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1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือให้หน่วยงานมีการจัดคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ที่แสดงถึง

รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนงานต่างๆ ของหน่วยงาน และสร้างมาตรฐาน
การปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ได้มาตรฐาน
เป็นไปตามเป้าหมาย ได้ผลผลิตหรือการบริการที่มีคุณภาพ และบรรลุข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนงาน 

1.2 เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงวิธีการท างานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาให้ เกิด
การท างานเป็นทีม และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับ
บุคคลภายนอก หรือผู้ใช้บริการ ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนงานที่มีอยู่เพ่ือขอการรับบริการ
ที่ตรงกับความต้องการ 

1.3 เพ่ือแสดงถึงขั้นตอนการด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตในการติดตามเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม 

1.4 เพ่ือใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงคมนาคม  ให้มี
มาตรฐานและถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน 

1.5 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงคมนาคม ทราบกระบวนงานเพ่ือ
น าไปปรับปรุงพัฒนาระบบให้มีความรวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 

 

2. ขอบเขต 
2.1 คู่มือการปฏิบัตินี้ครอบคลุมขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบตรวจสอบ

และจ าแนกเรื่อง ซึ่ง ศปท. ท าหน้าที่หลักในการประสานและติดตามเรื่องร้องเรียนเฉพาะกรณีการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม โดยจะไม่ด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนเอง ทั้งนี้ 
ศปท. จะด าเนินการติดตามเรื่องร้องเรียนอย่างต่อเนื่องจนได้ข้อยุติ ตลอดจนรวบรวมปัญหา ข้อเสนอแนะและ
จัดท ารายงานผล  

2.2 การร้องเรียน แบ่งได้ 3 กรณี ดังนี้ กรณีท่ี 1 เรื่องร้องเรียนมาท่ีกองกลาง สปค.จ่ายงาน กรณีท่ี 2 
ส่งมาทีศู่นย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตโดยตรง กรณีท่ี 3 ส่งหน่วยงานที่ถูกร้องเรียนโดยตรง 

 

3. ค ำจ ำกัดควำม 
เรื่องร้องเรียน หมายถึง เรื่องที่ผู้ร้องเรียนพบเห็นหรือได้รับความเดือนร้อนหรือเสียหายจากการ

กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม เช่น การเรียกหรือ
การรับสินบน การใช้อ านาจหน้าที่เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ เป็นต้น 

 ผู้ร้องเรียน หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือผู้พบเห็นการกระท าทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ด าเนินการร้องเรียนได ้

 หน่วยงำนรับเรื่องร้องเรียน หมายถึง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) กระทรวงคมนาคม 
 

คู่มือกำรปฏิบัตงิำน 

กระบวนงำน กำรจัดกำรติดตำมข้อร้องเรียนกำรทุจริต ศูนย์ปฏิบัตกิำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
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4. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
 การจัดการติดตามข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงคมนาคม 

4.1 ปลัดกระทรวงคมนาคม/รองปลัดกระทรวงคมนาคม (ด้านอ านวยการ)/หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริตเป็นผู้รับทราบการรายงานผลการติดตามข้อร้องเรียนการทุจริต 

4.2 ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองรายละเอียดของข้อร้องเรียนการทุจริต          
4.3 รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตมีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองรายละเอียดของข้อ

ร้องเรียนการทุจริตเบื้องต้น 

4.4 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ/ช านาญการมีหน้าที่รับเรื่องและจัดท ารายงานติดตามผล
การด าเนินการข้อร้องเรียนการทุจริต และรายงานส านักงาน ป.ป.ท. ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน 

4.5 หน่วยงานในสังกัดมีหน้าที่รายงานผลการด าเนินงานและความคืบหน้าการด าเนินงานต่อข้อ
ร้องเรียนการทุจริตให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน  
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5.  (Work Flow) กระบวนงำน 
ชื่อกระบวนกำร : การจัดการติดตามข้อร้องเรียนการทุจริต ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
ข้อก ำหนดที่ส ำคัญ : การจัดการข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตเป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
ตัวช้ีวัด : ระดับความส าเร็จของการจัดการข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต 

ขั้นตอนกำรท ำงำน 
(Work Flow) 

ผังงำน 
(Flow Chart) 

ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

ผู้ร้องส่งเร่ืองร้องเรียนการทุจริตตามช่องทางต่างๆ   
 
 

 
5 นาท ี

นักวิเคราะห์
นโยบายและ
แผน ศปท. 

       ศปท. ตรวจสอบและจ าแนกเรื่องร้องเรียน
น าเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากพบว่าเร่ืองเกี่ยวกับ
บุคลากรของส่วนราชการในสังกัดให้ส่งเรื่องไปที่กอง
บริหารทรัพยากรบุคคล 
ถ้าในกรณีเรื่องเกี่ยวกับบุคลากรของหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจในสังกัดให้ส่งเรื่องไปที่กองตรวจราชการ 

 
 
   

 
 

2 วัน 

นักวิเคราะห์
นโยบายและ
แผน ศปท. 

       กองบริหารทรัพยากรบุคคลและกองตรวจ
ราชการ ตรวจสอบและส่งเรื่องให้หน่วยงานที่ถูก
ร้องเรียน 

 
 
 

 
3 วัน 

นักวิเคราะห์
นโยบายและ
แผน ศปท. 

      ศปท. ติดตามความก้าวหน้ากับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องโดยมีก าหนดระยะเวลา ภายในวันที่ 5 ของ
ทุกเดือน จนได้ข้อยุติ โดยการประสานเบื้องต้นให้ส่ง
ภายในวันที่ก าหนด 

 
 
 
 
 

 
 

ทุกวันที่ 1 ของเดือน 

นักวิเคราะห์
นโยบายและ
แผน ศปท. 

     หน่วยงานที่ถูกร้องเรียนรายงานตามขั้นตอนปกติ
และสรุปรายงานส่ง ศปท. ทุกวันที่ 5 ของเดือนจนได้
ข้อยุติ และแจ้งผลการจัดการเรื่องร้องเรียนไปยังผู้
ร้องเรียน พร้อมทั้งส าเนาให้ ศปท. ทราบ 

 
 
 
 
         

- ทุกวันที่ 5 ของเดือน 
- กรณีเรื่องที่ก าหนด
ระยะเวลาติดตามเมื่อ
ครบก าหนด ทุก 7 วัน 

หน่วยงานที่ถกู
ร้องเรียน 

    ศปท. ด าเนินการวิเคราะห์สรุปผลการด าเนินการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและผลความคืบหน้าใน
ภาพรวมของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคม 

- กรณี หากพบข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือมีข้อสงสัย
แจ้งหน่วยงานที่ถูกร้องเรียนเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม 

- กรณี ข้อมูลครบถ้วน ศปท. ด าเนินการสรุปเสนอ
รายงานต่อไป 
ศปท. ด าเนินการเสนอรายงานผู้บริหารภายใน
วันที่ 10 ของทุกเดือน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3 - 5 วัน 

นักวิเคราะห์
นโยบายและ
แผน ศปท. 

    ศปท. จัดท ารายงานเสนอส านักงาน ป.ป.ท. ผ่าน
ระบบที่ก าหนด ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน 

 
 

 
 

 
 

 
ภายในวันที่ 10 ของ

ทุกเดือน 

นักวิเคราะห์
นโยบายและ
แผน ศปท. 

 

ศปท. รับเร่ืองร้องเรียน 

 

 

ตรวจสอบและจ าแนกเร่ืองร้องเรียน 

 

ติดตามความก้าวหนา้การด าเนินการที่
เกี่ยวขอ้งกับเร่ืองร้องเรียน 

 

หน่วยงานที่ได้รับเรื่องร้องเรียนสรุป
รายงานแจ้งให้กบั ศปท. 

ศปท. จดัท ำรำยงำนเสนอ

ส ำนกังำน ป.ป.ท. 

 

 

ศปท. วิเคราะห์สรุปผลเรื่องร้องเรียนใน
ภาพรวมของ คค. เสนอผู้บริหาร 

 

ส่งเร่ืองร้องเรียนให้หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้งพิจารณา 
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6. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
การด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ส่งเรื่องร้องเรียนไป

ยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และติดตามผลอย่างต่อเนื่องจนได้ข้อยุติ โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
(1)  ศปท. รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตตามช่องทางต่างๆ 
(2) ศปท. ตรวจสอบและจ าแนกเรื่องร้องเรียนว่าเกี่ยวข้องกับหน่วยงานใดและด าเนินการจัดท า

หนังสือเสนอ หากพบว่า 
- เรื่องเก่ียวกับบุคลากรของส่วนราชการในสังกัดให้ส่งเรื่องไปที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
- เรื่องเก่ียวกับบุคลากรของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดให้ส่งเรื่องไปที่กองตรวจราชการ 

(3) กองบริหารทรัพยากรบุคคลและกองตรวจราชการ ตรวจสอบและส่งเรื่องให้หน่วยงานที่ถูก
ร้องเรียน  

(4) หน่วยงานที่ถูกร้องเรียนพิจารณาข้อร้องเรียน โดยต้องด าเนินการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมทั้ง
รายงานความคืบหน้าการด าเนินการต่อข้อร้องเรียนดังกล่าวให้ ศปท. ทราบเป็นระยะตามท่ีก าหนด 

(5) ศปท. ติดตามเรื่องร้องเรียนอย่างต่อเนื่องจนได้ข้อยุติ โดยติดตามทุกวันที่ 5 ของเดือน 
- กรณีเรื่องปกติท่ัวไป ติดตามเรื่องภายใน 60 วันท าการและทุกๆ 30 วัน 
- กรณีเรื่องด่วนหรือส าคัญติดตามเรื่องภายใน 30 วันท าการและทุกๆ 15 วัน 
- กรณีเรื่องที่มีก าหนดระยะเวลา ติดตามเม่ือครบก าหนดเวลาและติดตามทุก 7 วัน 

(6) หน่วยงานที่ถูกร้องเรียนรายงานความคืบหน้าการด าเนินการต่อข้อร้องเรียนดังกล่าวให้ 
ศปท. ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน  

(7) หน่วยงานที่ถูกร้องเรียนแจ้งผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียน พร้อมทั้งส าเนาให้ 
ศปท. ทราบ 

(8) ศปท. ด าเนินการวิเคราะห์สรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและผลความ
คืบหน้าในภาพรวมของกระทรวงคมนาคม 

- กรณี หากพบข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือมีข้อสงสัยแจ้งหน่วยงานที่ถูกร้องเรียนเพ่ือขอข้อมูล
เพ่ิมเติม 

- กรณี ข้อมูลครบถ้วน ให้ด าเนินการสรุปเสนอรายงานผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 
(9)  ศปท. ด าเนินการเสนอรายงานผู้บริหารภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน และรายงานให้

ส านักงาน ป.ป.ท. ในฐานะเลขานุการ ด าเนินการสรุปในภาพรวมของประเทศรายงานส่งให้คณะกรรมการ
ต่อต้านการทุจริตแห่งชาติทราบและรายงานคณะรัฐมนตรี 
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7. มำตรฐำนคุณภำพงำน 
 

ล ำดับ ผังงำน 
(Flow Chart) 

ระยะเวลำ รำยละเอียดงำน มำตรฐำน
คุณภำพงำน 

ผู้รับผิดชอบ 

1.   
 
 

 
5 นาท ี

ผู้ร้องส่งเรื่องร้องเรียนการทุจริตตามช่องทาง
ต่างๆ 

ลงทะเบียนรับ
ด้วยความ
รวดเร็ว 

นักวเิคราะห์
นโยบายและ
แผน ศปท. 

2.  
 
   

 
 

2 วัน 

       ศปท. ตรวจสอบและจ าแนกเรื่ อ ง
ร้องเรียนน าเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หาก
พบว่าเรื่องเกี่ยวกับบุคลากรของส่วนราชการ
ในสังกัดให้ส่งเรื่องไปที่กองบริหารทรัพยากร
บุคคล 
ถ้ า ในกรณี เ รื่ อ ง เ กี่ ย ว กั บบุ คล าก ร ขอ ง
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดให้ส่งเรื่องไปที่
กองตรวจราชการ 

ด าเนนิการ
ภายในเวลาที่
ก าหนด 

นักวเิคราะห์
นโยบายและ
แผน ศปท. 

3.  
 
 

 
3 วัน 

       กองบริหารทรัพยากรบุคคลและกอง
ตรวจราชการ ตรวจสอบและส่งเรื่องใ ห้
หน่วยงานที่ถูกร้องเรียน 

ด าเนนิการ
ภายในเวลาที่
ก าหนด 

นักวเิคราะห์
นโยบายและ
แผน ศปท. 

4.  
 
 
 
 

 
 

ทุกวันที่ 1 ของเดือน 

      ศ ป ท .  ติ ด ต า ม ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า กั บ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีก าหนดระยะเวลา 
ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน จนได้ข้อยุติ โดย
การประสานเบื้องต้นให้ส่งภายในวันที่ก าหนด 

ด าเนนิการ
ภายในเวลาที่
ก าหนด 

นักวเิคราะห์
นโยบายและ
แผน ศปท. 

5.  
 
 
 
         

- ทุกวันที่ 5 ของเดือน 
- กรณีเรื่องที่ก าหนด
ระยะเวลาติดตามเมื่อ
ครบก าหนด ทุก 7 วัน 

     หน่วยงานที่ ถูกร้องเรียนรายงานตาม
ข้ันตอนปกติและสรุปรายงานส่ง ศปท. ทุก
วันที่ 5 ของเดือนจนได้ข้อยุติ และแจ้งผลการ
จัดการเรื่องร้องเรียนไปยังผู้ร้องเรียน พร้อม
ทั้งส าเนาให้ ศปท. ทราบ 

ด าเนนิการ
ภายในเวลาที่
ก าหนดและ
ข้อมูลถูกตอ้ง 

หน่วยงานทีถู่ก
ร้องเรียน 

6.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3 - 5 วัน 

    ศปท. ด าเนินการวิเคราะห์สรุปผลการ
ด าเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและผล
ความคืบหน้าในภาพรวมของส่วนราชการใน
สังกัดกระทรวงคมนาคม 

- กรณี หากพบข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือมี
ข้อสงสัยแจ้งหน่วยงานที่ถูกร้องเรียน
เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม 

- กรณี ข้อมูลครบถ้วน ศปท. ด าเนินการ
สรุปเสนอรายงานต่อไป 
ศปท. ด าเนินการเสนอรายงานผู้บริหาร
ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน 

วิเคราะห์ได้
อย่างถูกตอ้ง
และครบถว้น
ภายในเวลาที่
ก าหนด 

นักวเิคราะห์
นโยบายและ
แผน ศปท. 

7.  
 

 
ภายในวันที่ 10 ของ

ทุกเดือน 

    ศปท. จัดท ารายงานเสนอส านักงาน 
ป.ป.ท. ผ่านระบบที่ก าหนด ภายในวันที่ 10 
ของทุกเดือน 

 
 

 
 

จัดท ารายงาน
ให้ถูกต้อง
ครบถ้วน
ภายในเวลาที่
ก าหนด 

นักวิเคราะห์
นโยบายและ
แผน ศปท. 

 

 
 
 

ศปท. รับเร่ืองร้องเรียน 

 

ตรวจสอบและจ าแนกเร่ืองร้องเรียน 

 

ติดตามความก้าวหนา้การด าเนินการที่
เกี่ยวขอ้งกับเร่ืองร้องเรียน 

 

หน่วยงานที่ได้รับเรื่องร้องเรียนสรุป
รายงานแจ้งให้กบั ศปท. 

ศปท. จดัท ำรำยงำนเสนอ

ส ำนกังำน ป.ป.ท. 

 

 

ส่งเร่ืองร้องเรียนให้หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้งพิจารณา 

 

ศปท. วิเคราะห์สรุปผลเรื่องร้องเรียนใน
ภาพรวมของส่วนราชการในสังกัด คค. 

เสนอผู้บริหาร 
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8. ระบบติดตำมและประเมินผล 
ในการติดตามเรื่องร้องเรียนการทุจริต ศปท. จะด าเนินการประสานงานเบื้องต้นกับหน่วยงาน                

ที่ถูกร้องเรียนให้ด าเนินการรายงานความคืบหน้าหรือผลข้อยุติ ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน และมีการเก็บ
รวบรวมการรายงานเรื่องร้องเรียนเป็นประจ าทุกเดือน เพ่ือจัดท าแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการจัดการ
ข้อร้องเรียนการทุจริตฯ ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 

 

9. เอกสำรอ้ำงอิง 
- คู่มือแนวทางการด าเนินงาน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  
- มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 
- หนังสือส านักงาน ป.ป.ท. ที่ ปป 0012/ว 1705 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2561 เรื่อง มาตรการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
- มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 เรื่อง การรับรายงานผลการด าเนินการกรณีเจ้าหน้าที่

ของรัฐกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
 

10.  แบบฟอร์มที่ใช้ 
- แบบรายงานผลการด าเนินการกรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
- แบบสรุปรายงานผลการด าเนินการกรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
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ระดับตัวช้ีวัด 

ระดับท่ี 1  ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานต่อข้อร้องเรียนฯ 

ระดับท่ี 2  รับเรื่องร้องเรียนใหม่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมฯ และรวบรวมเรื่องร้องเรียน 

ระดับท่ี 3  วิเคราะห์สรุปผลเรื่องร้องเรียนในภาพรวม และจัดท ารายงานความคืบหน้าต่อข้อร้องเรียน 

ระดับท่ี 4  รายงานเสนอผู้บริหาร 

ระดับท่ี 5  รายงานความคืบหน้าต่อข้อร้องเรียนให้ส านักงาน ป.ป.ท. ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน 
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รำยชื่อผู้จัดท ำ 

ศูนย์ปฏิบตัิกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 

 

1. นางจิตติรัตน์ เอี่ยมสกุล    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
2. นางภัทราวดี จันทร์เหล่าหลวง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
3. นายพงษ์พันธ์ มูลมงคล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
4. พ.จ.อ.พัฒนะพงศ์ นภาโชติ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
5. นางสาวภูริการนต์ สองสี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
6. นางสาวขวัญกมล จิรโสภณ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
7. นางสาวศิริพร เจริญค้า  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
8. นางสาวจุฬาลักษณ์ ขัดขจร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
9. นางสาวธิมาพร สินธวาชีวะ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
10. นายเอกภาณุ ชุมประเสริฐ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 



 

 

 

 

 

 

1 เอกสารอ้างอิง 

 

 



 

 

 

 

 

คู่มือ 

แนวทางการด าเนินงานของ 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
 

 

 

 

 

 



 
 

คูม่อื 

แนวทางการด าเนนิงานของ 

ศนูยป์ฏบิตักิารตอ่ตา้นการทจุรติ (ศปท.) 

 

  

 

 

 



 
 

 

 

สารบัญ 

     

  หน้า 

1. ท่ีมาของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  1 

2. อ านาจหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  3 

3. โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  4 

4. แนวทางการด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  7 

5. แบบรายงานและปฏิทินการด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)  23 

6. กรณีตัวอย่างการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555 - 2558)  

ของกระทรวงคมนาคม ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมธรรมาภิบาล  25 

7. กรณีตัวอย่างการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555 - 2558)  

ของกระทรวงพลังงาน ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมธรรมาภิบาล  35  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

คู่มือแนวทางการด าเนินงานของ 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) 
 

1.  ที่มา 

1.1  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 78 (4) ระบุว่า 

 รัฐต้องพัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการท างาน เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดิน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็น
แนวทางในการปฏิบัติราชการ และมาตรา 78 (5) ระบุว่า รัฐต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐ
อย่างอ่ืน เพ่ือให้การจัดท าและการให้บริการสาธารณะเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส  
และตรวจสอบได้  

1.2  ค าแถลงนโยบายรัฐบาลของนายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) เมื่อวันที่  
23สิงหาคม 2554 ได้ก าหนดให้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
อย่างจริงจัง เป็นนโยบายเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการในปีแรก  

1.3 แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 – 2558 (รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรี) รัฐบาลได้ก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด กลยุทธ์ และวิธีการด าเนินการที่ส าคัญ ส าหรับ
นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง โดยยึดหลักความ
โปร่งใสและมีธรรมาภิบาลที่เป็นสากลเพ่ือให้การใช้ทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อประเทศโดยรวมอย่างแท้จริง  

1.4 นายกรัฐมนตรีในการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและ
แผนการบริหารราชการแผ่นดินเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีประจ าส านัก
นายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธ ารง บุญทรงไพศาล) รับผิดชอบในการรณรงค์สร้างความตื่นตัวเกี่ยวกับการ
ต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน และมอบหมายให้ส านักงาน ก.พ.ร. รับผิดชอบในการพัฒนาระบบราชการไทย
ให้เกิดความโปร่งใส เพ่ือให้ภาพลักษณ์การคอรัปชันของประเทศดีขึ้นและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินต่อไป 

1.5 รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธ ารง บุญทรงไพศาล) และส านักงาน 
ก.พ.ร. ได้ประชุมคณะท างานเพ่ือบูรณาการเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ อันประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
ยุติธรรม โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และส านักงาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน โดยได้เสนอแนะยุทธศาสตร์และแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริต
คอรัปชัน อันจะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและยกระดับการต่อต้านคอรัปชันของประเทศไทยให้อยู่ในระดับ
มาตรฐานสากล ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความเชื่อมั่นศรัทธาในการบริหารราชการแผ่นดิน  
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1.6 นายกรัฐมนตรีในการประชุมเชิงปฏิบัติการเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 เห็นชอบยุทธศาสตร์ 
แนวทาง และแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชันตามที่เสนอ โดยเฉพาะการ
ร่วมกันปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาหน่วยงานของตนเองให้มีความโปร่งใส ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

 

 

 (1) ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน 

ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน เป็นผลมาจากการศึกษา
รวบรวมแนวทางในการด าเนินการของต่างประเทศซึ่งเป็นแนวทางที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล 
(International Best Practices) ได้แก่ Organisation for Economic Co-operation and 
Development (OECD), United Nations (UN) และ G20 Anti – Corruption Working Group และ
น ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับมาตรการและการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย
ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตลอดจน การด าเนินงานของภาคเอกชนและกลุ่ม
เครือข่าย ทั้งนี้ เพื่อบูรณาการก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่สามารถด าเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม 
และเป็นการยกระดับให้สามารถเทียบเคียงมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลได้ โดยมี
วัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1) ยกระดับการต่อต้านคอร์รัปชันของประเทศไทยให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล 

2) สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีและความเชื่อมั่นศรัทธาในการบริหารราชการแผ่นดิน 
 

 (2) แผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน 

เพ่ือให้ยุทธศาสตร์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชันมีจุดเน้นในการด าเนินการและสามารถ
ได้รับการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีความชัดเจน จึงได้มีการจัดล าดับความส าคัญ
และก าหนดแผนงานเชิงรุกของรัฐบาล (Government Anti-Corruption Quick Win Program) ขึ้น 
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เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนและบังเกิดผลส าเร็จได้อย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้นก่อน แล้วจึงจะขยายผล
เพ่ือด าเนินการครอบคลุมตามยุทธศาสตร์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชันในภาพรวมทั้งหมดต่อไป 

แผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชันจึงเป็นการด าเนินการใน
ระยะแรกที่คาดว่าจะก่อให้เกิดผลส าเร็จเร็วและก่อให้เกิดผลต่อเนื่องในระยะต่อไป โดยมุ่งเน้นการ
ด าเนินงานภายใต้ 4 แนวทาง และแนวทางที่ 2 คือ การพัฒนาองค์การ โดยมีการด าเนินงานโดยการ
จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน เป็นการจัดตั้งกลไกเพ่ือท าหน้าที่ในการบูรณาการและ
ขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชัน โดยมีสถานะเป็นส่วนราชการตามนัย 
มาตรา 31 วรรคสอง แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม รายงานขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ รวมทั้งท างานเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกับส านักงานป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

1.7) คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 ได้มีมติ รับทราบ
ยุทธศาสตร์และแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชันตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ 
ซึ่งรวมถึงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน โดยมีสถานะเป็นส่วนราชการตามนัยมาตรา 
31 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
รายงานขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ 

 

2. อ านาจหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
ก าหนดให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

1) เสนอแนะแก่ปลัดกระทรวง/เลขาธิการ/ผู้อ านวยการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม
ทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ รวมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต มาตรการป้องกันและปราบปรามทุจริตภาครัฐและนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องเสนอต่อ
ปลัดกระทรวง/เลขาธิการ/ผู้อ านวยการ 

2) ประสานงาน เร่งรัดและก ากับให้ส่วนราชการในสังกัดด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ  

3) รับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ในส่วนราชการและส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

4) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

5) ประสานงาน เร่งรัด และติดตามเกี่ยวกับการด าเนินการตาม 3) และ 4) และร่วมมือในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

6) ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของส่วนราชการและการคุ้มครองจริยธรรม เสนอต่อปลัดกระทรวง/เลขาธิการ/ผู้ อ านวยการ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
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3. โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  
การจัดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เป็น 2 กรณ ีคือ 

 

3.1 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรณีส านักงานปลัด
ส านักนายกรัฐมนตรี และส านักงานปลัดกระทรวง 
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3.2 โครงสร้างการการแบ่งส่วนราชการของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรณีส่วนราชการที่อยู่
ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี และส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 
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3.3  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต อาจแบ่งโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 2  
กลุ่มงาน ดังนี้ 
 
 
 

 
 
 
 
 
กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

                                                            (2-5 อัตรา) 
 กลุ่มงานส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม 

                                                 (2-5 อัตรา) 

1) ปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการฯ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของกระทรวงโดยเพิ่มประเด็นยุทธศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบฯ 

2) ให้ค าปรึกษา ประสานส่วนราชการในสังกัดเพื่อจัดท า
แผนปฏิบัติราชการฯ ของส่วนราชการให้สอดคล้องกับ  
แผนปฏิบัติราชการฯ ของกระทรวง ตามข้อ 1) 

3) ประสานงาน เร่งรัด และก ากับให้หน่วยงานในสังกัด
ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการที่ระบุในแผนปฏิบัติ
ราชการฯ ตามข้อ 2) 

4) รับข้อร้องเรียน ประสาน ส่งต่อ และติดตามหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการ เรื่องร้องเรียนกรณีการทุจริตฯ      
อย่างต่อเนื่องจนได้ข้อยุติ 

5) ติดตามผล และจัดท ารายงานการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตฯ ของกระทรวง (รวมส่วนราชการในสั งกัด)     
ทุก 2 เดือน 

6) จัดท ารายงานผลการด าเนินงานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตฯ ส่งไปยังส านักงาน ปปท. และส าเนา
ส่งให้ส านักงาน ก.พ.ร. ทุก 6  เดือน 

 1) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน : 
o ด าเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่อง 

และติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรม 

o สืบสวนข้อเท็จจริงการฝ่าฝืนจริยธรรมเพื่อ
รายงานผลให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณา 

o ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา 

o ท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ
จริยธรรมประจ าส่วนราชการประสานงาน
เกี่ยวกบัการคุ้มครองจริยธรรมกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

2) ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานการ
คุ้มครองจริยธรรมเสนอหัวหน้าส่วนราชการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

*  ทั้งนี้ กระทรวงอาจด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงเป็นประธาน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการฯ ผู้บริหารทุกส่วนราชการในสังกัด ค.ต.ป.ประจ า
กระทรวง และผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ และเจ้าหน้าที่ที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการฯ มอบหมาย เป็นฝ่าย
เลขานุการ เพื่อท าหน้าที่พิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงในประเด็นที่เก่ียวข้อง ติดตาม 
สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวมของกระทรวง รวมทั้งให้ค าปรกึษาแนะน าในการด าเนินงานแก่ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต 

 
 
 

คณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต 

และประพฤติมิชอบ* 

ศูนย์ปฏิบัติต่อต้านการทุจริต 
รองปลัดกระทรวง/รองหัวหน้าส่วนราชการ 

 
คณะกรรมการจริยธรรม 

ประจ าส่วนราชการ 
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4. แนวทางการด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
เนื่องจากเรื่องการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเป็นเรื่องใหม่ ผู้ขอรับการประเมินจึงได้

ศึกษา วิเคราะห์ รัฐธรรมนูญ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 – 2558 พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และยุทธศาสตร์ แนวทาง 
และแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ และหลักการจัดโครงสร้างส่วนราชการ  ศึกษาเปรียบเทียบ
สถานการณ์ด้านการทุจริตคอร์รัปชันของประเทศต่างๆ และกรณีศึกษาประเทศท่ีประสบความส าเร็จในการ
แก้ไขปัญหา เพ่ือประกอบการก าหนดแนวทางการด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต โดยให้มี
ขั้นตอนการด าเนินงานที่ส าคัญ 9 ขั้นตอน ดังนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

ขั้นตอนที่ 1  การปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของกระทรวง/ส่วนราชการ โดยเพ่ิมประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมธรรมาภิบาลให้สมบูรณ์ โดยเฉพาะด้านการสร้าง 
ความโปร่งใสหรือการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ และการส่งเสริมและคุ้มครอง
จริยธรรม 

ขั้นตอนที่ 2  ส่วนราชการในสังกัดปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ   
4 ปี ของกระทรวง โดยเพ่ิมประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมธรรมาภิบาล 
โดยเฉพาะด้านการสร้างความโปร่งใสหรือการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ และการ
ส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม (ตามขั้นตอนที่ 1) 

ขั้นตอนที ่3  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต และส่วนราชการในสังกัดร่วมกันปรับปรุงแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (ตามข้ันตอนที่ 2) 
และน าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี (แผนงาน/โครงการ) ไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
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ขั้นตอนที ่4  การด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ให้ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส่งเรื่องร้องเรียน
ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และติดตามผลอย่างต่อเนื่องจนได้ข้อยุต ิ

ขั้นตอนที ่5  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ติดตามผลการด าเนินงานของส่วนราชการในสังกัด โดยให้
ส่วนราชการในสังกัดรายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เฉพาะ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมธรรมาภิบาล ส่งมายังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต เพ่ือสรุปผลการด าเนินงานในภาพรวมของกระทรวง ทุก 2 เดือน 

ขั้นตอนที ่6  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี  ในภาพรวมของกระทรวง/ส่วนราชการ รอบ 6 เดือน (ตามขั้นตอนที่ 5) ใน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมธรรมาภิบาล  โดยรวมประเด็นการจัดการเรื่อง
ร้องเรียน ข้อมูลด้านภาพลักษณ์ และการด าเนินงานตามประมวลจริยธรรมฯ ส าเนาเสนอ
ปลัดกระทรวง/หัวหน้าส่วนราชการ และรัฐมนตรี ส่งไปยังส านักงาน ป.ป.ท. และส าเนาส่ง 
ส านักงาน ก.พ.ร. 

ขั้นตอนที ่7  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต น าผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
กระทรวงและส่วนราชการในสังกัดมาปรับปรุง (Update) แผนปฏิบัติราชการฯ ของกระทรวง
ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมธรรมาภิบาล โดยเฉพาะด้านความโปร่งใส
หรือการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ และการส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม 

ขั้นตอนที ่8  ส านักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับส านักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมสรุปผลการด าเนินงานของ ศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ในภาพรวมของทุกส่วนราชการ ทุก 6 เดือน โดยมีรัฐมนตรี
ประจ าส านักนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน ผู้ทรงคุณวุฒิและหัวหน้าศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ระดับกระทรวง  เป็นกรรมการ เลขาธิการ ก.พ.ร. และ
เลขาธิการ ป.ป.ท. เป็นฝ่ายเลขานุการร่วม เพ่ือสรุปผลการด าเนินงานจากรายงานในภาพรวม
ของทุกส่วนราชการ 

ขั้นตอนที ่9  ส านักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับส านักงาน ป.ป.ท.  ประมวลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมธรรมาภิบาล ในภาพรวมประจ าปี 
เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรี 

ดังมีรายละเอียด ดังนี้ 
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ขั้นตอนที่ 1  การปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของกระทรวง/ส่วนราชการ โดยเพ่ิมประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมธรรมาภิบาลให้สมบูรณ์ โดยเฉพาะด้านการสร้างความ
โปร่งใสหรือการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ และการส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม 

 

 

ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี โดยเพ่ิมประเด็นยุทธศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมธรรมาภิบาล  โดยให้ศึกษา วิเคราะห์ความท้าทายภายนอกและความท้าทาย
ภายใน เกี่ยวกับประเด็นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของกระทรวง
และส่วนราชการในสังกัด โดยมีแนวทางการศึกษาวิเคราะห์ ดังนี้ 

 ความท้าทายภายนอก เช่น กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก นโยบายรัฐบาล แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นต้น 

 ความท้าทายภายใน ควรน าข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในกระทรวง/ส่วนราชการ รวมถึงข้อมูลภาพลักษณ์ขององค์การ ข้อร้องเรียน และรายงานของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ประกอบการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีด้วย เช่น รายงานผลระบบการควบคุมภายใน รายงาน
ของ ค.ต.ป. รายงานของ ป.ป.ช. รายงานของ สตง. รายงานของ ป.ป.ท.  รายงานจริยธรรมของ ก.พ. ข้อมูล
ตัวชี้วัดความโปร่งใสของกระทรวง ผลส าเร็จเกี่ยวกับการทุจริตคอรัปชัน/ภาพลักษณ์องค์การ ข้อร้องเรียน
ของประชาชน เป็นต้น 

 นโยบายการก ากับดูแลองค์กรที่ดี (Organization Government : OG) ด้านองค์กรของกระทรวง 
เช่น  
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(1) พัฒนาการบริการให้มีคุณภาพมาตรฐาน โปร่งใส สุจริตและเป็นธรรมเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน 

(2) ส่งเสริมให้เกิดระบบคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ มีวินัย ในการปฏิบัติราชการ  

(3) ส่งเสริมให้เป็นองค์กรที่โปร่งใส มีความรับผิดชอบปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

(4) สร้างกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านช่องทาง
ต่างๆ 

(5) ส่งเสริม ปลูกฝังให้ตระหนักถึงความเสี่ยงโดยเน้นย้ าถึงผลกระทบที่เกิดจากการด าเนินงานที่
ไม่สอดคล้องกับหลักคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 

(6) เสริมสร้าง ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์วัฒนธรรม ค่านิยมของบุคลากรและผลักดันให้เกิด
องค์การแห่งธรรมภิบาล 

(7) มุ่งเน้นการเป็นมืออาชีพในสายตานานาประเทศ ส่งเสริมให้มีการยกระดับความรู้
ความสามารถของบุคลากรทุกระดับตลอดจนเสริมสร้างจิตส านึกเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพ่ือ
ร่วมกันพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูง 

(8) มาตรการสร้างค่านิยมและส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมขององค์กร 

(9) สร้างระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ในทางที่ดีแก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับ โดยผลักดันทุกหน่วยงานให้มุ่งเน้นการพัฒนาตนเอง 

(10) ส่งเสริมให้มีการด าเนินงานให้เป็นนโยบาย  แผนงาน  เป้าหมาย  กฎหมาย  ระเบียบและ
ข้อบังคับอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต ตรวจสอบได้ 

ทั้งนี้ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมธรรมาภิบาล ต้องครอบคลุมเป้าประสงค์  
กลยุทธ์/มาตรการ แผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัดของกระทรวงด้วย 

ในกรณีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตตั้งอยู่ในส านักนายกรัฐมนตรี หรือกระทรวง การจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ที่เพ่ิมประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมธรรมาภิบาล  ที่กระทรวงได้
จัดท าขึ้นนี้จะเป็นแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ในภาพรวมของกระทรวง 

ในกรณีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตตั้งอยู่ในส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อ
นายกรัฐมนตรี และส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง การจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี ที่เพ่ิมประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมธรรมาภิบาล  ที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริตได้จัดท าขึ้นจะเป็นแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ในภาพของส่วนราชการเอง 
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ทั้งนี้ ได้จัดท าตัวอย่างของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี โดยเพ่ิมประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริมธรรมาภิบาลดังกล่าว ปรากฎตามรูปข้างล่างนี้ 

 
 

 

ซ่ึงในขณะนี้ส่วนราชการต่าง ๆ ได้ปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี โดยเพ่ิมประเด็นยุทธศาสตร์ที่
เกีย่วข้องกับการส่งเสริมธรรมาภิบาล  และส่งมาให้ส านักงาน ก.พ.ร. แล้ว  

(ตัวอย่างแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ที่กระทรวงคมนาคมได้ปรับปรุงโดยเพิ่มประเด็นยุทธศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมธรรมาภิบาลของ อยู่ในหน้า 24) 
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ขั้นตอนที่ 2  ส่วนราชการในสังกัดปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ  4 
ปี ของกระทรวง โดยเพ่ิมประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมธรรมาภิบาล 
โดยเฉพาะด้านการสร้างความโปร่งใสหรือการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ และการ
ส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม (ตามขั้นตอนที่ 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในขั้นตอนนี้ ให้ส่วนราชการ (กรม) ในสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงต่างๆ ที่ศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตตั้งอยู่ปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของส่วนราชการตนให้สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของกระทรวงที่เพ่ิมประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมธรรมาภิบาล  

การด าเนินการในขั้นตอนนี้ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตอาจด าเนินการโดยการประชุมร่วมกัน
ระหว่างศูนย์ปฏิบัติการฯ และส่วนราชการในสังกัดเพ่ือร่วมปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ  4 ปีของทุกกรมให้
สอดคล้องกันก็ได้ 
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ขั้นตอนที ่3  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต และส่วนราชการในสังกัดร่วมกันปรับปรุงแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (ตามข้ันตอนที่ 2) 
และน าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี (แผนงาน/โครงการ) ไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและส่วนราชการในสังกัด (กรม) ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
4 ปีที่เพ่ิมประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมธรรมาภิบาลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในการน า
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี สู่การปฏิบัติ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและส่วนราชการในสังกัด 
ร่วมกันปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ทั้งนี้ แผนปฏิบัติราชการประจ าปีดังกล่าวต้องสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ที่ศูนย์ปฏิบัติราชการและกรมได้วางแผนร่วมกันตามขั้นตอนที่ 2 แล้ว 

ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและส่วนราชการในสังกัดน าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
(แผนงาน/โครงการ) ไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
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ขั้นตอนที่ 4  การด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ให้ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส่งเรื่องร้องเรียน
ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และติดตามผลอย่างต่อเนื่องจนได้ข้อยุติ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ศูนย์ปฏิบัติการฯ ท าหน้าที่หลักในการประสาน ติดตามเรื่องร้องเรียนเฉพาะกรณีการทุจริต

คอรัปชันในส่วนราชการ  โดยจะไม่ด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนเอง ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการฯ จะ
ด าเนินการติดตามเรื่องร้องเรียนอย่างต่อเนื่องจนได้ข้อยุติ ตลอดจนรวบรวมปัญหา ข้อเสนอแนะ 
และจัดท ารายงานผล 

 

การด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน อาจแบ่งออกเป็น 3 กรณี ดังนี้ 
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กรณีที่ 1 ผู้ร้องเรียนยื่นเรื่องโดยตรงไปยังหน่วยงานที่ถูกร้องเรียน ให้ศนูย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชันด าเนินการตามข้ันตอน  ดังนี้ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 หน่วยงานที่ถูกร้องเรียนแจ้ง/ส าเนาเรื่องร้องเรียน มายังศูนย์ปฏิบัติการฯ ทราบภายใน 15 
วัน นับจากวันที่หน่วยงานเจ้าของเรื่องได้รับเรื่องร้องเรียน 

 หน่วยงานที่ถูกร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน 

 ศูนย์ปฏิบัติการฯ ติดตามผลการด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างต่อเนื่องจนได้ข้อยุติ 

 หน่วยงานที่ถูกร้องเรียนแจ้งผลการจัดการเรื่องร้องเรียนไปยังผู้ร้องเรียน พร้อมทั้งส าเนา ให้
ศูนย์ปฏิบัติการฯ ทราบ 
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กรณีที่ 2 ผู้ร้องเรียนยื่นเรื่องผ่านทางศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน  ให้ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันด าเนินการตามข้ันตอน  ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ศูนย์ปฏิบัติการฯ ส่งต่อเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่ถูกร้องเรียน 

 หน่วยงานที่ถูกร้องเรียนด าเนินการจัดการข้อร้องเรียน 

 ศูนย์ปฏิบัติการฯ ติดตามเรื่องร้องเรียนอย่างต่อเนื่องจนได้ข้อยุติ 

 หน่วยงานที่ถูกร้องเรียนแจ้งผลการจัดการเรื่องร้องเรียนไปยังผู้ร้องเรียน พร้อมทั้งส าเนา ให้
ศูนย์ปฏิบัติการฯ ทราบ 
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กรณีที่ 3 ผู้ร้องเรียนยื่นเรื่องผ่านทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัป
ชันด าเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งต่อเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่ถูกร้องเรียน 

 หน่วยงานที่ถูกร้องเรียนแจ้ง/ส าเนาเรื่องร้องเรียนดังกล่าวมายังศูนย์ปฏิบัติการฯ ทราบ
ภายใน 15 วัน นับจากวันที่หน่วยงานเจ้าของเรื่องได้รับเรื่องร้องเรียน 

 หน่วยงานที่ถูกร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน 

 ศูนย์ปฏิบัติการฯ ติดตามเรื่องร้องเรียนอย่างต่อเนื่องจนได้ข้อยุติ 

 หน่วยงานที่ถูกร้องเรียนแจ้งผลการจัดการเรื่องร้องเรียนไปยังผู้ร้องเรียน พร้อมทั้งส าเนาให้
ศูนย์ปฏิบัติการฯ ทราบ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ส่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวทราบด้วย 
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ขั้นตอนที่ 5  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ติดตามผลการด าเนินงานของส่วนราชการในสังกัด โดยให้
ส่วนราชการในสังกัดรายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เฉพาะ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมธรรมาภิบาล ส่งมายังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต เพ่ือสรุปผลการด าเนินงานในภาพรวมของกระทรวง ทุก 2 เดือน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เนื่องจากศูนย์ปฏิบัติการฯ ได้จัดตั้งขึ้นเฉพาะในระดับกระทรวง โดยตั้งขึ้นในส านักงาน
ปลัดกระทรวงเท่านั้น ดังนั้น เพ่ือให้ศูนย์ปฏิบัติการฯ ได้รับทราบความก้าวหน้าผลการด าเนินงานของส่วน
ราชการในสังกัด จึงให้ส่วนราชการในสังกัดรายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
เฉพาะประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมธรรมาภิบาล ส่งมายังศูนย์ปฏิบัติการฯ ทุก 2 เดือน 
เพ่ือให้ศูนย์ปฎิบัติการฯ ด าเนินการสรุปผลการด าเนินงานเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบในภาพรวมของ
กระทรวง 

ทั้งนี้ ศูนย์ปฎิบัติการฯ อาจใช้กลไกคณะกรรมการป้องกันและปรามปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ ในการติดตามผลการด าเนินงานของส่วนราชการในสังกัด โดยการจัดให้มีการประชุมเพ่ือรายงานผล
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เฉพาะประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม  
ธรรมาภิบาลของส่วนราชการในสังกัดทุก 2 เดือน 

ซึ่งคณะกรรมการป้องกันและปรามปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ จะก าหนดให้
ปลัดกระทรวง รับผิดชอบเป็นประธานคณะกรรมการ หัวหน้ าศูนย์ปฏิบัติการ ฯ และผู้บริหารทุก 
ส่วนราชการในสังกัด เป็นกรรมการ และเจ้าหน้าที่ที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการฯ มอบหมาย เป็นฝ่าย
เลขานุการ 

การติดตามผลการด าเนินงานในภาพรวมของกระทรวงดังกล่าวก็เพ่ือให้ศูนย์ปฎิบัติการฯ ได้รับ
ทราบว่าสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของกระทรวงเป็นอย่างไร มีปัญหา อุปสรรค และแนวทาง
แก้ไขอย่างไรเพื่อจะท าให้การทุจริตหมดสิ้นไปจากส่วนราชการ รวมถึงจะท าให้อันดับการทุจริตคอร์รัปชัน
ของประเทศไทยในเวทีโลก (Coruption Perception Index) ดีขึ้น 
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ขั้นตอนที่ 6  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี  ในภาพรวมของกระทรวง/ส่วนราชการ รอบ 6 เดือน (ตามขั้นตอนที่ 5) ใน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมธรรมาภิบาล  โดยรวมประเด็นการจัดการเรื่อง
ร้องเรียน ข้อมูลด้านภาพลักษณ์ และการด าเนินงานตามประมวลจริยธรรมฯ ส าเนาเสนอ
ปลัดกระทรวง/หัวหน้าส่วนราชการ และรัฐมนตรี ส่งไปยังส านักงาน ป.ป.ท. และส าเนาส่ง 
ส านักงาน ก.พ.ร 

 

 
 

เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าส่วนราชการได้ด าเนินการอย่างจริงจังในการผลักดันยุทธศาสตร์ของรัฐบาล
ในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชันให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าผล
การด าเนินงานของศูนย์ปฎิบัติการฯ ทุก 6 เดือน โดยให้ศูนย์ปฎิบัติการฯ จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 
รวมถึงประเด็นการจัดการเรื่องร้องเรียน ข้อมูลด้านภาพลักษณ์ และการด าเนินงานตามประมวลจริยธรรมฯ 
ของทุกส่วนราชการในสังกัด ส่งไปยังส านักงาน ปปท. และส าเนาส่งส านักงาน ก.พ.ร. โดยให้ส าเนาเสนอ
ปลัดกระทรวง/หัวหน้าส่วนราชการ และรัฐมนตรี เพ่ือให้รับทราบผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  
แนวทางการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันในส่วนราชการ 
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ขั้นตอนที่ 7  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต น าผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
กระทรวงและส่วนราชการในสังกัดมาปรับปรุง (Update) แผนปฏิบัติราชการฯ ของกระทรวง
ในประเด็นยุทธศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมธรรมาภิบาล โดยเฉพาะด้านความโปร่งใส
หรือการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ และการส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม 

 
จากสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกระทรวงและส่วนราชการในสังกัด 

ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมธรรมาภิบาล โดยเฉพาะด้านความโปร่งใสหรือการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตฯ และการส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมรอบ 6 เดือน ศูนย์ปฎิบัติการฯ สามารถ
น าข้อมูลดังกล่าวมาปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการฯ 4 ปี และแผนปฎิบัติราชการประจ าปีของกระทรวง
รวมถึงส่วนราชการในสังกัดในประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมธรรมาภิบาล เพ่ือให้แผนปฏิบัติ
การของส่วนราชการมีคามทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ เป็นการแก้ปัญหาการทุจริตของส่วนราชการ
อย่างจริงจัง 
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ขั้นตอนที่ 8  ส านักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับส านักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมสรุปผลการด าเนินงานของ  
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ในภาพรวมของทุกส่วนราชการ ทุก 6 เดือน โดยมีรัฐมนตรี
ประจ าส านักนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน ผู้ทรงคุณวุฒิและหัวหน้า 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ระดับกระทรวง  เป็นกรรมการ เลขาธิการ ก.พ.ร. และ
เลขาธิการ ป.ป.ท. เป็นฝ่ายเลขานุการร่วม เพ่ือสรุปผลการด าเนินงานจากรายงานในภาพรวม
ของทุกส่วนราชการ 

 

 

เนื่องจากรัฐบาลให้ความส าคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีเป้าหมาย 
ที่ก าหนดตามยุทธศาสตร์และแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน ดังนั้น  
ให้ศูนย์ปฎิบัติการฯ รวบรวมผลการด าเนินงานของทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงทุก 6 เดือน  
และให้รายงานผลการด าเนินงานของศูนย์ปฎิบัติการฯ ไปยังส านักงาน ปปท. และส าเนาส่งส านักงาน ก.พ.ร.  

ส านักงาน ปปท. และส านักงาน ก.พ.ร. เมื่อได้รับรายงานผลการด าเนินงานของศูนย์ปฎิบัติการฯ 
ของส่วนราชการต่างๆ รอบ 6 เดือนแล้ว จะด าเนินการสรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม โดยได้จัดให้มีกลไก
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน คือ คณะกรรมการก ากับการด าเนินงานของ 
ศูนย์ปฎิบัติการต่อต้านการทุจริต โดยมีรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน 
ผู้ทรงคุณวุฒิ และหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการฯ ระดับกระทรวง เป็นกรรมการ เลขาธิการ ก.พ.ร. และเลขาธิการ 
ป.ป.ท. เป็นฝ่ายเลขานุการร่วม จัดท ารายงานสรุปผลสถานการณ์ด้านการทุจริตคอร์รัปชันในระบบราชการ 
ความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานของศูนย์ปฎิบัติการฯ ในภาพรวมของทุกส่วนราชการ และ
ร่วมปรึกษาหารือกันเพ่ือหาแนวทางการปรับปรุงเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของระบบราชการไทยต่อไป 
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ขัน้ตอนที ่9  ส านักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับส านักงาน ป.ป.ท.  ประมวลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมธรรมาภิบาล ในภาพรวมประจ าปี 
เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรี 

 

 
ส านักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับส านักงาน ป.ป.ท.  จัดท าสรุปผลการด าเนินงานของ ศูนย์ปฏิบัติการ

ต่อต้านการทุจริตในภาพรวม รอบ 12 เดือน โดยจัดท าเป็นรายงานประจ าปีเพ่ือน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
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5. แบบรายงานและปฏิทินการด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) 
 

5.1 ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินงานตามแบบรายงานผล
การด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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5.2 ปฏิทินการด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

กิจกรรม ระยะเวลาในปีแรก ระยะเวลาในปีต่อไป หน่วยงานรับผิดชอบ 
1) การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฯ 1 เดือน (ต.ค. 55)  

 
-  กระทรวง / 

ส่วนราชการ  

2) การด าเนินงานฯ     

2.1) ศูนย์ปฏิบัติการฯ ปรับปรุง
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของกระทรวง 
(เฉพาะประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
กับการส่งเสริมธรรมาภิบาลฯ)  

1 เดือน (พ.ย.)   ศูนย์ปฏิบัติการฯ 

กระทรวงและ 

ส่วนราชการในสงักัด  

2.2) ส่วนราชการในสังกัดปรับปรุง
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ให้สอดคล้อง
กับแผนปฏิบัติ ร าชการ 4 ปี  ของ
กระทรวง  

1 เดือน (ธ.ค.)   ส่วนราชการในสงักัด
กระทรวง  

2.3) ศู นย์ ปฏิ บั ติ ก า รฯ  และส่ ว น
ราชการในสั งกัดร่วมกันปรับปรุ ง
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส่วน
ราชการ (ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี)  

1 เดือน (ม.ค.)  1 เดือน (ก.ย.)  ศูนย์ปฏิบัติการฯ 
กระทรวงและ 

ส่วนราชการในสงักัด 

2.4) ศูนย์ปฏิบัติการฯ ติดตามผลการ
ด าเนินงานฯ ทุก 2 เดือน  

มี.ค./ พ.ค./       

ก.ค./ ก.ย.  

พ.ย./ ม.ค./ มี.ค./
พ.ค./ ก.ค./ ก.ย.  

ศูนย์ปฏิบัติการฯ 

2.5) ศูนย์ปฏิบัติการฯ จัดท ารายงาน
สรุป ผลการด าเนินงานในภาพรวม  
ของกระทรวง  ทุก 6 เดือน  

 ก.ย.  มี.ค./ ก.ย.  ศูนย์ปฏิบัติการฯ  

2.6) ส านักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมสรุป          
ผลการด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการฯ           
ในภาพรวมของทุ กส่ วน รา ชกา ร              
ทุก 6 เดือน  

    ก.ย. - ต.ค.  มี.ค. - เม.ย./   

 ก.ย. - ต.ค.  

ส านักงาน ก.พ.ร. และ
ศูนย์ปฏิบัติการฯ      
(ทุกส่วนราชการ)  

2.7) ส านักงาน ก.พ.ร. จัดท ารายงาน
ประจ าปี ส รุ ปผลการด า เนิ น ง าน              
ของศูนย์ปฏิบัติการฯ ในภาพรวม 
เสนอ ครม. ทุก 1 ปี  

ต.ค. - พ.ย.  ต.ค. - พ.ย.  ส านักงาน ก.พ.ร.  

  หมายเหตุ ระยะเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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6. กรณีตัวอย่างการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555 - 2558) ในประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมธรรมาภิบาลของกระทรวงคมนาคม 

 
 การปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555 - 2558) ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ

การส่งเสริมธรรมาภิบาล ของกระทรวงคมนาคม ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

6.1  ที่มาและข้อมูลประกอบการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  
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6.2 การวิเคราะห์ SWOT 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

6.3 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2555 - พ.ศ.2558) กระทรวงคมนาคม 
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6.4 การปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2555 - พ.ศ.2558) กระทรวงคมนาคม  
ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมธรรมาภิบาล 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
ตารางแสดงแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2555 - พ.ศ.2558) กระทรวงคมนาคม ในประเด็นยุทธศาสตร์ 
ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมธรรมาภิบาล 
 
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด

เป้าประสงค์ 
กลยุทธ์/
มาตรการ 

แผนงาน/โครงการ หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร ์
ที่ 6  
การเปน็
องค์กร
สมรรถนะสูง
ที่ยึดมั่นใน
หลักธรรมา  
ภิบาลของ
การบริหาร
กิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

เป้าประสงค์ที่ 1 
กระทรวงคมนาคม 
เป็นองค์กรภาครัฐ
ที่การบริหาร
จัดการอย่างมี
คุณภาพ 
ประสิทธิภาพ 
คุ้มค่า มีความ
โปร่งใส ไม่ทุจริต
และสามารถ
ตรวจสอบได ้

1. ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย
ต่อภารกิจของ
ส่วนราชการใน
สังกัดกระทรวง
คมนาคม 

1. พัฒนา
เทคโนโลยีมาใช้
ในการปฏิบัติ
ราชการและการ
บริหารจดัการ 

-โครงการประเมิน
ผลลัพธ์ความ
เชื่อมั่นและความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสีย 

กรมทาง
หลวงชนบท 

-แผนพัฒนา
กระบวนงานและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารตามแนวทาง

ส านักงาน
ปลัดฯ 
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์ 

กลยุทธ์/
มาตรการ 

แผนงาน/โครงการ หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

สถาปัตยกรรม
องค์กร 

-โครงการ
พัฒนาการบริการ
และส ารวจความ
คาดหวัง/ความพึง
พอใจต่อการ
ปฏิบัติงาน  

-พัฒนาระบบHR 
Trackingเพื่อใช้ใน
การให้บริการ
ติดตามงานของกอง
การเจ้าหน้าที ่

-โครงการ
ประเมินผลความพึง
พอใจในการจัด
ฝึกอบรมของ
หลักสตูรตา่ง ๆ 
ตามแผนฝึกอบรม
ประจ าป ี

กรมทาง
หลวง 

2. จ านวนรางวัล
ระดับประเทศ
หรือระดับ
นานาชาติที่ส่วน
ราชการได้รับเพื่อ
แสดงถึงการมีธรร
มาภิบาลในด้าน
ต่าง ๆ 

2. ส่งเสรมิการ
น าระบบสากล
เพื่อพัฒนา
คุณภาพและธรร
มาภิบาลในการ
ปฏิบัติราชการ 

-กิจกรรมน าระบบ
บริหารจดัการ
สมัยใหมม่าพัฒนา
คุณภาพและธรร
มาภิบาลในส่วน
ราชการเช่น ระบบ 
PMQA, TQM, 5 ส  

กรมทาง
หลวงชนบท, 
ส านักงาน
ปลัดฯ 

-กิจกรรมสนับสนุน
และส่งเสรมิให้ 
สมัครขอรับรางวัล
คุณภาพ/มาตรฐาน
และ  
ธรรมาภิบาล
ประเภทต่าง ๆ จาก
องค์กรภายในและ
ต่างประเทศ 

กรมทาง
หลวงชนบท 
  

-ส่งเสรมิให้บุคลากร
มีความรู้ความ

กรมทาง
หลวง 
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์ 

กลยุทธ์/
มาตรการ 

แผนงาน/โครงการ หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

เข้าใจในการ
ด าเนินงานตาม
ภารกิจของกรมตาม
แนวทางการ
ประเมินผลตามค า
รับรองการปฎบิัติ
ราชการ 

-แผนการ
ด าเนินการเสนอ
ขอรับรางวัลบริการ
ภาครัฐแห่งชาติ
ประจ าปี  

กรมการ
ขนส่งทางบก 

  3. คะแนนเฉลี่ย
การประเมิน
มาตรฐานความ
โปร่งใสของส่วน
ราชการในสังกัด
กระทรวง
คมนาคม 

3. ยกระดับ
มาตรฐานความ
โปร่งใสเพื่อสร้าง
การยอมรับและ
เชื่อมั่น 

-โครงการจดัท า
และประเมิน
มาตรฐานความ
โปร่งใสของส่วน
ราชการตาม
หลักเกณฑ์  
-การก าหนด
หลักเกณฑ์และ
วิธีการคัดเลือกเพื่อ
แต่งตั้ง 

กรมทาง
หลวงชนบท, 
กรมการ
ขนส่งทางบก
, 
ส านักงาน
ปลัดฯ, 
กรมทาง
หลวง 

4. จ านวน
กระบวนงานหรือ
กลไกท่ีได้รับการ
พัฒนาให้มีความ
โปร่งใสและ
สามารถป้องกัน
การทุจริต 

4. พัฒนา
ระบบงานหรือ
กลไกเพื่อสร้าง
ความโปร่งใส 
และป้องกันการ
ทุจริตอย่าง
จริงจัง 

-แผนปฏิบัติการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตประจ าปี  

 

-จัดท าคู่มือการ
ควบคุมงานก่อสร้าง
และจัดท าหลักสูตร
และด าเนินการจดั
ฝึกอบรมผู้ควบคุม
งานก่อสร้างตาม
คู่มือใหม ่

กรมทาง
หลวง 

-โครงการพัฒนา
มาตรฐานการ
ทดสอบความรู้
ภาคทฤษฎีส าหรับผู้
ขอรับใบอนุญาตผู้
ประจ าหน้าที่

กรมการบิน
พลเรือน 
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์ 

กลยุทธ์/
มาตรการ 

แผนงาน/โครงการ หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

ประเภทนักบิน
พาณิชย ์

-โครงการ
เสรมิสร้างความ
โปร่งใสต่อการ
ด าเนิน การด้าน
การพัสด ุ

สนข. 

-โครงการ
เสรมิสร้างความ
โปร่งใสใน
กระบวนงานพัฒนา
บุคลากรในสังกัด
กระทรวงคมนาคม  

ส านักงาน
ปลัดฯ 

-โครงการตรวจสอบ
มาตรฐานราคา
กลางของโครงการ
ขนาดใหญ่ของ
กระทรวงคมนาคม 

ส านักงาน
ปลัดฯ. 
(ศปท.) 

5. จ านวน
โครงการหรือ
กระบวนงาน
ภายในส่วน
ราชการที่เปิด
โอกาสให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมถึงระดับท่ี 4 

5. ส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชนเพื่อ
สร้างความ
โปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ
และป้องกันการ
ทุจริต รวมทั้ง 
เปิดโอกาสให้มี
การตรวจสอบได ้

-สร้างการมสี่วน
ร่วมในแต่ละ
ขั้นตอนของการ
ด าเนินการเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 

กรมทาง
หลวง 

-โครงการการ
ด าเนินงานการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 
-โครงการ
อาสาสมัครทาง
หลวงชนบท 

กรมทาง
หลวงชนบท 

 เป้าประสงค์ที่ 2 
กระทรวงคมนาคม
มีระบบฐานข้อมลู
ที่มีความทันสมยั 
ถูกต้อง บูรณาการ
เชื่อมโยงระหว่าง
หน่วยงานใน
กระทรวงคมนาคม

6. ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้
ฐานข้อมูล 

6. พัฒนา
ฐานข้อมูลให้มี
ความถูกต้อง 
ทันสมัย 
ครอบคลมุการใช้
งาน โดยเน้น
การบูรณาการ
โครงข่ายและ

-โครงการพัฒนา
ปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศตาม
กรอบการ
ประเมินผลภาค
ราชการแบบบูรณา
การของกรมทาง

กรมทาง
หลวงชนบท 
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์ 

กลยุทธ์/
มาตรการ 

แผนงาน/โครงการ หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

เพื่อสนับสนุนการ
ตัดสินใจ การ
ปฏิบัติงานและการ
พัฒนางานด้าน
ต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

การเข้าถึงข้อมูล หลวงชนบท 
-กิจกรรมส ารวจ
ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานระบบ
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศของกรม
ทางหลวงชนบท 

-จัดท าฐานข้อมูล
สารสนเทศการ
ขนส่งและจราจร
ของ สนข. เพื่อ
รองรับการ
ปฏิบัติงานในทุก
ระดับอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สนข. 

-โครงการจดัท า
มาตรฐานข้อมลู
และพัฒนาระบบ
เชื่อมโยงและ
แลกเปลีย่นข้อมูล
ภายในและ
ภายนอกองค์กร
(กรมทางหลวง) 

กรมทาง
หลวง 

-โครงการเพิ่ม
ศักยภาพศูนย์
ปฏิบัติการ
กระทรวงคมนาคม
เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การบูรณาการงาน
บริหารนโยบาย
คมนาคมและโลจิ
สติกสเ์ชิงรุก มุ่งสู่
การเป็นศูนยก์ลาง
เชื่อมโยงคมนาคม
ของภูมิภาค 

ส านักงาน
ปลัดฯ 

 เป้าประสงค์ที่ 3 
บุคลากรกระทรวง
คมนาคมเป็นคนดี

7. ร้อยละของ
บุคลากรทีไ่ด้รบั
การพัฒนาด้วย

7. ยกระดับ
สมรรถนะของ
บุคลากรด้วย

-แผนเส้นทาง
ความก้าวหน้าใน
สายงานของ

ส านักงาน
ปลัดฯ,กรม
ทางหลวง, 
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์ 

กลยุทธ์/
มาตรการ 

แผนงาน/โครงการ หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

มีความเป็นผู้น าท่ี
สามารถปฏิบัติงาน
บนฐานความรู้ที่
หลากหลาย
เชี่ยวชาญเชิงลึก
สามารถปรับตัวรับ
กับการ
สถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไปได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

วิธีการต่าง ๆ 
ตามแผนพัฒนา
บุคลากรเพื่อ
สร้างความพร้อม
ตามเส้นทาง
ความก้าวหน้าใน
อาชีพ 

รูปแบบที่
หลากหลายแต่
มุ่งเน้นการเรียนรู้
จาก
ประสบการณ์
จริง  

บุคลากร  กรมทาง
หลวงชนบท, 
กรมการ
ขนส่งทางบก
, 
สนข. 

-โครงการจดัท า
เส้นทาง
ความก้าวหน้าใน
สายอาชีพของแต่
ละสายงาน 

สนข., 
กรมทาง
หลวงชนบท 

-แผนการจัดการ
ความรู้ในองค์กร
(KM) 

กรมการ
ขนส่งทางบก 

-แผนพัฒนา
บุคลากร 

ส านักงาน
ปลัดฯ 

-โครงการจดัเก็บ
ข้อมูลบุคลากรของ
กรมการขนส่งทาง
บก 

กรมการ
ขนส่งทางบก 

8. ร้อยละของ
บุคลากรในส่วน
ราชการที่มีความ
เชื่อมั่นว่าเพื่อน
ร่วมงาน และ
ผู้บังคับบัญชาว่า
เป็นคนดีที่มี
คุณธรรมและไม่
ทุจริต 

8.  ส่งเสริม
ค่านิยมไม่ทุจรติ 
และพัฒนาหน่วย 
งานให้เป็นสังคม
คนดีมีคณุธรรม 

- แผนยุทธศาสตร์
การส่งเสริม
คุณธรรม จรยิธรรม 

ส านักงาน
ปลัดฯ, 
กรมการ
ขนส่งทางบก
, 
กรมทาง
หลวง, 
กรมทาง
หลวงชนบท 

  -โครงการจดัท า
คู่มือหรือแนวทาง
ปฏิบัติ หรือสื่อ
สิ่งพิมพ์และสื่อ
อิเล็กทรอนิกสต์่างๆ 
ส าหรับการจัด
กิจกรรมส่งเสริม
การมีจิตส านึกท่ีดี
และการมีคณุธรรม

กรมทาง
หลวง 
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์ 

กลยุทธ์/
มาตรการ 

แผนงาน/โครงการ หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

จริยธรรม 

 เป้าประสงค์ที่ 4 
กระทรวงคมนาคม
มีวัฒนธรรมการ
ท างานบนความ
หลากหลายและ
สามารถท างาน
ข้ามหน่วยงานหรือ
สายงานได้ เป็น
สังคมที่น่าอยู่
บุคลากรมีความสุข
และมีคณุภาพชีวิต
ที่ด ี

9. ร้อยละของ
บุคลากรในส่วน
ราชการที่ได้ผ่าน
ระบบหมุนเวียน
งานเพื่อเรียนรู้
และสามารถ
ปฏิบัติงานได้
หลากหลาย 

9. พัฒนาระบบ
หมุนเวียนงาน
ด้วยรูปแบบที
เหมาะสม เพื่อ
ส่งเสริมให้
บุคลากรได้
เรียนรู้งานท่ี
หลากหลาย 

-แผนกลยุทธ์การ
บริหารทรัพยากร
บุคคล 

กรมทาง
หลวงชนบท 

-การมอบอ านาจให้
หัวหน้าหน่วยงานมี
อ านาจในการย้าย 
สับเปลี่ยน
หมุนเวียนภายใน
หน่วยงาน 

กรมการ
ขนส่งทางบก 

-โครงการปรบัปรุง
ระบบข้าราชการผูม้ี
ผลสัมฤทธ์ิส ู

กรมทาง
หลวง,
ส านักงาน
ปลัดฯ 

-โครงการหมุนเวียน
งานเพื่อเรียนรู้และ
สามารถปฏิบัติงาน
ได้หลากหลาย 

ส านักงาน
ปลัดฯ 

10. ร้อยละเฉลี่ย
ของบุคลากรที่มี
ความสุขในการ
ปฏิบัติราชการ ณ 
ส่วนราชการ
สังกัดกระทรวง
คมนาคม 

10. พัฒนา
คุณภาพชีวิตเพื่อ
สร้างความสุข 
ความสมดุล
ระหว่างการ
ปฏิบัติหน้าท่ีและ
ชีวิตครอบครัว
ของบุคลากร 

-โครงการส ารวจ
ความพึงพอใจต่อ
บรรยากาศ
สภาพแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิตในการ
ท างานของ
ข้าราชการ ลูกจ้าง 
และพนักงาน
ราชการ 

สนข. 

-แผนยุทธศาสตร์
พัฒนาคุณภาพชีวิต  

กรมทาง
หลวงชนบท, 
ส านักงาน
ปลัดฯ 

-แผนการสร้างขวัญ
ก าลังใจด้านความ
ผาสุกและความพึง
พอใจของบุคลากร 

กรมการ
ขนส่งทางบก 
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์ 

กลยุทธ์/
มาตรการ 

แผนงาน/โครงการ หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

-โครงการจดัท า
แผนกลยุทธ์การ
สร้างความผาสุก 
ความพึงพอใจ และ
การสร้างแรงจูงใจ
ของบุคลากรกรม
ทางหลวง 

กรมทาง
หลวง 
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7.  กรณีตัวอย่างการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555 - 2558)  
ของกระทรวงพลังงาน ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมธรรมาภิบาล 

 
 การปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555 - 2558) ของกระทรวงพลังงาน 

ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมธรรมาภิบาล ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

7.1  การคัดเลือกกระบวนงานที่จะน ามาสร้างความโปร่งใส 
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7.2  การระบุปัญหาของกระบวนงาน 
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7.3 การวิเคราะห์ปัญหาของกระบวนงาน 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

7.4  แนวทางการแก้ไขปัญหา  
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7.5  แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กระทรวงพลังงาน (พ.ศ. 2555 – 2558) 
 

 

 
 

------------------------------------------------ 
 



 

 

 

 

มติคณะรัฐมนตร ี
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561  

เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปราม 
การทุจรติและประพฤติมิชอบ 

 
 











 

 

 

 

 

หนังสือส ำนักงำน ป.ป.ท.  
ที่ ปป 0012/ว 1705  

ลงวันที่ 17 ธันวำคม 2561  
เรื่อง มำตรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและ

ประพฤติมชิอบ 
 
 

 

 

 

 

 







 

 

 

 

มติคณะรัฐมนตร ี
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563  

เรื่อง การรับรายงานผลการด าเนินการกรณี
เจ้าหน้าทีข่องรัฐกระท าการทุจริตและประพฤติ

มิชอบของศนูย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
 

 

 





 

 

 

 

 

 

2 แบบฟอร์มที่ใช้ 
 

 

 



1 
 

0 
 

     ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ชื่อต้นสังกัดของ ศปท.  
      หน่วยงานในสังกดั หน่วยงานต้นสังกดัของผู้ถกูกล่าวหา 

รายงานวันที่ คลกิที่นี่เพื่อใสว่นัท่ี 
  

  ๑. ข้อมูลการกล่าวหาร้องเรียน  
 

       1.1  เรื่องรับใหม่หลังมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561  
       เลขที่เรื่อง  เลขที่เรื่อง / ปีงบประมาณที่รับเรื่อง  วันทีร่ับเรื่อง คลกิที่นี่เพื่อใสว่นัท่ี   
         การรับเรื่อง เลือกรายการ   รายละเอียดการรับเรื่อง คลิกเพ่ือระบุข้อความ    
       1.2  เรื่องรับด าเนินการก่อนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 และปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินการ 
       การรายงานมายังส านักงาน ป.ป.ท.        O   เคยรายงาน             O   ไม่เคยรายงาน 
       ข้อมูลการรายงาน/รับเรื่อง  ระบุข้อมูลที่เคยรายงาน เช่น เลขที่หนังสือน าส่ง วันที่รายงาน เป็นต้น 

         *1.3  ข้อมูลผู้กล่าวหา/ร้องเรียน (หากสามารถระบุได้) 
       คือ  ระบุ ชื่อ-สกุล หรือข้อมูลเท่าที่สามารถระบุได้ 

            1.4  เจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระท าผิด  
        คือ  คลิกเพ่ือระบุ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด  

       1.5  พฤติการณ์ที่กล่าวหาว่ากระท าความผิด  
       (1) พฤติการณ์โดยสรุป ระบุพฤติการณก์ระท าผิดโดยสรุป วัน เวลา สถานที่เกิดเหตุ เลขที่หนังสืออ้างอิง    

       (2) บุคคลซึ่งมีส่วนในการกระท าความผิด คลิกเพ่ือระบุ ชื่อ-สกุล  
  

  2. การตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น 
 

       2.1 เริ่มด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงวันที่ คลกิที่นี่เพื่อใสว่นัท่ี รายละเอียด การด าเนินการและเอกสารอ้างอิง 
    **2.2 การด าเนินการเมื่อครบก าหนด ๗ วัน นับแต่วันทีไ่ด้รับเรื่องร้องเรียน  
                         (1)    O   ไม่มีการด าเนินการใดๆ เนื่องจาก คลิกเพ่ือระบุข้อความ   
                                 O   อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ คลกิที่นี่เพื่อใสว่นัท่ี 
               เนื่องจาก ระบุเหตุที่ไม่สามารถด าเนินการแล้วเสร็จ    
                                 O   ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นแล้วเสร็จ   
                         (2)    O   รายงานหัวหน้าส่วนราชการ  เมื่อวันที่ คลกิที่นี่เพื่อใสว่นัที่ 
                                 O   รายงานรัฐมนตรีเจ้าสังกัด  เมื่อวันที่ คลกิที่นี่เพื่อใสว่นัท่ี 
                          (3)   มีการด าเนินการทางปกครอง คือ คลิกเพ่ือระบุข้อความ 
                          (4)   มกีารด าเนินการทางอาญา คือ เลือกการด าเนินการ รายละเอียด คลิกเพ่ือระบุข้อความ 
    **2.๓ ครบก าหนด 30 วัน นับแต่ด าเนินการตามข้อ 2.2 หน่วยงานได้ด าเนินการ      
                         (1)    O   ไม่มีการด าเนินการใดๆ เนื่องจาก คลิกเพ่ือระบุข้อความ  
                                 O   อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ คลกิที่นี่เพื่อใสว่นัท่ี 
             เนื่องจาก ระบุเหตุที่ไม่สามารถด าเนินการแล้วเสร็จ    
                                 O   ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นแล้วเสร็จ   
                         (2)    O   รายงานหัวหน้าส่วนราชการ  เมื่อวันที่ คลกิที่นี่เพื่อใสว่นัที่ 
                                 O   รายงานรัฐมนตรีเจ้าสังกัด  เมื่อวันที่ คลกิที่นี่เพื่อใสว่นัท่ี 

    แบบรายงานผลการด าเนินการ 
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                          (3)   มกีารด าเนินการทางปกครอง คือ คลิกเพ่ือระบุข้อความ  
                          (4)   มกีารด าเนินการทางอาญา คือ เลือกการด าเนินการ รายละเอียด คลิกเพ่ือระบุข้อความ 

                   2.4 สรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น (ระบุเมื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นแล้วเสร็จ) 
           (1)   ตรวจสอบแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ คลกิที่นี่เพื่อใสว่นัท่ี     O  มีการกระท าผิด    O   ไม่มีการกระท าผิด 
                            (2)   ผลการตรวจสอบ คือ คลิกเพ่ือระบขุ้อความ 

                                     O   เป็นมูลความผิดทางวินัย  คลิกตัวเลือก      O  มีมูลความผิดทางอาญา เลือกการด าเนินการ 
                          (3)   ความเสียหาย (หากมี) 
                                     O   เป็นจ านวนเงิน คลิกเพ่ือระบุ                  O   อ่ืนๆ  คลิกเพ่ือระบุ 

                           (4)   รายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลซึ่งร่วมกระท าผิดเพ่ิมเติม  
        คือ  คลิกเพ่ือระบุ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด ให้ชัดเจน 
      (5)   การแจ้งผลการตรวจสอบ คือ  คลิกเพ่ือระบุข้อความ 

      (6)   การด าเนินการอ่ืนใด คือ คลิกเพ่ือระบุการด าเนินการ 
 

  3. การด าเนินการทางวินัย อาญา ปกครอง หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หลังตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ 
  

       3.1 การด าเนินมาตรการทางวินัย  
                   3.1.1 วินัยไม่ร้ายแรง  

     (1)  เริ่มด าเนินการ เมื่อวันที่ คลกิที่นี่เพื่อใสว่นัท่ี  โดย 
               O   แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน โดย ระบุผู้ลงนามในค าสั่ง เลขที่ค าสั่ง เอกสารอ้างอิง   
                      การด าเนินการ  คลิกระบกุารด าเนินการเฉพาะที่ส าคัญเป็นรายข้อ    
                        O   ไม่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวน เนื่องจาก ระบุเหตุผลพร้อมเอกสารอ้างอิง 
                      การด าเนินการ  คลิกระบกุารด าเนินการเฉพาะที่ส าคัญเป็นรายข้อ    
              (2)  สรุปผลการด าเนินการ  คลิกเลือกผลด าเนินการ   
                                            เนื่องจาก  คลิกเพ่ือระบุเหตุผลโดยสรุป และเอกสารอ้างอิง    

              3.1.2 วินัยร้ายแรง  
              (1)  เริ่มด าเนินการ เมื่อวันที่ คลกิที่นี่เพื่อใสว่นัท่ี   
     (2) แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน โดย ระบุผู้ลงนามในค าสั่ง เลขที่ค าสั่ง เอกสารอ้างอิง 
               การด าเนินการ  คลิกระบุการด าเนินการเฉพาะที่ส าคัญเป็นรายข้อ    
              (3) สรุปผลการด าเนินการ  คลิกเลือกผลด าเนินการ   
                                            เนื่องจาก  คลิกเพ่ือระบุเหตุผลโดยสรุป และเอกสารอ้างอิง   
                 3.2 การด าเนินการทางอาญา หลังตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นแล้วเสร็จ   
      คือ  คลิกเพ่ือระบุข้อความ 
              3.3 การด าเนินการทางปกครอง หลังตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นแล้วเสร็จ  
      คือ  คลิกเพ่ือระบุข้อความ  
       3.4 การด าเนินการอ่ืนใด คือ  คลิกเพ่ือระบุการด าเนินการ 
             3.5 การอุทธรณ์โต้แย้งค าสั่งหรือการด าเนินการ คือ  คลิกระบุการด าเนินการที่ถูกโต้แย้งและเอกสารอ้างอิง  
   

******************************************************************** 
      แจ้งปัญหา อุปสรรค หรือข้อเสนอแนะอ่ืนใด  คลิกเพ่ือระบุข้อความ 
         เจ้าหน้าที่ ศปท. ผู้รายงาน : คลิกเพ่ือระบ ุชื่อ - สกุล ต าแหน่ง สังกัด หมายเลขโทรศัพท์ ของเจ้าหน้าที่ผู้รายงาน 
  หมายเหตุ      *    หมายถึง  ไม่จ าต้องแจ้งข้อมูลในหัวข้อน้ี การแจ้งข้อมูลให้อยู่ในดุลยนิจของหน่วยงานผู้แจ้งข้อมูลเป็นผู้พิจารณา 
         **   หมายถึง  เรื่องที่รับไว้ด าเนินการก่อนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 27 มีนาคม 2561 ไม่ต้องกรอกข้อความในหัวข้อนี้ 



 

  
 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เลือกชื่อต้นสังกัด  
รายงานเมื่อวันที่  คลกิที่นี่เพื่อใสว่นัท่ี 

 

     O   หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการทุจริตหรือประพฤตมิิชอบ 

    O   หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการทุจริตหรือประพฤตมิิชอบ  

    O   หน่วยงานมีความคืบหน้าการด าเนินการในเรื่องร้องเรียนเดิม 

           สรุปผลการแจ้งข้อมูล จ านวน .....  เรื่อง ดังนี้ 

ล าดับ เลขที่เรื่อง การแจ้งข้อมูล หมายเหตุ 
รับใหม ่ ความคืบหน้า 

1  /   
2   /  
     
     

        รวม    
 
          เจ้าหน้าที่ ศปท.  :  ชื่อ/สกุล ต าแหน่ง ต้นสังกัด หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        แบบสรุปรายงานผลการด าเนินการ 
       กรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
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