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๑ 
 

ค าน า 
 
ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติราชการของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ตามที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการศูนย์อ านวยการต่อต้านการทุจริต
แห่งชาติ (ศอตช.) เสนอ ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติราชการของ ศปท. มีแนวทางการด าเนินงานไปในทิศทาง
เดียวกัน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา จึงได้จัดท าคู่มือแนวทางการด าเนินงานของ 
ศปท.จ.นม. ขึ้น  เพ่ือรองรับการปฏิบัติงาน ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการด าเนินงาน
ประกอบด้วย งานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ งานคุ้มครองจริยธรรม และการจัดท า
รายงานสรุปผลการด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา 

 การจัดท าคู่มือแนวทางการด าเนินงานจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
ใน ศปท. ใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
รวมทั้งส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมในหน่วยงาน ตามที่กฎหมายก าหนดอย่างเคร่งครัด โดยในการปฏิบัติ
หน้าที่ดังกล่าวศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมาประสานความร่วมมือหรือด าเนินการอ่ืนใด
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย มอบหมาย แล้วแต่กรณี 

  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดท าคู่มือแนวทางการด าเนินงานของศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมาขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือแนวทางการด าเนินงานของ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จะเป็นแนวทางและเป็นประโยชน์ในการสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าทีใ่น ศปท. ซ่ึงเป็นกลไกที่ส าคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย ข้อสั่งการในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป   
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เพื่อให้ทราบ ค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับ 
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เพื่อให้ทราบโครงสร้างองค์กรและกลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหา                      
การทุจริตภาครัฐ ความเป็นมา มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ 
ขอบเขต ค าจ ากัดความ  

ส่วนที่ ๑ 

 

โครงสร้างองค์กร 

และกลไกการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาการทุจริต 

ภาครัฐ 

ส่วนที่ ๓ 

ค าส่ัง 

ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์

ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

ส่วนที่ ๒ 

แนวทางการด าเนินงาน

ของศูนย์ปฏบิัติการต่อต้าน

การทุจริต 

 

เพื่อให้ทราบแนวทางการด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

(ศปท.) โครงสร้างการจัดตั้ง ศปท. แนวทางการขับเคลื่อนภารกิจด้านการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้านการคุ้มครอง

จริยธรรม การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของ ศปท. ระดับจังหวัด และ

ช่องทางในการติดต่อประสานข้อมูล รวมทั้งแบบรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 



๔ 
 

 
ส่วนที่ ๑ 

โครงสร้างองค์กรและกลไกการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาการทุจริตภาครัฐ 

 

๑. ความเป็นมา 
 สถานการณ์การทุจริตของประเทศไทยก่อนวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ มีความรุนแรง ทั้งลักษณะ
พฤติการณ์และพ้ืนที่การกระท าความผิด กลไกการแก้ไขปัญหาการทุจริตขาดประสิทธิภาพ โครงสร้างองค์กร
บังคับใช้กฎหมายเพ่ือแก้ไขปัญหาการทุจริตถูกแทรกแซงการปฏิบัติงานจนขาดความเป็นอิสระ ซึ่งเป็นผลให้
การด าเนินงานภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ 
 จนกระทั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เข้าควบคุมการปกครองเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม 
๒๕๕๗ เป็นผลให้สถานการณ์ทุจริตของประเทศไทยดีขึ้นอย่างชัดเจน  
 ผลสัมฤทธิ์จากการด าเนินการของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นผลจากการด าเนินการ
โดยมีสาระส าคัญ คือ “เสริมกลไกใหม่ กระตุ้นกลไกเก่า”  ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสถานการณ์การทุจริตของประเทศ 
โดยใช้ 5 มาตรการเสริม ดังนี้ 

๑) เสริมกลไกการแก้ปัญหาการทุจริตภาครัฐ 3 ระดับ คือ คณะกรรมการต่อต้าน 
การทุจริตแห่งชาติ (คตช.) เป็นกลไกระดับนโยบาย ศูนย์อ านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) 
เป็นกลไกประสานการขับเคลื่อนในภาพรวมของประเทศ และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ระดับ
กระทรวง เป็นกลไกขับเคลื่อนการปฏิบัติการระดับกระทรวง 

๒) ส่งเสริมให้ส่วนราชการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และอยู่ในกรอบธรรมาภิบาล 
๓) เสริมกลไกการปฏิบัติ 
๔) เสริมมาตรการทางกฎหมาย 
๕) เสริมสร้างความเชื่อมั่นและการรับรู้ให้กับสังคมโดยมีเป้าหมายที่ชัดเจน 3 เป้าหมาย ดังนี้ 

5.1 คนโกงรายเก่าหมดไป ด้วยการปราบปรามอย่างมีประสิทธิภาพ 
5.2 คนโกงรายใหม่ต้องไม่เกิด ด้วยการป้องกันอย่างครบถ้วน 
5.3 ไม่เปิดโอกาสให้ได้โกง ด้วยการบูรณาการทุกภาคส่วน เพ่ือส่งเสริมภาคีเครือข่าย 

เฝ้าระวังให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่เสี่ยง สร้างพลังและเปิดโอกาสพ้ืนที่ข่าวสารในการปลุกกระแส 
มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) 

ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในระดับส่วนราชการที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม 
๒๕๕๕ เห็นชอบให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตามกรอบยุทธศาสตร์  แนวทางและ
แผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในสมัยนั้นเพ่ือยกระดับการต่อต้านคอร์รัปชัน 
ของประเทศไทยให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความเชื่อมั่นศรัทธาในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน แต่จากสถานการณ์ทางการเมืองและการบริหารราชการแผ่นดินในช่วงเวลาต่อมาท าให้ 
ไม่ปรากฏผลการด าเนินการของ ศปท. ที่เป็นรูปธรรมเพียงใด 



๕ 
 

ต่อมารัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ภายใต้การน าของพลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานศูนย์อ านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ได้ด าเนินการกระตุ้น
และเสริมสร้างประสิทธิภาพการด าเนินงานของ ศปท. ให้เข้มแข็งขึ้น โดยการผลักดันการด าเนินการขับเคลื่อน 
ศปท. ดังนี้  
 ๑) มติคณะรั ฐมนตรี เ ม่ือ วันที่  ๒๗  ตุลาคม ๒๕๕๘ เห็นชอบแนวทางการขับ เคลื่ อน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ระดับกระทรวง ตามมติข้อสั่งการในการประชุมคณะกรรมการต่อต้าน
การทุจริตแห่งชาติ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ โดยมีสาระส าคัญคือ  
 (๑) ให้ ศปท. เป็นกลไกขับเคลื่อนและสั่งการในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตาม
นโยบายของรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยมี ศอตช. เป็นศูนย์กลางประสานการปฏิบัติ 
 (๒) ติดตามความคืบหน้าและสรุปผลการด าเนินงานในการบังคับใช้มาตรการทางวินัย/ปกครองของ
หน่วยงานในสังกัด และสรุปรายงานให้ คตช. (ผ่าน ศอตช.) ทราบ 
  (๓) ให้ทุกส่วนราชการด าเนินการทางวินัย ทั้งเรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณาด าเนินการและเรื่องรับ
ใหม่ โดยเฉพาะกรณีปรากฏผู้ร้องเรียนหรือระบุพฤติการณ์ที่ชัดเจนและแจ้งให้ ศอตช. (ส านักงาน ป.ป.ท. ) 
เพ่ือสรุปรายงานความคืบหน้าทุกวงรอบ ๓๐ วัน  
 ๒) มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ เห็นชอบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ    
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ตามมติข้อสั่งการในการประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ  
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เม่ือวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ ให้เสริมสร้างความเข้มแข็งของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริต ระดับกระทรวง (ศปท.) โดยให้ ศอตช. ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ส านักงาน 
ก.พ.) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) และส านักงบประมาณ พิจารณา
ยกระดับโครงสร้าง อัตราก าลัง และงบประมาณ และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรับไปพิจารณาเรื่อง
การจัดตั้ ง และการมอบหมายภารกิ จ ให้ กั บ  ศปท .  ระดับกระทรวง  โดยพิจารณาด า เนินการ  
ในสองระยะ คือ ระยะเร่งด่วนพิจารณาให้ ศปท. ระดับกระทรวง สามารถด าเนินงานได้ ส าหรับในระยะต่อไป 
ให้พิจารณาสร้างความยั่งยืนโดยตราเป็นกฎหมายเพ่ือให้สามารถจัดตั้งหน่วยงานขึ้นอย่างถาวรภายใน 
กรอบระยะเวลาด าเนินงานของ คสช. 
 ๓) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ดังนี้  
   (1) ให้ อ.ก.พ. กระทรวง ปรับเกลี่ยอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริตในส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี และส านักงานปลัดกระทรวงทุกกระทรวง เว้นแต่ส านักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม ให้สอดคล้องกับภารกิจ โดยอย่างน้อยต้องมีผู้ปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
 - รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เป็นข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
ช านาญการพิเศษหรือระดับเชี่ยวชาญ โดยมีอ านาจหน้าที่ตามที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  
ก าหนดหรือมอบหมาย 

 - หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรม เป็นข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการหรือระดับช านาญการพิเศษ ท า
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หน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ ชอบหรือ
การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม แล้วแต่กรณี ตามที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตมอบหมาย 
  ทั้ งนี้  การเกลี่ ย อัตราก าลั งและการก าหนดต าแหน่ งให้ด า เนินการตามกฎหมาย 
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ ในกรณีที่ส่วนราชการ
ไม่มีอัตราก าลังว่างเพียงพอ ให้พิจารณาจัดสรรอัตราว่างจากการเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตต่อไป แล้วรายงานให้ส านักงาน ป.ป.ท. ในฐานะ
ฝ่ายเลขานุการ ศอตช. ทราบ  
  (๒) ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ รวมทั้งส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมตามที่กฎหมายก าหนดอย่างเคร่งครัด       โดยใน
การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตประสานงาน ร่วมมือ หรือ ด าเนินการอ่ืนใดตามที่ 
ศอตช. หรือส านักงาน ป.ป.ท. สั่งการหรือร้องขอ แล้วแต่กรณี  
  (๓) เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ให้ส านักงาน ก.พ. 
ส านักงาน ก.พ.ร. และส านักงาน ป.ป.ท. ร่วมกันก าหนดแนวทางการบริหารงานและพัฒนาองค์ค วามรู้เพ่ือ
เสริมสร้างความเข้มแขง็ให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งแนวทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของ
ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  
  (๔) ให้ส านักงาน ป.ป.ท. ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต รวมทั้งการให้รางวัลตอบแทนแก่ผู้ที่ท าประโยชน์ หรือการด าเนินการอ่ืนใดในการยกระดับ
ธรรมาภิบาลและเสริมสร้างกลไกการเฝ้ าระวั ง เ พ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้ งนี้                  
ตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

 ๔) มติคณะรัฐมนตรี เ ม่ือวันที่  ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เห็นชอบในหลักการและแนวทาง 
การด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ตามมติ ข้อสั่งการในการประชุมคณะกรรมการต่อต้าน
การทุจริตแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เม่ือวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙ โดยที่ประชุมเห็นชอบในหลักการและ 
แนวทางการด าเนินงานของ ศปท. เพ่ิมเติม ดังนี้ 
 (๑) การปรับเกลี่ยอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่งการปฏิบัติงานของ ศปท. กระทรวงกลาโหม และ 
ศปท. ส านักงานต ารวจแห่งชาติ รวมทั้งส่วนราชการระดับกระทรวงอ่ืนๆ ที่มิได้มี อ.ก.พ. ให้ส่วนราชการนั้นๆ 
ถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายเฉพาะของส่วนราชการ  
 (๒) เห็นควรเพิ่มเติมอ านาจหน้าที่ของ ศปท. กระทรวง ดังนี้   
      ๒.๑ เป็นศูนย์อ านวยการกลางในการประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตภายใน
กระทรวง   
      ๒.๒ ให้ ศปท. กระทรวง ท าหน้าที่ประสานงาน เร่งรัด ก ากับและติดตามให้รัฐวิสาหกิจ และ
องค์การมหาชนในก ากับของกระทรวง ด าเนินการขับเคลื่อนภารกิจตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งติดตามประเมินผลการด าเนินงานด้วยเช่นเดียวกับส่วนราชการในระดับ
กรม  
  ๒.๓ ให้ ศปท. กระทรวง ท าหน้าที่ตรวจสอบเปรียบเทียบผลการด าเนินการทางปกครอง/วินัย
ของหน่ วยงานในสั งกั ด  และให้ เ สนอความ เห็ นต่ อปลั ดกระทรวงหรื อรั ฐมนตรี  แล้ วแต่ กรณี  
แล้วแจ้งให้ ศอตช. ทราบ  
  (๓) เห็นชอบในหลักการผลการด าเนินงาน จากการใช้ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(อ านาจมาตรา ๔๔) ให้บุคคลพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่หรือพักการปฏิบัติหน้าที่ และมีข้อสั่งการเพ่ิมเติมให้ 
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ศอตช. เป็นกลไกในการตรวจสอบและกลั่นกรองรายงานการตรวจสอบของส่วนราชการรวมทั้งให้พิจารณาน า
กระบวนการหรือแนวทางดังกล่าวมาสร้างให้เกิดความยั่งยืน  
  ๕)  คณะกรรมการอ านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติได้มีค าสั่งที่ ๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ 
๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นประธานอนุกรรมการ รองเลขาธิการคณะกรรมการ 
ป.ป.ท. ที่ได้รับมอบหมาย เป็นรองประธานอนุกรรมการ ผู้แทนส านักงาน ป.ป.ช. ผู้แทนส านักงาน ก.พ. ผู้แทน
ส านักงาน ก.พ.ร. หัวหน้า ศปท.ทุกหน่วยงาน เป็นอนุกรรมการ ผู้อ านวยการส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ส านักงาน ป.ป.ท. เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ และผู้แทนส านักงาน ป.ป.ท. ที่ได้รับมอบหมายจ านวน ๓ คน 
เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ โดยมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
      ๕.๑ ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
      ๕.๒ อ านวยการ ประสานการปฏิบัติ เร่งรัด ติดตาม ก ากับดูแลงานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและงานคุ้มครองจริยธรรมของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต และ
รายงานผลการด าเนินการให้คณะกรรมการอ านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติทราบ 
       ๕.๓ ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการปฏิบัติร่วมกับเครือข่ายประชารัฐ เพ่ือขับเคลื่อน
การด าเนินงานของส่วนราชการให้อยู่ภายใต้กรอบธรรมาภิบาล 
      ดั งนั้น  เ พ่ือให้การด าเนินการป้องกันและแก้ ไขปัญหาการทุจริตมีความยั่ งยืน 
เกิดธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของทุกส่วนราชการที่เป็นรูปธรรม เสริมสร้างความเข้มแข็งในการด าเนินการ
ของกลไกการแก้ไขปัญหาการทุจริตในทุกระดับ โดยเฉพาะการด าเนินการของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
(ศปท.) ส านักงาน ป.ป.ท. ในฐานะฝ่ายเลขานุการศูนย์อ านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ร่วมกับ
ส านักงาน ป.ป.ช. ส านักงาน ก.พ.ร. และส านักงาน ก.พ.  ได้จัดท าคู่มือแนวทางการด าเนินงานของ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ฉบับนี้ขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางและเป็นประโยชน์ในการสร้างความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ใน ศปท. เพ่ือขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป  
 

๒. วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือ 
 ๒.๑ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา มีแนวทางในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
 ๒.๒ เพ่ือสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  จังหวัด
นครราชสีมา 
 2.3 เพ่ือให้การด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา ไม่ซ้ าซ้อนกับ
ภารกิจเดิม 
 ๒.4 เพ่ือใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงาน 
 



๘ 
 

๓. ขอบเขต  
คู่มือฉบับนี้ใช้ประกอบแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

จังหวัดนครราชสีมา (ศปท.จ.นม.) ดังนี้  
๓.๑ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี และส านักงาน

ปลัดกระทรวงทุกกระทรวง ส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี และส่วนราชการไม่สังกัด
ส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง  
 ๓.๒ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตที่มีค าสั่งให้จัดตั้งขึ้นในกรม รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน จังหวัด  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ  
 
๔. ค าจ ากัดความ  
 คตช. หมายถึง คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ  
 ศอตช. หมายถึง ศูนย์อ านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ  
 หน่วยงานในขอบเขตความรับผิดชอบของ ศปท. กระทรวง หมายถึง  
  - กรม ได้แก่ ส่วนราชการที่จัดตั้งตาม พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
  - จังหวัด ได้แก่ หน่วยงานสังกัดราชการส่วนภูมิภาคในพ้ืนที่ของแต่ละจังหวัด  
  - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบจ. เทศบาล (นคร/เมือง/ต าบล) / อบต./ กทม./เมืองพัทยา
   - รัฐวิสาหกิจ  
  - องค์การมหาชน  
  - หน่วยงานภายใต้ก ากับ ได้แก่ หน่วยงานที่มี พ.ร.บ. เฉพาะ และหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืน 
 

๕. กลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตภาครัฐ 
 จากการเสริมกลไกใหม่ กระตุ้นกลไกเก่า เพื่อให้มีกลไกการแก้ไขปัญหาขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการทุจริต เป็นผลให้ปัจจุบันได้มีการก าหนดกลไกในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตภาครัฐเชื่อมโยงกันในทุกระดับ คือ กลไกระดับนโยบาย   (คตช.)   กลไกระดับประเทศ 
(ศอตช.) และกลไกปฏิบัติการ ระดับกระทรวง ระดับจังหวัด ระดับท้องถิ่น (ศปท.กระทรวง/ศปท.จังหวัด)  ดังนี้ 
 

 ๕.๑. คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) ตั้งขึ้นตามค าสั่งคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติที่ ๑๒๗/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
โดยมีค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๔/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตามองค์ประกอบ
คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2558 และค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่ ๖/๒๕๕๙ เรื่อง แก้ไขบุคคลตามองค์ประกอบคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ  ลงวันที่ 30 
กันยายน 2559 (ซึ่งมีองค์ประกอบ ๓ ภาคส่วน ดังนี้ ๑) คสช. ๒) รัฐบาล  ๓) องค์กรภาคเอกชน) 
 
 



๙ 
 

  ๕.๑.๑ องค์ประกอบ ได้แก่ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นประธานกรรมการ 
หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นรองประธานกรรมการ 
ผู้ด ารงต าแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติมอบหมายอีก  
ไม่เกินสามคน และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติแต่งตั้งอีกไม่เกินเก้าคนเป็นกรรมการ  
โดยหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ อาจขอให้คณะรัฐมนตรีมีมติให้ ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเข้าร่วมเป็นกรรมการตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
และให้ประธานกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
(ตั้งแต่การประชุม คตช. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.  
ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ คตช.)  

๕.๑.๒ อ านาจหน้าที่ มีดังนี ้ 
         (๑) จัดท าแนวทางและมาตรการในการบูรณาการเพ่ือเสริมสร้างและประสานความ

ร่วมมือในการป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบระหว่างหน่วยงานของรัฐหรือภาคเอกชน  
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การด าเนินการตามนโยบายในเรื่องดังกล่าวเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมไปในทิศทางเดียวกัน  
และเสนอให้คณะรัฐมนตรีทราบเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป  

         (๒) ติดตาม ประสานงาน และสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการด าเนินงานของ
คณะกรรมการตามกฎหมาย หรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ตลอดจนพิจารณาข้อเสนอของภาคเอกชนในการต่อต้าน ป้องกัน และขจัดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ          

 (๓) จัดท าผลการด าเนินการและเสนอแนะความเห็นหรือกลไกในการด าเนินการ 
ที่จ าเป็นในการป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาด าเนินการ  
ตามอ านาจหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดิน หรือเพ่ือมีมติสั่งการให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการ  

 (๔) จัดท าข้อเสนอแนะในการป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบไปยัง
คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเพื่อประกอบการพิจารณาตามท่ีเห็นสมควร    

 (๕) ในกรณีที่เห็นสมควรอาจแจ้งต่อหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเพ่ือขอให้มี
การประชุมร่วมกันของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี เพ่ือปรึกษาหารือหรือพิจารณาแนวทาง          
การด าเนินการเพ่ือให้การแก้ไขปัญหาในเรื่องของการป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบเกิดผล
อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น  

 (๖) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือพิจารณาหรือช่วยเหลือในการ
ปฏิบัติงานตามความจ าเป็น  

 (๗) เชิญเจ้าหน้าที่ บุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงให้ข้อเท็จจริง ความเห็น
หรือค าแนะน าทางวิชาการ หรือเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประกอบการพิจารณาได้ตามความ
จ าเป็น   

 (๘) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติมอบหมาย 
๕.๑.๓ คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) ได้ก าหนดวิธีการแก้ไขปัญหา 

การทุจริต โดยด าเนินงาน “ยุทธศาสตร์ ๔ ป.” คือ ป้องปราม ปลูกจิตส านึก ปราบปรามและประชาสัมพันธ์ 
โดยคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ เพ่ือด าเนินการขับเคลื่อนตาม
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 

 
 



๑๐ 
 

(๑) คณะอนุกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ด้านการปลูกจิตส านึกและสร้างการรับรู้ 
(๒) คณะอนุกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ด้านการป้องกันการทุจริต 
(๓) คณะอนุกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ด้านการปราบปรามการทุจริต 
(๔) คณะอนุกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ด้านการประชาสัมพันธ์ 
(๕) คณะอนุกรรมการประสานความร่วมมือข้อตกลงคุณธรรม  

 

 ๕.๒ ศูนย์อ านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ตั้งขึ้นตามค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี  
ที่ ๒๒๖/๒๕๕๗ เรื่อง จัดตั้งศูนย์อ านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  
เพ่ือท าหน้าที่เป็นองค์กรอ านวยการระดับชาติ ภายใต้คณะกรรมการอ านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ 
ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 57/2558 เรื่อง แก้ไขและเพ่ิมเติมองค์ประกอบคณะกรรมการอ านวยการ
ต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 และค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 285/2559 
เรื่อง เพ่ิมเติมองค์ประกอบในคณะกรรมการอ านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ลงวันที่ 24 พฤศจิการยน 2559 
  ๕.๒.๑ องค์ประกอบ ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน ปลัดกระทรวง
ยุติธรรม เป็นรองประธาน เลขาธิการส านักงานศาลยุติธรรม ที่ปรึกษากรรมการ อัยการสูงสุด  ประธาน
กรรมการติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ เลขาธิการส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  อธิบดีกรม
สอบสวนคดีพิเศษ ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ประธานองค์กรเพ่ือความ โปร่งใสใน
ประเทศไทย เป็นกรรมการ อธิบดีกรมสรรพากร เป็นกรรมการ อธิบดีกรมสารนิเทศ เป็นกรรมการ หัวหน้า
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงมหาดไทย เป็นกรรมการ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
เป็นกรรมการ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นกรรมการ ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็นกรรมการ 
ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นกรรมการ เลขาธิการสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เป็นกรรมการ 
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 1 คน เป็นกรรมการ และมี เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  ๕.๒.๒ อ านาจหน้าที่ มีดังนี ้ 
  (๑) ก าหนดแนวทางและแผนการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของฝ่ายบริหารในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ พร้อมทั้งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 
  (๒) อ านวยการและประสานการปฏิบัติ เร่งรัด ติดตาม ก ากับดูแล ตรวจสอบและ
ประเมินผลการด าเนินงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การแก้ไข
ปัญหาการทุจริตเป็นไปอย่างบูรณาการโดยมีเอกภาพชัดเจน 
  (๓) รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่เกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยประสานงาน
หรือสั่งการให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐตรวจสอบข้อเท็จจริง และเร่งรัดผลการด าเนินงานเพ่ือแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนและความไม่เป็นธรรมให้แก่ประชาชนโดยเร็ว 
  (๔) เรียกหรือสั่งการเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ หรือให้งดเว้น 
การด าเนินการใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หรือค าสั่งนายกรัฐมนตรี อันก่อให้เกิดความเดือดร้อน
และความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน 



๑๑ 
 

  (๕) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะท างาน หรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ที่เก่ียวข้องด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เป็นไปตามค าสั่ง 
  (๖) รายงานผลการปฏิบัติและสถานการณ์ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบให้
นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทราบทุกระยะ 
  (๗) ด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย  
 

 ๕.๓ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ๓๕ หน่วยงาน ตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ซึ่งเห็นชอบตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ ดังนี้ ๑) เห็นชอบในหลักการจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ในส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี และส านักงานปลัดกระทรวงทุกกระทรวง 
โดยให้เป็นส่วนราชการตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม โดยก าหนดไว้ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีและ
ส านักงานปลัดกระทรวงทุกกระทรวงและให้รองปลัดส านักนายกรัฐมนตรีและรองปลัดกระทรวงท าหน้าที่เป็น
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน อีกต าแหน่งหนึ่ง  และ ๒) เห็นชอบให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี และส่วนราชการ  
ไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง ทุกส่วนราชการ โดยให้เป็นส่วนราชการตามมาตรา ๓๑ วรรค
สอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยก าหนดไว้ใน
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการนั้นๆ และให้รองหัวหน้าส่วนราชการท าหน้าที่ หัวหน้าศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอีกต าแหน่งหนึ่ง1 โดยการประชุม ศอตช. ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 20 
สิงหาคม 2558 ได้มีมติให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) เป็นกลไกขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา  
การทุจริตของ ศอตช. ก ากับติดตามผลการด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน
ที่ได้รับงบประมาณและไม่ได้รับงบประมาณการป้องกันฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และมีมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต (ศปท.) พร้อมทั้งให้เพ่ิมอ านาจหน้าที่ให้กับการปฏิบัติราชการของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริต (ศปท.) ระดับกระทรวง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 โดยมีคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานของ ศปท. ตามค าสั่ง ศอตช. ที่ 6/2559 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2559 ซึ่งมี
องค์ประกอบจากผู้แทนส านักงาน ป.ป.ช. ผู้แทนส านักงาน กพ. ผู้แทนส านักงาน ก.พ.ร. หัวหน้า ศปท. ทุ ก
หน่วยงานเป็นอนุกรรมการ และเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ ส านักงาน 
ป.ป.ท. เป็นฝ่ายเลขาอนุกรรมการฯ เพ่ือท าหน้าที่ถ่ายทอดนโยบาย มติ-ข้อสั่งการของรัฐบาล/คสช./คตช./
ศอตช.ให้กับ สปท. เพ่ือก ากับติดตามหน่วยงานภายใต้ก ากับ ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
  ๕.๓.๑ องค์ประกอบ ได้แก่ รองหัวหน้าส่วนราชการหรือรองปลัดกระทรวงที่ได้รับมอบหมาย 
เป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการ
พิเศษหรือระดับเชี่ยวชาญ เป็นรองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการหรือระดับช านาญการพิเศษ ท าหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 
  

                                                           
๑ หนังสือ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ด่วนที่สุดที่ ๐๙๐๑/๐๗๘๕ ลงวันที่ ๙ พฤษภำคม ๒๕๕๖ ให้แก้ไขชื่อ “ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำร

ทุจริตคอร์รัปชั่น” เป็น “ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต” โดยตัดค ำว่ำ “คอร์รัปชั่น” ออก 



๑๒ 
 

  ๕.๓.๒ อ านาจหน้าที่ มีดังนี ้
       ๑) กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้
   (๑) ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อกฎหมาย สภาพปัญหา เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะมาตรการ 
แนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ  
 (๒) จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แผนแม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบระยะ ๒๐ ปี (ส านักงาน ป.ป.ช.) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ประมวลจริยธรรม นโยบายหรือเจตจ านงของผู้บริหารหน่วยงาน ตลอดจนแผนอ่ืนๆ เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนบูรณาการแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
  (๓) ให้ค าปรึกษาแนะน า ประสานงาน เร่งรัด ก ากับและติดตาม ให้ส่วนราชการ และ
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนในก ากับของกระทรวง ด าเนินการขับเคลื่อนภารกิจตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
   (๔) รับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 
ของเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนในก ากับของกระทรวง และส่งต่อไปยัง  
ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประสาน ติดตามอย่างต่อเนื่องจนได้ข้อยุติ  
  (๕) เป็นกลไกการปฏิบัติหรือประสานการปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์อ านวยการต่อต้าน 
การทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ส านักงาน ป.ป.ท. ส านักงาน ป.ป.ช. หรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ศอตช. มอบหมาย 
  (๖) ให้ท าการตรวจสอบเปรียบเทียบผลการด าเนินการ ปกครอง วินัย ของหน่วยงาน 
ในสังกัด เสนอความเห็นต่อปลัดกระทรวงหรือรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี แล้วแจ้งให้ศูนย์อ านวยการต่อต้านการ
ทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ทราบ                         
  (๗) เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการ  
   (๘) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในส่วนราชการ 
   (๙) ติดตามประเมินผลการด าเนินงานของส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ องค์การ
มหาชน และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในภาพรวมของส่วนราชการส่งส านักงาน ป.ป.ท. ส านักงาน ป.ป.ช. ส านักงาน ก.พ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
       ๒) กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
           (๑) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และประมวลจริยธรรมอ่ืน  ๆ
           (๒) ท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมประจ าส่วนราชการ 



๑๓ 
 

           (๓) ประสานการด าเนินงานเกี่ยวกับจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี แผนงาน/
โครงการ ตลอดจนบูรณาการแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับการคุ้มครองจริยธรรม การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาข้าราชการ และเสริมสร้างวินัย ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ในก ากับของกระทรวง
           (๔) รวบรวมปัญหาการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของส่วนราชการ และ
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนในก ากับของกระทรวง ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงประมวลจริยธรรม
ต่อส านักงาน ก.พ. 
           (๕) ติดตาม ประเมินผลการด าเนินการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาข้าราชการ 
การเสริมสร้างวินัย และการด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจและ
องค์การมหาชนเสนอหัวหน้าส่วนราชการ และส่งผลการด าเนินการให้กลุ่มงานป้องกันและปราบปราม  
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จัดท ารายงานผลการด าเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาพรวมของส่วนราชการ  
 

 ๕.๔ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัด (ศปท.จังหวัด)  ตั้งขึ้นตามค าสั่งกระทรวงมหาดไทย 
    ๕.๔.๑ องค์ประกอบ ได้แก่ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นหัวหน้าศูนย์ และให้มีส านักงาน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต รับผิดชอบภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  โดยมีโครงสร้างและ
อัตราก าลัง ของส านักงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต โดยประกอบก าลังเพ่ือขับเคลื่อนงานด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ ศปท. จังหวัดเป็นส่วนหนึ่งของส านักงานจังหวัด 
โดยมอบหมายให้กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นหน่วยประสานการด าเนินการ ให้มีบทบาทหน้าที่ในการ
ด าเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ผ่านกลไกประชารัฐ (ภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาครัฐ) และเป็นเครือข่าย
ส าคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย และมาตรการต่างๆ ในการต่อต้านการทุจริตในระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น 
และให้ศูนย์ด ารงธรรม ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
       ๕.๔.๒ อ านาจหน้าที ่แบ่งงานออกเป็น ๒ ด้าน ประกอบด้วย  
   (๑) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
   (๒) ด้านการคุ้มครองจริยธรรม  
 

 ๕.๕ กลไกการบริหารยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ 
ก าหนดให้มีกลไกการด าเนินงานเพ่ิมเติม ๒ ส่วน คือ  
  ๕.๕.๑ คณะอนุกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ชาติฯ ระดับกระทรวง หรือหน่วยงาน
เทียบเท่า เป็นคณะอนุกรรมการที่จัดตั้งขึ้นในทุกกระทรวง หรือหน่วยงานที่เทียบเท่าทั้งหมด โดยมี
องค์ประกอบ คือ ๑) ปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าเป็นประธาน ๒) อธิบดีหรือเทียบเท่าและหัวหน้าหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ เป็นกรรมการ และ ๓) หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตประจ ากระทรวงหรือเทียบเท่า 
หรือผู้แทนส านักนโยบายและแผนประจ ากระทรวงหรือเทียบเท่า เป็นกรรมการและเลขานุการ  
  ๕.๕.๒ คณะอนุกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ระดับจังหวัด (จ านวน ๗๖ จังหวัด)                       
โดยมีองค์ประกอบ คือ ๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน ๒) หัวหน้าส่วนราชการภายในจังหวัด ผู้แทน
หอการค้าจังหวัด ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด เป็นอนุกรรมการ และ ๓) ผู้อ านวยการส านักงาน ป.ป.ช.
ประจ าจังหวัด และหัวหน้าส านักงานจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ  
หมายเหตุ : องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการฯ แต่ละชุด ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละกระทรวง/จังหวัด 



๑๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คตช. ครม. 
ส านักงาน ป.ป.ท. (ฝ่ายเลขานุการฯ) 

ศอตช. 
ส านักงาน ป.ป.ท. (ฝ่ายเลขานุการฯ) 

อนุกรรมการขับเคลื่อนการ

ด าเนินงานของ ศปท. ศปท. 

ศปท.กระทรวง/หน่วยขึ้นตรง อนุกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ชาต ิฯ

ระดับกระทรวง 

รัฐวิสาหกิจ กรม องค์การมหาชน หน่วยงานภายใต้

ก ากับ 

กลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตภาครัฐ 

กรมในสังกัด 

มท.* 

กรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น 

ส านักงานส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่นจังหวัด 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

รัฐวิสาหกิจ* จังหวัด 

ศปท.จังหวัด 
ส านักงานจังหวัด 

- จังหวดั 
- อ าเภอ 
- ต าบล/หมูบ่้าน 

อนุกรรมการบริหารยุทธศาสตร์

ชาติฯ ระดบัจังหวดั 

กทม.* 

*มท.มีข้อสั่งกำรเป็นกำรภำยในให้ต้ัง ศปท.ในกรม รัฐวิสำหกิจ กทม.และจังหวัด  

*ศปท.จังหวัดเป็นส่วนหนึ่งของส ำนักงำนจังหวัด 

ศปท. กระทรวงมหาดไทย 

ส านักงาน ป.ป.ท.        

(ประธานและฝ่ายเลขานุการฯ) 

- อบจ.                                        
– เทศบำล (นคร/เมือง/ต ำบล)           
- อบต.                                   
– เมืองพัทยำ      

ราชการสว่นภูมภิาค 



๑๕ 

ส่วนท่ี ๒ 
แนวทางการด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

 
๑. โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
 

 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เห็นชอบตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ ดังนี้  
๑) เห็นชอบในหลักการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ในส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

และส านั กงานปลัดกระทรวงทุกกระทรวง โดยให้ เป็นส่ วนราชการตาม มาตรา ๓๑ วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.  ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยก าหนดไว้ใน
กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีและส านักงานปลัดกระทรวงทุก
กระทรวงและให้รองปลัดส านักนายกรัฐมนตรีและรองปลัดกระทรวงท าหน้าที่เป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบั ติการ
ต่อต้านการทุจริตอีกต าแหน่งหนึ่ง   

๒) เห็นชอบให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชา 
ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี และส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวงทุกส่วนราชการ 
โดยให้เป็นส่วนราชการตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยก าหนดไว้ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการนั้นๆ และให้
รองหัวหน้าส่วนราชการท าหน้าที่เป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตอีกหน้าที่หนึ่ง  

 

 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการเพื่อจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต แบ่งเป็น ๒ ประเภท ดังนี้  
๑.๑ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรณี ส านักงานปลัดส านัก

นายกรัฐมนตรี และส านักงานปลัดกระทรวงทุกกระทรวง ประกอบด้วย 
  ๑) ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี     ๒) กระทรวงกลาโหม  
  ๓) กระทรวงการคลัง       ๔) กระทรวงการต่างประเทศ  
  ๕) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา      ๖) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
               ของมนุษย์  
  ๗) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์      ๘) กระทรวงคมนาคม  
  ๙) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๑๐) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม*  
  ๑๑) กระทรวงพลังงาน      ๑๒) กระทรวงพาณิชย์  
  ๑๓) กระทรวงมหาดไทย      ๑๔) กระทรวงยุติธรรม  
  ๑๕) กระทรวงแรงงาน       ๑๖) กระทรวงวัฒนธรรม  
  ๑๗) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ๑๘) กระทรวงศึกษาธิการ     
  ๑๙) กระทรวงสาธารณสุข     ๒๐) กระทรวงอุตสาหกรรม  
 

หมายเหตุ :   * เดิมชื่อกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  
 
 



๑๖ 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  : * รองปลัดกระทรวง ท าหน้าที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบตัิการตอ่ต้านการทุจรติ อีกหน้าท่ีหนึ่ง 

 

 

 

 

 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กรณี ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี และส านักงานปลัดกระทรวง ทุกกระทรวง 

ส านักนายกรัฐมนตรี/กระทรวง

รัฐมนตร ี

นำยกรัฐมนตรี/รัฐมนตร ี

ปลัดกระทรวง/รองปลัดกระทรวง 

ปลัดกระทรวง/รองปลัดกระทรวง กรม 

อธิบดี 

กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร 

กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร 

กลุ่มงำนตรวจสอบภำยใน 

ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อตำ้น 

กำรทุจริต* 

กองกลำง กอง 

กลุ่มงำนตรวจสอบภำยใน 

ส ำนักเลขำนุกำรกรม

กรม 

กอง 



๑๗ 

 ๑.๒ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรณีส่วนราชการที่อยู่บังคับ
บัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี และส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือ ทบวง 
ประกอบด้วย ๑๕ หน่วยงาน คือ  

๑) ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี    ๒) ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
๓) ส านักข่าวกรองแห่งชาติ    ๔) ส านักงบประมาณ    
๕) ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ    ๖) ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
๗) ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  ๘) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

           เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ๑๐) ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
๑๑) ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ๑๒) ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
๑๓) ส านักงานราชบัณฑิตยสภา    ๑๔) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
๑๕) ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

หมายเหตุ : *รองหัวหน้าส่วนราชการ ท าหน้าท่ีหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจรติ อีกต าแหน่งหนึ่ง 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรณี ส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชา 

ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี และส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

 
นำยกรัฐมนตรี/รัฐมนตร ี

ส ำนักนำยกรัฐมนตร ี

หัวหน้ำส่วนรำชกำร 

รองหัวหน้ำส่วนรำชกำร 

กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร 

กลุ่มตรวจสอบภำยใน 

ศูนย์ปฏิบตัิการต่อต้านการทุจริต* 

ส ำนักเลขำนุกำรกรม หรือช่ือเรยีกอื่น กอง 



๑๘ 

๑.๓ การเกลี่ยอัตราก าลัง การแบ่งโครงสร้างภายใน และอ านาจหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต (ศปท.) 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ตามที่ ศอตช. เสนอ ให้ อ.ก.พ. กระทรวง ปรับเกลี่ย
อัตราก าลังและก าหนดต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตในส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี และส านักงานปลัดกระทรวง ทุกกระทรวง เว้นแต่ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม                         
ให้สอดคล้องกับภารกิจ โดยอย่างน้อยต้องมีผู้ปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้  

(๑) รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เป็นข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับช านาญการพิเศษหรือระดับเชี่ยวชาญ โดยมีอ านาจหน้าที่ตามที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริตก าหนดหรือมอบหมาย 

(๒) หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและหัวหน้า 
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เป็นข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการหรือ 
ระดับช านาญการพิเศษ ท าหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริตและประพฤติมิชอบหรือการส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม แล้วแต่กรณี ตามที่หัวหน้าศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตมอบหมาย 

 ทั้งนี้ การเกลี่ยอัตราก าลังและการก าหนดต าแหน่งให้ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วย 
ระเบียบข้าราชการพลเรือนให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ ในกรณีที่ส่วนราชการ 
ไม่มีอัตราก าลังว่างเพียงพอ ให้พิจารณาจัดสรรอัตราว่างจากการเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๙  เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตต่อไป แล้วรายงานให้ส านักงาน ป.ป.ท.  
ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ศอตช. ทราบ  
  การก าหนดอัตราก าลังของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ควรมีการเกลี่ย
อัตราก าลังและจัดแบ่งโครงสร้างภายในของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ดังนี้ 
  โดยมติข้อสั่งการในการประชุม คตช. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙  
มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ รับทราบมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ ศปท. 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  12 กรกฎาคม 2559 และเห็นชอบการปรับเกลี่ยอัตราก าลังของ
กระทรวงกลาโหม และส านักงานต ารวจแห่งชาติให้เป็นไปตามกฎหมายเฉพาะ 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 

 
     
 

 

 

กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขรก./พรก. 
(๒ – ๕) 

 
  หวัหน้ากลุ่มงาน***  

ต าแหน่งประเภทวิชาการระดบัช านาญการ 
หรือระดบัช านาญการพิเศษ (๑)  

    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ขรก./พรก. 
(๒ – ๕) 

 
หัวหน้ากลุ่มงาน***  

ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดบัช านาญการ 
หรือระดบัช านาญการพิเศษ (๑)  

รองหัวหน้า ศปท.** 
ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ  หรือเชี่ยวชาญ (๑) 

มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี ้

๑. ศึกษำ วิเครำะห์ รวบรวมข้อมูลสภำพปัญหำ เพื่อจัดท ำข้อเสนอแนะมำตรกำร  

แนวทำงกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนรำชกำร

เสนอต่อหัวหน้ำส่วนรำชกำร 

๒. จัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของ 

ส่วนรำชกำร ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ ๒๐ ปี แผนพัฒนำกำรเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชำติ  ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  

แผนแม่บทบูรณำกำรระยะ ๒๐ ปี (ส ำนักงำน ป.ป.ช.) แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม

แห่งชำติ นโยบำยที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติ  

มิชอบ ประมวลจริยธรรม นโยบำย หรือเจตจ ำนงของผู้บริหำรหน่วยงำน แผนอื่น ๆ 

ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบูรณำกำรแผนปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 

๓. ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ ประสำนงำน เร่งรัด ก ำกับและติดตำม ให้ส่วนรำชกำร และ

รัฐวิสำหกิจ องค์กำรมหำชนในก ำกับของกระทรวง ด ำเนินกำรขับเคลื่อนภำรกิจตำม

แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๔. รับข้อร้องเรียนเร่ืองกำรทุจริต กำรปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบของ

เจ้ำหน้ำที่ของส่วนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจ องค์กำรมหำชนในก ำกับของกระทรวง และ

ส่งต่อไปยังส่วนรำชกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประสำนติดตำมอย่ำงต่อเนื่อง

จนได้ข้อยุติ  

๕. เป็นกลไกกำรปฏิบัติหรือประสำนกำรปฏิบัติงำนร่วมกับศูนย์อ ำนวยกำรต่อต้ำนกำร

ทุจริตแห่งชำติ (ศอตช.) ส ำนักงำน ป.ป.ท. ส ำนักงำน ป.ป.ช. หรือหน่วยงำนอื่นที่

เกี่ยวข้อง ตำมที่ ศอตช. มอบหมำยและก ำกับติดตำมกำรด ำเนินกำรตำมมติ-ข้อสั่งกำร 

ของ คตช. ที่เกี่ยวข้อง 

๖. ให้ท ำกำรตรวจสอบเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินกำรปกครอง วินัยของหน่วยงำนใน

สังกัด เสนอควำมเห็นต่อปลัดกระทรวงหรือรัฐมนตรีแล้วแต่ละกรณี แล้วแจ้งให้  

ศอตช. ทรำบ 

๗. เป็นศูนย์กลำงในกำรเผยแพร่ข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต

และประพฤติมิชอบในส่วนรำชกำร 

๘. ส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและ

มีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปน้ี   
๑. คุ้มครองจริยธรรมตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน และประมวล

จริยธรรมอื่นๆ  

๒. ท ำหน้ำที่ฝ่ำยเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรจริยธรรมประจ ำส่วนรำชกำร

๓. ประสำนกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 

แผนงำน/โครงกำร ตลอดจนบูรณำกำรแผนงำน/โครงกำรเกี่ยวกับ 

กำรคุ้มครองจริยธรรม กำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยำข้ำรำชกำร 

และเสริมสร้ำงวินัยของส่วนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจ องค์กำรมหำชนในก ำกับ

ของกระทรวง  

๔. รวบรวมปัญหำกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมของส่วนรำชกำร และ

รัฐวิสำหกิจ องค์กำรมหำชนในก ำกับของกระทรวง ตลอดจนเสนอแนะ 

แนวทำงกำรปรับปรุงประมวลจริยธรรมต่อส ำนักงำน ก.พ.  

๕. ติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยำ

ข้ำรำชกำร กำรเสริมสร้ำงวินัย และกำรด ำเนินกำรตำมประมวลจริยธรรม

ข้ำรำชกำรของส่วนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจและองค์กำรมหำชนเสนอหัวหน้ำ

ส่วนรำชกำร และส่งผลกำรด ำเนินกำรให้กลุ่มงำนป้องกันและปรำบปรำม 

กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรป้องกัน

และปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในภำพรวมของส่วนรำชกำร  

 

 
 

คณะกรรมการจริยธรรม 
ประจ าส่วนราชการ 

คณะอนุกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ชาติฯ ระดับกระทรวง* 
* 

รองปลัดกระทรวง                                                 

ท ำหนำ้ที่หวัหนำ้ ศปท. อีกต ำแหนง่หนึง่ 

การแบ่งโครงสร้างภายในศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ระดับกระทรวง 

* ประกอบด้วย ๑) ปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่ำเป็นประธำน ๒) อธิบดีกรมหรือเทียบเท่ำและหัวหน้ำหน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ เป็นกรรมกำร และ ๓) หัวหน้ำศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริตประจ ำกระทรวงหรือเทียบเท่ำ หรือ 

ผู้แทนส ำนักนโยบำยและแผนประจ ำกระทรวงหรือเทียบเท่ำ เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร (องค์ประกอบคณะอนุกรรมกำรข้ึนอยู่กับควำมเหมำะสมของแต่ละกระทรวง/จังหวัด) 

** การก าหนดต าแหน่งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.พ. ก าหนดตาม ว ๒/๒๕๕๘ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม    

*** สถานะของหัวหน้ากลุ่มงานภายใต้โครงสร้าง ศปท. ระดับกระทรวง เท่ากับ หัวหน้างานภายใต้กลุ่มงานท่ีรายงานตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง  



๒๐ 

๒. ระบบการขับเคลื่อนภารกิจ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) มีภารกิจงานตามบทบาท อ านาจหน้าที่ตามความรับผิดชอบ

ของกลุ่มงาน ประกอบด้วย กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกลุ่มงาน
คุ้มครองจริยธรรม ซึ่งในคู่มือนี้ ได้สรุปงานทั้ง ๒ กลุ่มงานให้เห็นชัดเจนในภารกิจงานของ ศปท. ที่ส าคัญๆ                    
ที่เป็นภารกิจที่ต้องขับเคลื่อน ๒ ด้าน ไว้ดังนี้ 
 ๒.๑. งานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  ๒.๑.๑ การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  ๒.๑.๒ การด าเนินงานตามแผน 
  ๒.๑.๓ การจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน  
  ๒.๑.๔ การขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชารัฐ 
  ๒.๑.๕ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment - ITA) 
  ๒.๑.๖ การรายงานผลการด าเนินงานของส่วนราชการตามมาตรา ๕๘/๒ แห่ ง
พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒.๑.๗ การรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ และข้อร้องเรียนเกี่ยวกับจริยธรรม 
๒.๑.๘ งานที่ศูนย์อ านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) มอบหมาย 

   -  การรายงานผลการใช้มาตรการทางการบริหาร (ปกครอง/วินัย) ตามค าสั่งคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
   -  การตรวจสอบ กลั่นกรองรายงานผลการตรวจสอบของส่วนราชการ ตามมาตรา ๔๔ 
ของรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  2.1.9 การก ากับติดตาม การด าเนินการตาม มติ-ข้อสั่งการของคณะกรรมการต่อต้านการ
ทุจริตแห่งชาติ (คตช.) 
  ๒.๑.1 งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

 ๒.๒ งานด้านการคุ้มครองจริยธรรม 
  ๒.๒.๑ จัดท าข้อเสนอ มาตรการ แผนการส่งเสริมจริยธรรมของส่วนราชการและการ
เสริมสร้างวินัย 

๒.๒.๒ คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม 
๒.๒.๓ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย   

 ดังนั้นการขับเคลื่อนภารกิจของ ศปท. จะเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ ส านักงาน 
ป.ป.ช. ส านักงาน ก.พ.ร. ส านักงาน ก.พ. และ ส านักงาน ป.ป.ท. เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินการให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน บรรลุผลเป็นรูปธรรม และสะท้อนผลการด าเนินงานให้ประชาชนและประเทศชาติได้รับ
ประโยชน์อย่างสูงสุดจ าเป็นต้องมีการด าเนินงานที่ครอบคลุมทุกองคาพยพของทุกส่วนราชการและหน่วยงาน
ของรัฐภายใต้สังกัดอันประกอบด้วยหน่วยงานในส่วนกลาง ระดับกรม หน่วยงานในระดับภูมิภาค จังหวัด/
อ าเภอและระดับท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล (นคร/เมือง/ต าบล) องค์การบริหารส่วนต าบล 
กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา) รวมถึงหน่วยงานของรัฐภายใต้ก ากับรัฐมนตรี อันได้แก่ รัฐวิสาหกิจและ
องค์การมหาชน และหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน เป็นต้น 



๒๑ 

        ระบบการขับเคลื่อนภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) 

คณะรัฐมนตรี 

คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) 

ศูนยอ์ านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) 

กลุ่มงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ กลุ่มงำนคุ้มครองจริยธรรม 

- การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ 
- การด าเนินงานตามแผน 
- การจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน (งานป้องกันการทุจริต/ 
  งานคุ้มครองจริยธรรม/งานปราบปรามการทุจริต) 
- กำรขับเคลื่อนธรรมำภิบำลและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของเครือข่ำย 
  ภำคประชำรัฐ 
- กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ 
  หน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) 
- การรายงานผลการด าเนินงานของส่วนราชการตามมาตรา ๕๘/๒  
  แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและ 
  ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 
  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
- กำรรับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตประพฤติมิชอบ และข้อร้องเรียน  
เกี่ยวกับจริยธรรม 
- งำนที่ศูนย์อ ำนวยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตแห่งชำติ (ศอตช.) มอบหมำย 

- กำรรำยงำนผลกำรใช้มำตรกำรทำงกำรบริหำร (ปกครอง/วินัย)   

ตำมค ำสั่ง  

  คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนำยน  

  ๒๕๕๗ 

- กำรตรวจสอบ กลั่นกรองรำยงำนผลกำรตรวจสอบของส่วนรำชกำร  

  ตำมมำตรำ ๔๔ ของรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วครำว) พุทธศักรำช ๒๕๕๗ 

- งำนก ำกับติดตำมกำรด ำเนินกำรตำม มติ-ข้อสั่งกำร ของคณะกรรมกำร

-  จัดท ำข้อเสนอ มำตรกำร แผนกำรส่งเสริมจริยธรรม 
   ของส่วนรำชกำรและกำรเสริมสร้ำงวินัย 
- คุ้มครองจริยธรรมตำมประมวลจริยธรรม 
- งำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 



๒๒ 
 

๓. แนวทางการขับเคลื่อนภารกิจ 
๓.๑ งานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  ๓.๑.๑ การจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ของ ศปท. จะต้องเชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ประเด็นการปฏิรูป
ของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน นโยบาย
ของรัฐบาล แผนแม่บทคุณธรรม ฯลฯ เพ่ือขับเคลื่อนงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีทิศทาง 

๑) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ระดับกระทรวง ต้องจัดท าแผนใน ๓ ระดับ คือ 
   (๑) แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมีแผนแม่บทบูรณาการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๒๐ ปี (ส านักงาน ป.ป.ช.) เป็นกรอบ/แนวทาง เป็นการจัดท า
แผนงาน/โครงการเพ่ือรองรับแผนแม่บทบูรณาการในระยะ ๒๐ ปี และเสริมสร้างการปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานให้มีธรรมาภิบาล ลดโอกาสการทุจริต รวมทั้งเป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระยะ ๕ ปี/ประจ าปี  
   (๒) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ๕ ปี เป็นการจัดท าแผน
เพ่ือแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาสู่การปฏิบัติในระยะ ๕ ป ี
และเสริมสร้างการปฏิบัติราชการของหน่วยงานให้มีธรรมาภิบาล ลดโอกาสการทุจริต รวมทั้งเป็นกรอบในการ
จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ประจ าปี  
   (๓) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ประจ าปี เป็นแผนปฏิบัติการ
ที่มีแผนงาน/โครงการ เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานประจ าปี  ตามกรอบของแผนปฏิบัติการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตระยะ ๕ ปี และการด าเนินการเพ่ือเสริมสร้างธรรมาภิบาล และลดโอกาสการทุจริต
ของหน่วยงาน/ส่วนราชการ ที่ต้องจัดท าแผนปฏิบัติการนี้  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 

กระบวนการด าเนินการเกี่ยวกับการป้องกันปราบการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขั้นตอนการด าเนินการ 
๑. การจัดท าแผนป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๕ ปี  
     เป็ นกรอบทิศทำงในกำรป้ องกั นและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตของหน่วยงำน โดยศูนย์
ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ท ำหน้ำที่ เป็น
เจ้ำภำพหลักในกำรจัดท ำแผนป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตในภำพรวมเพื่อใช้เป็น
กรอบ ทิศทำงให้กับส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ 
องค์กำรมหำชนในก ำกับของกระทรวงในกำร
จัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตฯ ประจ ำปีของหน่วยงำน ต่อไป   
 
๒. การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจ าปี 

    เป็นกำรแปลงแผนป้องกันและปรำบปรำม

กำรทุจริตฯ ระยะ ๕ ปี  ของ ศปท. ระดับ

กระทรวงไปสู่กำรปฏิบัติเป็นแผนปฏิบัติกำร 

(Action Plan) โดยมีโครงกำร/กิจกรรม และ

งบประมำณรองรับ พร้อมทั้ งจั ดท ำค ำขอ

งบประมำณแบบบูรณำกำรตำมปฏิทินกำร

ขั้นตอนการก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผล 
๑. การจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน  
   - รูปแบบ วิธีกำรรวบรวมและประมวลผลกำร
ด ำเนินงำนของ ศปท. 
   - เค้ำโครงรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำน 

ขั้นตอนการศึกษาวิเคราะห์ 
๑) การเก็บรวบรวมข้อมูล/วิเคราะห์ข้อมูล 
ที่เกี่ยวข้อง 
      (๑) ข้อมูลเรื่องร้องเรียนของส่วนรำชกำร 

และหน่วยงำนของรัฐในก ำกับ 

      (๒) ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลต่ำง ๆ ของ

หน่วยงำน 

      (๓) ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำม

โปร่งใส/ระบบประเมินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

      (๔) นโยบำย ยุทธศำสตร์และแผนต่ำงๆ 

ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

 

๒) การจัดท าระบบตรวจสอบ เฝ้าระวัง 
การบริหารจัดการความเสี่ยงจากการ
ทุจริต/ผลประโยชน์ทับซ้อน 
      (๑) ศึกษำวิเครำะห์ควำมเสี่ยง/โอกำส
กำรทุจริต/ผลประโยชน์ทับซ้อน 
      (๒) วิเครำะห์ปัญหำ/สำเหตุ/แนวโน้ม
กำรเกิดกำรทุจริต/ผลประโยชน์ทับซ้อน 
      (๓ ) น ำปัญหำ สำเหตุมำสู่ก ำรหำ
แนวทำง/มำตรกำรควำมคุม/ลดควำมเส่ียง 

กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 



๒๔ 

 ๒) ขั้นตอน/แนวทางจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

    

 
 
 
ผลการประเมิน ITA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ศอตช./คตช.และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

- ทบทวนสถำนกำรณ์กำรทุจริต/เรื่อง

ร้องเรียน/ข้อรำยงำน สตง./ป.ป.ช./ป.ป.ท./ 

กำรด ำเนินงำนตำมพรบ.กำรอ ำนวยควำม

สะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตฯ 

- วิ เ ครำะห์ปัญหำ  อุปสรรค ผลกำร

ด ำเนินงำนตำมแผนปีท่ีผ่ำนมำ 

- วิเครำะห์ควำมเสี่ยง หรือโอกำสที่จะเกิด

กำรทุจริต/ผลประโยชน์ทับซ้อน  

- กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส                

ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 

(ITA) /ระบบประเมินผลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- รัฐธรรมนูญ 

- ยุทธศำสตร์ชำติระยะ ๒๐ ปี  

- นโยบำยรัฐบำล/ข้อสั่งกำร คสช./คตช./

ศอตช./ค ำสั่ง คสช.ท่ี ๖๙/๒๕๕๗  

- แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

- ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและ

ปรำบปรำมกำรทุจริต 

-แผนแม่บทบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม

กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

- ยุทธศำสตร์/แผนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำม

กำรทุจริตฯ ศปท. ระยะ ๕ ปี 

เผยแพร่บน Website 

แผนปฏิบัติกำรป้องกันและ

ปรำบปรำมกำรทุจริตฯ ประจ ำปี/

งบประมำณแบบบูรณำกำรของ

ส่วนรำชกำรในสังกัด ศปท. 

เผยแพร่บน Website 

ศปท.ระดับกระทรวงรำยงำนผล

กำรด ำเนินงำนในภำพรวมของ 

ส่วนรำชกำรในสังกัด ศปท.  

ส่งให้ส ำนักงำน ป.ป.ท.  

รอบ ๖ เดือน/๑๒ เดือน 

ส ำนักงำน ป.ป.ท. ประมวล วิเครำะห์ผล

กำรด ำเนินงำนของ ศปท. ระดับกระทรวง  

บันทึกในระบบฐำนข้อมูลของ

ส ำนักงำน ป.ป.ช. 

(ตำมระยะเวลำที่ส ำนักงำน 

ป.ป.ช.ก ำหนด) 

กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ 

S 

 

W 

 

O 

 

T 

เผยแพร่บน Website 

- งำนด้ำนกำรป้องกันและ

ปรำบปรำมกำรทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ                           

- งานด้านการคุ้มครองจริยธรรม                          

-  งานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

 

- กรม หรือส่วนรำชกำรที่เทียบเท่ำกรม  

- หน่วยงำนในก ำกับ ได้แก่ รัฐวิสำหกิจ 

องค์กำรมหำชน และหน่วยงำนของรัฐ           

ที่เรียกชื่ออย่ำงอื่น 

- หน่วยงำนรำชกำรส่วนภูมิภำค  
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

แผนป้องกันและปรำบปรำมกำรทจุริตฯ ศปท. 

ระยะ ๒๐ ปี 

(แผนงำน/โครงกำรรองรับแผนแมบ่ทบูรณำกำร)

แผนแม่บทบูรณำกำรฯ 

ระยะ ๒๐ ปี 

(ส ำนักงำน ป.ป.ช.) 

 



๒๕ 

การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ดี จะต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของ
การรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ เพื่อให้แผนสามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหา
ได้อย่างแท้จริง อย่างเป็นระบบ โดยต้องด าเนินการอย่างเป็นขั้นตอน ประกอบด้วย    

 

(๑) การเก็บรวบรวมข้อมูล/วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ควรมีการเก็บรวบรวมและจัดท า
ฐานข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตให้ครบถ้วนและทันสมัย ได้แก ่ 

- ข้อมูลเรื่องร้องเรียนของส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐในก ากับ จากฐานข้อมูล
ภายในของหน่วยงานเอง เช่น ผลการตรวจราชการ รายงานผลการตรวจสอบภายในฯลฯ และข้อมูลจาก
หน่วยงานตรวจสอบภายนอก เช่น ส านักงาน ป.ป.ช. ส านักงาน ป.ป.ท. ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 
การด าเนินงานตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ตลอดจนข้อมูลข่าวสารทางสื่อเก่ียวกับเรื่องการทุจริตของหน่วยงาน ฯลฯ 

- ผลการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงาน ได้แก่ ผลการวิเคราะห์ปัญหา 
อุปสรรค ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในปีที่ผ่านมา ผลการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง หรือโอกาสที่จะเกิดการทุจริต/ผลประโยชน์ทับซ้อน  

- ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของปีที่ผ่านมาเพ่ือศึกษา วิเคราะห์จุดอ่อน หรือจุดด้อย
ที่ต้องพัฒนา และรักษาจุดแข็งไว้ ทั้งในส่วนของ Perception (Internal, External) และ Evidence – based  
   - นโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนต่างๆ ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เช่น รัฐธรรมนูญ 
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนแม่บทบูรณาการระยะ ๒๐ ปี 
(ส านักงาน ป.ป.ช.) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ประเด็นการปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
นโยบายรัฐบาล มติหรือข้อสั่งการของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ศูนย์อ านวยการต่อต้านการ
ทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ตลอดจนนโยบายผู้บริหาร หรือเจตจ านง ของหัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ 
 

(๒) การจัดท าระบบ ตรวจสอบ เฝ้าระวัง การบริหารจัดการความเสี่ยงจากการทุจริต /
ผลประโยชน์ทับซ้อน การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ควรมีบทวิเคราะห์ความ
เสี่ยง หรือโอกาสที่จะเกิดการทุจริต/ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยท าการวิเคราะห์กระบวนงานในภารกิจหลัก  
 และภารกิจสนับสนุนที่มีความเสี่ยง เพ่ือสร้างกลไก/มาตรการ/แนวทางการป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต หรือ
ปิดโอกาสการทุจริต เพ่ือก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง สกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ และ
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ตามที่หัวหน้า คสช. ประธานกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.)  
ได้เน้นย้ าให้ “ทุกองค์กรจะต้องตรวจสอบการด าเนินการภายในองค์กรของตนเองด้วย” ในคราวประชุม คตช.  
ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 โดยมีแนวทางขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 

- หน่วยงานท าการศึกษาวิเคราะห์ สถานการณ์การทุจริต ภารกิจหลักของหน่วยงาน 
(สถิติเรื่องร้องเรียน ข้อมูลจากการตรวจสอบของหน่วยงานภายในและภายนอก การด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตลอดจนข้อมูล
สภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง) เพ่ือทราบจุดอ่อน/จุดแข็ง ที่มีความเสี่ยงหรือโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต /



๒๖ 

ผลประโยชน์ทับซ้อน Conflict of Interest เป็นรูปแบบหนึ่งของ Corruption แต่ละระดับ หรือขนาด และ
ขอบเขตต่างกัน Conflict of Interest น าไปสู่ Corruption ที่รุนแรงขึ้น )   
   - น าผลการวิเคราะห์สถานการณ์การทุจริตของหน่วยงาน รวมถึงปัญหา/สาเหตุ/ 
แนวโน้ม/โอกาสในการเกิดการทุจริต/ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยเฉพาะภารกิจหลักของหน่วยงานเพ่ือหาสาเหตุ  
   - น าสาเหตุมาสู่การหาแนวทาง มาตรการ ควบคุม/ลดความเสี่ยง เพ่ือก าหนด
มาตรการป้องกันการทุจริต ในรูปของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ บรรจุในแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าปี โดยให้มีระบบก ากับ ติดตาม ประเมินผล เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา 
ปรับปรุงต่อไป 
 

(๓) การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ระยะ ๕ ปี เป็นกรอบ
ทิศทางในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ดังนั้น ควรใช้กระบวนการมีส่วนร่วม โดยศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ท าหน้าที่เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาพรวมเพ่ือใช้เป็นกรอบ ทิศทางให้กับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ในก ากับของกระทรวง 
ในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าปีของหน่วยงานต่อไป   

 

(๔) การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ประจ าปี การจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าปี เป็นการแปลงแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะ ๕ ปี ของ ศปท. ระดับกระทรวงไปสู่การปฏิบัติเป็นแผนปฏิบัติการ (Action Plan) โดยมีโครงการ/กิจกรรม 
และงบประมาณรองรับ พร้อมทั้งจัดท าค าของบประมาณแบบบูรณาการตามปฎิทินการจัดท าค าของบประมาณ  

 

(๕) การจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
     การจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานของ ศปท. โดย ศปท.ระดับกระทรวง และ 

ศปท.จังหวัด ด าเนินการ รวบรวมผลงานในด้านการป้องกัน ด้านการคุ้มครองจริยธรรม ด้านการปราบปราม 
รวมถึงผลงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องของส่วนราชการในสังกัด ศปท. แล้วน ามาวิเคราะห์ ประมวลผล เสนอต่อ 
ศอตช. (ส านักงาน ป.ป.ท.) โดยตรง ซ่ึงมีรูปแบบ วิธีการรวบรวมและการประมวลผลการด าเนินงาน เป็นดังนี้ 

           
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 



๒๗ 

(๕.๑) รปูแบบ วิธีการรวบรวมและประมวลผลการด าเนินงานของ ศปท. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 

(๕.๒)  เค้าโครงรายงานสรุปผลการด าเนินงาน ประกอบด้วย  
- บทน า : เพ่ือให้ทราบถึงการจัดโครงสร้างและอัตราก าลังของผู้ปฏิบัติงานภายใน 

ศปท. แผนปฏิบัติการประจ าปีของ ศปท. กรอบวงเงินงบประมาณท่ีได้รับ ฯลฯ 
- การประเมินสถานการณ์การทุจริตในภาพรวมของ ศปท.  : เพ่ือให้ทราบ

สถานการณ์การทุจริตของหน่วยงาน อันเป็นส่วนหนึ่งที่ได้มาจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากขั้นตอนการจัดท า
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ รายละเอียดดูจากขั้นตอนการจัดท าแผนป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตฯ ประกอบ 

- ผลการด าเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
: เพ่ือทราบผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ และ
เสริมสร้างการบริหารงานของหน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาล ผลการด าเนินงานการรายงานผลการติดตาม

 

รายงานสรุปผลการด าเนินงานของ ศปท. 
(รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน) 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของ ศปท. กระทรวง/หนว่ยงำนขึน้ตรง รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของ ศปท. กระทรวงมหำดไทย 

กรม รฐัวิสาหกิจ องค์การมหาชน 

ศปท.จังหวัด  

จังหวัด รัฐวิสาหกิจ กทม. 

เค้ำโครงรำยงำน 

- บทน ำ 
- กำรประเมินสถำนกำรณ์กำรทุจริต/วิเครำะห์ 
  กระบวนงำนในภำรกิจหลักท่ีมีควำมเสี่ยงต่อ 
  กำรทุจริต 
- ผลงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร  
ทุจริตและประพฤติมิชอบ                                       
- ผลงำนด้ำนกำรคุ้มครองจริยธรรม                  
- ผลงำนอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง                            
- บทสรุป/ข้อเสนอแนะ/แนวทำงแก้ไขปรับปรุง 
- ภำคผนวก 

หน่วยงาน
ภายใต้ก ากับ 

ราชการส่วนภูมภิาค 
(เฉพาะโครงการลักษณะ 
บูรณาการของ ปปช.) 

กรมในสังกดั 
มท. 

กรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิ่น 

ส านักงานส่งเสริม 
การปกครองส่วนท้องถิน่

จังหวัด 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อบจ./เทศบาล/อบต./เมืองพทัยา) 



๒๘ 

มาตรการทางการบริหาร (ปกครอง/วินัย) ตรวจสอบ กลั่นกรอง รายงานผลการตรวจสอบของส่วนราชการ 
ตามมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗  

 - รายงานผลการก ากับ ติดตาม ตามมติ ข้อสั่งการ ของ คณะกรรมการต่อต้าน
การทุจริตแห่งชาติ (คตช.) ที่เกี่ยวข้อง และการด าเนินการด้านการคุ้มครองจริยธรรม : เพ่ือให้ทราบผลการ
ก ากับ ติดตาม ตามมติ ข้อสั่งการ ของ ศอตช./คตช./ครม. และผลการด าเนินงานติดตามคุ้มครองจริยธรรมใน
หน่วยงาน 

 - และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  - บทสรุป ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไขปรับปรุงการด าเนินงานในระยะ

ต่อไป  : เพ่ือทราบผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน  ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน และ
ข้อเสนอแนะเพ่ือให้เกิดการปรับปรุงการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานของท่าน 

  - ภาคผนวก ได้แก่ ประเภท/จ านวนหน่วยงานในขอบเขตความรับผิดชอบของ 
ศปท. กระทรวง 
      ทั้งนี้  สามารถปรับการรายงานผลการด า เนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต (ศปท.) ได้ตามความเหมาะสม 
 

(๕.๓) การรายงานผล : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ระดับกระทรวง จะต้อง
ด าเนินการประมวลผลการด าเนินงานของส่วนราชการระดับกรมและหน่วยงานในก ากับ ได้แก่ รัฐวิสาหกิจ 
องค์การมหาชน และหน่วยงานของรั ฐที่ เรี ยกชื่ ออย่ างอ่ืน  องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นทุกรูปแบบ 
ท าการวิเคราะห์ สรุปผลในภาพรวมของ ศปท.ระดับกระทรวง    

 

 (5.4 ) ห้วงเวลาการรายงานผล (ผลงานรอบ 6 เดือน/รอบ 12 เดือน เป็นผลงานสะสม) 
 ๑) การรายงานผลรอบ ๖ เดือน ให้จัดส่งรายงานในเดือนเมษายน ของปีงบประมาณนั้นๆ  
 ๒) การรายงานผลรอบ ๑๒ เดือน ให้จัดส่งภายในไตรมาสแรก ของปีงบประมาณถัดไป 

(โดยมีแบบรายงานสรุปผลการด าเนินงานของ ศปท. แนบท้ายส่วนที่ ๒ ของคู่มือ) 
 

 ๓.๑.๒ การขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชารัฐ 
การแก้ไขปัญหาการทุจริตจะคาดหวังจากองค์กรหรือหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตเพียงอย่างเดียวย่อมเป็นไปไม่ได้ เพราะมีขีดจ ากัดในหลายประการ และจากประสบการณ์ของหลาย
ประเทศท่ีสามารถต่อสู้กับปัญหาการทุจริตได้ผลส าเร็จต่างอาศัยเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ 
ร่วมด าเนินการกับรัฐ เพื่อให้เกิดการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ดังนั้น ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
(ศปท.) จึงควรก าหนดแนวทางในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชารัฐ ดังนี้  
 

  ๑) แนวทางการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลในส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ เน้นการขับเคลื่อน
การด าเนินงานโดยใช้หนังสือร้องเรียน หรือความเดือดร้อนของประชาชนเป็นเครื่องมือส าคัญในการด าเนินการ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบของส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ การด าเนินการเมื่อ ศอตช. ได้รับเรื่อง
ร้องเรียน หากมิใช่เป็นเรื่องทุจริตในภาครัฐโดยตรง แต่เป็นเรื่องปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจาก
การด าเนินการของหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ส านักงาน ป.ป.ท. ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ จะส่งเรื่อง
ร้องเรียนนั้นไปที่ ศปท. กระทรวง เพ่ือให้ส่งเรื่องดังกล่าวไปยังกระทรวงที่เกี่ยวข้อง โดยหัวหน้าหน่วยงานนั้น
จะต้องด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ๒ ประการ คือ (๑) ด าเนินการแก้ไขปัญหาที่อยู่ในอ านาจ
หน้าที่ให้แล้วเสร็จ (๒) ด าเนินการตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ  



๒๙ 

  นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ มาตรา ๕๘/๒ ในกรณีที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ท. เห็นว่าหน่วยงานของรัฐใด มีวิธีปฏิบัติหรือการด าเนินงานที่เป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้ใช้บริการ
หรือประชาชน และส่อไปในทางทุจริตในภาครัฐ หรือเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรง     
ให้ส านักงาน ป.ป.ท. แจ้งให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้นทราบ โดยหัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ต้องสั่งการ
ให้มีการตรวจสอบและด าเนินการ แล้วแจ้งผลการด าเนินการให้ส านักงาน ป.ป.ท. ทราบภายในสามสิบวัน  
นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ในกรณีที่หัวหน้าหน่วยงานจงใจไม่ด าเนินการหรือด าเนินการไม่แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. รายงานให้คณะรัฐมนตรีและ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ เพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะส่ง ผลให้ 
ส่วนราชการท าหน้าที่อย่างโปร่งใส ตรงไปตรงมา สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนได้ รวมทั้งเป็นการกระตุ้น
ให้ใช้มาตรการทางปกครอง ทางวินัยกับผู้ใต้บังคับบัญชาที่กระท าผิดวินัยด้วย ศปท.  ในฐานะกลไกการ
ประสานงานในระดับกระทรวง จะต้องเป็นกลไกของ ศอตช. ในการก ากับติดตามผลการด าเนินงานของ 
ส่วนราชการระดับกระทรวง กรม และรายงานให้ ศอตช. ทราบเพ่ือด าเนินการต่อไป รายละเอียดตามแผนผัง
การขับเคลื่อนธรรมาภิบาลในส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ  
 

การขับเคลื่อนธรรมาภิบาลในส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ 
 
 
 
 
 
  หนังสือร้องเรียน 

 
 
 
 
 
 
 

 
๒) แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชน ควรก าหนดเป็นนโยบายให้

หน่วยงานในสังกัด ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยภาคส่วนที่
ควรสนับสนุนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของหน่วยงาน เช่น เป็นหน่วยงานที่มีกลุ่มอาสาสมัคร เครือข่ายในก ากับ
อยู่แล้ว มาพัฒนาต่อยอด ให้มีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตอีกบทบาทหนึ่ง ในการเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง 
แจ้งเบาะแสการทุจริต หรือร่วมกันขับเคลื่อนธรรมาภิบาล และต่อต้านการทุจริต เป็นต้น 

ภำคประชำชน          

(กำรแจ้งข้อมูลข่ำวสำร) 

ปัญหำควำมเดอืดรอ้น

ของประชำชน 

ส่วนรำชกำร/หนว่ยงำน

ภำครัฐแก้ไขปัญหำควำม

เดือดร้อน 

กรณีหัวหน้ำส่วนรำชกำร

แก้ไขปัญหำแล้ว :       

สั่งยุติเรื่อง 

กรณีหัวหน้ำส่วนรำชกำร

ละเลย ละเว้น : ป.ป.ท. 

ตรวจสอบ สอบซ้ ำและ 

ท ำควำมเห็นเสนอ      

ครม./คตช. 

กรณีพบมลูควำมผิดทำง

อำญำ : ส่ง ป.ป.ช./

ป.ป.ท ด ำเนินกำรตำม

กฎหมำย 

ภำคีเครือข่ำย            

(เฝ้ำระวังกำรทุจริต) 

ปัญหำกำรทุจริตประพฤติ

มิชอบ 

ส่วนรำชกำร/หนว่ยงำน

ของรฐัด ำเนนิมำตรกำร

ทำงบริหำร/วินัย/        

ส่งคดีอำญำ 

ศอตช.

(ป.ป.ท.) 

ศปท. รับเรื่อง/    

ส่งต่อ/

ตรวจสอบ/

ศอตช. (ป.ป.ท.) 

ก ำกับ ตดิตำม 

ตรวจสอบ 



๓๐ 

๓) แนวทางการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสังกัดหน่วยงาน ควรมีการสร้าง
บรรยากาศการมีส่วนร่วมในการพัฒนาธรรมมาภิบาล ทุกหน่วยงานควรสร้างบรรยากาศให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมี
ส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสข้อมูลที่อาจท าให้เกิดการทุจริต โดยทุกหน่วยงานจะต้องสร้างระบบให้เจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานสามารถแจ้งข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต/ผลประโยชน์ทับซ้อน ความเสี่ยงที่มีโอกาส 
เกิดการทุจริตโดยตรงต่อผู้บังคับบัญชาได้โดยง่าย โดยรณรงค์สร้างบรรยากาศสนับสนุนการกระท าดังกล่าว 
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กร รวมถึงการสร้างช่องทางให้ผู้แจ้งเบาะแสทั้งจากประชาชน 
และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่สะดวกและปลอดภัย และเป็นศูนย์กลางในการให้ค าปรึกษาการด าเนินงานตามหลัก  
ธรรมาภิบาล เพ่ือให้ค าปรึกษากับเจ้าหน้าที่ที่ต้องเข้าไปพัวพันกับการทุจริต โดยถูกบังคับให้มีทางออกในการ
ป้องกันตนเอง และมีการให้ข้อมูลกับหน่วยงานตรวจสอบ ในเรื่องดังกล่าวนี้ หน่วยงานต้องมีนโยบายที่ชัดเจน
เกี่ยวกับการเปิดเผยการกระท าผิด จัดช่องอ านวยความสะดวก สนับสนุน และคุ้มครองผู้เปิดเผยข้อมูล รวมทั้ง 
บุคคลอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบ 

 

๓.๑.๓ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment - ITA) 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ถือเป็นมาตรการเสริม
เชิงบวกด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยก าหนดดัชนีในการประเมินที่ค านึงถึงการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาลเป็นหลัก มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐเกิดการบริหารจัดการที่จะน าไปสู่การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ค่านิยม และทัศนคติด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหารและบุคลากรภายในหน่วยงาน ให้
เกิดความตระหนักต่อความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร  น าไปสู่การ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของไทยให้สูงขึ้น จนได้รับความ
เชื่อมั่นและการยอมรับจากทุกภาคส่วนทั้งในระดับประเทศและระดับสากล  

๑) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
แบบประเมิน ๓ แบบ (ตามท่ีส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด) คือ  
(๑) แบบประเมิน Internal Integrity and Transparency Assessment เป็นการประเมินจาก 

ข้อคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน   
(๒) แบบประเมิน External Integrity and Transparency Assessment เป็นการประเมินจาก

ข้อคดิเห็นของผู้รับบริการหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน 
(๓) แบบประเมิน Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment เป็นการ 

ประเมินการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  
๒) ผลคะแนนระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

คะแนนของผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
มีค่าคะแนนระหว่าง ๐ – ๑๐๐ คะแนน วิเคราะห์ข้อมูลโดยให้น้ าหนักแต่ละข้อค าถามในแบบส ารวจทั้ง ๓ 
ประเภท ได้แก่ แบบส ารวจความคิดเห็น Internal Integrity & Transparency Assessment: IIT แบบส ารวจ
ความคิดเห็น External Integrity & Transparency Assessment: EIT และแบบส ารวจ ใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ Evidence – Based Integrity & Transparency Assessment: EBIT โดยเกณฑ์การให้คะแนน
คุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ แบ่งเป็น ๕ ระดับ ดังนี้ 
 
 



๓๑ 

 - ระดับ ๕ เทียบเท่า ๘๐.00 – ๑๐๐ คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานสูงมาก 
 - ระดับ ๔ เทียบเท่า ๖๐.00 – ๗๙.๙๙ คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานสูง 
 - ระดับ ๓ เทียบเท่า ๔๐.00 – ๕๙.๙๙ คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานปานกลาง 
 - ระดับ ๒ เทียบเท่า ๒๐.00 – ๓๙.๙๙ คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานต่ า 
 - ระดับ ๑ เทียบเท่า ๐ – ๑๙.๙๙ คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานต่ ามาก 
 

 บทบาท หน้าที่ของ ศปท. ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) เช่น 

๑. การให้ความรู้ ให้ค าปรึกษาแนะน า โดยการจัดประชุมมอบนโยบาย การประกาศเจตจ านงของ
ผู้บริหาร ชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA ให้กับหน่วยงานในสังกัด เพ่ือเข้าใจแบบการประเมิน/ขั้นตอนในการ
จัดเก็บข้อมูล/การจัดส่งข้อมูลให้กับผู้ประเมินเป็นไปตามกรอบเวลาที่ก าหนด  

๒. ติดตามผลการประเมิน ITA ของหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด เพ่ือทราบจุดแข็ง จุดอ่อนของแต่ละ
หน่วย พร้อมทั้งติดตามผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน เพ่ือท าการประมวลผลในภาพรวมของ 
ศปท. ไว้ในการรายงานผลการด าเนินงานของ ศปท. ต่อไป 
 

๓.๑.๔ รายงานผลการด าเนินงานของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๕๘/๒                    
แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕1 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม  

(๑) เหตุผลความเป็นมา ตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๕๘/๒ บัญญัติไว้ ดังนี้  

“ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. เห็นว่า หน่วยงานของรัฐใดมีวิธีปฏิบัติหรือการ
ด าเนินงานที่เป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้ใช้บริการหรือประชาชน และส่อไปในทางทุจริตในภาครัฐ หรือ
เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรง ให้ส านักงาน แจ้งให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้นทราบ 
   เมื่อได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ต้องสั่งการให้มีการ
ตรวจสอบและด าเนินการ แล้วแจ้งผลการด าเนินการให้ส านักงานทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ ได้รับแจ้ง 
หากจะต้องด าเนินการแก้ไขปรับปรุงต้องก าหนดระยะเวลาที่จะด าเนินการแล้วเสร็จให้ส านักงานทราบด้วย ใน
กรณีที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้นจงใจไม่ด าเนินการหรือด าเนินการไม่แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาดังกล่าว
โดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. รายงานให้คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ  
เพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป” 
   เมื่อ ศอตช. ได้รับเรื่องร้องเรียน หากมิใช่เป็นเรื่องทุจริต ในภาครัฐโดยตรง แต่เป็น
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากการด าเนินการของหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ส านักงาน 
ป.ป.ท. ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ จะส่งเรื่องร้องเรียนนั้นไปที่ ศปท. กระทรวง  หรือให้ส่งเรื่องดังกล่าวไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยหัวหน้าหน่วยงานนั้นจะต้องด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ๒ ประการ 
คือ (๑) ด าเนินการแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในอ านาจหน้าที่ให้แล้วเสร็จ (๒) ด าเนินการตามมาตรา ๙๐ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
 



๓๒ 

(๒) แนวทางการรายงานผลการด าเนินงานของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐตาม
มาตรา ๕๘/๒ แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 
2551 ที่ แก้ ไขเพิ่ มเติม เ พ่ือให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต ในภาครั ฐบรรลุ ผลและ 
เกิดประโยชน์แก่ประชาชน ส านักงาน ป.ป.ท. จึงเห็นควรก าหนดแนวทางการด าเนินงานรายละเอียด 
ตามแผนผั งกระบวนการก ากับ ติดตามผลการด า เนิ นงานของส่วนราชการตามมาตรา ๕๘/๒ 
แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    กำรด ำเนินงำนของ

ส่วนรำชกำร/หน่วยงำน

ของรัฐ ที่เป็นเหตุให้เกิด

ควำมเดือดร้อน/ ส่อไป

ในทำงทุจริต 

 

ส านักงาน ป.ป.ท./ศอตช. 
หัวหน้าส่วนราชการ/

หน่วยงานของรัฐ 

1. สั่งการใหม้ีการ
ตรวจสอบและด าเนินการ
แก้ไขปัญหา 

๒.แจ้งผลกำรด ำเนินกำรให้

ส ำนักงำน ป.ป.ท.ทรำบ

ภำยใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่

ได้รับแจ้ง 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้นการทุจริต (ศปท.) 
- ติดตามผลความคืบหน้า 

- รวบรวมผลการด าเนินงานตาม ม. 58/2  
ของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  
(ภายในวันท่ี ๑๐ ของทุกเดือน) * 

กระบวนการก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานของส่วนราชการ 

ตามมาตรา ๕๘/๒ แห่ง พ.ร.บ. มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม  

หมำยเหต ุ: * ให้ ศปท. รวบรวมรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรา ๕๘/๒ (ถ้าม)ี 



๓๓ 

 

 

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรา ๕๘/๒ แห่ง พ.ร.บ. มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ และแก้ไขเพิ่มเติม  

ส่วนราชการ..................................................... 

 
ที ่

 

เรื่องท่ีส านักงาน ป.ป.ท.แจ้งให้
ด าเนินการตามมาตรา ๕๘/๒ 

ผลการด าเนินงาน  
หมายเหตุ แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ 

ระบุวิธี/ผลสัมฤทธิ์ ระบุรายละเอียด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

หมายเหตุ : ให้ส่วนราชการลงรายละเอียดข้อมูลจัดส่ง ศปท. กระทรวง หรือ ศปท. จังหวัด ที่ก ากับดูแลภายใน 
วันที่ ๕ ของ ทุกเดือน เพ่ือให้ ศปท. รวบรวมสรุปรายงานไปยัง ศอตช. ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน
และจัดส่ง ทาง E- Mail : monieva.pacc@gmail.com 

 

 

 

แบบรายงานตามมาตรา ๕๘/๒  

แห่ง พ.ร.บ. มาตรการฯ ของส านักงาน ป.ป.ท. 

mailto:monieva.pacc@gmail.com


๓๔ 

     ๓.๑.๕ การรายงานผลการใช้มาตรการทางการบริหาร (ปกครอง/วินัย) ตามค าสั่งคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ 

เหตุผลความเป็นมา เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ คณะกรรมการต่อต้านการทุจริต
แห่งชาติ (คตช.) ได้เห็นชอบ 

 ๑) ให้ ศปท. ระดับกระทรวงเป็นกลไกขับเคลื่อนนโยบายและข้อสั่งการของรัฐบาล และ 
คสช. โดยมี ศอตช. เป็นศูนย์กลางประสานการปฏิบัติ 

 ๒) ให้ ศปท. ติดตามผลการด าเนินการทางวินัย/ปกครองของหน่วยงานในสังกัด และสรุป
รายงานให้ คตช. (ผ่าน ศอตช.) ทราบ 

 ๓) ให้ทุกส่วนราชการรายงานการด าเนินการทางวินัยทั้งเรื่องที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ
และเรื่องรับใหม่ (โดยเฉพาะกรณีปรากฏผู้ร้องเรียนหรือระบุพฤติการณ์ชัดเจน) ไปยัง ศอตช. (ส านักงาน 
ป.ป.ท.) เพ่ือเป็นการติดตามการด าเนินการ และให้ส่วนราชการรายงานความคืบหน้าการด าเนินการทุก 
๓๐ วัน ประกอบกับค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ข้อ ๔ ก าหนดให้หัวหน้าส่วนราชการ
ต้องด าเนินการตามอ านาจหน้าที่หากมีการกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐกระท าการหรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งในฐานะตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน หากไม่
ด าเนินการให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา แล้วแต่กรณี และให้ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  ด าเนินการแสวงหา  รวบรวม และด าเนินการอ่ืนใด เพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในการที่จะทราบรายละเอียดและพิสูจน์เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ  รวมทั้ง
ติดตาม เร่งรัดผลการด าเนินงานด้วย 

๓.๓.๒ แนวทางการด าเนินงานรายงานผลการใช้มาตรการทางการบริหาร (ปกครอง/วินัย) 
ก าหนดให้ ศปท. ระดับกระทรวงจัดท ารายงานลงรายละเอียดข้อมูลเรื่องกล่าวหาร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐใน
สังกัดที่รับไว้และอยู่ในระหว่างการด าเนินการและเรื่องที่รับใหม่ให้ปรากฏความคืบหน้าของผลการด าเนินงาน
และสถานะของเรื่องในปัจจุบันพร้อมหลักฐานอ้างอิงและจัดส่งให้ส านักงาน ป.ป.ท. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
ศูนย์อ านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) รายละเอียดตามกระบวนการก ากับติดตามการใช้มาตรการ
ทางการบริหาร (ปกครอง/วินัย) ดังนี้ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีความเห็น 

หัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้า

หน่วยงานของรัฐ 

ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่

ภำยใต้ กฎ ก.พ.ว่ำด้วยกำร

ด ำเนินกำรทำงวินัย พ.ศ.๒๕๕๖ 

ศูนย์ ปฏิ บั ติ กา รต่ อต้ านการทุ จริ ต 
(ศปท.) ด าเนินการ 
- สรุปผลกำรบังคับใช้มำตรกำรทำงกำร
บริหำร (ปกครอง/วินัย)  
- รำยงำนผลควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินงำน
ต่อข้อร้องเรียน กรณีเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ
กระท ำกำรทุจริตของส่วนรำชกำร/
หน่วยงำนของรัฐในสังกัดตำมแบบภำยใน

ส านักงาน ป.ป.ท. ฝ่ายเลขานุการ 
ศอตช. ประมวลผลควำมคืบหน้ำกำร
ด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำน น ำเสนอ 
ศอตช. และ คตช. ต่อไป 

กระบวนการก ากับติดตามการใช้มาตรการทางการบริหาร (ปกครอง/วินัย)  
ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ 

 
 
เรื่องร้องเรียนของประชาชนกรณีพบ
เหตุอนัควรสงสัยว่าข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการทุจรติ 
เรื่องร้องเรียน 
 



๓๕ 
 

      แบบรายงานความคืบหน้าการด าเนินงานต่อข้อร้องเรียน กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการทุจริตในภาครัฐ 

ส่วนราชการ.....................................................................................  

ล าดับ 
ว/ด/ป 
ที่รับ
เรื่อง 

 
ผู้กล่าวหา 

ผู้ถูกกล่าวหา 
ต าแหน่งในขณะที่

ถูกกล่าวหา 

 
ข้อกล่าวหา 

 
วันเวลา 
เกิดเหตุ 

 
ที่เกิดเหตุ 

ผลการด าเนินงานและความคืบหน้า 
ทาง 

อาญา 
 

เอกสารอ้างอิง 
ทาง
วินัย 

 
เอกสารอ้างอิง 

ทาง
ปกครอง 

 
เอกสารอ้างอิง 

1 
รับเรื่อง

เมื่อ 
ว/ด/ป 

นาย................... นาย...................... 
ต าแหน่ง............... 

.......................... วัน/เดือน/ป ี ที่................. 
ต าบล........... 
อ าเภอ.......... 
จังหวัด......... 

ส่ง ป.ป.ท. 
หรือ 

ส่ง ป.ป.ช. 

หนังสือท่ี .../.... 
ลง.................... 

ตั้ง คกก.
สอบ
วินัย 

ค าสั่งที่.../...... 
ลง.................. 

ให้ย้าย
จาก

ต าแหน่ง
หน้าท่ี
เดิม 

ค าสั่งที่.../...... 
ลง.................. 

2 
รับเรื่อง

เมื่อ 
ว/ด/ป 

กรม........................ 
โดย........................
ผู้รับมอบอ านาจ 
 

นาย...................... 
ต าแหน่ง............... 

.......................... วัน/เดือน/ป ี ที่................. 
ต าบล........... 
อ าเภอ.......... 
จังหวัด......... 

ส่ง พงส. 
สภ........... 

หนังสือท่ี .../.... 
ลง.................... 

ตั้ง คกก.
สอบ
วินัย 

 

ค าสั่งที่.../...... 
ลง.................. 

ให้พัก
ราชการ 

ค าสั่งที.่../...... 
ลง.................. 

3 
 

           

หมายเหตุ  :   ให้ส่วนราชการลงรายละเอียดข้อมลูเกี่ยวกับเรื่องกล่าวหาร้องเรียนเจ้าหน้าท่ีของรัฐในสงักัดที่รับไว้และยังอยู่ระหว่างด าเนนิการและเรื่องที่รับใหม่ ให้ปรากฏความคืบหน้าของผลการ
ด าเนินงานและสถานะของเรื่องในปัจจุบันพร้อมหลักฐานอ้างอิง และจัดส่งไปยัง ศปท.กระทรวงท่ีก ากับดูแลภายในวันท่ี 5 ของทุกเดือน เพื่อให้ ศปท.กระทรวงฯ รวบรวมสรุปรายงานไปยัง ศอตช. 
ภายในวันท่ี 10 ของทุกเดือนต่อไป (ท้ังนี้ เพื่อให้เป็นไปตามค าสั่ง คสช.ท่ี 69/2557 ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2557)  

ศูนย์อ านวยการต่อต้านการทุจรติแห่งชาติ (ศอตช.)  :  ส านักงาน ป.ป.ท. อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ อ าเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี 11120 
                         โทร : 02-502-6670-80 ต่อ 1921-1922   โทรสาร : 02-502-6132      

แบบรายงานด้านปราบปราม 



๓๖ 

 ๓.๑.๖ การตรวจสอบและรายงานผลการด าเนินงานของส่วนราชการตามมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 
 

  มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เห็นชอบมติคณะกรรมการต่อต้านการ
ทุจริตแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙ ในหลักการผลการด าเนินงานจากการใช้ค าสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (อ านาจตามมาตรา ๔๔) ให้บุคคลพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่หรือพักการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการ คตช. ด้านการปราบปรามการทุจริต/ศอตช. เสนอ รวมทั้งได้
สั่งการเพ่ิมเติม ดังนี้  
   -  เมื่อหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีค าสั่งในลักษณะดังกล่าว ศอตช. 
จะแจ้งพฤติการณบ์ุคคลที่มีรายชื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบ เพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่  
   -  เมื่อหน่วยงานต้นสังกัดด าเนินการแล้ว ให้รายงานความคืบหน้า/ผลการ
ด าเนินการให้ ศอตช. ทราบ เพ่ือส่งผลการด าเนินการให้หน่วยตรวจสอบ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ/ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) พิจารณาให้ความเห็น 
เพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี้  

     ๑) กรณีที่มีความเห็นสอดคล้องกันและไม่อยู่ระหว่างการด าเนินการของ
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ศอตช. จะน ากราบเรียนนายกรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณา  

      ๒) กรณีที่มีความเห็นไม่สอดคล้องกันและอยู่ระหว่างการด าเนินงานของ 
ส านักงาน ป.ป.ช. ให้รอจนกว่าการด าเนินงานของ ส านักงาน ป.ป.ช. จะแล้วเสร็จ จึงน ากราบเรียน
นายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา  

      ๓) กรณีผู้มีรายชื่อพ้นจากต าแหน่งไม่ว่าจะด้วยเหตุใด จะไม่มีเหตุให้ระงับการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งอีกต่อไป  

      ๔) หากมีการร้องขอความเป็นธรรมจากบุคคลตามค าสั่ง ให้ ศอตช. เป็นผู้แจ้ง/
ตอบข้อร้องเรียนนั้นๆ โดยมีข้อสั่งการเพ่ิมเติม ให้ ศอตช. เป็นกลไกในการตรวจสอบและกลั่นกรองรายงานผล
การตรวจสอบของส่วนราชการ รวมทั้งให้พิจารณาน ากระบวนการหรือแนวทางดังกล่าวสร้างให้เกิดความยั่งยืน 
   ดังนั้น ส านักงาน ป.ป.ท. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ศอตช. จึงเห็นควรก าหนดให้ 
ศปท. เป็นหน่วยงานประสานงานระดับกระทรวงในการตรวจสอบและรายงานผลการด าเนินงานของส่วน
ราชการตามมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557  
ซึ่งอาศัยอ านาจตามที่ก าหนดไว้ในอ านาจหน้าที่ของ ศปท. กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบให้เป็นกลไกการปฏิบัติหรือประสานการปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์อ านวยการต่อต้านการทุจริต
แห่งชาติ (ศอตช.) ต่อไป 
 

   
 
 
 
 
 



๓๗ 

แบบรายงานผลการตรวจสอบและรายงานผลการด าเนินงานของส่วนราชการตามมาตรา ๔๔  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 

ส่วนราชการ..................................................... 

 
ที ่

ระบุ  
(เลขที่ค าสั่ง/ชื่อ-นามสกุล/

พฤติการณ์)  

ผลการด าเนินงาน  
หมายเหตุ แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ 

ระบุวิธี/ผลสัมฤทธิ์ ระบุรายละเอียด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

หมายเหตุ :  ให้ส่วนราชการลงรายละเอียดข้อมูลจัดส่ง ศปท. กระทรวงที่ก ากับดูแลภายในวันที่ ๕ ของ ทุกเดือน
เพ่ือให้ ศปท. รวบรวม สรุปรายงานไปยัง ศอตช. ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือนและจัดส่งทาง 
E- Mail : monieva.pacc@gmail.com 

 

 

 

 

 

mailto:monieva.pacc@gmail.com


๓๘ 

  3.1.7 การก ากับติดตาม มติ-ข้อสั่งการของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.)  
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) เป็นกลไกขับเคลื่อนนโยบาย มติ  ข้อสั่งการ 
ของรัฐบาล ศูนย์อ านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) และคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ 
(คตช.) โดยมีคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริ ต ตามค าสั่ง
คณะกรรมการอ านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ที่ 6/๒559 ซ่ึงมีหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
(ศปท.) ทุกแห่งเป็นอนุกรรมการ ศปท. ระดับกระทรวง จึงมีอ านาจหน้าที่ในการก ากับ ติดตาม ให้หน่วยงาน
ภายใต้ก ากับด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามมติ ข้อสั่งการของ ศอตช. ในส่วนที่เกี่ยวข้องตามแบบรายงาน
การก ากับ ติดตามมต ิข้อสั่งการ  
 

แบบรายงานการก ากับ ติดตาม มติ – ข้อสั่งการของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) 
ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตภาครัฐ 

ศปท. กระทรวง ..................................................... 
 

 
 

ที ่
มติ – ข้อสั่งการ คตช.  

 

ผลการด าเนินการ 
 

หมายเหตุ มติ – ข้อสั่งการ ว/ด/ป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

หมายเหตุ :  ให้ ศปท. ระดับกระทรวง รวบรวมผลการด าเนินการของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายภายใต้ก ากับ
รายงานมายัง ส านักงาน ป.ป.ท. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ศอตช. ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือนและ
จัดส่งทาง E- Mail : monieva.pacc@gmail.com 

mailto:monieva.pacc@gmail.com


๓๙ 

๓.๒ งานด้านการคุ้มครองจริยธรรม 
  ๓.๒.๑ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในราชการพลเรือน ตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน และประมวลจริยธรรมอ่ืนๆ มีหลักการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในข้าราชการพลเรือน ดังนี้  

๑) ข้าราชการต้องยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระท าในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม 
๒) ข้าราชการต้องมีจิตส านึกที่ดีและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่ 

ด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
   ๓) ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าที่ และยึดถือประโยชน์
ส่วนรวมของประเทศชาติ เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน 
   ๔) ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่
และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
   ๕) ข้าราชการต้องเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา 

๖) ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม เป็นกลางทางการเมืองให้บริการ
แก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดีและไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 
   ๗) ข้าราชการต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่าง
เคร่งครัดและรวดเร็ว ไม่ถ่วงเวลาให้เนิ่นช้าและใช้ข้อมูลข่าวสารที่ได้มาจากการด าเนินงานเพ่ือการในหน้าที่
และให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันเหตุการณ ์และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
   ๘) ข้าราชการต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพและมาตรฐานแห่งวิชาชีพ
โดยเคร่งครัด 
   ๙) ข้าราชการต้องยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
   ๑๐) ข้าราชการต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการด ารงตน รักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์
ของราชการโดยรวม 

๓.๒.๒ กระบวนการด าเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
๑) ขั้นตอนการศึกษาวิเคราะห์ แบ่งการด าเนินการเป็น ๓ ส่วน ดังนี้  

(๑) ศึกษาวิเคราะห์และรวบรวมปัญหาการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนในก ากับของกระทรวง รวมถึงพฤติกรรมการท างานของบุคลากร 
ในองค์กรที่อาจจะมีการปฏิบัติงานไม่สอดคล้องเหมาะสมตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการพลเรือน  

(๒) ศึกษาและจัดท าข้อเสนอแนวทางวางมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและการเสริมสร้างวินัยข้าราชการ เพ่ือแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและ
พฤติการณ์การปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสมของบุคลากรในองค์กร 

(๓) จัดท าแผนด าเนินการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการเสริมสร้าง
วินัยข้าราชการของหน่วยงาน เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในการก าหนดแนวทางการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และเสริมสร้างวินัยข้าราชการ และการจัดท าข้อบังคับจรรยาข้าราชการของส่วนราชการ 
   ๒) ขั้นตอนการด าเนินการ แบ่งการด าเนินการเป็น ๓ ส่วน ดังนี้  
    (๑) ผลักดัน และประสาน ให้ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน 
ในก ากับของกระทรวง ทบทวนและจัดท าข้อบังคับจรรยาข้าราชการ 
    (๒) ให้ค าปรึกษา แนะน า แก่ส่วนราชการ และส่วนราชการในสังกัด 
เกี่ยวกับการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  



๔๐ 

    (๓) เสริมสร้างพัฒนาให้ข้าราชการมีวินัยและป้องกันมิให้ข้าราชการ 
กระท าผิดวินัย 
   ๓) ขั้นตอนการก ากับ ติดตาม และประเมินผล แบ่งการด าเนินการ เป็น ๓ ส่วน ดังนี้  
    (๑) ก ากับการขับเคลื่อนตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการ
เสริมสร้างวินัยข้าราชการในส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ในก ากับของกระทรวง 

(๒) ติดตาม ประเมินผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และการเสริมสร้างวินัยข้าราชการ 

(๓) จัดท ารายงานการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการเสริมสร้างวินัย 
ส่งให้กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

กระบวนการด าเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองจริยธรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 

ขั้นตอนการด าเนินการ 
๑. ผลักดัน และประสำน ให้ส่วน
รำชกำร และรัฐวิสำหกิจ องค์กำร
มหำชน ในก ำกับของกระทรวง 
ทบทวนและจัดท ำข้อบังคับจรรยำ
ข้ำรำชกำร 
๒. ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ แก่ส่วน
รำชกำร และส่วนรำชกำรในสังกัด 
เกี่ยวกับกำรขับเคลื่อนกำรส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม  
๓. เสริมสร้ำงพัฒนำให้ข้ำรำชกำร
มีวินัยและป้องกันมิให้ข้ำรำชกำร
กระท ำผิดวินัย 

ขั้นตอนการก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผล 
๑. ก ำกับกำรขับเคลื่อนตำมมำตรกำร
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และกำร
เสริมสร้ำงวินัยข้ำรำชกำรในส่วน
รำชกำร และรัฐวิสำหกิจ องค์กำร
มหำชน ในก ำกับของกระทรวง 
๒. ติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินกำร
ตำมมำตรกำรส่ ง เส ริ มคุณธรรม 
จริยธรรม และกำรเสริมสร้ำงวินัย
ข้ำรำชกำร 
๓. จัดท ำรำยงำนกำรส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และกำรเสริมสร้ำงวินัย  
ส่งให้กลุ่มงำนป้องกันและปรำบปรำม

ขั้นตอนการศึกษาวิเคราะห์ 
๑. ศึกษำวิเครำะห์และรวบรวม
ปัญหำกำรปฏิบัติตำมประมวล
จริยธรรมของส่วนรำชกำรและ
รัฐวิสำหกิจ องค์กำรมหำชนใน
ก ำกับของกระทรวง เพ่ือจัดท ำ
ข้อเสนอและแผน 
๒. จัดท ำข้อเสนอแนวทำงวำง
มำตรกำรในกำรส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และกำรเสริมสร้ำง
วินัยข้ำรำชกำร                              
๓. จัดท ำแผนด ำเนินกำรในกำร
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
กำรเสริมสร้ำงวินัยข้ำรำชกำร 

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 

 



๔๑ 

๓.๒.๓ กลไกและกระบวนการรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับจริยธรรม  
 
   
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การคุ้มครองจริยธรรม 
การทุจริตหรือ 

กระท าความผิดทางวินัย 

หัวหน้าส่วนราชการ 
พิจารณา 

ยุติเร่ือง ด าเนินการทางวินัย 

กลุ่มงานคุม้ครองจริยธรรมของกรม
ด าเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อ ๑๗(๒)  

กลุ่มงานป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

 

ผู้ร้องเรียน 

ข้อร้องเรียน 
 

กลุ่มงานคุม้ครองจริยธรรม 

หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม 
ของผู้ถูกร้องเรียน 

ด าเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง 

สั่งการตามมาตรการ 
ทางจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม

ข้าราชการพลเรือน ข้อ ๑๙  

ด าเนินการตามที่
กฎหมายก าหนดส าหรับ

กรณีนั้นๆ 



๔๒ 

แผนงานการเสริมสร้างให้ข้าราชการมีวินัย และป้องกันมิให้ข้าราชการกระท าผิดวินัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สร้ำงกลไกเพื่อป้องกันกำร
กระท ำหรือลดโอกำสในกำร
กระท ำผิด 
แนวทำงด ำเนินกำร 
- เสนอแนะผู้บังคับบัญชำ      
ให้ก ำหนดนโยบำยในกำร
สับเปลี่ยน หมุนเวียน
เจ้ำหน้ำท่ีท่ีอยู่ต ำแหน่งเสี่ยง
ต่อกำรกระท ำผิด 
- จัดช่องทำงร้องเรียนและ
ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชน
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทรำบ  

แผนงานเสริมสร้างให้ข้าราชการมีวินัยและป้องกันมิให้ข้าราชการกระท าผิดวินัย 

แผนงานด้านการเสริมสร้างพัฒนาให้มีวินัย แผนงานด้านการป้องกันการกระท าผิดวินัย 

การสร้างจิตส านึก 
ด้านการรักษาวินัย 

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ด้านการรักษาวินัย 

การสร้างคุณธรรม 
ด้านการรักษาวินัย 

การพัฒนาให้ความรู้เรื่อง
วินัยและการรักษาวินัย 

การสร้างกลไกป้องกัน           
การกระท าผิด 

การสร้างเครื่องมือ 
ป้องกันการกระท าผิด 

พัฒนำข้ำรำชกำรให้มีควำมรู้
เรื่องวินัยและกำรรักษำวินัย  
แนวทำงด ำเนินกำร 
- ให้ควำมรู้เรื่องวินัยและกำร
รักษำวินัย เพื่อให้เกิดควำมรู้
และควำมเข้ำใจในกำรน ำไป
ปฏิบัติได้อย่ำงถูกต้องโดยใช้
วิธีกำรต่ำงๆ เช่น กำรอบรม 
ประชุม สัมมนำแก่ข้ำรำชกำร
ทุกระดับ (ข้ำรำชกำรใหม่ 
ข้ำรำชกำรท่ัวไป และ
ข้ำรำชกำรระดับ
ผู้บังคับบัญชำ  
- ให้เรียนรู้ด้วยตนเอง โดย
จัดท ำสื่อต่ำงๆ และผ่ำน
ช่องทำงเผยแพร่ที่หลำกหลำย 

สร้ำงวัฒนธรรมด้ำนกำร
รักษำวินัยระดับองค์กร 
แนวทำงด ำเนินกำร 
- เสนอแนะให้น ำจรรยำ
ข้ำรำชกำรของหน่วยงำน
มำสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร 
โดยก ำหนดหัวข้อ/เรื่อง 
ควำมซ่ือสัตย์สุจริต 
รับผิดชอบ กำรตรง 
ต่อเวลำ  
- ก ำหนดวิธีกำรสร้ำง
วัฒนธรรมองค์กรเช่น กำร
สื่อสำรกับคนในองค์กร 
พร้อมท้ังก ำหนด
ผู้รับผิดชอบด ำเนินกำร  

เสริมสร้ำงแรงจูงใจให้ข้ำรำชกำร              
มีจิตส ำนึกกำรรักษำวินัย 
แนวทำงด ำเนินกำร 
- จัดท ำเครื่องเตือนสติ เช่น ค ำขวัญ 
ค ำพังเพย เพื่อกระตุ้นเตือน  
- สร้ำงสภำพแวดล้อมท่ีเหมำะสม 
เช่น สถำนท่ี หรือจัดกิจกรรมสร้ำง
คุณธรรมและจิตส ำนึก เช่น กิจกรรม
กำรศึกษำดูงำนหน่วยงำนต้นแบบ 
กิจกรรมสร้ำงควำมสำมัคคีในหมู่คณะ 
กิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์  
- จัดท ำกรณีตัวอย่ำงกำรกระท ำผิด
วินัยของข้ำรำชกำรเพื่อให้เกิด
จิตส ำนึกท่ีดีโดยใช้ส่ือต่ำงๆ เช่น  
วีดิทัศน์ บทควำม  
- ก ำหนดมำตรกำรบังคับและลงโทษ
ผู้กระท ำผิดอย่ำงจริงจัง 

สร้ำงผู้น ำในกำรรักษำวินัยจำก
ข้ำรำชกำรทุกระดับ เพื่อเป็น
แบบอย่ำงที่ดีให้ข้ำรำชกำรอื่น 
แนวทำงด ำเนินกำร 
- คัดเลือกข้ำรำชกำรท่ีมี 
ควำมประพฤติดี/กำร
ปฏิบัติงำนได้ตำมข้อก ำหนด
วินัยข้ำรำชกำรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
- ให้รำงวัล หรือยกย่องชมเชย  
- น ำไปประกอบกำรเลื่อน
ต ำแหน่ง แต่งตั้งให้ด ำรง
ต ำแหน่ง กำรประเมินควำมดี 
ควำมชอบ 

จัดท ำหรือจัดหำเครื่องมือท่ีเหมำะสม
ในกำรป้องกันกำรกระท ำผิด 
แนวทำงด ำเนินกำร 
- จัดท ำคู่มือหรือแนวทำงกำร
ปฏิบัติงำน เพื่อให้เจ้ำหน้ำท่ีปฏิบัติ 
ได้ถูกต้องและลดกำรกระท ำผิด            
เช่น คู่มือส ำหรับต ำแหน่งงำน               
ท่ีเสี่ยงต่อกำรกระท ำผิด  
- เสนอแนะผู้บังคับบัญชำก ำหนด  
เป็นนโยบำย และแนวทำงในกำร
ก ำกับดูแล สอดส่องควำมประพฤติ
ข้ำรำชกำร 
- จัดท ำหรือจัดหำองค์ควำมรู้และ 
สื่อต่ำงๆ ด้ำนกำรรักษำวินัย เพื่อ
เผยแพร่แก่ข้ำรำชกำร  

ตวัอย่ำง 



๔๓ 
 

๔. การจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานของ ศปท. ระดับกระทรวง  
 

(ตัวอย่าง) 
แบบรายงานสรุปผลการด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ระดับกระทรวง  

(รอบ ๖ เดือน / รอบ ๑๒ เดือน) 
 

แบ่งเป็น ๔ ส่วน โดยผลงานรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน เป็นผลงานสะสม ดังนี้ 
 

ส่วนที่ ๑ บทน า 
เพ่ือให้ทราบถึงการจัดโครงสร้างและอัตราก าลังของผู้ปฏิบัติงานภายใน ศปท. แผนปฏิบัติการประจ าปี

ของ ศปท. กรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ฯลฯ 
 

ส่วนที่ 2 การประเมินสถานการณ์การทุจริต 
เพ่ือให้ทราบสถานการณ์การทุจริตของหน่วยงาน (อันเป็นส่วนหนึ่งที่ได้มาจากผลการวิเคราะห์ข้อมูล

จากข้ันตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ (รายละเอียดสามารถดูได้จากขั้นตอน
การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ประกอบ 
 

ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงาน  
๓.๑ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  เพ่ือทราบผลการด าเนินงาน

ตามแผนงาน/โครงการ ด้านการป้องกันการทุจริตและเสริมสร้างการบริหารงานของหน่วยงานตามหลักธรร
มาภิบาล และการด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามมาตรา ๕๘/๒ แห่งพระราชบัญญัติ
มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ผลการ
ด าเนินงานการรายงานผลการติดตามมาตรการทางการบริหาร (ปกครอง/วินัย) ตรวจสอบ กลั่นกรอง รายงาน
ผลการตรวจสอบของส่วนราชการตามมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ รายงานผลการก ากับ ติดตาม มติ-ข้อสั่งการของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ 
(คตช.) ที่เก่ียวข้อง และงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ ศปท. ได้ด าเนินการ 

๓.๒ ด้านการคุ้มครองจริยธรรม เพ่ือให้ทราบผลการด าเนินงานติดตามคุ้มครองจริยธรรมใน
หน่วยงาน 

๓.๓ ภารกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 ให้กรอกผลการด าเนินงานในส่วนที่ 3 ตามแบบรายงานสรุปผลฯ 
 

ส่วนที่ ๔ บทสรุป/ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปรับปรุง 
เพ่ือทราบผลการด าเนินงานในภาพรวมของ ศปท. ระดับกระทรวง ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 

และข้อเสนอแนะเพ่ือให้เกิดการปรับปรุงการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน 
ทั้งนี้ สามารถปรับการรายงานผลการด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ได้ตาม

ความเหมาะสม 
 

ส่วนที่ ๕ ภาคผนวก 
 ได้แก่ประเภท/จ านวนหน่วยงาน ในขอบเขตความรับผิดชอบของ ศปท. กระทรวง (ตามแบบรายงาน) 

 
 



๔๔ 
 

แบบรายงานสรุปผลการด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ระดับกระทรวง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .... 
ศปท..........................................................................................  

 
 

 

งาน/กิจกรรม/โครงการ 

 

ตัวชี้วัด 

 

เป้าหมาย 

 

ผลการด าเนินงานผลลัพธ์/
ผลสัมฤทธิ์ 

 

งบประมาณ (ถ้ามี) 

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 

หมายเหตุ 
สร้างจิตส านึกและ

ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

สร้างกลไกการ
ป้องกันการ

ทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภาพใน
การป้องกันการ

ทุจริต 

งบ 
บูรณาการ 

งบ
หน่วยงาน 

ผล
เบิกจ่าย 

งานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทจุริตและ
ประพฤติมชิอบ 

          

           
           
           
งานด้านคุ้มครองจริยธรรม 
 

          

           
           
           
งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง           
           
           
           

ปัญหา/อปุสรรค/ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ผู้รายงาน............................................ต าแหน่ง...................................................เบอร์ติดต่อ... ................................... email……………………………... วนัที่..................................

          รอบ ๖ เดือน 

          รอบ 12 เดือน 

๔4 



๔๕ 
 

ค าอธิบายแบบรายงานสรุปผลการด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  

หัวข้อรายงาน ค าอธิบาย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .... ระบุปีงบประมาณที่รายงานผลการด าเนินงาน  
หน่วยงาน ระบุช่ือ ศปท.ที่รายงาน 
งาน/กิจกรรม/โครงการ ช่ือ งาน/กิจกรรม/โครงการ ที่หน่วยงานด าเนินการ 
    งานด้านการป้องกันและ 
    ปราบปรามการทุจริตและ 
    ประพฤติมิชอบ                                        

ช่ือ งาน/กิจกรรม/โครงการ ที่หน่วยงานด าเนินการงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิิชอบ รวมทั้งการก ากบัติดตาม มติ ข้อสั่งการ 
ของ ศอตช./คตช./ครม. 

    งานด้านคุ้มครองจริยธรรม ช่ือ งาน/กิจกรรม/โครงการ ที่หน่วยงานด าเนินการงานด้านคุ้มครองจริยธรรม 
    อื่น ๆ  ช่ือ งาน/กิจกรรม/โครงการ ที่หน่วยงานด าเนินการนอกเหนือจากงานด้านการป้องกันการทุจริต  งานด้านคุ้มครองจริยธรรม และงานด้านปราบปรามการทุจรติ 
ตัวชี้วัด ระบุช่ือตัวช้ีวัดของ งาน/กิจกรรม/โครงการ ที่หน่วยงานด าเนินการ (ถ้ามี) 
เป้าหมาย ระบุเป้าหมายของ งาน/กิจกรรม/โครงการ ที่หน่วยงานด าเนินการ (ถ้ามี) 
 

ผลการด าเนินงาน แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์การด าเนินงานของ งาน/กิจกรรม/โครงการ ที่หน่วยงานด าเนินการ เช่น ระบุวัน/เดือน/ปี เวลา สถานท่ี จ านวนผู้เข้าร่วม ผลทีไ่ดร้ับ
จากการด าเนินงานจัดงาน/กิจกรรม/โครงการ ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่อย่างไร และมผีลสัมฤทธิ์อย่างไร 

งบประมาณ (ถ้ามี) งบประมาณที่หน่วยงานได้รับจดัสรรและผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ งาน/กิจกรรม/โครงการ (ถ้ามี) 
     งบบูรณาการ งบประมาณบูรณาการที่ไดร้ับจัดสรรให้ด าเนินการ งาน/กิจกรรม/โครงการ (ถ้ามี) 
     งบหน่วยงาน งบประมาณหน่วยงานท่ีได้รับจดัสรรให้ด าเนินการ งาน/กิจกรรม/โครงการ (ถ้ามี) 
     ผลเบิกจ่าย ผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ด าเนนิการ งาน/กิจกรรม/โครงการ (ถ้ามี) 
หมายเหตุ ระบุค าอธิบาย ข้อความ หรือข้อมลูเพิ่มเติม (ถ้ามี) 
ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ ระบุปัจจยัที่เป็น ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ ต่อการด าเนินการของ งาน/กิจกรรม/โครงการ (ถ้ามี) 
ผู้รายงาน ระบุช่ือผู้รายงาน ที่รับผดิชอบจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้นการทุจริต 
โทรศัพท์ ระบุเบอร์โทรศัพท์ของผู้รายงาน 
โทรสาร ระบุเบอร์โทรสารของผูร้ายงาน  
E-mail ระบุ E-mail ของผู้รายงานหรือหน่วยงาน 
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน ระบุวัน/เดือน/ปี ท่ีรายงาน 

 

๔5 



๔๖ 

แบบรายงาน 
ข้อมูลหน่วยงานในขอบเขตความรับผิดชอบของ ศปท. 

กระทรวง.................................................... 

    ที ่ ประเภทหน่วยงาน จ านวน หมายเหตุ 
1 หน่วยงานระดับกรม     
2 หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค     
3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
  3.1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด     
  3.2 เทศบาล     
       (1) เทศบาลนคร     
       (2) เทศบาลเมือง     
       (3) เทศบาลต าบล     
  3.3 องค์การบริหารส่วนต าบล     
  3.4 กรุงเทพมหานคร     
  3.5 เมืองพัทยา     
4 รัฐวิสาหกิจ     
5 องค์การมหาชน     
6 หน่วยงานภายใต้ก ากับ หน่วยงานที่มี พ.ร.บ. เฉพาะ และหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน     
  รวม     

 
 



๔๗ 

การรายงานผล 
1. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา (ศปท.จ.นม.) ต้องด าเนินการประมวลผลการด าเนินงานของส่วนราชการระดับจังหวัด

และ  หน่วยงานในก ากับ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบท าการสรุปผลในภาพรวมของ ศปท. ระดับจังหวัด   
  ๒.  ห้วงเวลาการรายงาน 

     ๒.๑  รายงานรอบ ๖ เดือน ให้จัดส่งรายงานในเดือนเมษายนของปีงบประมาณนั้นๆ  
          ๒.๒  รายงานรอบ ๑๒ เดือน ให้จัดส่งภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณถัดไป 
  * การรายงาน เป็นลักษณะการสะสมผลงาน 

 ๓. ให้รายงานไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา พร้องส่ง file ทาง E-mail : Hr.nakhonratchasima@gmail.com 
ภายในวันที่ก าหนด ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา (ศปท.จ.นม.)  จะรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
จังหวัดนครราชสีมา (ศปท.จ.นม.) ต่อกระทรวงมหาดไทยต่อไป ทั้งนี้ แบบรายงาน สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 



๔๘ 
 

๕. ช่องทางการติดต่อประสานงานข้อมูล 
 

๑. ผู้ประสานงาน 
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา (ศปท.จ.นม.) 
 

๒. ช่องทางการรายงานผล 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา (ศปท.จ.นม.)  
ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 2 ถนนมหาดไทย ต าบลในเมือง  
อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 

 
๓. เบอร์โทรศัพท์ / โทรสาร 

  โทรศัพท์ 04 4243 080 
  โทรสาร 04 4243 080 
 

๔. E-mail 
  E–mail: Hr.nakhonratchasima@gmail.com 
  

๕. Website 
https://www2.nakhonratchasima.go.th 

https://www2.nakhonratchasima.go.th/complain/showList?cid=2 
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๔๙ 

 
ส่วนที่ ๓ 

ค าสั่งท่ีเกี่ยวข้องกับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๐ 

 
 
 

 
 
 

ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๖๙ /๒๕๕๗ 
เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 

 
 
 
 
 
 
 



๕๑ 
 

             

 
 
 

 
ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๑๒๗ /๒๕๕๗ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ 

 
 
 
 
 
 
 



๕๒ 
 

๕2 

 
 
 
 
 

ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๑๔/๒๕๕๘ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตามองค์ประกอบคณะกรรมการต่อต้าน

การทุจริตแห่งชาติ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๕๓ 
 

            ๕3
  

 
 
 
 

ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 6/๒๕59 
เรื่อง แก้ไขบุคคลตามองค์ประกอบคณะกรรมการต่อต้านการ

ทุจริตแห่งชาติ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๔ 

 
 
 
 
 

ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ท่ี ๒๒๖/๒๕๕๗  
เรื่อง จัดต้ังศูนย์อ านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๕๕ 

            55 

 
 
 
 
 
 

ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ท่ี ๕๗/๒๕๕๘ 
เรื่อง แก้ไขและเพิม่เติมองค์ประกอบคณะกรรมการอ านวยการต่อต้าน

การทุจริตแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๖ 

 
 
 
 
 

ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ท่ี 285/๒๕๕9  
เรื่อง เพิ่มเติมองค์ประกอบในคณะกรรมการอ านวยการต่อต้านการ

ทุจริตแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๗ 

 
 
 
 
 

ค าสั่งคณะกรรมการอ านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ท่ี ๖/๒๕๕๙ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินงานของ

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
 

 
 

 

 

 

 

  


