกค่าใช้จ่าย 

ในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. 

 

๑๐๖ 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    ฝ่ายเลขานุการ ก.ธ.จ. บุรีรัมย์ ส านักงานจังหวัดบุรีรัมย์ โทร. .... 

ที ่  xxx/.... วันที ่        กันยายน  2560         

เรื่อง   ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดบุรีรัมย์  

เรียน ผู้ว่าราชการจงัหวัด (หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย/รับมอบอ านาจในการอนุมัติค่าใช้จ่ายของ ก.ธ.จ.) 

1. ข้อเท็จจริง 
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดบุรีรัมย์ (ก.ธ.จ. บุรีรัมย์) ซึ่งมี นาย....................................... 

ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรรี เขต 14 เป็นประธานกรรมการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 
22 สิงหาคม 2560 ที่ประชุมได้มีมติให้กรรมการฯ เดินทางไปสอดส่องงาน/โครงการของส่วนราชการ 
ในจังหวัด ได้แก่ 1. โครงการ.................................. 2. โครงการ.................................. 3. โครงการ..................................  
ณ อ าเภอ................................. ในวันที่ 21 กันยายน 2560 พร้อมนี้ประธานกรรมการ ได้ก าหนดให้มี 
การประชุม ก.ธ.จ. บุรีรัมย์ ครั้งที่ 3/2560 ในวันที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น.  
ณ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีก ำหนดกำรเดินทำงและกำรประชุมปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 

2. ข้อพิจารณา 
เพ่ือให้การเดินทางไปราชการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายเลขานุการ ก.ธ.จ. 

บุรีรัมย์ จึงเห็นควรน าเรียนเพื่อโปรดพิจารณา  
 2.1 อนุมัติค่าใช้จ่ายของกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดบุรีรัมย์เพ่ือเดินทางไปราชการ  

ณ อ าเภอ................................. .ในวันที่ 21 กันยายน 2560 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 
  2.1.1 นาย....................  กรรมการ 
  2.1.2 นาย....................  กรรมการ 
  2.1.3 นาย....................  กรรมการ 
  2.1.4 นาย....................  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 2.2 อนุมัติการเดินทางไปราชการของนาย.................... ในฐานะผู้ช่วยเลขานุการ ก.ธ.จ. 

ณ อ าเภอ..................................ในวันที่ 21 กันยายน 2560 
 2.3 อนุมัติค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาประชุม ก.ธ.จ. ในวันที่ 22 กันยายน 2560  

ณ ศาลากลางจังหวัด ของ กรรมการฯ จ านวนรวม ...........คน เป็นค่าพาหนะ และชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง 
ในการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลมาปฏิบัติงาน ได้แก่ นายนิคม ส่องแสง ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน  
กธ 1234 บุรีรัมย์ นาย.................... ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน .......................... 

 2.4 อนุมัติการจัดจ้างรถยนต์ตู้ในพ้ืนที่ พร้อมพนักงานขับรถ จ านวน 1 คัน เพ่ือใช้ส าหรับ
การเดินทางไปสอดส่องงาน/โครงการของส่วนราชการในจังหวัด โครงการ.........................ณ อ าเภอ........................ 
ในวันที่ 21 กันยายน 2560  
โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบรายจ่ายอ่ืน รายการค่าใช้จ่าย 
ในการด าเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจงัหวัด 
 
 

ตัวอย่างหนังสือขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 



คู่มือการเบิกค่าใช้จ่าย 

ในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ.  

 

๑๐๗ 

 
3. ข้อเสนอ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 3.1 ค่าใช้จ่ายของกรรมการฯ ตามข้อ 2.1 

3.2 การเดินทางไปราชการของนาย.................... ในฐานะผู้ช่วยเลขานุการ ก.ธ.จ.  
ณ อ าเภอ..................................ในวันที่ 21 กันยายน 2560 

 3.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาประชุมของกรรมการฯ จ านวน .... คน ตามข้อ 2.3 
 3.4 การจัดจ้างรถยนต์ (ตู้) ในพื้นที่ ตามข้อ 2.4 

 
 
 

(นาย..........................) 
ฝ่ายเลขานุการ ก.ธ.จ. บุรีรัมย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
หมำยเหตุ : ข้อควำมปรับเปลี่ยนได้ตำมควำมเหมำะสม 

 
 
 



คู่มือการเบิกค่าใช้จ่าย 

ในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. 

 

๑๐๘ 

ตัวอย่างหนังสือขอยืมเงินทดรองราชการ  

    บันทึกขอ้ความ 
ส่วนราชการ ฝ่ำยเลขำนุกำร ก.ธ.จ. บุรีรัมย์ ส ำนักงำนจังหวัดบุรีรัมย์ โทร. .... 

ที ่   วันที ่       กันยำยน  ๒๕๖๐ 

เรื่อง ขอยืมเงนิทดรองรำชกำร 

เรียน บุคคลที่ได้รับมอบหมาย/รับมอบอ านาจในการอนุมัติยืมเงิน และค่าใช้จ่ายของ ก.ธ.จ. 

 ด้วย ผวจ. (หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย/รับมอบอ านาจให้อนุมัติ) ได้อนุมัติค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของกรรมการ ก.ธ.จ. บุรีรัมย์ ส าหรับเดินทางไปสอดส่องงาน/โครงการของส่วนราชการ 
ในจังหวัด ได้แก่  ๑. โครงการ ............................ ๒. โครงการ ............................. ๓. โครงการ ...............................  
ณ อ าเภอ .......... ในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ และได้อนุมัติค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาประชุมของกรรมการฯ 
ในการประชุม ก.ธ.จ. บุรีรัมย์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๒ กันยายน 2๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  
ณ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย ์

 ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการ ก.ธ.จ. มีความประสงค์ขอยืมเงินทดรองราชการเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย  
ในการเดินทางไปปฏิบัติราชการของกรรมการ ก.ธ.จ. บุรีรัมย ์ณ อ าเภอ.............. ในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐  
และค่าใช้จ่ายในการมาประชุม ก.ธ.จ. บุรีรัมย์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทางและค่าพาหนะของกรรมการฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จ านวน ............. บาท (...............บาทถ้วน) โดยเบิกจ่าย
จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบรายจ่ายอ่ืน รายการค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ทั้งนี้  ได้มอบหมายให้นาย............................................ ต าแหน่ง......................................... 
 เป็นผู้ยืมเงนิ ตำมรำยละเอียดสัญญำยืมเงินที่แนบมำพร้อมนี้   

 จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จักขอบคุณมาก 
 
 
 
     (.....................................) 
   ฝ่ายเลขานุการ ก.ธ.จ. บุรีรัมย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมำยเหตุ : ข้อควำมปรับเปลี่ยนได้ตำมควำมเหมำะสม 

 



คู่มือการเบิกค่าใช้จ่าย 

ในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ.  

 

๑๐๙ 

 

                           สัญญาการยืมเงิน 
ยื่นต่อ      ผู้มีอ ำนำจอนุมัติ                                                                                 (๑)  

 
เลขท่ี                             
วันท่ีครบก ำหนด 

    ข้ำพเจ้ำ     นำย      ต ำแหนง่      
    สังกัด    ส ำนักงำนจังหวัด 
    มีควำมประสงค์ขอยมืเงินจำก                                                                                                                       (๒) 
    เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร เดินทำงไปรำชกำรของ ก.ธ.จ. บุรีรัมย์ ในวันที่ ๒๑ กันยำยน ๒๕๖๐ และค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงมำประฃุม ก.ธ.จ. บุรีรัมย์ 
    ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๒ กันยำยน ๒๕๖๐ ของกรรมกำรฯ  ดังรำยละเอียดต่อไปนี้       (๓) 

- ค่ำเบี้ยเลี้ยง ( ๒๔๐ บำท  คูณ  xx คน คูณ ๑ วัน ) 
- ค่ำพำหนะเดินทำง (ค่ำโดยสำรรับจ้ำง xxx บำท คูณ xx คน) + ค่ำชดเชยน้ ำมันเช้ือเพลิงในกำรใช้รถยนต์ส่วนบุคคล xxx บำท 
คูณ xx คน) 
- ค่ำเช่ำรถยนต์ (xxxx บำท X ๑ วัน = xxxx บำท) และค่ำน้ ำมันเช้ือเพลิง xxxx บำท 
 
           ตัวอักษร    (                                          บำทถ้วน)                                        รวม 

 xxx  บำท 
         xxx  บำท 
        
        xxxx  บำท 
 
   xxxx  บาท 

         ข้ำพเจ้ำสัญญำว่ำจะปฏิบตัติำมระเบียบของทำงรำชกำรทุกประกำร   และจะน ำใบส ำคัญคู่จ่ำยที่ถูกต้อง  พร้อมท้ังเงินเหลือจ่ำย 
    (ถ้ำมี) ส่งใช้ภำยในก ำหนดไว้ในระเบียบกำรเบิกจ่ำยเงินจำกคลัง คือภำยใน ๑๕ วัน นับแต่วันทีไ่ดร้ับเงินนี้  ถ้ำข้ำพเจ้ำไมส่่งตำม 
    ก ำหนด ข้ำพเจ้ำยินยอมให้หักเงินเดือน ค่ำจ้ำง เบีย้หวดั บ ำเหน็จ บ ำนำญ หรือเงินอื่นใดที่ข้ำพเจำ้พึงไดร้ับจำกทำงรำชกำร ชดใช้จ ำนวน 
    เงินท่ียืมไปจนครบถ้วนได้ทันที 

ลำยมือช่ือ                                                 ผู้ยืม                วันท่ี               กันยำยน  ๒๕๖๐ 

     เสนอ         ผู้มีอ ำนำจอนุมัต ิ                                                         (๔) 

           ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรอนมุัติให้ยมืตำมใบยมืฉบับนี้ได้  จ ำนวน     xxxx     บำท 
                 (xxxx บำทถ้วน) 

  ลงช่ือ                                                                           วันท่ี              กันยำยน  ๒๕๖๐ 

ค าอนุมัติ 
  อนุมัติให้ยืมตำมเง่ือนไขข้ำงต้นได้  เป็นเงิน     xxxx     บำท 
       (xxxx บำทถ้วน) 

  ลงช่ือผู้อนุมัติ                                                          วันที ่                กันยำยน  ๒๕๖๐ 

ใบรับเงิน 

      ได้รับเงินยืมจ ำนวน         xxxxx              บำท                        (xxxx บำทถ้วน)       ไปเป็นกำรถูกต้องแล้ว 

 ลงช่ือ                                                          ผู้รับเงนิ         วันท่ี                   

 

แบบ ๘๕๐๐ 



คู่มือการเบิกค่าใช้จ่าย 

ในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. 

 

๑๑๐ 

 
รายการส่งใช้เงินยืม 

 

  รายการส่งใช้    
ครั้งที ่ วัน เดือน ปี เงินสด หรือ 

ใบส าคัญ 
จ านวนเงิน  คงค้าง  ลายมือชื่อ ใบรับเลขท่ี 

         
         

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

หมายเหตุ  (๑)  ยื่นต่อ  ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง หัวหน้ำกองคลัง  หัวหน้ำแผนกคลัง  หรือต ำแหน่งอ่ืนใดทีป่ฏิบัติงำน 
         เช่นเดียวกันแล้วแต่กรณี 
   (๒)  ให้ระบุชื่อส่วนรำชกำรที่จ่ำยเงินยืม 
   (๓)  ระบุวัตถุประสงค์ท่ีจะน ำเงินยืมไปใช้จ่ำย 
   (๔)  เสนอต่อผู้มีอ ำนำจอนุมัติ 

 
 



คู่มือการเบิกค่าใช้จ่าย 

ในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ.  

 

๑๑๑ 

ตัวอย่างหนังสือขออนุมัตเิบิกค่าใช้จ่าย 
 

 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ ฝ่ำยเลขำนุกำร ก.ธ.จ. บุรีรัมย์ ส ำนักงำนจังหวัดบุรีรัมย์ โทร. ..... 

ที ่  XXX/..... วันที ่ กันยำยน  ๒๕๖๐ 

เรื่อง ขออนุมัติเบิกค่ำใช้จ่ำยและคืนเงินทดรองรำชกำร 

เรียน บุคคลที่ได้รับมอบหมาย/รับมอบอ านาจในการอนุมัติเงินยืม และค่าใช้จ่ายของ ก.ธ.จ. 

 ตำมหนังสือ ฝ่ำยเลขำนุกำร ก.ธ.จ. บุรีรัมย์ ที่ ..... ลงวันที่....กันยำยน ๒๕๖๐ ได้ขอยืมเงิน 
ทดรองรำชกำร เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของกรรมกำร ก.ธ.จ. บุรีรัมย์ ณ อ ำเภอ.....ในวันที่ 
๒๑ กันยำยน ๒๕๖๐ และค่ำใช้จ่ำยในกำรมำประชุม ก.ธ.จ. บุรีรัมย์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๒ กันยำยน 
๒๕๖๐ ของกรรมกำรฯ โดยยืมเงินทดรองรำชกำรเป็นเงินจ ำนวนทั้งสิ้น .... บำท (.....บำทถ้วน) นั้น 

 ในกำรนี้ กรรมกำร ก.ธ.จ. และฝ่ำยเลขำนุกำรฯ ได้เดินทำงไปปฏิบัติรำชกำรดังกล่ำวและ
ประชุม ก.ธ.จ. บุรีรัมย์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๒ กันยำยน ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีค่ำใช้จ่ำย
ทั้งสิ้น จ ำนวน....บำท (....บำทถ้วน) มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง         xxx       บำท 
 ค่ำพำหนะเดินทำง 
   - ค่ำโดยสำรรถยนต์รับจ้ำง xxx บำท 
   - ค่ำชดเชยน้ ำมันเชื้อเพลิงในกำรใช้รถยนต์ส่วนบุคคล xxx บำท 
 ค่ำจ้ำงเหมำรถยนต์ (ตู้)  xxx บำท 
   รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น จ านวน xxx บาท 
กำรเดินทำงไปรำชกำรดังกล่ำวมีค่ำใช้จ่ำยรวมเป็นเงินทั้งสิ้น จ ำนวน.....บำท (......บำทถ้วน) เหลือเงินคืน
จ ำนวน....บำท (....บำทถ้วน) ทั้งนี้  เบิกจ่ำยจำกงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
งบรำยจ่ำยอื่น รำยกำรคำ่ใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนคณะกรรมกำรธรรมำภิบำลจังหวัด 
รายละเอียดปรากฏตามหลักฐานและใบส าคัญท่ีแนบมาพร้อมนี้ 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำอนุมัติค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวด้วย จักขอบคุณมำก 
 
 
 

(นำย..................................) 
ฝ่ำยเลขำนุกำร ก.ธ.จ. บุรีรัมย์ 

 
 
 
หมำยเหตุ : ข้อควำมปรับเปลี่ยนได้ตำมควำมเหมำะสม 
 
 



คู่มือการเบิกค่าใช้จ่าย 

ในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. 

 

๑๑๒ 

 
 
สัญญำเงินยืมเลขที่ วันที่ กันยำยน  ๒๕๖๐  ส่วนที่ ๑ 
ชื่อผู้ยืม นำย  จ ำนวนเงิน บำท แบบ ๘๗๐๘ 

ใบเบกิค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

 ที่ท ำกำร ส ำนักงำนจังหวัดบุรีรัมย์ 
 วันที่       เดือน  กันยำยน  พ.ศ. ๒๕๖๐     

เรื่อง ขออนุมัติเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 
เรียน (บุคคลที่ได้รับมอบหมำย/รับมอบอ ำนำจในกำรอนุมัติค่ำใช้จ่ำย) 
 ตำมค ำสั่ ง/บันทึก ......... ................................ลงวันที่ .......................................... 
อนุมัติค่ำใช้จ่ำยของกรรมกำรธรรมำภิบำลจังหวัดบุรีรัมย์ และอนุมัติกำรเดินทำงไปรำชกำร ที่ อ ำเภอ...... 
ของนำย....................................ฝ่ำยเลขำนุกำร ก.ธ.จ. ในวันที่ ๒๑ กันยำยน ๒๕๖๐ และค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง 
มำประชุม ก.ธ.จ. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๒ กันยำยน ๒๕๖๐ ของกรรมกำร ก.ธ.จ. จ ำนวน .... คน โดยออก
เดินทำงจำกบุรีรัมย์ 
 บ้ำนพัก  ส ำนักงำน  ประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กันยำยน ๒๕๖๐ เวลำ ....... น. และกลับถึง  
 บ้ำนพัก  ส ำนักงำน  ประเทศไทย วันที่ ๒๑ กันยำยน ๒๕๖๐ เวลำ ....... น. รวมเวลำไปรำชกำรครั้ง
นี้  XXวัน .... ชั่วโมง 

 ข้ำพเจ้ำขอเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรส ำหรับ  ข้ำพเจ้ำ  คณะเดินทำง ดังนี้ 
- ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำงประเภท ..............................จ ำนวน          วัน รวม                XXX            บำท 
- ค่ำเช่ำที่พักประเภท ............................................จ ำนวน          วัน รวม                                  บำท 
- ค่ำพำหนะ ...........................................................จ ำนวน          วัน รวม                XXX            บำท 
- ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ  ................................................................................ รวม                              บำท 
                                                                               รวมเป็นเงินทั้งสิ้น XXX บำท 
จ ำนวนเงิน  (ตัวอักษร)  (..............บำทถ้วน) 

 ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำรำยกำรที่กล่ำวมำข้ำงต้นเป็นควำมจริง และหลักฐำนกำรจ่ำยที่ส่งมำด้วย
จ ำนวน     ฉบับ รวมทั้งจ ำนวนเงินที่ขอเบิกถูกต้องตำมกฎหมำยทุกประกำร 

 

 

 
       ลงชื่อ……………………….…………………ผู้ขอรับเงิน 

                    (นำย.................................) 

  ต ำแหน่ง ............................................ 

  ฝ่ำยเลขำนุกำร ก.ธ.จ. บุรีรัมย์ 

 
 



คู่มือการเบิกค่าใช้จ่าย 

ในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ.  

 

๑๑๓ 

- ๒ - 

ได้ตรวจสอบหลักฐำนกำรเบิกจ่ำยเงินที่แนบถูกต้อง
แล้วเห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ำยได้ 

ลงชื่อ…………………………………………………… 
      (…………….……………………………………) 
ต ำแหน่ง……...………………………………………. 
วันที่…………………………………………………….. 

    อนุมัติให้จ่ำยได้ 

 
ลงชื่อ....................................................…… 
       (……………...................................……) 
ต ำแหน่ง…………………………………….……….. 
วันที่…………………………….........................… 

ได้รับเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรจ ำนวน xxx บำท  
(xxxxบำทถ้วน) ไว้เป็นกำรถูกต้องแล้ว 
 
ลงชื่อ………………………..…………………..                      ผูร้ับเงินลงชื่อ………………..…...........…………ผู้จ่ำยเงิน 
          (นำย............................)                                           (                                ) 
ต ำแหน่ง  นักทรัพยำกรบุคคล ช ำนำญกำรพิเศษ      ต ำแหน่ง ..................................................... 
วันที่          กันยำยน    ๒๕๖๐                             วนัที่ ............................................................ 

หมายเหต ุ 
 
 
 
 
 
ค าชี้แจง ๑. กรณีเดินทำงเป็นหมู่คณะและจัดท ำใบเบิกค่ำใช้จ่ำยรวมฉบับเดียวกัน หำกระยะเวลำในกำร

เริ่มต้นและสิ้นสุดกำรเดินทำงของแต่ละบุคคลแตกต่ำงกันให้แสดงรำยละเอียดของวันเวลำ 
ที่แตกต่ำงกันของบุคคลนั้นในช่องหมำยเหตุ 

 ๒. กรณียื่นขอเบิกค่ำใช้จ่ำยรำยบุคคลให้ผู้ขอรับเงินเป็นผู้ลงลำยมือชื่อผู้รับเงินและวันเดือนปี 
ที่รับเงิน กรณีท่ีมีกำรยืมเงิน ให้ระบุวันที่ที่ได้รับเงินยืม เลขที่สัญญำยืมและวันที่อนุมัติเงินยืมด้วย 

 ๓. กรณีที่ยื่นขอเบิกค่ำใช้จ่ำยรวมเป็นหมู่คณะ ผู้ขอรับเงินมิต้องลงลำยมือชื่อในช่องของผู้รับเงิน 
ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิ์แต่ละคนลงลำยมือชื่อผู้รับเงินในหลักฐำนกำรจ่ำยเงิน (ส่วนที่ ๒) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการเบิกค่าใช้จ่าย 

ในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. 

 

๑๑๔ 

หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ 
ชือ่ส่วนราชการ  ส านักงานจังหวัด  จังหวัด  บุรีรัมย์ 

ประกอบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด วันที่ ๒๑,๒๒ เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

ล าดับที ่ ชื่อ- สกุล ต าแหน่ง 
ค่าใช้จ่าย 

รวม ลายมือชื่อ วัน เดือน ป ี หมายเหตุ 
ค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าเช่าท่ีพัก 

ค่า
พาหนะ 

ค่าใช้จ่าย
อื่น 

1 นำยนิคม  ส่องแสง กรรมกำร ก.ธ.จ. บุรรีัมย ์ xxx  xxx  xxx xxx ก.ย. ๖๐  

2 
นำยนิยม  แสงจันทร ์ กรรมกำร ก.ธ.จ. บุรรีัมย ์ xxx  xxx  xxx xxx ก.ย. ๖๐ 

 

3 
นำย..... กรรมกำร ก.ธ.จ. บุรรีัมย ์ xxx  xxx  xxx xxx ก.ย. ๖๐ 

 

4 
นำย..... กรรมกำร ก.ธ.จ. บุรรีัมย ์ xxx  xxx  xxx xxx ก.ย. ๖๐ 

 

5 นำย..... กรรมกำร ก.ธ.จ. บุรรีัมย ์ xxx  xxx  xxx xxx ก.ย. ๖๐  

6 
นำย..... กรรมกำร ก.ธ.จ. บุรรีัมย ์ xxx  xxx  xxx xxx ก.ย. ๖๐ 

 

7 
นำย..... กรรมกำร ก.ธ.จ. บุรรีัมย ์ xxx  xxx  xxx xxx ก.ย. ๖๐ 

 

8 
นำย..... กรรมกำร ก.ธ.จ. บุรรีัมย ์ xxx  xxx  xxx xxx ก.ย. ๖๐ 

 

9 นำย..... กรรมกำร ก.ธ.จ. บุรรีัมย ์ xxx  xxx  xxx xxx ก.ย. ๖๐  

 



คู่มือการเบิกค่าใช้จ่าย 

ในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ.  

 

๑๑๕ 

- ๒ - 

ล าดับที ่ ชื่อ- สกุล ต าแหน่ง 
ค่าใช้จ่าย 

รวม ลายมือชื่อ วัน เดือน ป ี หมายเหตุ 
ค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าเช่าท่ีพัก 

ค่า
พาหนะ 

ค่าใช้จ่าย
อื่น 

10 นำย..... กรรมกำร ก.ธ.จ. บุรรีัมย ์ xxx  xxx  xxx xxx ก.ย. ๖๐  

11 
นำย..... กรรมกำร ก.ธ.จ. บุรรีัมย ์ xxx  xxx  xxx xxx ก.ย. ๖๐ 

 

12 
นำย..... กรรมกำร ก.ธ.จ. บุรรีัมย ์ xxx  xxx  xxx xxx ก.ย. ๖๐ 

 

13 
นำย..... กรรมกำร ก.ธ.จ. บุรรีัมย ์ xxx  xxx  xxx xxx ก.ย. ๖๐ 

 

14 นำย..... กรรมกำร ก.ธ.จ. บุรรีัมย ์ xxx  xxx  xxx xxx ก.ย. ๖๐  

รวมเงิน      ตามสัญญายืมเงินเลขที.่..................วันที่.................. 

 
จ านวนเงินรวมทั้งสิน้ (ตัวอักษร)  xxx   บาทถ้วน 

 ลงชื่อ........................................................ผู้จ่ำยเงิน 
                    (นำย..........................................) 

     ต ำแหน่ง  นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ 
     วันที่                         กันยำยน  ๒๕๖๐ 

ค ำช้ีแจง   1. ค่ำเบี้ยเลี้ยงและค่ำเช่ำพักให้ระบุอัตรำวันละและจ ำนวนวันที่ขอเบิกของแต่ละบุคคลในช่องหมำยเหต ุ
  2. ให้ผู้มีสิทธิแตล่ะคนเป็นผู้ลงลำยมือช่ือผู้รับเงินและวันเดือนปีท่ีไดร้ับเงิน กรณเีป็นกำรรับจำกเงินยมื ให้ระบุวันท่ีที่ไดร้ับจำกเงินยืม 
  3. ผู้จ่ำยเงินหมำยถึงผู้ที่ขอยืมจำกทำงรำชกำร และจ่ำยเงินยืมนั้นให้แต่ผู้เดินทำงแต่ละคน เป็นผู้ลงลำยมือช่ือผู้จ่ำยเงิน 



คู่มือการเบิกค่าใช้จ่าย 

ในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. 

 

๑๑๖ 

 
ตัวอย่างใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 

(ค่ำชดเชยน้ ำมันเชื้อเพลิง) 
 แบบ บก ๔๒๓๑ 

 

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 
ส่วนราชการ  ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 

 

วัน เดือน ป ี รายละเอียดรายจ่าย จ านวนเงิน หมายเหต ุ
๒๒ ก.ย.
๒๕๖๐ 

 
 
 
 

- ค่ำชดเชยน้ ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนบุคคล 
หมำยเลขทะเบียน    
จำกบ้ำนพักเลขที่.......หมู่ที่......ต ำบล..............
อ ำเภอ................จังหวัด................................ถึง 
.....................................(สถำนที่ปฏิบัติรำชกำร 
หรือสถำนที่จัดพำหนะที่ต้องใช้ในกำรเดินทำง) 
ไป – กลับ  รวม  xx  กิโลเมตร  กิโลเมตรละ  
๔  บำท   เป็นเงิน 
 

xxx 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รวมทั้งสิ้น xxx -  

รวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร) xxxx บำทถ้วน  

ข้ำพเจ้ำ      นำยนิคม  ส่องแสง ต าแหน่ง กรรมกำรธรรมำภิบำลจังหวัดบุรีรัมย์  

ส ำนักงำน/กอง.............................................ขอรับรองว่ำ รำยจ่ำยข้ำงต้นนี้ไม่อำจเรียกใบเสร็จรับเงินจำกผู้รับได้ 
และข้ำพเจ้ำได้จ่ำยไปในงำนของรำชกำรโดยแท้ ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำได้รับเงินจำกส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี
เรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
 (ลงช่ือ)              นำยนิคม  ส่องแสง  

  วันที่  ...  กันยำยน  ๒๕๖๐ 

 

 



คู่มือการเบิกค่าใช้จ่าย 

ในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ.  

 

๑๑๗ 

 
ตัวอย่างใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 

(ค่ำโดยสำรรถยนต์รับจ้ำง) 
แบบ บก ๔๒๓๑ 

 

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 
ส่วนราชการ  ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 

 

วัน เดือน ป ี รายละเอยีดรายจ่าย จ านวนเงิน หมายเหต ุ
๒๒ กันยำยน 

๒๕๖๐ 
 
 
 
 

- ค่ำโดยสำรรถยนต์รับจ้ำง จำกบ้ำนพักเลขที่.... 
หมู่ ..... ต ำบล ........ อ ำเภอ ........ จังหวัด......... 
ถึง…………………………………(สถำนที่ปฏิบัติ
รำชกำร หรือสถำนที่จัดพำหนะที่ต้องใช้ในกำร
เดินทำง) ไป – กลับ ๒ เที่ยว  เป็นเงิน 
 

xxx 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รวมทั้งสิ้น xxx -  

รวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร) xxx บำทถ้วน  

ข้ำพเจ้ำ    นำยนิยม  แสงจันทร์ ต าแหน่ง กรรมกำรธรรมำภิบำลจังหวัดบุรีรัมย์  

ส ำนักงำน/กอง.............................................ขอรับรองว่ำ รำยจ่ำยข้ำงต้นนี้ไม่อำจเรียกใบเสร็จรับเงินจำกผู้รับได้ 
และขำ้พเจ้ำได้จ่ำยไปในงำนของรำชกำรโดยแท้ ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำได้รับเงินจำกส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี
เรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
 (ลงช่ือ)             นำยนิยม  แสงจันทร์  

  วันที่  ....  กันยำยน  ๒๕๖๐ 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ๑ 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย   

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

 

ประกาศส านักนายกรัฐมนตร ีลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔

เรื่อง ประมวลจริยธรรมของกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 



ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด  
พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

 
๑๑๘ 

ระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 

พ.ศ. ๒๕๕๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

 
 โดยท่ีเป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับจํานวน วิธีการสรรหา และการปฏิบัติหน้าท่ี 
ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด เพ่ือให้การสอดส่องและเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐใน
จังหวัดเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามมาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แ ผ่ นดิ น  พ .ศ . ๒ ๕๓๔  ซ่ึ งแ ก้ ไข เพ่ิ ม เติ ม โด ยพ ระราช บั ญญั ติ ระ เบี ยบบ ริห ารราชการแ ผ่ นดิ น  
(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๕/๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ .ศ . ๒๕๓๔  ซ่ึ งแ ก้ ไข เพ่ิ ม เติ ม โดยพระราชบัญญั ติ ระ เบียบบ ริหารราชการแ ผ่นดิน  (ฉ บับ ท่ี  ๗ ) 
พ.ศ. ๒๕๕๐ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 
พ.ศ. ๒๕๕๒” 
 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
 “ประธาน” หมายความว่า ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 
 “กรรมการ” หมายความว่า กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 
 “อําเภอ” หมายความรวมถึง ก่ิงอําเภอ 
 “นายอําเภอ” หมายความรวมถึง ปลัดอําเภอผู้เป็นหัวหน้าประจําก่ิงอําเภอ 
 “กลุ่มประชาสังคม” หมายความว่า กลุ่มประชาชนท่ีรวมตัวจัดตั้ งขึ้นหรือท่ีหน่วยงานของรัฐ 
สนับสนุน และให้หมายความรวมถึงองค์กรชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยสภาองค์กรชุมชน และองค์กร 
ภาคประชาสังคมอ่ืนท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย 
 *“สมาชิกสภาท้องถิ่น” หมายความว่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาล 
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ซ่ึงมิได้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
  **“สมาชิกสภาเทศบาล” หมายความรวมถึง สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีรูปแบบ 
การปกครองลักษณะพิเศษ ยกเว้นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
 “ภาคธุรกิจเอกชน” หมายความว่า สมาคมการค้า หอการค้าจังหวัด และสภาอุตสาหกรรมจังหวัด 
 “สมาคมการค้า” หมายความว่า สมาคมการค้าตามกฎหมายว่าด้วยสมาคมการค้าและสมาคมท่ีได้จด
ทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการประกอบการค้า อุตสาหกรรม 
ธุรกิจการเงิน หรือการประกอบธุรกิจอ่ืนใด 
 “หอการค้าจังหวัด” หมายความว่า หอการค้าจังหวัดท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหอการค้า 

                                           
*
 ข้อ ๓ นิยาม สมาชิกสภาท้องถิ่น แก้ ไขโดย ข้อ ๓ แห่ งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๗๖ ง หน้า ๑ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔) 
**

 ข้อ ๓ นิยาม สมาชิกสภาเทศบาล เพิ่มเติมโดย ข้อ ๔ แห่งระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๔ (ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๗๖ ง หนา้ ๑ วันที ่๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔) 



ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด  
พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

 
๑๑๙ 

 “สภาอุตสาหกรรมจังหวัด” หมายความว่า สภาอุตสาหกรรมจังหวัดท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วย
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า 
 (๑) ราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค และราชการบริหารส่วนท้องถิ่น 
 (๒) รัฐวิสาหกิจ 
 (๓) องค์การมหาชน 
 (๔) หน่วยงานอ่ืนของรัฐท่ีอยู่ในกํากับของฝ่ายบริหาร 
 “เจ้าหน้าท่ีของรัฐ” หมายความว่า ผู้ซ่ึงปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 
 ข้อ ๔ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ 

 
หมวด ๑ 

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 
 

 ข้อ ๕ ในจังหวัดหนึ่งนอกจากกรุงเทพมหานคร ให้มีคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดคณะหนึ่ง  
เรียกโดยย่อว่า “ก.ธ.จ.” ประกอบด้วยผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีซ่ึงมี เขตอํานาจในจังหวัด 
เป็นประธาน และผู้แทนภาคประชาสังคม ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนในจังหวัดนั้น
เป็นกรรมการ จํานวนกรรมการใน ก.ธ.จ. แต่ละแห่งให้เป็นไปตามเกณฑ์ในข้อ ๖  
 ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งเลือกกรรมการคนหนึ่ง ทําหน้าท่ีรองประธาน 
 ให้ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งข้าราชการสังกัดสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีตามท่ีประธาน
เสนอเป็นเลขานุการหนึ่งคนและผู้ช่วยเลขานุการหนึ่งคน และแต่งตั้งข้าราชการในจังหวัดนั้นตามท่ีผู้ว่าราชการ
จังหวัดเสนอเป็นผู้ช่วยเลขานุการหนึ่งคน 
 ให้เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการซ่ึงเป็นข้าราชการสังกัดสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  
มีหน้าท่ีรับผิดชอบการจัดทําวาระการประชุมและงานธุรการอ่ืนตามท่ีประธานมอบหมาย รวมท้ังจัดทํา แผนงาน
การประชุม ก.ธ.จ. เพ่ือเสนอให้สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรียื่นของบประมาณตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณ และให้ผู้ช่วยเลขานุการซ่ึงเป็นข้าราชการในจังหวัดมีหน้าท่ีรับผิดชอบประสานงานกรรมการ
ในจังหวัด เชิญประชุม จัดสถานท่ีประชุม และงานธุรการอ่ืนตามท่ีประธานมอบหมาย 
 ข้อ ๖ จํานวนกรรมการใน ก.ธ.จ. ให้ถือเกณฑ์จํานวนอําเภอของแต่ละจังหวัด ดังต่อไปนี้ 
 (๑) จังหวัดท่ีมีไม่เกินสิบอําเภอ ให้มีกรรมการจํานวนไม่เกินสิบส่ีคน ประกอบด้วยประธานและผู้แทน
ภาคประชาสังคมไม่เกินเจ็ดคน ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นสามคน และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนสามคนเป็นกรรมการ 
 (๒) จังหวัดท่ีมีตั้งแต่สิบเอ็ดอําเภอแต่ไม่เกินสิบห้าอําเภอ ให้มีกรรมการจํานวนสิบหกคน ประกอบด้วย
ประธาน และผู้แทนภาคประชาสังคมเก้าคน ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นสามคนและผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนสาม
คนเป็นกรรมการ 
 (๓) จังหวัดท่ีมีตั้งแต่สิบหกอําเภอแต่ไม่เกินยี่สิบอําเภอ ให้มีกรรมการจํานวนสิบแปดคน ประกอบด้วย 
ประธาน และผู้แทนภาคประชาสังคมเก้าคน ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นส่ีคน และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนส่ีคน
เป็นกรรมการ 
 (๔) จังหวัดท่ีมีตั้งแต่ยี่สิบเอ็ดอําเภอขึ้นไป ให้มีกรรมการจํานวนยี่สิบคน ประกอบด้วยประธาน และ
ผู้แทนภาคประชาสังคมสิบเอ็ดคน ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น ส่ีคน และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนส่ีคน 
เป็นกรรมการ 



ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด  
พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

 
๑๒๐ 

 ในกรณีท่ีมีการจัดตั้งอําเภอขึ้นใหม่อันอาจทําให้จํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีของจังหวัดเปล่ียนไป  
ให้กรรมการท่ีอยู่ในตําแหน่งปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปจนครบวาระ โดยไม่ต้องดําเนินการสรรหากรรมการเพ่ิมเติม 
 *ในกรณีท่ีมีการจัดตั้งจังหวัดขึ้นใหม่อันอาจทําให้จํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีของจังหวัดเดิมเปล่ียนไปให้
กรรมการของจังหวัดเดิมท่ีมาจากอําเภอท่ีเหลืออยู่คงปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปจนครบวาระโดยไม่ต้องดําเนินการ 
สรรหากรรมการเพ่ิมเติม 

กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นตาม (๑) และ (๒) ประกอบด้วยผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วน จังห วัดหนึ่ งคน ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาลหนึ่ งคน  และ ผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบ ริหาร 
ส่วนตําบลหนึ่งคน 
 กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นตาม (๓) และ (๔) ประกอบด้วยผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วน จังห วัดหนึ่ งคน ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาลหนึ่ งคน  และ ผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบ ริหาร 
ส่วนตําบลสองคน 
 ข้อ ๗ ให้นายอําเภอดําเนินการสรรหากรรมการผู้แทนภาคประชาสังคมของอําเภอโดยประกาศ
กําหนดการรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหา ปิดไว้ ณ ท่ีว่าการอําเภอ ท่ีทําการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
และท่ีทําการผู้ใหญ่บ้าน 
 ประกาศตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติท่ีปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีกําหนดซ่ึงอย่างน้อย
ต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 (๑) วันรับสมัคร 
 (๒) สถานท่ีรับสมัคร 
 (๓) จํานวนผู้แทนภาคประชาสังคมของอําเภอนั้น 
 (๔) เอกสารหรือหลักฐานการสมัคร 
 (๕) วันประชุมเพ่ือเลือกกันเองของผู้สมัคร 
 ข้อ ๘ กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคมต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 
 (๑) เป็นสมาชิกของกลุ่มประชาสังคมท่ีมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนา ส่งเสริม หรืออนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
ด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ หรือส่ิงแวดล้อมของชุมชนนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันสมัคร
เข้ารับการสรรหา หรือเป็นบุคคลซ่ึงเป็นท่ียอมรับจากประชาชนในชุมชนนั้นว่าเป็นผู้มีความรู้และความสามารถ
เก่ียวกับการพัฒนา ส่งเสริม หรืออนุรักษ์ฟ้ืนฟูด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ หรือส่ิงแวดล้อม 
 (๒) มีสัญชาติไทย 
 (๓) มีอายุไม่ต่ํากว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์ในวันสมัครเข้ารับการสรรหา 
 (๔) มีภูมิลําเนาหรือมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎรในเขตอําเภอมาแล้วเป็น
เวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันสมัครเข้ารับการสรรหา 
 (๕) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 (๖) ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
 (๗) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก เว้นแต่พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 
หรือเป็นโทษสําหรับความผิดท่ีได้ทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

                                           
*
 ข้อ ๖ วรรค สาม วรรคสี่ และวรรคห้า เพิ่มเติมโดย ข้อ ๕ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๗๖ ง หน้า ๑ และ หน้า ๒ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔) 



ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด  
พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

 
๑๒๑ 

 (๘) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือ 
ผู้ดํารงตําแหน่งซ่ึงรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ท่ีปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 
 (๙) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาท่ีหน่วยงานของรัฐในจังหวัดนั้น 
เป็นคู่ สัญญา หรือในกิจการท่ีกระทําให้แก่หน่วยงานของรัฐในจังหวัดนั้น ห รือท่ีหน่วยงานของรัฐ 
ในจังหวัดนั้นจะกระทํา 
 ข้อ ๙ เม่ือครบกําหนดเวลารับสมัครตามข้อ ๗ แล้ว ให้นายอําเภอจัดประชุมผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพ่ือ
เลือกกันเองให้ได้ผู้แทนภาคประชาสังคมของอําเภอจํานวนหนึ่งคน และแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ 
 *ข้อ ๑๐ ให้นายอําเภอดําเนินการสรรหากรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นของอําเภอนั้น โดยวิธีการ
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขตอําเภอใดเป็นผู้แทนประเภทสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดของอําเภอนั้น เว้นแต่อําเภอท่ีมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมากกว่าหนึ่งคน  
ให้นายอําเภอจัดประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขตอําเภอเพ่ือเลือกกันเองให้ได้ผู้แทน
ประเภทสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนึ่งคน และแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ 

(๒) แจ้งให้ประธานสภาท้องถิ่นแต่ละแห่งในเขตอําเภอ ยกเว้นประธานสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด จัดประชุมสมาชิกสภาท้องถิ่นเพ่ือเลือกกันเองให้ได้ผู้แทนแห่งละหนึ่งคน 

(๓) จัดประชุมผู้ท่ีได้รับเลือกตาม (๒) เพ่ือเลือกกันเองให้ได้ผู้แทนประเภทสมาชิกสภาเทศบาลหนึ่งคน 
และผู้แทนประเภทสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนึ่งคน และแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ 
 ข้อ ๑๑ กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นต้องดํารงตําแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นในระหว่างปฏิบัติ
หน้าท่ีกรรมการ 
 **ข้อ ๑๒ การประชุมเพ่ือเลือกกันเองตามข้อ ๙ ให้ ผู้ เข้าร่วมประชุมคนหนึ่ งลงคะแนนเลือก 
ผู้เข้าร่วมประชุมจํานวนสองช่ือ ให้ผู้ได้รับคะแนนมากท่ีสุดเป็นผู้แทนภาคประชาสังคมของอําเภอนั้น  
ในกรณีท่ีมีผู้ท่ีได้รับคะแนนมากท่ีสุดเท่ากันหลายคน ให้นายอําเภอจัดให้ผู้ท่ีได้คะแนนเท่ากันจับสลาก เพ่ือให้
ได้ผู้แทนภาคประชาสังคมของอําเภอนั้นหนึ่งคน 

การประชุมเพ่ือเลือกกันเองตามข้อ ๑๐ (๑) และ (๓) ให้ผู้เข้าร่วมประชุมในประเภทสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเภทสมาชิกสภาเทศบาล และประเภทสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
แต่ละประเภทลงคะแนนเลือกผู้เข้าร่วมประชุมในประเภทเดียวกันจํานวนสองช่ือ ให้ผู้ได้รับคะแนนมากท่ีสุดใน
แต่ละประเภทเป็นผู้แทนประเภทสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้แทนประเภทสมาชิกสภาเทศบาล 
และผู้แทนประเภทสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลของอําเภอนั้น ในกรณีท่ีมีผู้ท่ีได้รับคะแนนมากท่ีสุด
เท่ากันหลายคน ให้นายอําเภอจัดให้ผู้ท่ีได้คะแนนเท่ากันจับสลาก เพ่ือให้ได้ผู้แทนประเภทสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ผู้แทนประเภทสมาชิกสภาเทศบาลและผู้แทนสมาชิกประเภทสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
ของอําเภอนั้นประเภทละหนึ่งคน 

                                           
*
 ข้อ ๑๐ แก้ ไขโดย ข้อ ๖ แห่ งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ฉบับที่  ๒ ) พ .ศ. ๒๕๕๔  
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๗๖ ง หน้า ๒ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔) 
**

 ข้อ ๑๒ แก้ ไขโดย ข้อ ๗ แห่ งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ฉบับที่  ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๔  
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๗๖ ง หน้า ๒ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔) 



ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด  
พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

 
๑๒๒ 

 *ข้อ ๑๓ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดประชุมผู้แทนภาคประชาสังคมตามข้อ ๙ ของทุกอําเภอ เพ่ือเลือกกันเองให้
ได้ กรรมการ ผู้แทนภาคประชาสั งคมตาม จํานวน ในข้อ  ๖  สํ าห รับ จังห วัด ท่ี มี ไม่ เกิน เจ็ด อํ าเภอ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ต้องจัดประชุมผู้แทนภาคประชาสังคมนั้น และให้ผู้แทนภาคประชาสังคมท้ังหมดเป็น
กรรมการ การประชุมเพ่ือเลือกกันเอง ให้ผู้เข้าร่วมประชุมคนหนึ่งลงคะแนนเลือกผู้เข้าร่วมประชุมจํานวนสอง
ช่ือ ให้ผู้ได้คะแนนมากท่ีสุดเรียงตามลําดับลงมาเป็นกรรมการผู้แทนภาคประชาสังคมของจังหวัดนั้นตามจํานวน
ในข้อ ๖ ในกรณีท่ีมีผู้ได้คะแนนเท่ากันอันเป็นเหตุให้ไม่สามารถเรียงลําดับได้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดให้ผู้ท่ีได้
คะแนนเท่ ากัน จับสลากเพ่ื อ ให้ ได้ กรรมการ ผู้แทนภาคประชาสังคมของจังห วัดนั้ นตาม จํานวน 
ในข้อ ๖ 

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดประชุมผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นตามข้อ ๑๐ (๑) และ (๓) แต่ละประเภทของ
ทุกอําเภอ เพ่ือให้ผู้แทนประเภทสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้แทนประเภทสมาชิกสภาเทศบาล 
และผู้แทนประเภทสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล แต่ละประเภทเลือกกันเองให้ได้กรรมการผู้แทน
สมาชิกสภาท้องถิ่นตามจํานวนในข้อ ๖ การประชุมเพ่ือเลือกกันเอง ให้ผู้เข้าร่วมประชุมคนหนึ่งลงคะแนนเลือก
ผู้เข้าร่วมประชุมจํานวนสองช่ือ ให้ผู้ได้คะแนนมากท่ีสุดเรียงตามลําดับลงมาเป็นกรรมการตามจํานวนกรรมการ
ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นของจังหวัดนั้น ในกรณีท่ีประเภทใดมีผู้ได้คะแนนเท่ากันอันเป็นเหตุให้ไม่สามารถ
เรียงลําดับได้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดให้ผู้ท่ีได้คะแนนเท่ากันในประเภทนั้นจับสลากเพ่ือให้ได้กรรมการผู้แทน
สมาชิกสภาท้องถิ่นของจังหวัดนั้นตามจํานวนในข้อ ๖ 

เม่ือดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองแล้ว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดทําบัญชีรายช่ือผู้ได้คะแนนใน
ลําดับถัดจากผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการ เป็นบัญชีรายช่ือสํารอง ในกรณีท่ีมีผู้ได้คะแนนเท่ากันให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดจัดให้ผู้ท่ีได้คะแนนเท่ากันจับสลากเพ่ือเรียงลําดับจัดทําเป็นบัญชีรายช่ือสํารอง 

บัญชีรายช่ือสํารองให้เป็นอันยกเลิกเม่ือมีการสรรหาใหม่ตามวาระ 
 ข้อ ๑๔ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดําเนินการสรรหากรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน โดยแจ้งให้ประธาน
หอการค้าจังหวัดและประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดท่ีมีในเขตจังหวัดจัดประชุมสมาชิกเพ่ือเลือกกันเองให้ได้
ผู้แทนหอการค้าจังหวัดห้าคน และผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดห้าคน และแจ้งรายช่ือผู้แทนไปยังผู้ว่า
ราชการจังหวัดภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง 
 ในกรณีท่ีมีสมาคมการค้าในเขตจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศให้สมาคมการค้าทราบและให้
นายกสมาคมการค้าท่ีประสงค์จะส่งผู้แทนเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน  
จัดประชุมสมาชิกเพ่ือเลือกกันเองให้ได้ผู้แทนสมาคมการค้าแห่งละสามคน และแจ้งรายช่ือผู้แทนไปยังผู้ว่า
ราชการจังหวัดภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศ พร้อมท้ังสําเนาเอกสารหรือหลักฐาน
การจดทะเบียนสมาคมการค้านั้น 
 การแจ้งรายช่ือผู้แทนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้ประธานหอการค้าจังหวัด 
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด หรือนายกสมาคมการค้า แล้วแต่กรณี รับรองคุณสมบัติของผู้แทน 
ท่ีได้รับการคัดเลือกว่ามีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๕ 
 ข้อ ๑๕ กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 
 (๑) เป็นสมาชิกหอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด หรือสมาคมการค้ามาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
นับถึงวันแจ้งรายช่ือไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด 

                                           
*
 ข้อ ๑๓ แก้ไขโดย ขอ้ ๗ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๗๖ ง หนา้ ๓ วันที ่๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔) 



ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด  
พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

 
๑๒๓ 

 (๒) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๘ (๒) ถึง (๙) 
 ข้อ ๑๖ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดประชุมผู้แทนหอการค้าจังหวัด ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด และ
ผู้แทนสมาคมการค้าตามข้อ ๑๔ ร่วมกัน เพ่ือให้ผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนท่ีเข้าร่วมประชุมทุกคนลงคะแนนเลือก
กันเองให้ได้กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนตามจํานวนท่ีกําหนดไว้ในข้อ ๖ 
 กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนอย่างน้อยต้องมี ผู้แทนหอการค้าจังหวัดหนึ่ งคน ผู้แทนสภา
อุตสาหกรรมจังหวัดหนึ่งคน และผู้แทนสมาคมการค้าหนึ่งคน ถ้าจังหวัดใดมีกรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนได้
ส่ีคน ให้ผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนท่ีเข้าประชุมลงคะแนนเลือกกันเองเพ่ิมขึ้นให้ได้กรรมการตามจํานวนท่ีจะพึงมี
ของจังหวัดนั้น 
 ในกรณีท่ีจังหวัดใดไม่มีสภาอุตสาหกรรมจังหวัด หรือไม่มีสมาคมการค้า หรือมีสมาคมการค้าแต่ไม่
ประสงค์จะส่งผู้แทนเข้ารับการคัดเลือก ให้ผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนท่ีเข้าร่วมประชุมลงคะแนนเลือกกันเอง 
ให้ได้กรรมการตามจํานวนท่ีจะพึงมีของจังหวัดนั้น 
 *การลงคะแนนตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง วรรคสาม และการจัดทําบัญชีรายช่ือสํารองให้นําความใน 
ข้อ ๑๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

ข้อ ๑๗ เม่ือผู้ว่าราชการจังหวัดได้ดําเนินการสรรหาตามข้อ ๑๓ และข้อ ๑๖ แล้ว ให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดแจ้งรายช่ือไปยังปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเพ่ือลงนามรับรองรายช่ือกรรมการเป็นรายจังหวัด 
 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดปิดประกาศรายช่ือกรรมการท่ีได้รับการรับรองตามวรรคหนึ่ง 
ให้ประชาชนทราบ ณ ศาลากลางจังหวัด ท่ีว่าการอําเภอ ท่ีทําการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและท่ีทําการ
ผู้ใหญ่บ้าน 
 ข้อ ๑๘ กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น และกรรมการผู้แทน
ภาคธุรกิจเอกชน มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปีนับแต่วันท่ีปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีลงนามรับรอง
รายช่ือกรรมการเป็นรายจังหวัด กรรมการซ่ึงพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับการสรรหาอีกได้ แต่จะดํารง
ตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 
 เม่ือครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังไม่มีการสรรหากรรมการขึ้นใหม่ ให้กรรมการซ่ึงพ้นจาก
ตําแหน่งตามวาระนั้นอยู่ ในตําแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปจนกว่ากรรมการซ่ึงได้ รับการสรรหาใหม่ 
เข้ารับหน้าท่ี 
 ข้อ ๑๙ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม กรรมการผู้แทน
สมาชิกสภาท้องถิ่น และกรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
 (๑) ตาย 
 (๒) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธาน และให้ถือว่าพ้นจากตําแหน่งนับแต่วันท่ียื่นหนังสือลาออก 
 (๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๘ ข้อ ๑๑ หรือข้อ ๑๕ แล้วแต่กรณี 
 (๔) ก.ธ.จ. มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่  
ให้พ้นจากตําแหน่งเพราะมีความประพฤติในทางท่ีจะนํามาซ่ึงความเส่ือมเสียต่อ ก.ธ.จ. บกพร่องต่อหน้าท่ี หรือ
หย่อนความสามารถ 

                                           
*
 ข้อ ๑๖ วรรค ๔ แก้ไขโดย ข้อ ๘ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๗๖ ง หน้า ๓ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔) 



ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด  
พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

 
๑๒๔ 

 *ข้อ ๒๐ ในกรณี ท่ีกรรมการตามข้อ ๑๓ หรือข้อ ๑๖ พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระให้บุคคล 
ในบัญชีรายช่ือสํารองตามข้อ ๑๓ หรือข้อ ๑๖ แล้วแต่กรณี เป็นกรรมการแทนตําแหน่งท่ีว่างตามลําดับ และให้
ผู้เป็นกรรมการแทนตําแหน่งท่ีว่างนั้นอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซ่ึงตนแทน 
 ข้อ ๒๑ ในกรณีท่ีต้องดําเนินการสรรหากรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามข้อ ๑๘ หรือการสรร
หากรรมการแทนตําแหน่งท่ีว่างตามข้อ ๒๐ ให้ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดําเนินการ
สรรหากรรมการใหม่ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง 
 ให้นายอําเภอ ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด และสมาคมการค้า
ดําเนินการสรรหากรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือกรรมการผู้แทน
ภาคธุรกิจเอกชน แล้วแต่กรณี ให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งจากผู้ว่าราชการจังหวัด หรือ
วันท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศ แล้วแต่กรณี 
 ข้อ ๒๒ ก.ธ.จ. มีอํานาจหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 
 (๑) สอดส่องการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าท่ีของรัฐในจังหวัดให้ใช้วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 (๒) แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐท่ีเก่ียวข้อง 
แล้วแต่กรณี ดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ี ในกรณีท่ีพบว่ามีการละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือ
ข้อบังคับ หรือมีกรณีทุจริต 
 (๓) เสนอแนะแนวทางการปฏิบัติและการส่งเสริมตามหลักคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
เพ่ือการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าท่ีของรัฐแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและ
หน่วยงานของรัฐในจังหวัด 
 (๔) ติดตามการปฏิบัติตามมติ ก.ธ.จ. 
 (๕) แต่งตั้งท่ีปรึกษาด้านวิชาการ การประชาสัมพันธ์ หรือด้านอ่ืน จํานวนไม่เกินสามคน 
 (๖) เผยแพร่ผลการปฏิบัติหน้าท่ีต่อสาธารณะตามท่ีเห็นสมควร 
 ข้อ ๒๓ ในการดําเนินการตามข้อ ๒๒ (๑) ให้ ก.ธ.จ. สอดส่องหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ภายในจังหวัดให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดีอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนไม่ละเมิดสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชน 
 (๒) ปฏิบัติภารกิจเพ่ืออํานวยความสะดวก ให้บริการ และสนองความต้องการของประชาชน 
 (๓) ปฏิบัติภารกิจเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
 (๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า 
 (๕) ปฏิบัติภารกิจโดยไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็น ให้ทันต่อสถานการณ์โดยเฉพาะใน
เร่ืองท่ีเป็นความเดือดร้อนและทุกข์ยากของประชาชน 
 (๖) ปฏิบัติภารกิจโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน และการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส 
 (๗) ปฏิบัติภารกิจโดยมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานสม่ําเสมอและเผยแพร่ 
ต่อสาธารณะ 

                                           
*
 ข้อ ๒๐ แก้ ไขโดย ข้อ ๙ แห่ งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ฉบับที่  ๒ ) พ .ศ. ๒๕๕๔  
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๗๖ ง หน้า ๓ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔) 



ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด  
พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

 
๑๒๕ 

 ข้อ ๒๔ เม่ือมีการประกาศรายช่ือกรรมการตามข้อ ๑๗ แล้ว ให้ประธานจัดให้มีการประชุมคร้ังแรก
ภายในหกสิบวันนับแต่วันประกาศ 
 ให้มีการประชุม ก.ธ.จ. ตามท่ีปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีประกาศกําหนด 
 ในกรณีท่ีกรรมการเข้าช่ือกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการท้ังหมดร้องขอให้เปิดประชุม 
ก.ธ.จ. ให้ประธานเรียกประชุม ก.ธ.จ. ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับคําร้องขอ 
 ข้อ ๒๕ การประชุมของ ก.ธ.จ. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ท้ังหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 
 ถ้าประธานไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ให้รองประธานทําหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม ถ้า
ประธานและรองประธานไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้กรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคน
หนึ่งเป็นประธานในท่ีประชุม 
 มติของท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียง
เท่ากันให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด 
 การออกเสียงลงคะแนนตามวรรคสาม จะกระทําโดยเปิดเผยหรือโดยวิธีลับก็ได้แล้วแต่มติ 
ของท่ีประชุม 
 ข้อ ๒๖ ให้ ก.ธ.จ. มีอํานาจออกหนังสือแจ้งให้หน่วยงานของรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดท่ีปรึกษาตามข้อ 
๒๒ (๕) และบุคคลท่ีเก่ียวข้อง เข้าร่วมประชุม หรือจัดส่งเอกสารหรือข้อมูลต่าง ๆ รวมท้ังช้ีแจงข้อเท็จจริง เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาได้ตามความจําเป็น 
 ข้อ ๒๗ ในการประชุม ก.ธ.จ. ถ้ากรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียในเร่ืองท่ีพิจารณา เม่ือกรรมการผู้นั้น 
ได้ช้ีแจงข้อเท็จจริงและตอบข้อซักถามแล้วต้องออกจากท่ีประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในเร่ืองนั้น ในกรณี
เช่นนี้ให้ถือว่า ก.ธ.จ. ประกอบด้วยกรรมการทุกคนท่ีไม่ถูกคัดค้าน 
 ให้ประธานเป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาดว่ากรรมการผู้ใดเป็นผู้มีส่วนได้เสียในเร่ืองท่ีพิจารณาหรือไม่ 
 ข้อ ๒๘ กรณีท่ี ก.ธ.จ. มีมติว่ามีการละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับหรือมีกรณี
ทุจริต ให้ประธานแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนของ
รัฐท่ีเก่ียวข้อง แล้วแต่กรณี เพ่ือดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ี และให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐท่ีเก่ียวข้อง แล้วแต่กรณี รายงานผลการดําเนินการให้ประธานทราบ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับหนังสือ 
 หากผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐท่ีเก่ียวข้อง แล้วแต่
กรณี มิได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ี ให้ประธานแจ้งมติ ก.ธ.จ.ตามวรรคหนึ่งให้ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีทราบ 
เพ่ือรายงานต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดดําเนินการต่อไป 

 
หมวด ๒ 
เบ็ดเตล็ด 

 
 ข้อ ๒๙ ค่าใช้จ่ายสําหรับ ก.ธ.จ. ท่ีปรึกษาของ ก.ธ.จ. รวมท้ังค่าใช้จ่ายท่ีจําเป็นอย่างอ่ืนให้เบิกจ่ายจาก
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีตามท่ีได้ตกลงกับกระทรวงการคลัง 
 ข้อ ๓๐ ให้ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีมีหน้าท่ีประสานงาน ให้ข้อมูลข่าวสาร และกําหนดแนวทางปฏิบัติ
เก่ียวกับการสรรหากรรมการ การรายงาน และการปฏิบัติหน้าท่ีของ ก.ธ.จ.ตามระเบียบนี้ 
 ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้มีอํานาจวินิจฉัย 



ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด  
พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

 
๑๒๖ 

 ข้อ ๓๑ ให้ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีของ ก.ธ.จ.ในภาพรวม
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายในเดือนธันวาคมของทุกปี แล้วเผยแพร่ต่อสาธารณะ 
 ข้อ ๓๒ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดทํา ทะเบียนกรรมการส่งให้สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
ทุกคร้ังท่ีมีการสรรหาหรือเปล่ียนแปลง 
 ข้อ ๓๓ ให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ี เก่ียวข้องให้ความร่วมมือและสนับสนุน 
การดําเนินงานของ ก.ธ.จ. 
 ข้อ ๓๔ ในวาระเร่ิมแรก ให้ดําเนินการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการผู้แทนภาคประชาสังคมกรรมการ
ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น และกรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันท่ี
ระเบียบนี้ใช้บังคับ 
 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
อภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  
เรื่อง ประมวลจริยธรรมของกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 

 
๑๒๗ 

 
ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 

เรื่อง  ประมวลจริยธรรมของกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 
 

ด้วยกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดต่างตระหนักถึงความสําคัญของภาระหน้าท่ีท่ีตนมีอยู่ จึงเห็นพ้อง 
ร่วมกันให้กําหนดมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือเป็นกรอบในการปฏิบัติงานของตนต่อไป ฉะนั้น เพ่ืออนุวัติ 
ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห ่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับความเห็นพ้องร่วมกัน 
ของกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดดังกล่าว ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจึงอาศัยอํานาจตามความในข้อ ๓๐ 
แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพ.ศ. ๒๕๕๒ กําหนดมาตรฐาน 
ทางจริยธรรม โดยจัดทําเป็นประมวลจริยธรรมของกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดขึ้น เพ่ือให้เป็นแบบอย่างท่ีดีงาม 
อันจะทรงไว้ซ่ึงเกียรติภูมิ และศักดิ์ศรีของกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด และเพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทาง 
ในการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑ ประมวลจริยธรรมนี้เรียกว่า “ประมวลจริยธรรมของกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด” 

 ข้อ ๒ ประมวลจริยธรรมของกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันท่ีประกาศใช้ 

 ข้อ ๓ ในประมวลจริยธรรมนี้  

 “จริยธรรม” หมายความว่า กรอบหรือแนวทางอันดีงามท่ีพึงปฏิบัติ ซ่ึงกําหนดไว้สําหรับสังคม 
เพ่ือให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยงดงาม ความสงบร่มเย็นเป็นสุข ความรักสามัคคี ความอบอุ่น ม่ันคงและ
ปลอดภัยในการดํารงชีวิต 

 “คุณธรรม” หมายความว่า ส่ิงท่ีมีคุณค่า มีประโยชน์ เป็นความดีงาม เป็นมโนธรรม เป็นเคร่ือง
ประคับประคองใจให้เกลียดความช่ัว กลัวบาป ใฝ่ความดี เป็นเคร่ืองกระตุ้นผลักดันให้เกิดความรู้สึกรับผิดชอบ 
เกิดจิตสํานึกท่ีดีมีความสงบเย็นภายใน และเป็นส่ิงท่ีต้องปลูกฝังโดยเฉพาะเพ่ือให้เกิดขึ้นและเหมาะสมกับความ
ต้องการในสังคมไทย 

 “กรรมการ” หมายความว่า กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด และหมายความรวมถึง เลขานุการ และ
ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 

 “ประธาน” หมายความว่า ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด  

 ข้อ ๔ กรรมการต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเป็นแบบอย่างท่ีดีในการรักษา
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 ข้อ ๕ กรรมการต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบัติตามเจตนารมณ์และหลักการ รวมถึงรักษาไว้ซ่ึง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย รวมท้ังต้องมีความเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าท่ี 



ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  
เรื่อง ประมวลจริยธรรมของกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 

 
๑๒๘ 

 ข้อ ๖ กรรมการต้องมีอุดมการณ์ในการทํางานเพ่ือประเทศชาติ และประชาชนอย่างเต็มกําลัง
ความสามารถด้วยความรับผิดชอบและยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน 

 ข้อ ๗ กรรมการต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม รวดเร็ว มีอัธยาศัยดี มีจิต
สาธารณะ ยึดม่ันในส่ิงท่ีถูกต้องชอบธรรม 

 ข้อ ๘ กรรมการต้องปฏิบัติตนอยู่ในกรอบศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และลัทธิศาสนาท่ีตน 
นับถือ ท้ังโดยส่วนตัวและโดยความรับผิดชอบต่อสาธารณชน 

 ข้อ ๙ กรรมการต้องไม่ใช้สถานะ หรือตําแหน่งไปแสวงหาผลประโยชน์ท่ีมิควรได้สําหรับตนเอง
หรือผู้อ่ืน ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการรับการให้โดยหน้าท่ีธรรมจรรยา 
หรือตามประเพณีนิยม 

 ข้อ ๑๐ กรรมการพึงถือเป็นหน้าท่ีในการเข้าประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดทุกคร้ัง 
เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอ่ืนท่ีไม่อาจเข้าร่วมประชุมได้ และควรให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ 
ตามสมควร 

 ข้อ ๑๑ กรรมการต้องให้เกียรติและเคารพสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของกรรมการอ่ืน 
อีกท้ังพึงกล่าวถ้อยคําสุภาพ  ไม่พูดส่อเสียดหรือใส่ความผู้อ่ืน และปฏิบัติตามหลักการและมารยาทในการ
ประชุม 

 ข้อ ๑๒ กรรมการต้องไม่กระทําการใด ๆ อันอาจก่อให้เกิดความเส่ือมเสียต่อภาพลักษณ์และ
เกียรติภูมิของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 

 ข้อ ๑๓ กรรมการต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติท่ีประชุมคณะกรรมการอย่าง
เคร่งครัด กล้ายืนหยัดกระทําในส่ิงท่ีถูกต้องชอบธรรม และสนับสนุนการสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงาน 

 ข้อ ๑๔ กรรมการต้องปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างเคร่งครัด และให้ถือว่าประมวลจริยธรรม
เป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาเพ่ือให้กรรมการพ้นจากตําแหน่งตามข้อ ๑๙(๔) แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 ข้อ ๑๕ ให้ประธานมีหน้าท่ีส่งเสริมและสนับสนุนกรรมการให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 
อย่างเคร่งครัด 

 จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

  ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๔  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

 

 

 
(นายจตุรงค์  ปัญญาดิลก) 
 ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 



 

 

 
 

บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
การทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ 

 

ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๓๓/๒๕๕๘  
เรื่องแต่งตั้งผู้ประสานงานและคณะท างานเพื่อก าหนดแนวทาง 
และสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ 

ภาคผนวก ๒ 

จ านวนกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด  
จ าแนกรายกลุ่ม/จังหวัด 

องค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ 
(คตช.) ศูนย์อ านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) และศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต (ศปท.) 

 
ช่องทางการติดต่อหน่วยงานในพื้นที่ 



คู่มือการปฏิบัติงานร่วมกันในการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ (MOU) 

 

 

๑๒๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการปฏิบัติงานร่วมกันในการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ (MOU) 

 

๑๓๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการปฏิบัติงานร่วมกันในการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ (MOU) 

 

 

๑๓๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการปฏิบัติงานร่วมกันในการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ (MOU) 

 

๑๓๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการปฏิบัติงานร่วมกันในการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ (MOU) 

 

 

๑๓๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการปฏิบัติงานร่วมกันในการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ (MOU) 

 

๑๓๔ 

 

จ านวนกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดจ าแนกรายกลุ่ม/จังหวัด ๗๖ จังหวดั 

ล าดับ
ที ่

จังหวัด 
จ านวน
อ าเภอ 

ภาค 
ประชาสังคม 

สมาชกิ 
สภา

ท้องถิ่น 

ภาค 
ธุรกิจเอกชน 

รวม  

( ประธาน ) 

(แหง่) (คน) (คน) (คน) (คน) 

  กลุ่มที่  ๑ (๑ - ๑๐  อ าเภอ) 

๑ ภูเก็ต ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๐ 

๒ สมุทรสงคราม ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๐ 

๓ สมุทรสาคร ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๐ 

๔ นครนายก ๔ ๔ ๓ ๓ ๑๑ 

๕ ระนอง ๕ ๕ ๓ ๓ ๑๒ 

๖ นนทบรุ ี ๖ ๖ ๓ ๓ ๑๓ 

๗ สมุทรปราการ ๖ ๖ ๓ ๓ ๑๓ 

๘ สิงห์บรุ ี ๖ ๖ ๓ ๓ ๑๓ 

๙ หนองบัวล าภู ๖ ๖ ๓ ๓ ๑๓ 

๑๐ ตราด ๗ ๗ ๓ ๓ ๑๔ 

๑๑ นครปฐม ๗ ๗ ๓ ๓ ๑๔ 

๑๒ ปทุมธาน ี ๗ ๗ ๓ ๓ ๑๔ 

๑๓ ปราจีนบุร ี ๗ ๗ ๓ ๓ ๑๔ 

๑๔ แม่ฮ่องสอน ๗ ๗ ๓ ๓ ๑๔ 

๑๕ มุกดาหาร ๗ ๗ ๓ ๓ ๑๔ 

๑๖ สตูล ๗ ๗ ๓ ๓ ๑๔ 

๑๗ อ่างทอง ๗ ๗ ๓ ๓ ๑๔ 

๑๘ อ านาจเจริญ ๗ ๗ ๓ ๓ ๑๔ 

๑๙ กระบี ่ ๘ ๗ ๓ ๓ ๑๔ 

๒๐ ชัยนาท ๘ ๗ ๓ ๓ ๑๔ 

๒๑ ชุมพร ๘ ๗ ๓ ๓ ๑๔ 

๒๒ บึงกาฬ  ๘ ๗ ๓ ๓ ๑๔ 



คู่มือการปฏิบัติงานร่วมกันในการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ (MOU) 

 

 

๑๓๕ 

 

ล าดับ
ที ่

จังหวัด 
จ านวน
อ าเภอ 

ภาค 
ประชาสังคม 

สมาชกิ 
สภา

ท้องถิ่น 

ภาค 
ธุรกิจเอกชน 

รวม  

( ประธาน ) 

(แหง่) (คน) (คน) (คน) (คน) 

๒๓ ประจวบครีีขนัธ ์ ๘ ๗ ๓ ๓ ๑๔ 

๒๔ พังงา ๘ ๗ ๓ ๓ ๑๔ 

๒๕ เพชรบุร ี ๘ ๗ ๓ ๓ ๑๔ 

๒๖ แพร ่ ๘ ๗ ๓ ๓ ๑๔ 

๒๗ ยะลา ๘ ๗ ๓ ๓ ๑๔ 

๒๘ ระยอง ๘ ๗ ๓ ๓ ๑๔ 

๒๙ ล าพูน ๘ ๗ ๓ ๓ ๑๔ 

๓๐ อุทัยธาน ี ๘ ๗ ๓ ๓ ๑๔ 

๓๑ ตาก ๙ ๗ ๓ ๓ ๑๔ 

๓๒ พิษณุโลก ๙ ๗ ๓ ๓ ๑๔ 

๓๓ พะเยา ๙ ๗ ๓ ๓ ๑๔ 

๓๔ ยโสธร ๙ ๗ ๓ ๓ ๑๔ 

๓๕ สระแก้ว ๙ ๗ ๓ ๓ ๑๔ 

๓๖ สุโขทัย ๙ ๗ ๓ ๓ ๑๔ 

๓๗ หนองคาย ๙ ๗ ๓ ๓ ๑๔ 

๓๘ อุตรดิตถ ์ ๙ ๗ ๓ ๓ ๑๔ 

๓๙ จันทบุร ี ๑๐ ๗ ๓ ๓ ๑๔ 

๔๐ ตรัง ๑๐ ๗ ๓ ๓ ๑๔ 

๔๑ ราชบรุ ี ๑๐ ๗ ๓ ๓ ๑๔ 

๔๒ สุพรรณบุร ี ๑๐ ๗ ๓ ๓ ๑๔ 

 รวม ๒๗๓ ๑๒๖   ๑๒๖ ๕๖๗ 

 กลุ่มที่  ๒  (๑๑ - ๑๕  อ าเภอ) 

๑ ก าแพงเพชร ๑๑ ๙ ๓ ๓ ๑๖ 

๒ ฉะเชงิเทรา ๑๑ ๙ ๓ ๓ ๑๖ 

๓ ชลบุร ี ๑๑ ๙ ๓ ๓ ๑๖ 



คู่มือการปฏิบัติงานร่วมกันในการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ (MOU) 

 

๑๓๖ 

 

ล าดับ
ที ่

จังหวัด 
จ านวน
อ าเภอ 

ภาค 
ประชาสังคม 

สมาชกิ 
สภา

ท้องถิ่น 

ภาค 
ธุรกิจเอกชน 

รวม  

( ประธาน ) 

(แหง่) (คน) (คน) (คน) (คน) 

๔ พัทลุง ๑๑ ๙ ๓ ๓ ๑๖ 

๕ เพชรบูรณ ์ ๑๑ ๙ ๓ ๓ ๑๖ 

๖ ลพบุรี ๑๑ ๙ ๓ ๓ ๑๖ 

๗ นครพนม ๑๒ ๙ ๓ ๓ ๑๖ 

๘ ปัตตาน ี ๑๒ ๙ ๓ ๓ ๑๖ 

๙ พิจิตร ๑๒ ๙ ๓ ๓ ๑๖ 

๑๐ กาญจนบุร ี ๑๓ ๙ ๓ ๓ ๑๖ 

๑๑ นราธิวาส ๑๓ ๙ ๓ ๓ ๑๖ 

๑๒ มหาสารคาม ๑๓ ๙ ๓ ๓ ๑๖ 

๑๓ ล าปาง ๑๓ ๙ ๓ ๓ ๑๖ 

๑๔ สระบรุ ี ๑๓ ๙ ๓ ๓ ๑๖ 

๑๕ เลย ๑๔ ๙ ๓ ๓ ๑๖ 

๑๖ นครสวรรค ์ ๑๕ ๙ ๓ ๓ ๑๖ 

๑๗ น่าน ๑๕ ๙ ๓ ๓ ๑๖ 

รวม ๑๕๓ ๕๑ ๕๑ ๒๗๒ 

 กลุ่มที่  ๓  (๑๖ - ๒๐  อ าเภอ)  

๑ ชัยภูมิ ๑๖ ๙ ๔ ๔ ๑๘ 

๒ พระนครศรอียุธยา ๑๖ ๙ ๔ ๔ ๑๘ 

๓ สงขลา ๑๖ ๙ ๔ ๔ ๑๘ 

๔ สุรินทร ์ ๑๗ ๙ ๔ ๔ ๑๘ 

๕ กาฬสินธุ ์ ๑๘ ๙ ๔ ๔ ๑๘ 

๖ เชียงราย ๑๘ ๙ ๔ ๔ ๑๘ 

๗ สกลนคร ๑๘ ๙ ๔ ๔ ๑๘ 

๘ สุราษฎร์ธาน ี ๑๙ ๙ ๔ ๔ ๑๘ 



คู่มือการปฏิบัติงานร่วมกันในการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ (MOU) 

 

 

๑๓๗ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับ
ที ่

จังหวัด 
จ านวน
อ าเภอ 

ภาค 
ประชาสังคม 

สมาชกิ 
สภา

ท้องถิ่น 

ภาค 
ธุรกิจเอกชน 

รวม  

( ประธาน ) 

(แหง่) (คน) (คน) (คน) (คน) 
๙ ร้อยเอ็ด ๒๐ ๙ ๔ ๔ ๑๘ 
๑๐ อุดรธาน ี ๒๐ ๙ ๔ ๔ ๑๘ 

 รวม ๙๐ ๔๐ ๔๐ ๑๘๐ 

กลุ่มที่  ๔  (๒๑  อ าเภอขึ้นไป) 

๑ ศรีสะเกษ ๒๒ ๑๑ ๔ ๔ ๒๐ 

๒ นครศรีธรรมราช ๒๓ ๑๑ ๔ ๔ ๒๐ 

๓ บุรีรัมย ์ ๒๓ ๑๑ ๔ ๔ ๒๐ 

๔ เชียงใหม ่ ๒๕ ๑๑ ๔ ๔ ๒๐ 

๕ อุบลราชธาน ี ๒๕ ๑๑ ๔ ๔ ๒๐ 

๖ ขอนแกน่ ๒๖ ๑๑ ๔ ๔ ๒๐ 

๗ นครราชสีมา ๓๒ ๑๑ ๔ ๔ ๒๐ 

 รวม ๗๗ ๒๘ ๒๘ ๑๔๐ 

  รวมทั่วประเทศ ๘๗๘ ๕๙๓ ๒๔๕ ๒๔๕ ๑,๑๕๙ 
หมายเหตุ  :  แตล่ะจังหวดัจะมีเลขานุการและผู้ชว่ยเลขานุการจังหวดัละ  ๓  คน  (๗๖*๓)  ๒๒๘ 

 รวม  ๑,๓๘๗ 



ช่องทางการติดต่อหน่วยงาน 
ในพื้นที่ 

 

๑๓๘ 

หน่วยงานของประธาน ก.ธ.จ. และ ฝ่ายเลขานุการ ก.ธ.จ. 
ล าดับ

ที ่
เขตตรวจราชการ พื้นที่รับผิดชอบ โทรศัพท์ 

ส านักตรวจราชการ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ท าเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐ 
๑ เขตตรวจราชการส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร 0-2283-4089 
๒ เขตตรวจราชการที่ ๑  

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 
ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี 
สิงห์บุรีอ่างทอง 

0-2283-4139 

๓ เขตตรวจราชการที่ ๒  
กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล 

นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ 0-2283-4074 

๔ เขตตรวจราชการที่ ๓  
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 

กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี 
 

0-2283-4074 

๕ เขตตรวจราชการที่ ๔  
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 

ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม 
สมุทรสาคร 

0-2283-4078 

๖ เขตตรวจราชการที่ ๕ 
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย  

ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี 
สงขลา 

0-2283-4072 

๗ เขตตรวจราชการที่ ๖  
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล 
 

0-2283-4072 

๘ เขตตรวจราชการที่ ๗ 
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 

นราธิวาส ปัตตานี ยะลา  0-2283-4078 

๙ เขตตรวจราชการที่ ๘  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 

ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง 0-2283-4077 

๑๐ เขตตรวจราชการที่ ๙  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๒ 

จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว 0-2283-4077 

๑๑ เขตตรวจราชการที่ ๑๐ 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 

บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวล าภู อุดรธานี 0-2283-4092 

๑๒ เขตตรวจราชการที่ ๑๑ 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 2 

นครพนม มุกดาหาร สกลนคร 0-2283-4092 

๑๓ เขตตรวจราชการที่ ๑๒ 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง 

กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด 0-2283-4082 

๑๔ เขตตรวจราชการที่ ๑๓ 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 

ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ 0-2283-4076 

๑๕ เขตตรวจราชการที่ ๑๔ 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 2 

ยโสธร ศรีสะเกษ อ านาจเจริญ อุบลราชธานี 
 
 

0-2283-4076 

 



ช่องทางการติดต่อหน่วยงาน 
ในพื้นที่ 

 

๑๓๙ 

หน่วยงานของประธาน ก.ธ.จ. และ ฝ่ายเลขานุการ ก.ธ.จ. 
ล าดับ

ที ่
เขตตรวจราชการ พื้นที่รับผิดชอบ โทรศัพท์ 

ส านักตรวจราชการ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ท าเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐ 
๑๖ เขตตรวจราชการที่ ๑๕ 

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพูน 0-2283-4096 

๑๗ เขตตรวจราชการที่ ๑๖ 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

เชียงราย น่าน พะเยา แพร่ 0-2283-4101 

๑๘ เขตตรวจราชการที่ ๑๗ 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 

ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ 0-2283-4094 

๑๙ เขตตรวจราชการที่ ๑๘  
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 

ก าแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี 0-2283-4094 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ช่องทางการติดต่อหน่วยงาน 
ในพื้นที่ 
 

 

๑๔๐ 

หน่วยงานผู้ช่วยเลขานุการ ก.ธ.จ. จังหวัด  
ล าดับ

ที ่
หน่วยงาน สถานที่ติดต่อ โทรศัพท์/โทรสาร 

ภาคเหนือ 
๑ ศาลากลางจังหวัดก าแพงเพชร  ถ.ก าแพงเพชร – สุโขทัย จ.ก าแพงเพชร ๖๒๐๐๐ ๐ ๕๕๗๐ ๕๐๐๖  

๐ ๕๕๗๐ ๕๐๙๙ 
๒ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย  ถ. แม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย ๕๗๐๐๐ ๐ ๕๓๙๑ ๐๗๒๓ 
๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  ถ. โชตนา จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ ๐ ๕๓๑๑ ๒๗๐๕ 
๔ ศาลากลางจังหวัดตาก  ถ. พหลโยธิน จ.ตาก  ๖๓๐๐๐ ๐ ๕๕๕๔ ๑๐๓๘ 
๕ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์  ถ. สวรรค์วิถี จ.นครสวรรค์ ๖๐๐๐๐ ๐ ๕๖๘๐ ๓๖๐๓ 
๖ ศาลากลางจังหวัดน่าน  ถ. สุริยพงษ์ จ.น่าน ๕๕๐๐๐ ๐ ๕๔๗๕ ๑๑๐๓ 
๗ ส านักงานจังหวัดพะเยา 

ศาลากลางจังหวัดพะเยา  
ถ. พหลโยธิน จ. พะเยา ๕๖๐๐๐ ๐ ๕๔๔๔ ๙๔๘๙ 

๐ ๕๔๔๔ ๙๕๘๘ 
๘ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร  ถ. พิจิตร-ตะพานหิน อ. เมอืงพิจิตร  

จ. พิจิตร ๖๖๐๐๐ 
0 5661 1378 
มท.16786 

๙ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก  ถ. วังจันทน์ จ. พิษณุโลก ๖๕๐๐๐ ๐ ๕๕๒๕ ๘๐๕๐ 
๑๐ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์  ถ. สระบุรี – หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์ ๖๗๐๐๐ ๐ ๕๖๗๒ ๙๗๕๗ 
๑๑ ศาลากลางจังหวัดแพร่  ถ. ไชยบูรณ์ จ. แพร่ ๕๔๐๐๐ ๐ ๕๔๕๓ ๑๘๒๓ 
๑๒ ส านักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
ถ. ขุนลุมประพาส จ. แม่ฮ่องสอน ๕๘๐๐๐ ๐ ๕๓๖๑ ๒๑๕๖ 

๑๓ ส านักงานจังหวัดล าปาง 
ศาลากลางจังหวัดล าปาง  

กม.๕ ถ. วชิราวุธด าเนิน ต. พระบาท  
จ.ล าปาง ๕๒๐๐๐ 

0 5426 5027 

๑๔ ศาลากลางจังหวัดล าพูน  ถ. อินทยงยศ ต. ในเมือง อ.เมือง 
จ. ล าพูน ๕๑๐๐๐ 

0 5351 1000  
0 5356 9700 

๑๕ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย  ถ. นิกรเกษม อ.เมือง จ. สุโขทัย ๖๔๐๐๐ ๐ ๕๕๖๑ ๑๖๑๙  
มท.๒๒๙๔๑ 

๑๖ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์  ถ. ประชานิมิต อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ๕๓๐๐๐ ๐ ๕๕๔๐ ๐๗๐๐ 
๑๗ ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี  ถ. ศรีอุทัย อ.เมือง จ.อุทัยธานี ๖๑๐๐๐ ๐ ๕๖๕๑ ๑๐๖๓ 

ภาคใต ้
๑๘ ส านักงานจังหวัดกระบี่ 

ศาลากลางจังหวัดกระบี่  
9/10 ถ.อุตรกิจ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ ๘๑๐๐๐ 0 7561 1381 

๑๙ ส านักงานจังหวัดชุมพร 
ศาลากลางจังหวัดชุมพร  

ถ. ไตรรัตน์ ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000  0 7751 1551 
0 7751 1468 

๒๐ ส านักงานจังหวัดตรัง 
ศาลากลางจังหวัดตรัง  

39 ถ.พัทลุง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 
0 7521 8516 

๒๑ ส านักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช  

ถ.ราชด าเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 
๘๐๐๐๐ 
 

0 7535 7469 



ช่องทางการติดต่อหน่วยงาน 
ในพื้นที่ 

 

๑๔๑ 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน สถานที่ติดต่อ โทรศัพท์/โทรสาร 

๒๒ ส านักงานจังหวัดนราธิวาส 
ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  

ถ.ศูนย์ราชการ ต.โคกเคียน อ.เมือง  
จ.นราธิวาส ๙๖๐๐๐ 

๐ ๗๓๖๔ ๒๖๓๗  
ต่อ ๗๖๐๒๙ 

๒๓ ส านักงานจังหวัดปัตตานี 
ศาลากลางจังหวัดปัตตานี  

ถ.เดชา อ.เมือง จ.ปัตตานี ๙๔๐๐๐ ๐ ๗๓๓๔ ๙๐๐๒ 

๒๔ ส านักงานจังหวัดพัทลุง 
ศาลากลางจังหวัดพัทลุง  

ถ.ราเมศวร์ อ.เมือง จ.พัทลุง ๙๓๐๐๐ 0 7461 3409  

๒๕ ส านักงานจังหวัดพังงา 
ศาลากลางจังหวัดพังงา  

ถ.เพชรเกษม อ.เมือง จ.พังงา ๘๒๐๐๐ 0 7648 1421 

๒๖ ส านักงานจังหวัดภูเก็ต 
ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต  

ถ.นริศร อ.เมือง จ.ภูเก็ต ๘๓๐๐๐ 
0 7622 2886  
0 7635 4875   

๒๗ ส านักงานจังหวัดยะลา 
ศาลากลางจังหวัดยะลา  

127 ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา ๙๕๐๐๐ 0 7321 1586 

๒๘ ส านักงานจังหวัดระนอง 
ศาลากลางจังหวัดระนอง  

999 ถ.เพชรเกษม ต.บางริ้น อ.เมือง  
จ.ระนอง 85000 

0 7780 0162 
มท. 66329 

๒๙ ส านักงานจังหวัดสงขลา 
ศาลากลางจังหวัดสงขลา  

ถ.ราชด าเนิน อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๐๐๐ 0 7431 6478-9 

๓๐ ส านักงานจังหวัดสตูล 
ศาลากลางจังหวัดสตูล  

ถ.สตูลธานี อ.เมือง จ.สตูล ๙๑๐๐๐ 0 7471 1055 

๓๑ ส านักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี  

ถ.ดอนนก ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง 
จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐ 

0 7727 2926  
0 7728 2175  

ภาคกลางและภาคตะวันออก 
๓๒ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล 

ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี  
ถ.แสงชูโต จ.กาญจนบุรี ๗๑๐๐๐ ๐ ๓๔๕๑ ๒๓๙๙ 

๓๓ ส านักงานจังหวัดจันทบุรี 
ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี  

ถ.เลียบเนิน จ.จันทบุรี ๒๒๐๐๐ ๐ ๓๙๓๐ ๒๖๖๓ 
ต่อ ๓๔๗๑๕ 

๓๔ ส านักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ถ.เรืองวุฒิ จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐ ๐ ๓๘๕๑ ๒๕๒๐ 

๓๕ กลุ่มบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
ศาลากลางจังหวัดชลบุรี  

ถ.มนตเสวี จ.ชลบุรี ๒๐๐๐๐ ๐ ๓๘๒๘ ๘๖๕๕ 

๓๖ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล 
ศาลากลางจังหวัดชัยนาท  

ถ.พรหมประเสริฐ จ.ชัยนาท ๑๗๐๐๐ ๐ ๕๖๔๑ ๑๒๐๔ 

๓๗ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล 
ศาลากลางจังหวัดตราด  

ถ.ราษฎร์นิยม จ.ตราด ๒๓๐๐๐ ๐ ๓๙๕๑ ๑๒๘๒ 

๓๘ ศาลากลางจังหวัดนครนายก  ถ.สุวรรณศร จ.นครนายก ๒๖๐๐๐ ๐ ๓๗๓๑ ๔๘๘๑ 
๓๙ ส านักงานจังหวัดนครปฐม 

ศาลากลางจังหวัดนครปฐม 
ถ.ศูนย์ราชการ จ.นครปฐม ๗๓๐๐๐ ๐ ๓๔๓๔ ๐๑๕๕-๖ 



ช่องทางการติดต่อหน่วยงาน 
ในพื้นที่ 
 

 

๑๔๒ 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน สถานที่ติดต่อ โทรศัพท์/โทรสาร 

๔๐ ส านักงานจังหวัดนนทบุรี 
ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ชั้น ๒ 

ถ.รัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐ ๐ ๒๕๘๐ ๐๗๐๕-๖ 
ต่อ ๑๔๑๒๓ 

๔๑ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล 
ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี  

ถ.ปทุมธานี-สามโคก จ.ปทมุธานี ๑๒๐๐๐ ๐ ๒๕๘๑ ๖๐๓๘ 
ต่อ ๑๙ , ๒๒ 

๔๒ ส านักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ถ.สละชีพ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐ ๐ ๓๒๖๐ ๓๙๙๑-๕ 

๔๓ ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี  ถ.สุวินทวงศ์ จ.ปราจีนบุรี ๒๕๐๐๐ ๐ ๓๗๔๕ ๔๔๓๔ 
๔๔ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล 

ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ถ.สายเอเชีย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐ ๐ ๓๕๓๓ ๕๙๒๐ 

๔๕ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ถ.ราชวิถี อ.เมือง จ.เพชรบุรี ๗๖๐๐๐ ๐ ๓๒๔๑ ๑๖๔๕ 
๔๖ ส านักงานจังหวัดระยอง 

ศาลากลางจังหวัดระยอง  
ถ.สุขุมวิท จ.ระยอง ๒๑๑๕๐ ๐ ๓๘๖๔ ๐๗๐๐ 

๔๗ ส านักงานจังหวัดราชบุร ี
ศาลากลางจังหวัดราชบุรี 

ถ.อ าเภอ จ.ราชบุรี ๗๐๐๐๐ ๐ ๓๒๓๓ ๗๘๙๐ 

๔๘ ส านักงานจังหวัดลพบุรี 
ศาลากลางจังหวัดลพบุรี  

ถ.นารายณ์มหาราช จ. ลพบุรี ๑๕๐๐๐ ๐ ๓๖๗๗ ๐๑๖๕ 

๔๙ ส านักงานจังหวัดสมุทรปราการ 
ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ  

ถ.สุทธิภิรมย์ จ.สมุทรปราการ ๑๐๒๗๒ ๐ ๒๗๐๒ ๕๐๒๑-๔ 

๕๐ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม  ถ.เอกชัย จ.สมุทรสงคราม ๗๕๐๐๐ ๐ ๓๔๗๑ ๑๙๙๗ 
๕๑ ส านักงานจังหวัดสมุทรสาคร 

ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร 
ถ.เศรษฐกิจ ๑ จ.สมุทรสาคร ๗๔๐๐๐ ๐ ๓๔๔๒ ๕๐๗๖ 

๕๒ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล 
ศาลากลางจังหวัดสระบุรี  

ถ.พิชัยรณรงค์สงคราม จ.สระบุรี ๑๘๐๐๐ ๐ ๓๖๒๒ ๐๔๓๙ 

๕๓ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว  ถ.สุวรรณศร จ.สระแก้ว ๒๗๐๐๐ ๐ ๓๗๔๒ ๕๑๑๖ 
๕๔ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี  ถ.สิงห์บุรี-บางพาน จ.สิงห์บุรี ๑๖๐๐๐ ๐ ๓๖๕๐ ๗๑๑๗ 
๕๕ ส านักงานจังหวัดสุพรรณบุรี 

ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี 
ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท จ.สุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐ ๐ ๓๕๔๐ ๘๒๐๐ 

๕๖ ส านักงานจังหวัดอ่างทอง 
ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง  

ถ.เทศบาล ๑ อ.เมือง จ.อ่างทอง ๑๔๐๐๐ ๐ ๓๕๖๑ ๑๒๓๕ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
๕๗ ส านักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ 

ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ถ.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐ ๐ ๔๓๘๑ ๑๖๙๕  

ต่อ ๔๑๑๑๘ 
๕๘ ส านักงานจังหวัดขอนแก่น 

ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น 
ถ.ศูนย์ราชการ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 
๔๐๐๐๐ 

๐ ๔๓๒๓ ๖๘๘๒ 

๕๙ ส านักงานจังหวัดชัยภูมิ 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ 

ถ.บรรณาการ อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูม ิ ๐ ๔๔๘๒ ๒๓๑๖ 



ช่องทางการติดต่อหน่วยงาน 
ในพื้นที่ 

 

๑๔๓ 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน สถานที่ติดต่อ โทรศัพท์/โทรสาร 

๖๐ ส านักงานจังหวัดนครพนม 
ศาลากลางจังหวัดนครพนม 

ถ.อภิบัญชา อ.เมืองนครพนม 
จ.นครพนม ๔๘๐๐๐ 

๐ ๔๒๕๑ ๑๒๔๘ 
๐ ๔๒๕๑ ๑๕๗๔ 
ต่อ ๑๑๐ 

๖๑ ส านักงานจังหวัดนครราชสีมา 
ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา 

ถ.มหาดไทย อ.เมืองนครราชสีมา 
จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐ 

๐ ๔๔๒๔ ๓๐๘๐ 

๖๒ ส านักงานจังหวัดบึงกาฬ 
ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ 

ถ.บึงกาฬ–นครพนม อ.เมืองบึงกาฬ  
จ.บึงกาฬ ๓๘๐๐๐ 

๐ ๔๒๔๙ ๒๗๒๑ 

๖๓ ส านักงานจังหวัดบุรีรัมย์ 
ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ 

๑๑๕๙ เขากระโดง อ.เมืองบุรีรัมย์ 
จ.บุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐ 

๐ ๔๔๖๖ ๖๕๖๒ 

๖๔ ส านักงานจังหวัดมหาสารคาม 
ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม 

ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  
จ.มหาสารคาม ๔๔๐๐๐ 

๐ ๔๓๗๗ ๗๓๕๖  
(มท.) ๔๑๗๒๑ 

๖๕ ส านักงานจังหวัดมุกดาหาร 
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร 

ถ.วิวิธสุรการ อ าเภอเมืองมุกดาหาร 
จ.มุกดาหาร ๔๙๐๐๐ 

๐ ๔๒๖๑ ๑๓๓๐ 
มท. ๔๙๑๑๘ 

๖๖ ส านักงานจังหวัดยโสธร 
ศาลากลางจังหวัดยโสธร 

ถ.แจ้งสนิท อ.เมืองยโสธร  
จ.ยโสธร ๓๕๐๐๐ 

๐ ๔๕๗๑ ๔๒๑๒ 

๖๗ ส านักงานจังหวัดร้อยเอ็ด 
ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด 

ถ.เทวาภิบาล อ.เมืองร้อยเอ็ด 
จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐ 

๐ ๔๓๕๑ ๑๓๕๓ 

๖๘ ส านักงานจังหวัดเลย 
ศาลากลางจังหวัดเลย 

ถ.มลิวรรณ อ.เมืองเลย  
จ.เลย ๔๒๐๐๐ 

๐ ๔๒๘๓ ๓๒๐๙ 
ต่อ ๔๖๗๒๘ 

๖๙ ส านักงานจังหวัดศรีสะเกษ 
ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ 

ถ.เทพา อ.เมืองศรีสะเกษ 
จ.ศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐ 

๐ ๔๕๖๑ ๑๕๓๑ 

๗๐ ส านักงานจังหวัดสกลนคร 
ศาลากลางจังหวัดสกลนคร 

ถ.ศูนย์ราชการ อ.เมืองสกลนคร 
จ.สกลนคร ๔๗๐๐๐ 

๐ ๔๒๗๑ ๑๗๖๓ 

๗๑ ส านักงานจังหวัดสุรินทร์ 
ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ 

ถ.หลักเมือง อ.เมืองสุรินทร์  
จ.สุรินทร์ ๓๒๐๐๐ 

๐ ๔๔๑๗ ๓๙๓๗ 

๗๒ ส านักงานจังหวัดหนองคาย 
ศาลากลางจังหวัดหนองคาย 

ถ.มิตรภาพ อ.เมืองหนองคาย  
จ.หนองคาย ๓๙๐๐๐ 

๐ ๔๒๔๑ ๒๖๗๘  
ต่อ ๔๖๑๒๙ 

๗๓ ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวล าภู 
 

ถ.หนองบัวล าภู–เลย อ.เมืองหนองบัวล าภู 
จ.หนองบัวล าภู ๓๙๐๐๐ 

๐ ๔๒๓๑ ๖๖๘๐ 

๗๔ ส านักงานจังหวัดอุดรธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี 

ถ.อธิบดี อ.เมืองอุดรธานี 
จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐ 

๐ ๔๒๒๒ ๓๓๐๔ 

๗๕ ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ถ.แจ้งสนิท อ.เมืองอุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐ 

๐ ๔๕๓๔ ๔๕๘๓ 
๐ ๔๕๓๔ ๔๕๘๔ 

๗๖ ส านักงานจังหวัดอ านาจเจริญ 
ศาลากลางจังหวัดอ านาจเจริญ 

ถ.ชยางกูร อ.เมืองอ านาจเจริญ  
จ.อ านาจเจริญ ๓๗๐๐๐ 

๐ ๔๕๕๒ ๓๐๐๑-๒ 

 



ช่องทางการติดต่อหน่วยงาน 
ในพื้นที่ 
 

 

๑๔๔ 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
(ส านักงาน ป.ป.ช.) ประจ าจังหวัด 

 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน สถานที่ติดต่อ โทรศัพท์/โทรสาร 

ภาคเหนือ 
1 ส านักงาน ป.ป.ช.  

ประจ าจังหวัดก าแพงเพชร 
๕๐ – ๕๒ ถ.ราชด าเนิน ๒ ต.ในเมือง 
อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร ๖๒๐๐๐ 

๐ ๕๕๗๔ ๑๖๖๓-๕  
ต่อ ๑๐๓ 

๒ ส านักงาน ป.ป.ช.  
ประจ าจังหวัดเชียงราย 

๗๒๘ ถ.อุตรกิจ ต.เวียง อ.เมือง  
จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐ 

๐ ๕๓๗๑ ๑๘๓๕– ๗ 

๓ ส านักงาน ป.ป.ช.  
ประจ าจังหวัดเชียงใหม่ 

ศูนย์บ้านพักข้าราชการจังหวัดเชียงใหม่  
ถ.เลียบคลองชลประทาน ต.ช้างเผือก  
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ 

๐ ๕๓๘๙ ๖๒๐๒ 

๔ ส านักงาน ป.ป.ช.  
ประจ าจังหวัดตาก 

๓๖๙/๓-๔ หมู่ที่ ๙ ต.น้ ารึม อ.เมือง 
จ.ตาก ๖๓๐๐๐ 

๐ ๕๕๕๑ ๒๑๐๕  
ต่อ ๑๘ 

๕ ส านักงาน ป.ป.ช.  
ประจ าจังหวัดนครสวรรค์ 

๙๖๕/๓๒ หมู่ที่ ๙ ถ.โกสีย์ใต้ ต.นครสวรรค์ตก 
อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ๖๐๐๐๐ 

๐ ๕๖๘๘ ๑๔๙๓ 

๖ ส านักงาน ป.ป.ช.  
ประจ าจังหวัดน่าน 

๓๑๘-๓๒๐ ถ.สุมนเทวราช ต.ในเวียง  
อ.เมือง จ.น่าน ๕๕๐๐๐ 

๐ ๕๔๗๗ ๒๐๙๑ 

๗ ส านักงาน ป.ป.ช.  
ประจ าจังหวัดพะเยา 

๖๓๗ หมู่ที่ ๑๑ ถ.พหลโยธิน  
ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา ๕๖๐๐๐ 

๐ ๕๔๔๘ ๐๗๖๒ 

๘ ส านักงาน ป.ป.ช.  
ประจ าจังหวัดพิจิตร 
 

อาคารศาลากลางจังหวัด ชั้น ๓  
ถ.พิจิตร-ตะพานหิน ต.ท่าหลวง อ.เมือง  
จ.พิจิตร ๖๖๐๐๐ 

๐ ๕๖๖๑ ๓๔๐๗-๙ 

๙ ส านักงาน ป.ป.ช.  
ประจ าจังหวัดพิษณุโลก 

ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น ๕  
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐ 

๐ ๕๕๒๕ ๑๗๑๗ 

๑๐ ส านักงาน ป.ป.ช.  
ประจ าจังหวัดเพชรบูรณ์ 

๖๙/๑๑ หมู่ที่ ๒ ถ.สระบุรี-หล่มสัก  
ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๐๐๐ 

๐ ๕๖๗๒ ๕๕๑๕ 

๑๑ ส านักงาน ป.ป.ช.  
ประจ าจังหวัดแพร่ 

๓๐๘/๒๙-๓๐ ถ.น้ าทอง ต.นาจักร 
อ.เมือง จ.แพร่ ๕๔๐๐๐ 

๐ ๕๔๕๓ ๑๓๔๗ 

๑๒ ส านักงาน ป.ป.ช.  
ประจ าจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

๙/๘ ซ. ๕ ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองค า  
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๐๐๐ 

๐ ๕๓๖๑ ๑๗๘๗ 

๑๓ ส านักงาน ป.ป.ช.  
ประจ าจังหวัดล าปาง 
 

อาคารศาลาประชาคมจังหวัดล าปาง  
ถ.บุญวาทย์ ต.หัวเวียง อ.เมือง  
จ.ล าปาง ๕๒๐๐๐ 

๐ ๕๔๒๒ ๑๓๔๗-๘ 
ต่อ ๑๕ 

๑๔ ส านักงาน ป.ป.ช.  
ประจ าจังหวัดล าพูน 

เลขที่ ๒๙๙ หมู่ที ่๗ ต.ริมปิง อ.เมือง  
จ.ล าพูน ๕๑๐๐๐ 
 

๐ ๕๓๐๐ ๐๐๓๔ 
๐ ๕๓๐๐ ๐๐๓๕ 



ช่องทางการติดต่อหน่วยงาน 
ในพื้นที่ 

 

๑๔๕ 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน สถานที่ติดต่อ โทรศัพท์/โทรสาร 

๑๕ ส านักงาน ป.ป.ช.  
ประจ าจังหวัดสุโขทัย 

 

อาคารพาณิชย์ ๑๘/๕ (สี่แยกกระชงค์)  
หมู่ที่ ๔ ต.บ้านหลุม อ.เมือง 

จ.สุโขทัย ๖๔๐๐๐ 

๐ ๕๕๖๑ ๑๑๕๔ 

๑๖ ส านักงาน ป.ป.ช.  
ประจ าจังหวัดอุตรดิตถ์ 

๔๙/๕-๖ ถ.เจรญิธรรม ต.ท่าอิฐ อ.เมือง  
จ.อุตรดิตถ์ ๕๓๐๐๐ 

๐ ๕๕๔๑ ๑๐๗๐-๑ 

๑๗ ส านักงาน ป.ป.ช.  
ประจ าจังหวัดอุทัยธานี 

ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังเก่า) ชั้น ๒ 
ถ.ศรีอุทัย อ.เมือง จ.อุทัยธานี ๖๑๐๐๐ 

๐ ๕๖๕๗ ๑๕๒๘ 

ภาคใต ้
๑๘ ส านักงาน ป.ป.ช.  

ประจ าจังหวัดกระบี่ 
 

ศูนยร์าชการกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ 
ชั้น ๓ หมู่ที่ ๗ ถ.ท่าเรือ ต.ไสไทย อ.เมือง  
จ.กระบี่ ๘๑๐๐๐ 

๐ ๗๕๖๒ ๒๓๐๖-๗ 

๑๙ ส านักงาน ป.ป.ช.  
ประจ าจังหวัดชุมพร 

ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร ถ.ไตรรัตน์  
ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร ๘๖๐๐๐ 

๐ ๗๗๖๕ ๘๒๔๖ 

๒๐ ส านักงาน ป.ป.ช.  
ประจ าจังหวัดตรัง 

ศาลากลางจังหวัดตรัง (หลังเก่า) ชั้น ๑  
ถ.พัทลุง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง ๙๒๐๐๐ 

๐ ๗๕๒๑ ๒๑๐๒-๓ 

๒๑ ส านักงาน ป.ป.ช.  
ประจ าจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

อาคารพาณิชย์หมู่บ้านเมืองทอง ๑๒๙/๕๗๖, 
๑๒๙/๕๘๐ ถ.วันดโีฆษิตกุลพร ต.ปากนคร  
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐ 

๐ ๗๕๔๓ ๒๒๐๖ 

๒๒ ส านักงาน ป.ป.ช.  
ประจ าจังหวัดนราธิวาส  

๑/๗๘ ถ.ประชาภิรมย์  
ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส ๙๖๐๐๐ 

๐ ๗๓๕๑ ๑๕๔๔ 

๒๓ ส านักงาน ป.ป.ช.  
ประจ าจังหวัดปัตตานี 

๓๖/๑๕ – ๑๖ หมู่ที่ ๔ ต.รูสะมิแล 
อ.เมือง จ.ปัตตานี ๙๔๐๐๐ 

๐ ๗๓๓๓ ๗๕๒๖-๗ 

๒๔ ส านกังาน ป.ป.ช.  
ประจ าจังหวัดพัทลุง 

๒๓๓/๘ – ๑๐ ถ.ไชยบุรี ต.คูหาสวรรค์ 
อ.เมือง จ.พัทลุง ๙๓๐๐๐ 

๐ ๗๔๖๑ ๓๗๒๖  
ต่อ ๑๐๔ 

๒๕ ส านักงาน ป.ป.ช.  
ประจ าจังหวัดพังงา 
 

อาคารศูนย์กีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา 
ชั้น ๒ ถ.เทศบาลบ ารุง ต.ถ้ าน้ าผุด  
อ.เมือง จ.พังงา ๘๒๐๐๐ 

๐ ๗๖๔๖ ๐๖๕๐ 

๒๖ ส านักงาน ป.ป.ช.  
ประจ าจังหวัดภูเก็ต 
 

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่)  
ชั้น ๒ เลขที่ ๕ ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่  
อ.เมือง จ.ภูเก็ต ๘๓๐๐๐ 

๐ ๗๖๖๘ ๐๐๕๔-๕ 

๒๗ ส านักงาน ป.ป.ช.  
ประจ าจังหวัดยะลา 

๖๒ ถ.สุขยาง ต.สะเตง อ.เมือง  
จ.ยะลา ๙๕๐๐๐ 

๐ ๗๓๒๐ ๓๙๑๖-๗ 

๒๘ ส านักงาน ป.ป.ช.  
ประจ าจังหวัดระนอง 

๑๒/๖๗ หมู่ที่ ๑ ถ.เพชรเกษม 
ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง ๘๕๐๐๐ 

๐ ๗๗๘๒ ๕๓๘๗ 

๒๙ ส านักงาน ป.ป.ช.  
ประจ าจังหวัดสงขลา 

๔๓๙/๓๘-๓๙ หมู่ที๒่ ถ.สงขลา-เกาะยอ  
ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๑๐๐ 

๐ ๗๔๓๓ ๐๑๒๑-๒ 



ช่องทางการติดต่อหน่วยงาน 
ในพื้นที่ 
 

 

๑๔๖ 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน สถานที่ติดต่อ โทรศัพท์/โทรสาร 

๓๐ ส านักงาน ป.ป.ช.  
ประจ าจังหวัดสตูล 

๗๗๗ หมู่ที่ ๖ ถ.ยนตรการก าธร  
ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล ๙๑๐๐๐ 

๐ ๗๔๗๑ ๑๘๐๑ 

๓๑ ส านักงาน ป.ป.ช.  
ประจ าจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

๑๔๘/๕๘ หมู่ที่ ๕ ถ.กาญจนวิถี  
ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐ 

๐ ๗๗๒๘ ๒๑๗๑- ๒ 

ภาคกลางและภาคตะวันออก 
๓๒ ส านักงาน ป.ป.ช.  

ประจ าจังหวัดกาญจนบุรี 
๑๑/๑๑ – ๑๒ หมู่ที ่๒ ถ.แสงชูโต  
ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ๗๑๐๐๐ 

๐ ๓๔๖๐ ๔๑๓๙-๔๐ 

๓๓ ส านักงาน ป.ป.ช.  
ประจ าจังหวัดจันทบุรี 

เลขที่ ๑๙/๑๐๐ หมู่ที่ ๓ ถ.รักษ์ศักดิ์ชมูล  
ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี ๒๒๐๐๐ 

๐ ๓๙๓๐ ๒๕๗๗ 

๓๔ ส านักงาน ป.ป.ช.  
ประจ าจังหวัดฉะเชิงเทรา 

๖๖ – ๖๗ ถ.ศขุประยูร ต.คลองนา 
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐ 

๐ ๓๘๐๘ ๖๐๒๓-๔ 

๓๕ ส านักงาน ป.ป.ช.  
ประจ าจังหวัดชลบุรี 

๒๙ ถ.บางแสนสาย ๒ ต.แสนสุข อ.เมือง  
จ.ชลบุรี ๒๐๑๓๐ 

๐ ๓๘๓๘ ๔๒๘๐ 

๓๖ ส านักงาน ป.ป.ช.  
ประจ าจังหวัดชัยนาท 

๓๓๓/๒ ถ.พหลโยธิน ต.บ้านกล้วย  
อ.เมือง จ.ชัยนาท ๑๗๐๐๐ 

๐ ๕๖๔๑ ๑๙๔๕-๖ 

๓๗ ส านักงาน ป.ป.ช.  
ประจ าจังหวัดตราด 

๔๕/๖๘ – ๖๙ ถ.เทศบาล ๕ ฃ ต.วังกระแจะ 
อ.เมือง จ.ตราด ๒๓๐๐๐ 

๐ ๓๙๕๑ ๒๓๙๕ 

๓๘ ส านักงาน ป.ป.ช.  
ประจ าจังหวัดนครนายก 

๑๔๒ หมู่ที่ ๑๓ ต.ท่าช้าง อ.เมือง  
จ.นครนายก ๒๖๐๐๐ 

๐ ๓๗๓๑ ๑๕๗๗ 

๓๙ ส านักงาน ป.ป.ช.  
ประจ าจังหวัดนครปฐม 

๕๕๔/๖-๗ ถ.ราชมรรคา ต.สนามจันทร์  
อ.เมือง จ.นครปฐม ๗๓๐๐๐ 

๐ ๓๔๒๗ ๒๖๕๒-๔ 
ต่อ ๑๐๑ , ๑๐๒ 

๔๐ ส านักงาน ป.ป.ช.  
ประจ าจังหวัดนนทบุรี 
 

๓๖๑ ส านักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ า)  
อาคาร ๒ ชั้น ๑ ถ.นนทบุรี อ.เมือง  
จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

๐ ๒๕๒๘ ๔๘๔๗ 

๔๑ ส านักงาน ป.ป.ช.  
ประจ าจังหวัดปทุมธานี 
 

อาคาร The Three Avenue ชั้น ๒ ห้อง c 
๒๑๗ – ๒๑๘ เลขที่ ๙๙/๙๙ – ๒ หมู่ที่ ๗  
ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี ๑๒๐๐๐ 

๐ ๒๕๘๙ ๒๖๓๑ 

๔๒ ส านักงาน ป.ป.ช.  
ประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

๑/๗ – ๘ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง  
จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐ 

๐ ๓๒๖๐ ๓๖๒๒ 

๔๓ ส านักงาน ป.ป.ช.  
ประจ าจังหวัดปราจีนบุรี 

๑๔๐/๘-๙ ถ.เทศบาลด าริ ต.หน้าเมือง  
อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ๒๕๒๓๐ 

๐ ๓๗๒๑ ๔๑๕๒ 

๔๔ ส านักงาน ป.ป.ช.  
ประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

เลขที่ ๑๖๕/๕ -๖ ถ.สายเอเชีย  
ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรอียุธยา  
จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐ 

๐ ๓๕๓๒ ๙๐๓๐  
ต่อ ๑๖ 

๔๕ ส านักงาน ป.ป.ช.  
ประจ าจังหวัดเพชรบุรี 

อาคารห้องสมุดประชาชน (ชั้น ๓)  
ต.คลองกระแซง อ.เมือง จ.เพชรบุรี ๗๖๐๐๐ 

๐ ๓๒๔๐ ๑๑๑๐ 



ช่องทางการติดต่อหน่วยงาน 
ในพื้นที่ 

 

๑๔๗ 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน สถานที่ติดต่อ โทรศัพท์/โทรสาร 

๔๖ ส านักงาน ป.ป.ช.  
ประจ าจังหวัดระยอง 
 

๑๔๐ ชั้น ๑ อาคารองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง (หลังเก่า) ต.เนินพระ 
อ.เมือง จ.ระยอง ๒๑๐๐๐ 

๐ ๓๘๖๒ ๓๒๐๙ 

๔๗ ส านักงาน ป.ป.ช.  
ประจ าจังหวัดราชบุรี 
 

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดราชบุรีแห่งที่ ๒ 
ชั้น ๒ ต.เจดีย์หัก อ.เมือง  
จ.ราชบุรี ๗๐๐๐๐ 

๐ ๓๒๗๓ ๕๖๗๗ 

๔๘ ส านักงาน ป.ป.ช.  
ประจ าจังหวัดลพบุรี 
 

อาคารศาลาประชาคมจังหวัดลพบุรี  
ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร 
อ.เมือง จ.ลพบุรี ๑๕๐๐๐ 

๐ ๓๖๗๗ ๐๒๖๓  
ต่อ ๑๐๔ 

๔๙ ส านักงาน ป.ป.ช.  
ประจ าจังหวัดสมุทรปราการ 
 

อาคารศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ าท่วม
จังหวัดสมุทรปราการ ถ.สุขุมวิท ต.ส าโรงเหนือ 
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ๑๐๒๗๐ 

๐ ๒๑๗๐ ๗๓๙๖ 

๕๐ ส านักงาน ป.ป.ช.  
ประจ าจังหวัดสมุทรสงคราม 
 

๒๐๔ หมู่ที่ ๓ อาคารสรรพากรพื้นที่
สมุทรสงคราม ชั้น ๒ ต.ลาดใหญ่  
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ๗๕๐๐๐ 

๐ ๓๔๗๑ ๒๐๒๗ 

๕๑ ส านักงาน ป.ป.ช.  
ประจ าจังหวัดสมุทรสาคร 
 

๘๘/๒๒ – ๒๔ หมู่บ้านโกลเดน้ยูนิเวอร์แซล
เทรดดิ้ง หมู่ที ่๑ ถ.เอกชัย ต.นาดี 
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ๗๔๐๐๐ 

๐ ๓๔๔๙ ๖๓๔๐-๑ 

๕๒ ส านักงาน ป.ป.ช.  
ประจ าจังหวัดสระบุรี 

๑/๑๔ ต.ปากเพรียว อ.เมือง  
จ.สระบุรี ๑๘๐๐๐ 

๐ ๓๖๒๒ ๐๑๖๕ 

๕๓ ส านักงาน ป.ป.ช.  
ประจ าจังหวัดสระแก้ว 

๓๕๔/๑๐๓ ถ.สวุรรณศร  
ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว ๒๗๐๐๐ 

๐ ๓๗๔๒ ๑๙๕๔-๖ 

๕๔ ส านักงาน ป.ป.ช.  
ประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 
 

อาคารสถานีสื่อสารจังหวัดสิงห์บุรี  
(หลังเก่าภายในศูนย์ราชการ)  
ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี ๑๖๐๐๐ 

๐ ๓๖๕๐ ๗๐๔๕ 
๐ ๓๖๕๐ ๗๐๔๙ 

๕๕ ส านักงาน ป.ป.ช.  
ประจ าจังหวัดสุพรรณบุรี 
 

ที่ว่าการอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  
ถ.พระพันวษา ต.ท่าพ่ีเลี้ยง อ.เมือง  
จ.สุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐ 

๐ ๓๕๕๑ ๑๑๗๘ 

๕๖ ส านักงาน ป.ป.ช.  
ประจ าจังหวัดอ่างทอง 

อาคารพาณิชย์ ๕๕/๑๐ – ๑๑ หมู่ที่ ๑  
ต.ป่างิ้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง ๑๔๐๐๐ 

๐ ๓๕๖๑ ๓๘๒๒ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
๕๗ ส านักงาน ป.ป.ช.  

ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

อาคารส านักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ ถ.กาฬสินธุ์ อ.เมือง  
จ.กาฬสินธุ์ ๕๖๐๐๐ 

๐ ๔๓๘๑ ๖๓๙๘-๙ 

๕๘ ส านักงาน ป.ป.ช.  
ประจ าจังหวัดขอนแก่น 

๑๗๗/๑๐๒ ชั้น ๑ หมู่ที่ ๑๗ ถ.มิตรภาพ 
ต.ในเมือง อ.เมือง  
จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐ 

๐ ๔๓๔๖ ๘๗๓๕-๗ 



ช่องทางการติดต่อหน่วยงาน 
ในพื้นที่ 
 

 

๑๔๘ 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน สถานที่ติดต่อ โทรศัพท์/โทรสาร 

๕๙ ส านักงาน ป.ป.ช.  
ประจ าจังหวัดชัยภูมิ 

ถ.พญาแล ต.ในเมือง อ.เมือง  
จ.ชัยภูมิ ๓๖๐๐๐ 

๐ ๔๔๑๒ ๔๖๙๖-๗ 

๖๐ ส านักงาน ป.ป.ช.  
ประจ าจังหวัดนครพนม 

ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังเก่า) ชั้น ๒ 
ต.ในเมือง อ.เมือง จังหวัดนครพนม ๔๘๐๐๐ 

๐ ๔๒๕๑ ๒๒๗๙ - ๘๐ 

๖๑ ส านักงาน ป.ป.ช.  
ประจ าจังหวัดนครราชสีมา 

๙๔๙/๒๒-๒๓ ถ.สุรนารายณ์ ต.บ้านเกาะ  
อ.เมือง จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐ 

๐ ๔๔๓๗ ๒๔๘๘ 

๖๒ ส านักงาน ป.ป.ช.  
ประจ าจังหวัดบึงกาฬ 

๒๕๐/๒-๓ ถ.ประกอบบูรณะ ต.วิศิษฐ์  
อ.เมือง จ.บึงกาฬ ๓๘๐๐๐ 

๐ ๔๒๔๙ ๑๑๑๐ 

๖๓ ส านักงาน ป.ป.ช.  
ประจ าจังหวัดบุรีรัมย์ 
 

ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น ๒  
๑๑๕๙ เขากระโดง ต.เสม็ด อ.เมือง  
จ.บุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐ 

๐ ๔๔๖๖ ๖๕๗๒ 

๖๔ ส านักงาน ป.ป.ช.  
ประจ าจังหวัดมหาสารคาม 
 

ศาลากลางจังหวัดฯ ชั้น ๑ ถ.เลี่ยงเมือง
มหาสารคาม-ร้องเอ็ด อ.เมือง  
จ.มหาสารคาม ๔๔๐๐๐ 

๐ ๔๓๗๗ ๗๔๑๒ 

๖๕ ส านักงาน ป.ป.ช.  
ประจ าจังหวัดมุกดาหาร 

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังใหม่) ชั้น ๕ 
ถ.วิวิธสุรการ อ.เมือง จ.มุกดาหาร ๔๙๐๐๐ 

๐ ๔๒๖๒ ๐๙๐๕ 

๖๖ ส านักงาน ป.ป.ช.  
ประจ าจังหวัดยโสธร 

๒๑๑-๒๑๒  หมู่ที่ ๓ ถ.อรุณประเสริฐ  
ต.ตาดทอง อ.เมือง จ.ยโสธร ๓๕๐๐๐ 

๐ ๔๕๗๑๒๘๐๑-๒  
ต่อ ๑๔ 

๖๗ ส านักงาน ป.ป.ช.  
ประจ าจังหวัดร้อยเอ็ด 
 

ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ชั้น ๔  
ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง  
จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐ 

๐ ๔๓๕๑ ๓๑๓๘-๙ 

๖๘ ส านักงาน ป.ป.ช.  
ประจ าจังหวัดเลย 

๑๑๑ หมู่ที่ ๑๒  ถ.มลิวรรณ ต.นาโป่ง  
อ.เมือง จ.เลย ๔๒๐๐๐ 

๐ ๔๒๘๔ ๔๕๕๒-๓ 

๖๙ ส านักงาน ป.ป.ช.  
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 
 

ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ อาคาร ๓  
ถ.เทพา ต.เมืองเหนือ อ.เมือง  
จ.ศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐ 

๐ ๔๕๖๑ ๗๑๗๐ 

๗๐ ส านักงาน ป.ป.ช.  
ประจ าจังหวัดสกลนคร 

๑๘๔๘/๑๑ ถ.ศูนย์ราชการ อ.เมือง  
จ.สกลนคร ๔๗๐๐๐ 

๐ ๔๒๗๑ ๓๖๓๖ 

๗๑ ส านักงาน ป.ป.ช.  
ประจ าจังหวัดสุรินทร์ 

อาคารนครชัยบุรินทร์ ชั้น ๒ ถ.คชสาร  
ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ๓๒๐๐๐ 

๐ ๔๔๕๑ ๔๘๙๐-๑ 

๗๒ ส านักงาน ป.ป.ช.  
ประจ าจังหวัดหนองคาย 
 

ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น ๑  
ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 
๔๓๐๐๐ 

๐ ๔๒๔๑ ๔๐๒๘ 

๗๓ ส านักงาน ป.ป.ช.  
ประจ าจังหวัดหนองบัวล าภู 
 

อาคารหอประชุมกาชาดจังหวัดฯ  
ชั้น ๒ ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวล าภู  
อ.เมือง จ.หนองบังล าภู ๓๙๐๐๐ 

๐ ๔๒๓๑ ๖๗๗๒ 



ช่องทางการติดต่อหน่วยงาน 
ในพื้นที่ 

 

๑๔๙ 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน สถานที่ติดต่อ โทรศัพท์/โทรสาร 

๗๔ ส านักงาน ป.ป.ช.  
ประจ าจังหวัดอุดรธานี  

๑๓๑/๒ หมู่ที่ ๕ ถ.เลี่ยงเมือง  
ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐ 

๐ ๔๒๒๔ ๖๑๗๓-๔ 

๗๕ ส านักงาน ป.ป.ช.  
ประจ าจังหวัดอุบลราชธานี 

ถ.สุรศักดิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง  
จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐ 

๐ ๔๕๒๔ ๒๗๔๗-๘ 

๗๖ ส านักงาน ป.ป.ช.  
ประจ าจังหวัดอ านาจเจริญ 
 

อาคารหอประชุมพญานาครินทร์ ชั้น ๒ 
ศาลากลางจังหวัดฯ  ต.โนนหนามแท่ง  
อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ ๓๗๐๐๐ 

๐ ๔๕๕๒ ๓๒๕๓-๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ช่องทางการติดต่อหน่วยงาน 
ในพื้นที่ 
 

 

๑๕๐ 

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ประจ าจังหวัด 
 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน/ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ โทรศัพท์/โทรสาร 

๑ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ภูมิภาคที่ ๑ 
 

๑๗/๘ หมู่ที่ ๒ ถ.คลองมะขามเรียง ต.หอรัตนไชย  
อ.พระนครศรีอยุธยา  
จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐ 

๐ ๓๕๒๔ ๑๑๖๓  
ต่อ ๑๐๓ 
๐ ๓๕๒๔ ๔๑๖๓ 

๒ ส านักตรวจเงินแผ่นดิน 
จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

๑๗/๘ หมู่ที ่๒ ถ.คลองมะขามเรยีง ต.หอรัตนไชย  
อ.พระนครศรีอยุธยา  
จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐ 

๐ ๓๕๒๔ ๑๑๖๓ 
ต่อ ๑๑๔ 
๐ ๓๕๒๔ ๔๑๖๓ 

๓ ส านักตรวจเงินแผ่นดิน 
จังหวัดนครนายก 

อาคารส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก  
(หลังเดิม) ชั้น ๒ อ.เมือง จ.นครนายก ๒๖๐๐๐ 

๐ ๓๗๓๑ ๑๕๔๘ 
๐ ๓๗๓๑ ๑๕๔๑ 

๔ ส านักตรวจเงินแผ่นดิน 
จังหวัดสระบุรี 
 

ตึกองค์การบริหารสว่นจังหวัดสระบุรี (หลังเก่า) ชัน้ ๑ 
ถ.พิชัยรณรงค์สงคราม ต.ปากเพรียว อ.เมือง  
จ.สระบุรี ๑๘๐๐๐ 

๐ ๓๖๒๒ ๐๘๒๑ 
๐ ๓๖๒๒ ๐๘๒๒ 
 

๕ ส านักตรวจเงินแผ่นดิน 
จังหวัดปราจีนบุรี 
 

ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี  
อาคารประชุมเอนกประสงค์ (ชั้นล่าง) ต.ไม้เค็ด  
อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ๒๕๐๐๐ 

๐ ๓๗๔๕ ๔๕๑๑ 
๐ ๓๗๔๕ ๔๕๑๐ 
 

๖ ส านักตรวจเงินแผ่นดิน 
จังหวัดลพบุรี 
 

ศาลากลางจังหวัดลพบุรี  
อาคารส านักบริหารยุทธศาสตร์จังหวัด 
ภาคกลางตอนบนที่ ๒ ถ.นารายณ์มหาราช  
อ.เมือง จ.ลพบุรี ๑๕๐๐๐ 

๐ ๓๖๗๗ ๐๒๐๕ 
๐ ๓๖๗๗ ๐๒๑๖ 
 

๗ ส านักตรวจเงินแผ่นดิน 
จังหวัดอ่างทอง 

ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (ชั้น ๑อาคารเดิม)  
ถ.เทศบาล ๑ ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง ๑๔๐๐๐ 

๐ ๓๕๖๑ ๒๗๓๘ 
๐ ๓๕๖๑ ๒๗๕๓ 

๘ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ภูมิภาคที่ ๒ 
 

๔๓/๒๗ ถ.ต าหนักน้ า ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง  
จ.ชลบุรี ๒๐๐๐๐ 

๐ ๓๘๒๗ ๘๑๔๕-๖ 
ต่อ ๑๒๐ 
๐ ๓๘๒๗ ๘๑๔๗ 

๙ ส านักตรวจเงินแผ่นดิน 
จังหวัดชลบุร ี
 

อาคารชั้น ๑ ของส านักตรวจสอบพิเศษภาค ๒ 
จังหวัดชลบุรี เลขที่ ๔๓/๒๗ ถ.ต าหนักน้ า  
ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี ๒๐๐๐๐ 

๐ ๓๘๒๗ ๘๑๔๕-๖ 
ต่อ ๑๑๔ 
๐ ๓๘๒๗ ๘๑๔๗ 

๑๐ ส านักตรวจเงินแผ่นดิน 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ชั้น ๒ ถ.เรืองวุฒิ  
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐ 

๐ ๓๘๕๑ ๑๒๘๓-๔ 
๐ ๓๘๕๑ ๑๒๘๓ 

๑๑ ส านักตรวจเงินแผ่นดิน 
จังหวัดจันทบุรี 

อาคารส่วนบริหารลูกค้าจังหวัดจันทบุรี 
(อาคาร TOT) ชั้น ๑ เลขที่ ๓๕ ถ.พระยาตรัง 
ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี ๒๒๐๐๐ 

๐ ๓๙๓๒ ๘๒๗๓ 
๐ ๓๙๓๒ ๘๒๗๔ 

๑๒ ส านักตรวจเงินแผ่นดิน 
จังหวัดระยอง 

ศาลากลางจังหวัดระยอง (หลังเก่า) อาคาร ๒ ชั้น ๒ 
อ.เมือง จ.ระยอง ๒๑๐๐๐ 
 

๐ ๓๘๖๑ ๐๓๖๗-๘ 
๐ ๓๘๖๑ ๐๓๖๘ 



ช่องทางการติดต่อหน่วยงาน 
ในพื้นที่ 

 

๑๕๑ 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน/ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ โทรศัพท์/โทรสาร 

๑๓ ส านักตรวจเงินแผ่นดิน 
จังหวัดตราด 

ศาลากลางจังหวัดตราด (หลังใหม่) ชั้น ๒  
ถ.ราษฎร์นิยม อ.เมือง จ.ตราด ๒๓๐๐๐ 

๐ ๓๙๕๒ ๓๔๖๐ 
๐ ๓๙๕๒ ๓๔๖๑ 

๑๔ ส านักตรวจเงินแผ่นดิน 
จังหวัดสระแก้ว 

ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๒  
ถ.สุวรรณศร อ.เมือง จ.สระแก้ว ๒๗๐๐๐ 

๐ ๓๗๔๒ ๕๔๐๙ 
๐ ๓๗๔๒ ๕๔๐๒ 

๑๕ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ภูมิภาคที ่๓ 

๒/๓ ถ.หลังพระ ต.พระปฐมเจดีย์ 
อ.เมือง จ.นครปฐม ๗๓๐๐๐ 

๐ ๓๔๒๕ ๐๙๗๑ 
๐ ๓๔๒๕ ๙๒๔๓ 

๑๖ ส านกัตรวจเงินแผ่นดิน 
จังหวัดนครปฐม 

๒/๓ ถ.หลังพระ ต.พระปฐมเจดีย์ 
อ.เมือง จ.นครปฐม ๗๓๐๐๐ 

๐ ๓๔๒๕ ๙๒๔๑-๒ 
๐ ๓๔๒๕ ๙๒๔๓ 

๑๗ ส านักตรวจเงินแผ่นดิน 
จังหวัดนนทบุรี  
 

อาคารสวัสดิการข้าราชการ อบจ. นนทบุรี ชั้น ๖ 
ด้านหลังศาลากลางจังหวัดนนทบุรี อ.เมอืง  
จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

๐ ๒๕๘๐ ๒๓๑๘ 
๐ ๒๕๘๐ ๒๓๑๙ 
 

๑๘ ส านักตรวจเงินแผ่นดิน 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น ๒ ถ.สุพรรณบุรี-
ชัยนาท ต.สนามชัย อ.เมือง  
จ.สุรพรรณบุรี ๗๒๐๐๐ 

๐ ๓๕๕๓ ๕๙๘๑ 
๐ ๓๕๕๓ ๕๒๐๗ 

๑๙ ส านักตรวจเงินแผ่นดิน 
จังหวัดสมุทรปราการ  
 

ศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ ชั้น ๔  
ถ.สุทธิภิรมย์ ต.ปากน้ า อ.เมือง  
จ.สมุทรปราการ ๑๐๒๗๐ 

๐ ๒๓๘๒ ๖๐๔๓ 
 

๒๐ ส านักตรวจเงินแผ่นดิน 
จังหวัดปทุมธานี 

ถ.ปทุมพิทักษ์ อ.เมือง  
จ.ปทุมธานี ๑๒๐๐๐ 

๐ ๒๕๘๑ ๕๘๔๗ 
๐ ๒๕๘๑ ๕๘๔๖ 

๒๑ ส านักตรวจเงินแผ่นดิน 
จังหวัดสมุทรสาคร 
 

ศาลากลางจงัหวัดสมุทรสาคร ชั้น ๒ ถ.เศรษฐกิจ ๑ 
ต.มหาชัย อ.เมือง  
จ.สมุทรสาคร ๗๔๐๐๐ 

๐ ๓๔๔๒ ๒๒๘๒ 
๐ ๓๔๔๒ ๒๒๘๓ 
๐๘ ๑๕๘๑ ๑๔๓๔ 

๒๒ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ภูมิภาคที ่๔ 

๒๕๘ ถ.ช้างเผือก  
ต.ในเมือง อ.เมือง  
จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐ 

๐ ๔๔๒๔ ๒๖๒๕  
ต่อ ๔๑๒ 
๐ ๔๔๒๔ ๔๓๑๓ 

๒๓ ส านักตรวจเงินแผ่นดิน 
จังหวัดนครราชสีมา 
 

258 ถ.ช้างเผือก  
ต.ในเมอืง อ.เมือง  
จ.นครราชสีมา 30000 

๐ ๔๔๒๔ ๒๖๒๕  
ต่อ ๔๑๓  
๐ ๔๔๒๔ ๔๓๑๓ 

๒๔ ส านักตรวจเงินแผ่นดิน 
จังหวัดชัยภูมิ 

ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ (หลังใหม่) ชั้น ๔  
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ๓๖๐๐๐ 

๐ ๔๔๘๑ ๓๐๔๖ 

๒๕ ส านักตรวจเงินแผ่นดิน 
จังหวัดบุรีรัมย ์

ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (หลังเก่า) 
ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐ 

๐ ๔๔๖๑ ๑๐๐๓ 
๐ ๔๔๖๑ ๑๐๐๒ 

๒๖ ส านักตรวจเงินแผ่นดิน 
จังหวัดสุรินทร์ 
 

อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์  
อาคารศูนย์จ าหน่ายและแสดงสินค้า OTOP ชั้น ๑  
เลขที่ ๓/๒ ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง 
อ.เมอืง จ.สุรินทร์ ๓๒๐๐๐ 
 

๐ ๔๔๕๑ ๒๗๐๓ 
๐ ๔๔๕๑ ๒๗๑๖ 
 



ช่องทางการติดต่อหน่วยงาน 
ในพื้นที่ 
 

 

๑๕๒ 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน/ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ โทรศัพท์/โทรสาร 

๒๗ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ภูมิภาคที ่๕ 

๔๑๕/๗๐ ถ.ชยางกูร  
ต.ในเมือง อ.เมือง  
จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐ 

๐ ๔๕๓๑ ๓๔๗๔-๖ 
ต่อ ๒๗๙ 
๐ ๔๕๓๑ ๓๔๗๗ 

๒๘ ส านักตรวจเงินแผ่นดิน 
จังหวัดอุบลราชธานี 
 

๔๑๕/๗๐ ถ.ชยางกูร  
ต.ในเมือง อ.เมือง  
จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐ 

๐ ๔๕๓๑ ๓๔๗๔-๖ 
ต่อ ๒๐๑ 
๐ ๔๕๓๑ ๓๔๗๗ 

๒๙ ส านักตรวจเงินแผ่นดิน 
จังหวัดอ านาจเจริญ 

ศาลากลางจังหวัดอ านาจเจริญ ชั้น ๒  
ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ ๓๗๐๐๐ 

๐ ๔๕๕๒ ๓๒๒๙ 
 

๓๐ ส านักตรวจเงินแผ่นดิน 
จังหวัดศรีสะเกษ 
 

ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ (หลังเก่า) ชั้น ๒  
ถ.เทพา ต.เมืองเหนือ อ.เมือง  
จ.ศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐ 

๐ ๔๕๖๑ ๑๑๒๙ 
๐ ๔๕๖๑ ๑๑๖๔ 
 

๓๑ ส านักตรวจเงินแผ่นดิน 
จังหวัดยโสธร 
 

อาคาร OTOP Center หนา้ศาลากลางจังหวัด
ยโสธร ถ.ประชา ต.ในเมือง อ.เมือง  
จ.ยโสธร ๓๕๐๐๐ 

๐ ๔๕๗๑ ๒๐๔๙ 
๐ ๔๕๗๑ ๔๕๒๕ 
 

๓๒ ส านักตรวจเงินแผ่นดิน 
จงัหวัดมุกดาหาร 
 

อาคารท่าเทียบเรือท่าข้าม  
เทศบาลเมืองมุกดาหาร อ.เมือง  
จ.มุกดาหาร ๔๙๐๐๐ 

๐ ๔๒๖๑ ๑๖๐๐  
 

๓๓ ส านักตรวจเงินแผ่นดิน 
จังหวัดนครพนม 
 

ศาลากลางจังหวัดนครพนม  
ต.ในเมือง อ.เมือง  
จ.นครพนม ๔๘๐๐๐ 

๐ ๔๒๕๑ ๑๗๓๖-๗ 
๐ ๔๒๕๑ ๑๗๗๖ 
 

๓๔ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ภูมิภาคที ่๖ 

๙ ถ.ประชาอุทิศ  
ต.หมากแข้ง อ.เมือง  
จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐ 

๐ ๔๒๒๒ ๓๕๐๐ 
ต่อ ๒๑๓ 
๐ ๔๒๒๔ ๗๒๓๘ 

๓๕ ส านักตรวจเงินแผ่นดิน 
จังหวัดอุดรธานี 
 

เลขท่ี ๙ ถ.ประชาอุทิศ  
ต.หมากแข้ง อ.เมือง  
จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐ 

๐ ๔๒๒๒ ๓๕๐๐  
ต่อ ๒๑๔ 
๐ ๔๒๒๔ ๗๒๓๘ 

๓๖ ส านักตรวจเงินแผ่นดิน 
จังหวัดหนองบัวล าภู 
 

ห้องประชุมอนาลโย ชั้น ๒  
ศาลากลางจังหวัดหนองบัวล าภู อ.เมือง  
จ.หนองบัวล าภู ๓๙๐๐๐ 

๐ ๔๒๓๑ ๖๗๗๑ 
๐ ๔๒๓๑ ๖๗๗๐ 
 

๓๗ ส านักตรวจเงินแผ่นดิน 
จังหวัดสกลนคร  
 

ข้างธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการ  
ถ.สุขเกษม ต.ธาตุเชิมชุม อ.เมือง  
จ.สกลนคร ๔๗๐๐๐ 

๐ ๔๒๗๑ ๓๘๐๖  
ต่อ ๑๑ 
๐ ๔๒๗๑ ๓๘๐๗ 

๓๘ ส านักตรวจเงินแผ่นดิน 
จังหวัดหนองคาย 

ศูนย์ราชการ ศาลากลาง (หลังใหม่) ชั้น ๑  
อ.เมือง จ.หนองคาย ๔๓๐๐๐ 

๐ ๔๒๔๒ ๒๙๑๔ 
๐ ๔๒๔๒ ๒๙๔๐ 

๓๙ ส านักตรวจเงินแผ่นดิน 
จังหวัดบึงกาฬ 

ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ถ.บึงกาฬ-บ้านแพง  
อ.เมือง จ.บึงกาฬ ๓๘๐๐๐ 

๐ ๔๒๔๙ ๒๕๐๕ 
๐ ๔๒๔๙ ๒๕๐๖ 



ช่องทางการติดต่อหน่วยงาน 
ในพื้นที่ 

 

๑๕๓ 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน/ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ โทรศัพท์/โทรสาร 

๔๐ ส านักตรวจเงินแผ่นดิน 
จังหวัดเลย 

ศาลากลางจังหวัดเลย (หลังเก่า)  
ชั้น ๒ อ.เมือง จ.เลย ๔๒๐๐๐ 

๐ ๔๒๘๑ ๓๑๑๖ 
๐ ๔๒๘๑ ๓๑๑๗ 

๔๑ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ภูมิภาคที ่๗ 

๖๘๖ ถ.มิตรภาพ  
ต.ศิลา อ.เมือง  
จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐ 

๐ ๔๓๒๓ ๖๒๒๔ -๕
ต่อ ๒๑๖ 
๐ ๔๓๒๓ ๗๓๓๓ 

๔๒ ส านักตรวจเงินแผ่นดิน 
จังหวัดขอนแก่น 

๖๘๖ ถ.มิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
๔๐๐๐๐ 

๐ ๔๓๒๓ ๗๒๗๐ 

๔๓ ส านักตรวจเงินแผ่นดิน 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น ๒  
อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐ 

๐ ๔๓๘๑ ๔๖๗๗ 
๐ ๔๓๘๑ ๔๖๘๘ 

๔๔ ส านักตรวจเงินแผ่นดิน 
จงัหวัดร้อยเอด็ 

ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ชั้น ๔  
อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐ 

๐ ๔๓๕๑ ๔๐๒๘ 
๐ ๔๓๕๑ ๔๐๒๙ 

๔๕ ส านักตรวจเงินแผ่นดิน 
จังหวัดมหาสารคาม 
 

ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น ๒  
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด ต.แวงน่าง  
อ.เมือง จ.มหาสารคาม ๔๔๐๐๐ 

๐ ๔๓๗๗ ๗๒๕๙ 
๐ ๔๓๗๗ ๗๒๕๐ 
 

๔๖ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ภูมิภาคที ่๘ 

บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  
ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง  
จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ 

๐ ๕๓๑๑ ๒๔๕๖-๖๐  
ต่อ ๒๒๐๙ และ
๒๐๐๐ 

๔๗ ส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด
เชียงใหม่ 
 

บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  
ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง  
จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ 

๐ ๕๓๑๑ ๒๔๕๖-๖๐ 
ต่อ ๒๒๐๘ 
 

๔๘ ส านักตรวจเงินแผ่นดิน 
จังหวัดล าพูน 

อาคารศาลากลางจังหวัดล าพูน ชั้น ๒  
อ.เมือง จ.ล าพูน ๕๑๐๐๐ 

๐ ๕๓๕๑ ๐๒๔๑ 
๐ ๕๓๕๑ ๐๑๖๒ 

๔๙ ส านักตรวจเงินแผ่นดิน 
จังหวัดเชียงราย 

อาคารศาลากลางจังหวัดเชียงราย ชั้น ๑  
ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๑๐๐ 

๐ ๕๓๑๗ ๗๔๒๔-๕ 
๐ ๕๓๑๗ ๗๔๒๔ 

๕๐ ส านักตรวจเงินแผ่นดิน 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ศาลากลาง (หลังเก่า) ชั้น ๒ ต.จองค า  
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๐๐๐ 

๐ ๕๓๖๑ ๑๖๓๔ 
๐ ๕๓๖๑ ๑๖๓๕ 

๕๑ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ภูมิภาคที ่๙ 

๔๒๒ หมู่ที่ ๒ ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา  
อ.เกาะคา จ.ล าปาง ๕๒๑๓๐ 

๐ ๕๔๒๘ ๔๖๑๖ – ๑๘ 
ต่อ ๒๐๑  

๕๒ ส านักตรวจเงินแผ่นดิน 
จังหวัดล าปาง 
 

๔๒๒ หมู่ที่ ๒ ถ.พหลโยธิน  
ต.ศาลา อ.เกาะคา  
จ.ล าปาง ๕๒๑๓๐ 

๐ ๕๔๒๘ ๔๖๒๕  
ต่อ ๑๑๗ 
๐ ๕๔๒๘ ๔๖๒๔ 

๕๓ ส านกัตรวจเงินแผ่นดิน 
จังหวัดน่าน 

อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน (หลังเก่า)  
ชั้น ๒ อ.เมือง จ.น่าน ๕๕๐๐๐ 

๐ ๕๔๗๗ ๒๕๒๗ 
๐ ๕๔๗๗ ๒๕๒๕  

๕๔ ส านักตรวจเงินแผ่นดิน 
จังหวัดแพร่ 
 

อาคารวิทยาศาสตร์กีฬา ศึกษาและนันทนาการ  
ชั้น ๓ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  
อ.เมือง จ.แพร่ ๕๔๐๐๐ 
 

๐ ๕๔๕๒ ๑๒๕๒ 
๐ ๕๔๕๒ ๑๒๕๓ 
 



ช่องทางการติดต่อหน่วยงาน 
ในพื้นที่ 
 

 

๑๕๔ 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน/ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ โทรศัพท์/โทรสาร 

๕๕ ส านักตรวจเงินแผ่นดิน 
จังหวัดพะเยา 

อาคารศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังเกา่) ชั้นที่ ๒ 
อ.เมือง จ.พะเยา ๕๖๐๐๐ 

๐ ๕๔๔๔ ๙๕๘๓ 
๐ ๕๔๔๔ ๙๕๗๙ 

๕๖ ส านักตรวจเงินแผ่นดิน 
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

อาคารศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น ๒  
ถ.ประชานิมิต อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ๕๓๐๐๐ 

๐ ๕๕๔๑ ๑๑๗๒ – ๗๓ 
๐ ๕๕๔๑ ๑๑๗๓ 

๕๗ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ภูมิภาคที ่๑๐ 

๑๒๒ ถ.พษิณุโลก-วัดโบสถ์  
ต.หัวรอ อ.เมือง  
จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐ 

๐ ๕๕๓๒ ๒๗๑๓-๖ 
ต่อ ๒๐๑ 
๐ ๕๕๓๒ ๒๗๑๐ 

๕๘ ส านักตรวจเงินแผ่นดิน 
จังหวัดพิษณุโลก 
 

๑๒๒ หมู่ที ่๔ ถ.พิษณุโลก-วัดโบสถ์  
ต.หัวรอ อ.เมือง  
จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐ 

๐ ๕๕๓๒ ๒๗๑๓-๖ 
ต่อ ๒๐๓ 
๐ ๕๕๓๒ ๒๗๑๐ 

๕๙ ส านักตรวจเงินแผ่นดิน 
จังหวัดสุโขทัย 

ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น ๒ อาคาร ๑ 
อ.เมือง จ.สุโขทัย ๖๔๐๐๐ 

๐ ๕๕๖๑ ๐๑๘๘ 
๐ ๕๕๖๑ ๐๑๘๙ 

๖๐ ส านักตรวจเงินแผ่นดิน 
จังหวัดตาก 

ศาลากลางจังหวัดตาก ชั้น ๕  
ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ตาก ๖๓๐๐๐ 

๐ ๕๕๕๑ ๒๑๗๕ 
๐ ๕๕๕๑ ๒๑๗๖ 

๖๑ ส านักตรวจเงนิแผ่นดิน 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ ชั้น ๕  
อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๐๐๐ 

๐ ๕๖๗๒ ๙๗๓๖ 
๐ ๕๖๗๒ ๙๗๓๗ 

๖๒ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ภูมิภาคที ่๑๑ 

๙๖๕/๑๙ ถ.โกสีย์ใต้  
ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง  
จ.นครสวรรค์ ๖๖๐๐๐ 

๐ ๕๖๒๒ ๒๕๖๗  
ต่อ ๑๒๙ 
๐ ๕๖๒๒ ๗๕๔๒ 

๖๓ ส านักตรวจเงินแผ่นดิน 
จังหวัดนครสวรรค์ 
 

๙๖๕/๑๙ ถ.โกสีย์ใต้  
ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง  
จ.นครสวรรค์ ๖๖๐๐๐ 

๐ ๕๖๒๒ ๗๕๓๙  
ต่อ ๑๐๓ 
๐ ๕๖๒๒ ๒๕๖๗  
ต่อ ๑๐๘ 

๖๔ ส านักตรวจเงินแผ่นดิน 
จังหวัดก าแพงเพชร 

ศาลากลางจังหวัดก าแพงเพชร ชั้น ๒ ต.หนองปลิง 
อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร ๖๒๐๐๐ 

๐ ๕๕๗๐ ๕๑๔๖ 
๐ ๕๕๗๐ ๕๑๔๕ 

๖๕ ส านักตรวจเงินแผ่นดิน 
จังหวัดชัยนาท 

อาคารคุรุสัมมนาคาร ต.บ้านกล้วย อ.เมือง  
จ.ชัยนาท ๑๗๐๐๐ 

๐ ๕๖๔๑ ๒๘๐๗ 
๐ ๕๖๔๑ ๒๘๐๖ 

๖๖ ส านักตรวจเงินแผ่นดิน 
จังหวัดอุทัยธานี 

๑๐๐/๑-๒ ถ.ศรีอยุธยา ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง  
จ.อุทัยธานี ๖๑๐๐๐ 

๐ ๕๖๕๑ ๔๗๒๔ 
๐ ๕๖๕๑ ๔๗๒๓ 

๖๗ ส านักตรวจเงินแผ่นดิน 
จังหวัดพิจิตร 
 

ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ชั้น ๓  
ถ.พิจิตร – ตะพานหิน ต.ท่าหลวง 
อ.เมือง จ.พิจิตร ๖๖๐๐๐ 

๐ ๕๖๖๑ ๑๙๕๙ 
๐ ๕๖๖๑ ๑๙๕๘ 
 

๖๘ ส านกัตรวจเงินแผ่นดิน 
จังหวัดสิงห์บุรี 

อาคารส านักงานศึกษาธิการจังหวัด (หลังเดิม)  
ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี ๑๖๐๐๐ 

๐ ๓๖๕๐ ๗๔๒๑ 
๐ ๓๖๕๐ ๗๔๐๒ 

๖๙ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ภูมิภาคที ่๑๒ 

๒๖๐ หมู่ที่ ๒ ต.ธงชัย อ.เมือง  
จ.เพชรบุรี ๗๖๐๐๐ 

๐ ๓๒๔๒ ๘๐๗๘  
ต่อ ๓๒ 



ช่องทางการติดต่อหน่วยงาน 
ในพื้นที่ 

 

๑๕๕ 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน/ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ โทรศัพท์/โทรสาร 

 ๐ ๓๒๔๒ ๘๐๗๗ 
๗๐ ส านักตรวจเงินแผ่นดิน 

จังหวัดเพชรบุรี 
 

๒๖๐ หมู่ที่ ๒ ต.ธงชัย อ.เมือง  
จ.เพชรบุรี ๗๖๐๐๐ 

๐ ๓๒๔๒ ๘๐๗๘  
ต่อ ๒๑ 
๐ ๓๒๔๒ ๘๐๗๗ 

๗๑ ส านักตรวจเงินแผ่นดิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชั้น ๕  
ถ.สละชีพ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง  
จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐ 

๐ ๓๒๖๑ ๑๓๑๗ 
๐ ๓๒๖๑ ๑๑๗๓ 
 

๗๒ ส านักตรวจเงินแผ่นดิน 
จังหวัดราชบุรี 
 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๑ (เขาแก่นจันทร์)  
ต.หน้าเมือง อ.เมือง  
จ.ราชบุรี ๗๐๐๐๐ 

๐ ๓๒๓๒ ๖๘๖๗ 
๐ ๓๒๓๒ ๖๘๖๖ 

๗๓ ส านักตรวจเงินแผ่นดิน 
จังหวัดกาญจนบุรี 
 

ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี (หลังเก่า) ชั้น ๑  
ถ.แสงชูโต ต.ปากแพรก อ.เมือง  
จ.กาญจนบุรี ๗๑๐๐๐ 

๐ ๓๔๕๑ ๕๖๕๕-๖ 
๐ ๓๔๕๑ ๕๖๕๕ 
 

๗๔ ส านักตรวจเงินแผ่นดิน 
จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม (หลังเก่า) ชั้น ๑  
ถ.เอกชัย ต.แม่กลอง อ.เมือง  
จ.สมุทรสงคราม ๗๕๐๐๐ 

๐ ๓๔๗๑ ๑๙๕๗ 
๐ ๓๔๗๑ ๑๙๕๖ 
 

๗๕ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ภูมิภาคที ่๑๓ 

ถ.สุราษฎร์ธานี-นาสาร  
ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๑๐๐ 

๐ ๗๗๒๗ ๘๙๐๖  
๐ ๗๗๒๗ ๘๙๐๑ 

๗๖ ส านักตรวจเงินแผ่นดิน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ถ.สุราษฎร์ธานี-นาสาร ต.ขุนทะเล  
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๑๐๐ 

๐ ๗๗๒๗ ๘๙๒๗ 
๐ ๗๗๒๗ ๘๙๒๓ 

๗๗ ส านักตรวจเงินแผ่นดิน 
จังหวัดพังงา 

ศาลากลางจังหวัดพังงา (ชั้น ๒)  
ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา ๘๒๐๐๐ 

๐ ๗๖๔๘ ๑๔๒๗-๘ 
๐ ๗๖๔๘ ๑๔๒๙ 

๗๘ ส านักตรวจเงินแผ่นดิน 
จังหวัดภูเก็ต 

เลขที่ ๒๙/๑ ถ.ด ารง ต.ตลาดใหญ่  
อ.เมือง จ.ภูเก็ต ๘๓๐๐๐ 

๐ ๗๖๒๑ ๗๐๓๗ 
๐ ๗๖๒๑ ๗๐๓๙ 

๗๙ ส านักตรวจเงินแผ่นดิน 
จังหวัดระนอง 

ศาลากลางจังหวัดระนอง หลังใหม่ ชั้น ๕  
ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง ๘๕๐๐๐ 

๐ ๗๗๘๐ ๐๑๗๒ 
๐ ๗๗๘๐ ๐๑๗๔ 

๘๐ ส านักตรวจเงินแผ่นดิน 
จังหวัดชุมพร 
 

อาคารศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร (ชั้น ๒)  
ถ.ไตรรัตน์ ต.นาชะอัง อ.เมือง  
จ.ชุมพร ๘๖๐๐๐ 

๐ ๗๗๖๕ ๘๓๗๒ 
๐ ๗๗๖๕ ๘๓๗๓ 
๐๘ ๙๘๗๔ ๕๔๘๗ 

๘๑ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ภูมิภาคที ่๑๔ 

เลขที่ ๓๒๔ ถ.ราชด าเนิน  
ต.ในเมือง อ.เมือง  
จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐ 

๐ ๗๕๓๔ ๖๔๘๖  
๐ ๗๕๓๔ ๒๙๐๐-๑ 
๐ ๗๕๓๔ ๘๐๐๑ 

๘๒ ส านักตรวจเงินแผ่นดิน 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

เลขที่ ๓๒๔ ถ.ราชด าเนิน  
ต.ในเมือง อ.เมือง  
จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐ 

๐ ๗๕๓๔ ๒๙๐๐  
ต่อ ๑๒๑ 
๐ ๗๕๓๔ ๕๖๗๕-๖ 

๘๓ ส านักตรวจเงินแผ่นดิน 
จังหวัดกระบี่ 

หลังอาคารศาลากลาง (หลังเก่า)  
ถ.อตุรกิจ ต.บางน้ า อ.เมือง จ.กระบี่ ๘๑๐๐๐ 

๐ ๗๕๖๕ ๖๔๔๒-๓ 
๐ ๗๕๖๖ ๓๔๖๒ 



ช่องทางการติดต่อหน่วยงาน 
ในพื้นที่ 
 

 

๑๕๖ 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน/ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ โทรศัพท์/โทรสาร 

๘๔ ส านักตรวจเงินแผ่นดิน 
จังหวัดตรัง 

ศาลากลางจังหวัดตรัง (หลังเก่า) ชั้น ๑  
ถ.พัทลุง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง ๙๒๐๐๐ 

๐ ๗๕๒๑ ๖๑๖๑ 
๐ ๗๕๒๑ ๖๑๖๒ 

๘๕ ส านักตรวจเงินแผ่นดิน 
จังหวัดพัทลุง 

ศาลากลางจังหวัดพัทลุง อาคารหลังเก่า ชั้น ๒  
อ.เมือง จ.พัทลุง ๙๓๐๐๐ 

๐ ๗๔๖๑ ๖๗๕๖ 
 

๘๖ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ภูมิภาคที ่๑๕ 

๔๒๔ ถนนไทรบุรี ต.บ่อยาง อ.เมือง  
จ.สงขลา ๙๐๐๐๐ 

๐ ๗๔๓๒ ๔๗๗๑-๕  
๐ ๗๔๓๑ ๓๙๗๗ 

๘๗ ส านักตรวจเงินแผ่นดิน 
จังหวัดสงขลา 
 

๔๒๔ ถนนไทรบุรี ต.บ่อยาง  
อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๐๐๐ 

๐ ๗๔๓๒ ๔๗๗๑-๕ 
ต่อ ๑๒๕-๑๒๗ 
๐ ๗๔๓๑ ๓๙๗๗ 

๘๘ ส านักตรวจเงินแผ่นดิน 
จังหวัดปัตตานี 
 

๔๒๔ ถนนไทรบุรี ต.บ่อยาง  
อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๐๐๐ 

๐ ๗๔๓๒ ๔๗๗๑-๕ 
ต่อ ๑๐๐-๑๐๒ 
๐ ๗๔๓๑ ๓๙๗๗ 

๘๙ ส านักตรวจเงินแผ่นดิน 
จังหวัดสตูล 

อาคารศาลากลางจังหวัดสตูล ชั้น ๓ (หลังใหม่)  
อ.เมือง จ.สตูล ๙๑๐๐๐ 

๐ ๗๔๗๒ ๓๐๒๗ 
๐ ๗๔๗๒ ๓๐๒๖ 

๙๐ ส านักตรวจเงินแผ่นดิน 
จังหวัดยะลา 
 

๔๒๔ ถนนไทรบุรี  
ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๐๐๐ 

๐ ๗๔๓๒ ๔๗๗๑-๕ 
ต่อ ๓๐๐-๓๐๒ 
๐ ๗๔๓๑ ๓๙๗๗ 

๙๑ ส านักตรวจเงินแผ่นดิน 
จังหวัดนราธิวาส 
 

๔๒๔ ถนนไทรบุรี ต.บ่อยาง  
อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๐๐๐ 

๐ ๗๔๓๒ ๔๗๗๑-๕ 
ต่อ ๑๐๖-๑๐๘ 
๐ ๗๔๓๒ ๑๗๒๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช่องทางการติดต่อหน่วยงาน 
ในพื้นที่ 

 

๑๕๗ 

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

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน/ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ โทรศัพท์/โทรสาร 

๑ กองป้องกันการทุจริต ๙๙ หมู่ที่ ๔ อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น ๓๐  
ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ  
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ๑๑๑๒๐ 

๐ ๒๕๐๒ ๖๖๗๐ 
ต่อ ๑๔๐๖-๗ 
 

๒ ส านักงาน ป.ป.ท. เขตพ้ืนที่ ๑ 
 

๒๒/๒๕ ถนนนเรศวร ต.ประตูชัย 
อ.พระนครศรีอยุธยา 
จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ 

๐ ๓๕๓๒ ๓๓๖๕ 
 

๓ ส านักงาน ป.ป.ท. เขตพ้ืนที ่๒ 
 

๒/๕ ถ.สุรศักดิ์ ๒ ต.ศรีราชา  
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ๒๐๑๑๐ 

๐ ๓๘๓๒ ๘๒๓๔ 
 

๔ ส านักงาน ป.ป.ท. เขตพ้ืนที่ ๓ 
 

อาคารที่ท าการฝ่ายขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ ๒.๒ 
บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน)  
เลขที่ ๑๑๘ หมู่ที่ ๑๐ ต.โครกกรวด อ.เมือง  
จ.นครราชสีมา ๓๐๒๘๐ 

๐ ๔๔๔๖ ๕๐๕๓ 
 

๔ ส านกังาน ป.ป.ท. เขตพ้ืนที่ ๔ 
 

๑๗๗/๑๐๒ อาคารโครงการขอนแก่นบิซเน็ซเซนเตอร์ 
ชั้น ๒ ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง  
จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐ 

๐ ๔๓๔๖ ๘๗๐๙ 
 

๕ ส านักงาน ป.ป.ท. เขตพ้ืนที่ ๕ 
 

อาคารแอร์พอร์ต บิสซิเนส พาร์ค  
เลขที่ ๙๒/๑ ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง  
จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๐๐ 

๐ ๕๓๙๐ ๔๗๒๑ 
 

๖ ส านักงาน ป.ป.ท. เขตพ้ืนที่ ๖ 
 

๓๓๘/๒๓-๒๔ ถ.ไชยานุภาพ ต.ในเมือง  
อ.เมือง จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐ 

๐ ๕๕๒๔ ๘๐๕๒ 

๗ ส านักงาน ป.ป.ท. เขตพ้ืนที่ ๗ 
 

๔๔๕/๒ ถ.เทศา ต.พระประโทน  
อ.เมือง จ.นครปฐม ๗๓๐๐๐ 
 

๐ ๓๔๒๗ ๒๓๓๘ 
 

๘ ส านักงาน ป.ป.ท. เขตพ้ืนที่ ๘ 
 

๓๓๘ หมู่ที ่๔ ถ.ลูกเสือ ต.มะขาม 
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐ 

๐ ๗๗๒๐ ๖๑๘๕ 
 

๙ ส านักงาน ป.ป.ท. เขตพ้ืนที่ ๙ 
 

๖๔๔,๖๔๖ หมู่ที่ ๓ ถ.สนามบิน  
ต.ควรลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐ 

๐ ๗๔๕๕ ๒๐๒๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



ช่องทางการติดต่อหน่วยงาน 
ในพื้นที่ 
 

 

๑๕๘ 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) 
 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน/ที่อยู่ รับผิดชอบจังหวัด โทรศัพท์/โทรสาร 

๑ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
กองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคา
ต่อหน่วยงานของรัฐ 
 

๑๒๘ หมู่ที่ ๓ ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง  
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ 

๐ ๒๘๓๑ ๙๘๘๘ 
ต่อ ๕๑๒๙๖ 
  

๒ ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพ้ืนที่ ๑ 
อาคารศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
อบจ.พระนครศรีอยุธยา  
ถ.อู่ทอง ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา  
จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐ 

พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท 
สระบุรี ลพบุรี ปทุมธานี นนทบุรี  
และสมุทรปราการ 

๐๘ ๑๖๔๙ ๙๒๐๕ 

๓ ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพ้ืนที่ ๒ 
๑๕๙/๑๙๑ หมู่ที่ ๕ ถ.พทัยาเหนือ  
ต.นาเกลือ อ.บางละมุง  
จ.ชลบุรี ๒๐๑๕๐ 

ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี สระแก้ว 
ฉะเชิงเทรา และนครนายก 
 

๐ ๓๘๔๑ ๐๔๐๕ 
 

๔ ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพ้ืนที่ ๓ 
๑๘๔๙/๖ ถ.ร่วมเชิงชัย ต.ในเมือง 
อ.เมือง จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐ 

นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ 
ยโสธร อุบลราชธานี และอ านาจเจริญ 

๐๘ ๑๙๐๓ ๙๑๕๖ 

๕ ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพ้ืนที่ ๔ 
๑๗๗/๔๙ ถ.มิตรภาพ อ.เมือง  
จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐ 

ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ 
มุกดาหาร สกลนคร นครพนม อุดรธานี 
หนองบัวล าภู หนองคาย เลย และบึงกาฬ 

๐ ๔๓๔๖ ๘๖๘๖ 
๐ ๔๓๔๖ ๘๖๘๘ 
 

๖ ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพ้ืนที่ ๕ 
๗๙/๒ หมู่ที่ ๒ ถ.เจริญราษฎร์ ต.ฟ้าฮ่าม 
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๐๐๐ 

เชียงใหม่ ล าพูน แม่ฮ่องสอน ล าปาง น่าน แพร่ 
เชียงราย และพะเยา 

๐ ๕๓๒๔ ๑๗๓๘ 
๐ ๕๓๒๔ ๑๗๓๙ 
 

๗ ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพ้ืนที่ ๖ 
อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม 
ชั้น ๒ เลขที่ ๕ ต.หัวรอ อ.เมือง 
จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐ 

พิษณุโลก พิจิตร สุโขทัย อตุรดิตถ ์ตาก 
ก าแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี  
และเพชรบูรณ์ 

๐๘ ๑๖๘๔ ๘๑๖๖ 

๘ ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพ้ืนที่ ๗ 
๓๑/๗ หมู่ที่ ๕ ถ.บรมราชชนนี 
ต.หอมเกร็ด อ.สามพราน จ.นครปฐม 
๗๓๑๑๐ 

นครปฐม สมุทรสาคร กาญจนบุรี สุพรรณบุรี 
ราชบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์  
และเพชรบุรี 

๐๘ ๖๕๖๘ ๘๘๒๗ 

๙ ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพ้ืนที่ ๘ 
๕๘/๓๓ หมู่ที่ ๕ ถ.สุราษฎร์-ปากน้ า 
ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 
๘๔๐๐๐ 

สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ชุมพร ระนอง 
พังงา กระบี่ และภูเก็ต  
 

๐ ๗๗๒๐ ๕๒๐๓ 



ช่องทางการติดต่อหน่วยงาน 
ในพื้นที่ 

 

๑๕๙ 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน/ที่อยู่ รับผิดชอบจังหวัด โทรศัพท์/โทรสาร 

๑๐ ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพ้ืนที่ ๙ 
๑๓๗/๔ หมู่ที่ ๘ ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ า 
จ.สงขลา ๙๐๑๑๐ 

 สงขลา สตูล ตรัง และพัทลุง ๐ ๗๗๒๐ ๕๒๐๐ 
๐๙ ๑๐๔๓ ๙๔๐๑ 

๑๑ ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษ  
จังหวัดชายแดนภาคใต้  
ส านักปฏิบัติการคดีพิเศษภาค 
ค่ายอิงคยทุธบริหาร ตู้ ปณ. ๑๐  
ต.หนองจิก อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 
๙๔๑๗๐ 

 

ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 
๐ ๗๓๓๔ ๐๕๕๕ 
๐ ๗๓๓๔ ๐๕๕๗ 

 
 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ๓๘ หน่วยงาน 
 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน/ที่อยู่ หมายเลขติดต่อ 

1 
ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
ท าเนียบรัฐบาล เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก แขวงจิตรลดา  
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 

โทรศัพท ์0 2283 4923 - 26 
โทรสาร 0 2283 4929 

2 
ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง  
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 

โทรศัพท ์0 2221 0834 

3 
ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศัพท์ 0 2126 5800  
ต่อ 2322, 0 2126 5617  
โทรสาร 0 2618 3367 
Email wai@mof.go.th  

4 
ส านักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 
ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี  
กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศัพท์ 0 2304 5000  
ต่อ 15436   
โทรสาร 0 2643 5300 

5 
ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
เลขที ่4 ถนนราชด าเนินนอก แขวงวัดโสมนัส  
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 

โทรศัพท์ 0 2356 0724 

6 
ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค  
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 

โทรศัพท์ 0 2659 6412 
0 2659 6223  
โทรสาร 0 2659 6411 

7 
ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เลขที่ 3 ถนนราชด าเนินนอก แขวงบ้านพานถม  
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 

โทรศัพท์ 0 2281 1132  
0 2281 4168 
โทรสาร 0 2282 2103 



ช่องทางการติดต่อหน่วยงาน 
ในพื้นที่ 
 

 

๑๖๐ 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน/ที่อยู่ หมายเลขติดต่อ 

8 
ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
เลขที ่38 ถนนราชด าเนินนอก แขวงวัดโสมนัส  
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 

โทรศัพท์ 0 2283 3208 
โทรสาร 0 2283 3213 
Email 
Anticorruption.mot@gmail.com 

9 
ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
อาคารกรมควบคุมมลพิษ ชั้น 14 เลขที่ 92  ซอยพหลโยธิน 7  
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศัพท์ 0 2278 8500  
ต่อ 8859  
โทรสาร 0 2265 6281 
Email st.berich@gmail.com 

10 

ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี  
ชั้น 8 เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง  
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 

โทรศัพท์ 0 2141 6788  
0 2141 6776 

11 
ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 
เลขท่ี 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี  
ถนนวิภาวดีรังสิต  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศัพท์ 0 2140 6231 
โทรสาร 0 2140 6279 

12 
ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
(ชั้น8) เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี ต าบลบางกระสอ  
อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 

โทรศัพท์ 0 2507 7882 
โทรสาร 0 2507 6217 

13 
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
เลขที่ 93 ถนนอัษฎางค์ แขวงราชบพิธ  
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200  

โทรศัพท์ 0 2225 5521 
โทรสาร 0 2225 5521 

14 
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  
เลขที่ 120 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์  ชั้น 
1 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210   

โทรศัพท ์0 2141 5381 
0 2141 2122    
โทรสาร 0 2143 7878 
 

15 
ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง  
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400   

โทรศัพท์ 0 2232 1001 - 3 
0 2232 1006 - 7  
โทรสาร 0 2232 1007 

16 
ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  
เลขที่ 666 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบ าหรุ  
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700  

โทรศัพท์ 0 2422 8922 
โทรสาร 0 2446 8343 

17 
ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
เลขที่ 75/47  ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท  
เขตราชเทวี กรงุเทพมหานคร 10400  

โทรศัพท์ 0 2333 3761-2 
โทรสาร 0 2333 3830 

18 
กระทรวงศึกษาธิการ  
เลขที่ 319 อาคารราชมังคลาภิเษก ถนนราชด าเนินนอก แขวงดุสิต  

โทรศัพท์ 0 2628 6164  
โทรสาร 0 2628 6162 



ช่องทางการติดต่อหน่วยงาน 
ในพื้นที่ 

 

๑๖๑ 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน/ที่อยู่ หมายเลขติดต่อ 

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  

19 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ถนนตวิานนท์ ต าบลตลาดขวัญ  
อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000  

โทรศัพท ์0 2590 1330  
โทรสาร 0 2590 1330  

20 
ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  
เลขที่ 75/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท  
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400  

โทรศัพท ์0 2202 3089  
โทรสาร 0 2202 3166 

21 
ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  
ท าเนียบรัฐบาล เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก  
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300   

โทรศัพท์ 0 2288 4000  
ต่อ 4676 
โทรสาร 0 2288 4000  
ต่อ 4280 

22 
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ท าเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก  
เขตดสุิต กรุงเทพมหานคร 10300   

โทรศัพท์ 0 2280 9000  
ต่อ 213  
โทรสาร 0 2280 9044 

23 
ส านักข่าวกรองแห่งชาติ  
เลขที่ 321 ถนนราชด าเนินนอก แขวงสวนจิตรลดา  
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  

โทรศัพท์ 0 2281 7399  
ต่อ 387  
โทรสาร 0 2282 7002 

24 
ส านักงบประมาณ  
ถนนพระรามที ่6 แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  

โทรศัพท์ 0 2265 1761 
โทรสาร 0 2618 5117 

25 
ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  
ท าเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก  
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  

โทรศัพท ์0 2629 8000  
ต่อ 4008  
โทรสาร 0 2629 8041 

26 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
เลขที่ 1 ถนนพระอาทิตย์  
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200  

โทรศัพท์ 0 2222 0206 - 9 
โทรสาร 0 2226 6201 

27 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  
เลขที่ 47/111 ถนนติวานนท์  
อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000  

โทรศัพท์ 0 2547 1000 
โทรสาร 0 2547 1001 

28 
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส 
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100  

โทรศัพท์ 0 2280 4085  
ต่อ 5419 - 5422  
โทรสาร 0 2281 6637  
Email ethics@nesdb.go.th 

29 

ส านกังานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  
เลขที่ 59/1 ถนนพิษณุโลก  
เขตดสุิต กรุงเทพมหานคร 10300  
 

โทรศัพท์ 0 2356 9999   



ช่องทางการติดต่อหน่วยงาน 
ในพื้นที่ 
 

 

๑๖๒ 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน/ที่อยู่ หมายเลขติดต่อ 

30 
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล  
จังหวัดนครปฐม 73170  

โทรศัพท์ 0 2441 4576 
0 2441 4517  
โทรสาร 0 2441 4576  
Email ac.onab@hotmail.com 

31 

ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ (ส านักงาน กปร.)   
เลขที่ 2012 ซอยอรุณอมรินทร์ 36 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน  
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700    

โทรศพัท์ 0 2447 8500 
โทรสาร 0 2447 8562 

32 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  
เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว  
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  

โทรศัพท์ 0 2561 2445  
0 2579 1370 - 9  
0 2562 0161  
โทรสาร 0 2579 2280 

33 
ส านักงานราชบัณฑิตยสภา  
สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  

โทรศัพท์ 0 2356 0466 - 70  
ต่อ 2021, 2022  
โทรสาร 0 2356 0491  

34 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ส านักงานจเรต ารวจ เลขที่ 701/701 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง  
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220  

โทรศพัท์ 0 2509 9495  
โทรสาร 0 2509 9495 
0 2509 9376 ตอ่ 1333  
Email 
Jaray_ethics@hotmail.com 

35 
ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
เลขที ่422 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน  
กรุงเทพมหานคร 10330     

โทรศัพท ์0 2219 3600  
ต่อ 1039  
โทรสาร 0 2219 3902 

36 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ   
เลขที่ 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ  
ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120     

โทรศพัท์ 0 2502 6670  
ต่อ 1921  

37 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต  
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศัพท์ 0 2553 8136 

38 
ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 
อาคารจุฑามาศ  เลขท่ี 89 168-170 ถนนวิภาวดีรังสิต  
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 

โทรศพัท์ 02 252 9140 

 
 

 
 



องค์ประกอบและอ านาจหน้าท่ี 
ของ ศตช. ศอตช. และ ศปท. 

 

๑๖๓ 

 

องค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.)  
ศูนยอ์ านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) 

 ความเป็นมา  

 ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นในสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  
และมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น กล่าวคือ การทุจริตในรูปของบุคคลและสถาบัน ได้แก่ 
การให้/ รับสินบน การให้สิ่งล่อใจ การยอมรับของขวัญ การไม่ท าตามหน้าที่แบบตรงไปตรงมา แต่ใช้อิทธิพลของ
พรรคพวกแทน การใช้อ านาจในทางที่ผิด การมีผลประโยชน์ทบัซ้อน ตลอดจนการทุจริตในเชิงนโยบาย เช่น การ
ใช้นโยบาย กฎหมาย กฎเกณฑ์และข้อบังคับต่างๆ อย่างมีอคติ การใช้นโยบายประชานิยม การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
เพ่ือให้มีผลประโยชน์ได้เข้ามาควบคุมกิจการ การใช้ทรัพยากรของรัฐไปในทางท่ีมิชอบ เป็นต้น  

จากสภาพปัญหาดังกล่าว น าไปสู่ปัญหาความซับซ้อนรุนแรงยิ่งขึ้น ท าให้เกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองใน
ประเทศไทยช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗ ซึ่งมีรากฐานจากการปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน พลเอกประยุทธ์  
จันทร์โอชา จึงเข้ามาในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยมีเจตนา
เพ่ือยุติปัญหาวิกฤตความขัดแย้งทางการเมือง ซึ่งปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่ผ่านมามีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง 
รัฐบาลจึงได้ประกาศให้การแก้ไขปัญหาการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดย
นายกรัฐมนตรี  หั วหน้ าคณ ะรักษ าความสงบแห่ งชาติ  ได้ เข้ าม าก ากั บก ารแก้ ไขปัญ ห าโดยตรง  
ด้วยการจัดตั้ งคณะกรรมการต่อต้ านการทุจริตแห่ งชาติ  (คตช.) โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน  
และมีองค์ประกอบทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการจัดตั้งศูนย์อ านวยการต่อต้านการทุ จริต
แห่งชาติ (ศอตช.) ซ่ึงมีองค์ประกอบคือส่วนราชการ องค์กรอิสระ และภาคประชาสังคม เพ่ือเป็นหน่วยงานที่ท า
หน้าที่บูรณการการท างานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ครบวงจร พร้อมทั้งกระตุ้นให้ส่วนราชการ
ปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่อย่างเคร่งครัด และอยู่ในกรอบธรรมาภิบาล 

เพ่ือให้นโยบายมติ ข้อสั่งการของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ซึ่งเป็นกลไกระดับนโยบาย 
น าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รัฐบาลชุดนี้จึงได้เพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต (ศปท.) ซึ่งประจ าอยู่ทุกส่วนราชการระดับกระทรวง หรือเทียบเท่า ซึ่งปัจจุบันมีจ านวน ๓๘ ศูนย์  
ให้เป็นกลไกประสานงาน ก ากับ ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง กับนโยบาย ข้อสั่งการในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต กับหน่วยงานภายใต้สังกัดทั้ งหมด ซึ่ งได้แก่หน่วยงานส่วนกลาง  
ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น รวมทั้ ง รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน โดยมีส านักงานคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) เป็นกลไกขับเคลื่อนประสาน ก ากับ ติดตามผลการ
ปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตในฐานะที่ส านักงาน ป.ป.ท. เป็นฝ่ายเลขานุการ คตช. และ ศอตช.  

 กลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตภาครัฐ      

  คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.)  

  ตั้งขึ้นตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๒๗/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการต่อต้านการ
ทุจริตแห่งชาติ ลงวันที่  ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยมีค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  ๑๔/๒๕๕๘  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตามองค์ประกอบคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ลงวันที่ 27 ตุลาคม 
2558 และค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖/๒๕๕๙ เรื่อง แก้ไขบุคคลตามองค์ประกอบคณะกรรมการ
ต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ  ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 (ซึ่งมีองค์ประกอบ ๓ ภาคส่วน ดังนี้  ๑) คสช.  
๒) รัฐบาล  ๓) องค์กรภาคเอกชน) 



องค์ประกอบและอ านาจหน้าท่ี 
ของ ศตช. ศอตช. และ ศปท. 
 

 

๑๖๔ 

 องค์ประกอบคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) ได้แก่ หัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ เป็นประธานกรรมการ หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
เป็นรองประธานกรรมการ ผู้ด ารงต าแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
มอบห มาย อีก ไม่ เกิ นส ามคน  และผู้ ท รงคุณ วุฒิ ซึ่ งหั วหน้ าคณ ะรักษ าความสงบแห่ งชาติ แต่ งตั้ ง 
อีกไม่เกินเก้าคนเป็นกรรมการ โดยหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ อาจขอให้คณะรัฐมนตรีมีมติให้ผู้แทน
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเข้าร่วมเป็นกรรมการตาม
ความจ าเป็นและเหมาะสม และให้ประธานกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ เป็น
กรรมการและเลขานุการ (ตั้งแต่การประชุม คตช. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เลขาธิการ
คณะกรรมการ ป.ป.ท. ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ คตช.)  

    อ านาจหน้าที่ของ คตช. มีดังนี้  
              (๑)  จัดท าแนวทางและมาตรการในการบูรณาการเพ่ือเสริมสร้างและประสานความร่วมมือในการ
ป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบระหว่างหน่วยงานของรัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การ
ด าเนินการตามนโยบายในเรื่องดังกล่าวเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมไปในทิศทางเดียวกัน และเสนอให้คณะรัฐมนตรี
ทราบเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป  
              (๒)  ติดตาม ประสานงาน และสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการด าเนินงานของคณะกรรมการตาม
กฎหมาย หรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ตลอดจนพิจารณาข้อเสนอของภาคเอกชนในการต่อต้าน ป้องกัน และขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ          
              (๓)  จัดท าผลการด าเนินการและเสนอแนะความเห็นหรือกลไกในการด าเนินการที่จ าเป็นในการ
ป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ 
ในการบริหารราชการแผ่นดิน หรือเพ่ือมีมติสั่งการให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการ  
              (๔)  จัดท าข้อเสนอแนะในการป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบไปยังคณะกรรมาธิการ 
ยกร่างรัฐธรรมนูญเพื่อประกอบการพิจารณาตามที่เห็นสมควร    
              (๕)  ในกรณีที่เห็นสมควรอาจแจ้งต่อหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเพ่ือขอให้มีการประชุม
ร่วมกันของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี  เพ่ือปรึกษาหารือหรือพิจารณาแนวทางการ
ด าเนินการเพ่ือให้การแก้ไขปัญหาในเรื่องของการป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบเกิดผลอย่างเป็น
รูปธรรมมากขึ้น  
              (๖)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อพิจารณาหรือช่วยเหลือในการปฏิบัติงานตามความ
จ าเป็น  
              (๗)  เชิญเจ้าหน้าที่ บุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงให้ข้อเท็จจริง ความเห็นหรือค าแนะน า
ทางวิชาการ หรือเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประกอบการพิจารณาได้ตามความจ าเป็น   
              (๘)  ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติมอบหมาย 

              ศูนยอ์ านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.)  

 ตั้งขึ้นตามค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๒๖/๒๕๕๗ เรื่อง จัดตั้งศูนย์อ านวยการต่อต้านการทุจริต
แห่งชาติ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เพ่ือท าหน้าที่เป็นองค์กรอ านวยการระดับชาติ ภายใต้คณะกรรมการ
อ านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่  57/2558 เรื่อง แก้ไขและเพ่ิมเติม
องค์ประกอบคณะกรรมการอ านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ลงวันที่  24 กุมภาพันธ์ 2558 และค าสั่ง
ส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 285/2559 เรื่อง เพ่ิมเติมองค์ประกอบในคณะกรรมการอ านวยการต่อต้านการทุจริต
แห่งชาติ ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 

 



องค์ประกอบและอ านาจหน้าท่ี 
ของ ศตช. ศอตช. และ ศปท. 

 

๑๖๕ 

 
 องค์ประกอบ ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน ปลัดกระทรวงยุติธรรม  
เป็นรองประธาน เลขาธิการส านักงานศาลยุติธรรม ที่ปรึกษากรรมการ อัยการสูงสุด ประธานกรรมการติดตาม
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
เลขาธิการส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ เลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน อธิบดีกรมสอบสวนคดี
พิเศษ ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ประธานองค์กรเพ่ือความโปร่งใสในประเทศไทย  
เป็นกรรมการ อธิบดีกรมสรรพากร เป็นกรรมการ อธิบดีกรมสารนิเทศ เป็นกรรมการ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริตกระทรวงมหาดไทย เป็นกรรมการ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นกรรมการ อธิบดี
กรมบัญชีกลาง เป็นกรรมการ ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็นกรรมการ ประธานสภาเกษตรกร
แห่งชาติ เป็นกรรมการ เลขาธิการสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เป็นกรรมการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จ านวน 1 คน เป็นกรรมการ และมีเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 อ านาจหน้าที่ มีดังนี ้ 
 (๑) ก าหนดแนวทางและแผนการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของฝ่ายบริหารในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ พร้อมทั้งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 
 (๒)  อ านวยการและประสานการปฏิบัติ เร่งรัด ติดตาม ก ากับดูแล ตรวจสอบและประเมินผลการ
ด าเนินงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาการทุจริต
เป็นไปอย่างบูรณาการโดยมีเอกภาพชัดเจน 
 (๓)  รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่เกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยประสานงานหรือ 
สั่งการให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐตรวจสอบข้อเท็จจริง และเร่งรัดผลการด าเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนและความไม่เป็นธรรมให้แก่ประชาชนโดยเร็ว 
 (๔)  เรียกหรือสั่งการเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ หรือให้งดเว้นการด าเนินการใด ๆ ที่
ขัดต่อกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หรือค าสั่งนายกรัฐมนตรี อันก่อให้ เกิดความ เดือดร้อนและความไม่ 
เป็นธรรมแก่ประชาชน 
 (๕) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะท างาน หรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องด าเนินการ
อย่างหนึ่งอย่างใดให้เป็นไปตามค าสั่ง 
 (๖) รายงานผลการปฏิบัติและสถานการณ์ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบให้นายกรัฐมนตรีและ
คณะรัฐมนตรีทราบทุกระยะ 
 (๗)  ด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

            ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ๓๘ หน่วยงาน  

    ตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ซึ่งเห็นชอบตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ 
ดังนี้ ๑) เห็นชอบในหลักการจัดตั้ง ศปท. ในส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี และส านักงานปลัดกระทรวงทุก
กระทรวง โดยให้เป็นส่วนราชการตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยก าหนดไว้ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรีและส านักงานปลัดกระทรวงทุกกระทรวงและให้รองปลัดส านักนายกรัฐมนตรีและรอง
ปลัดกระทรวงท าหน้ าที่ เป็นหั วหน้ าศูนย์ป ฏิบั ติ การต่อต้ านการทุ จริ ตคอร์รัปชัน  อีกต าแหน่ งหนึ่ ง   



องค์ประกอบและอ านาจหน้าท่ี 
ของ ศตช. ศอตช. และ ศปท. 
 

 

๑๖๖ 

และ ๒) เห็นชอบให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรง
ต่อนายกรัฐมนตรี และส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง ทุกส่วนราชการ โดยให้
เป็นส่วนราชการตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยก าหนดไว้ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการนั้น ๆ และให้รองหัวหน้า 
ส่วนราชการท าหน้าที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอีกต าแหน่งหนึ่ง1 โดยการประชุม ศอตช. 
ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ได้มีมติให้ ศปท. เป็นกลไกขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการทุจริต
ของ ศอตช. ก ากับติดตามผลการด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานที่ได้รับ
งบประมาณและไม่ได้รับงบประมาณการป้องกันฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และมีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ ศปท. พร้อมทั้งให้เพ่ิมอ านาจหน้าที่
ให้กับการปฏิบัติราชการของ ศปท. ระดับกระทรวง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 โดยมี
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินงานของ ศปท. ตามค าสั่ง ศอตช. ที่ 6/2559 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 
2559 ซึ่งมีองค์ประกอบจากผู้แทนส านักงาน ป.ป.ช. ผู้แทนส านักงาน ก.พ. ผู้แทนส านักงาน ก.พ.ร. หัวหน้า 
ศปท. ทุกหน่วยงานเป็นอนุกรรมการ และเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ 
ส านักงาน ป.ป.ท. เป็นฝ่ายเลขาอนุกรรมการฯ เพ่ือท าหน้าที่ถ่ายทอดนโยบาย มติ-ข้อสั่งการของรัฐบาล/คสช./
คตช./ศอตช. ให้กับ ศปท. เพื่อก ากับติดตามหน่วยงานภายใต้ก ากับ ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
  องค์ประกอบ  ได้แก่  รองหั วหน้ าส่ วนราชการหรือรองปลัดกระทรวงที่ ได้ รับมอบ หมาย                  
เป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการพิเศษ
หรือระดับเชี่ยวชาญ เป็นรองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับช านาญการหรือระดับช านาญการพิเศษ ท าหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤตมิิชอบ และหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 
             อ านาจหน้าที่ มีดังนี ้
 ๑. กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
  (๑)  ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อกฎหมาย สภาพปัญหา เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะมาตรการ  
แนวทางการป้องกันและปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ  
  (๒)  จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ ให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต แผนแม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบระยะ 
๒๐ ปี (ส านักงาน ป.ป.ช.) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แผนแม่บทส่ งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประมวล
จริยธรรม นโยบายหรือเจตจ านงของผู้บริหารหน่วยงาน ตลอดจนแผนอ่ืน ๆ เกี่ยวข้อง ตลอดจนบูรณาการ
แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
  (๓)  ให้ค าปรึกษาแนะน า ประสานงาน เร่งรัด ก ากับและติดตาม ให้ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ 
องค์การมหาชนในก ากับของกระทรวง ด าเนินการขับเคลื่อนภารกิจตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ  
  (๔) รับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่

                                                 
๑ หนังสือ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนที่สุดที่ ๐๙๐๑/๐๗๘๕ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ให้แก้ไขชื่อ “ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ

ทุจริตคอร์รัปชั่น” เป็น “ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต” โดยตัดค าว่า “คอร์รัปชั่น” ออก 
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ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนในก ากับของกระทรวง และส่งต่อไปยังส่วนราชการและ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง รวมถึงประสาน ติดตามอย่างต่อเนื่องจนได้ข้อยุติ  
  (๕) เป็นกลไกการปฏิบัติหรือประสานการปฏิบัติงานร่วมกับ ศอตช.  ส านักงาน ป.ป.ท. ส านักงาน 
ป.ป.ช. หรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง ตามท่ี ศอตช. มอบหมาย 
  (๖) ให้ท าการตรวจสอบเปรียบเทียบผลการด าเนินการ ปกครอง วินัย ของหน่วยงานในสังกัด  
เสนอความเห็นต่อปลัดกระทรวงหรือรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี แล้วแจ้งให้ ศอตช. ทราบ                         
  (๗) เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในส่วนราชการ  
  (๘) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ส่วนราชการ 
  (๙) ติดตามประเมินผลการด าเนินงานของส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และ
จัดท ารายงานผลการด าเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาพรวมของ 
ส่วนราชการส่งส านักงาน ป.ป.ท. ส านักงาน ป.ป.ช. ส านักงาน ก.พ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ๒. กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
  (๑)  คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และประมวลจริยธรรมอื่น ๆ 
  (๒)  ท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมประจ าส่วนราชการ 
  (๓) ประสานการด าเนินงานเกี่ยวกับจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี แผนงาน/โครงการ 
ตลอดจนบูรณาการแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับการคุ้มครองจริยธรรม การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยา
ข้าราชการ และเสริมสร้างวินัย ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ในก ากับของกระทรวง 
    (๔) รวบรวมปัญหาการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ องค์การ
มหาชนในก ากับของกระทรวง ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงประมวลจริยธรรมต่อส านักงาน ก.พ.    
   (๕) ติดตาม ประเมินผลการด าเนิ นการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม จรรยาข้าราชการ  
การเสริมสร้างวินัย และการด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
และองค์การมหาชนเสนอหัวหน้าส่วนราชการ และส่งผลการด าเนินการให้กลุ่มงานป้องกันและปราบปราม  
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จัดท ารายงานผลการด าเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาพรวมของส่วนราชการ  

             ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัด (ศปท.จังหวัด)  ตั้งขึ้นตามค าสั่งกระทรวงมหาดไทย 

 องค์ประกอบ ได้แก่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าศูนย์ และให้มีส านักงานศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต รับผิดชอบภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต โดยมีโครงสร้างและอัตราก าลัง  
ของส านักงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเพ่ือขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ให้ ศปท. จังหวัดเป็นส่วนหนึ่งของส านักงานจังหวัดโดยมอบหมายให้กลุ่มงานบริหารทรัพยากร
บุคคล เป็นหน่วยประสานการด าเนินการ มีบทบาทหน้ าที่ ในการด าเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็ง  
ผ่านกลไกประชารัฐ (ภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาครัฐ) และเป็นเครือข่ายส าคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย และ
มาตรการต่างๆ ในการต่อต้านการทุจริตในระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่น และให้ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด
ด าเนินการเกีย่วกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  

        อ านาจหน้าที ่แบ่งงานออกเป็น ๒ ด้าน ประกอบด้วย  
   (๑) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
   (๒) ด้านการคุ้มครองจริยธรรม  



องค์ประกอบและอ านาจหน้าท่ี 
ของ ศตช. ศอตช. และ ศปท. 
 

 

๑๖๘ 

 

ครม.

ศอตช.

ศปท.มท.

คตช.

รั วิสาหกิจ กรม 

อ าเ อ

จังหวัด (ศปท.จว.) 

ศปท.กระทรวง/หน่วยขึ้นตรง

รั วิสาหกิจกรม องคก์ารมหาชน

ต าบล

หน่วยงานระดับจังหวัด

กทม. 

อบจ.
เทศบาลนคร
เทศบาลเม อง

อบต.
เทศบาลต าบล

 ครงสร้างองค์กรและกลไกการป้องกันและแก้ไขป  หาการทุจริต าคร ั

หมู่บ้าน   มท. มีข้อสั่งการเป็นการ ายในให้ต้ัง ศปท.
ในกรม ร ัวิสาหกจิ กทม. และจังหวัด

ประธาน รมว.ยธ.
ที่ปรึก า เลขาธิการส านักงาน

ศาลยุติธรรม
กรรมการ - องค์กรอิสระ

- ส่วนราชการ
-  าคประชาสังคม

เลขานุการ เลขาธิการ ป.ป.ท.

ประธาน หน.คสช.
รองประธาน หน. กย.คสช.
กรรมการ - ผู้ด ารงต าแหน่งใน คสช.   คน

- ผู้ทรงคุ วุ ิ   คน
เลขานุการ เลขาธิการ ป.ป.ท.

กลไกประชารั 

 

 
 

แผนผังการขับเคล ่อนการด าเนินงาน

คตช.

ศอตช.

ศปท.

ปปท.

ปปท.

ปปท.

ครม.

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรม รั วิสาหกิจ องค์การมหาชน

ศปท.

 

 
 

 
 
 



โปร่งใส
ไร้ทุจริต

คือภารกิจ ก.ธ.จ.

ส่วนบรหิารงานคณะกรรมการธรรมาภบิาลจังหวัด
ส านักตรวจราชการ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี

ท าเนยีบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 
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