
ตามมาตรา 
ของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐

ต�อต�านการทุจร�ตคู�มือ แนวทางการดำเนินการรณรงค�

๖๓
ด�าน

การเสร�มสร�าง
ความรู�
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คู่มือแนวทางการด�าเนินการรณรงค์
ต่อต้านการทุจริต ตามมาตรา ๖๓  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
พิมพ์ครั้งที่  ๑  จ�านวน  ๑,๐๐๐ เล่ม
ปีที่ผลิต เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกัน 
และปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ
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๙๙ หมู่ ๔ อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ  
ต�าบลคลองเกลือ อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐

กองป้องกันกำรทุจริตในภำครัฐ 
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกัน 
และปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส�ำนักงำน ป.ป.ท.)

จัดท�ำโดย
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สำรบัญ
ส่วนที่ ๑  บทน�ำ
     - ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

     - วัตถุประสงค์

     - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ส่วนที่ ๒  รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
                พ.ศ. ๒๕๖๐ ตำมมำตรำ ๖๓  
                และควำมรู้เกี่ยวกับกำรทุจริต
     - สาระส�าคัญตามมาตรา ๖๓ ของรัฐธรรมนูญ 

       แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ 

     - สาเหตุของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

     - ประเภทของการทุจริตและประพฤติมิชอบ

     - รูปแบบของการทุจริตและประพฤติมิชอบ

       ในสังคมไทยปัจจุบัน

     - อันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ

     - บทบาทของภาคส่วนต่างๆ ในการป้องกันและ 

       ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๑๐
๑๓
๑๓

หน้ำ

๑๖

๑๘
๑๙
๒๐

๒๒
๒๓
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ส่วนที่ ๓  แนวทำงในกำรด�ำเนินกำร ตำมรัฐธรรมนูญ
               แห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
               มำตรำ ๖๓  

     - แนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน

       รู้เท่าทันการทุจริต และประพฤติมิชอบ

     - แนวทาง มาตรการ และกลไกในการป้องกันและ

       ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ

     - แนวทางในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกัน 

       เพื่อมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต 

       หรือแจ้งเบาะแสการทุจริต และประพฤติมิชอบ

     - การได้รับความคุ้มครองจากรัฐ ในการเข้ามามีส่วนร่วม

       ในการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ

ส่วนที่ ๔  กรณีศึกษำรูปแบบกำรทุจริต 
               และกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต
     - กรณีศึกษารูปแบบการทุจริต

     - การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ส่วนที่ ๕  ช่องทำงกำรเข้ำถึงข้อมูล กำรติดต่อสื่อสำร 
               กำรแจ้งเบำะแสกำรทุจริต และกำรรับเรื่อง
               ร้องเรียนกำรทุจริต
     - ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ

     - การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

       กับการป้องกันการทุจริต

     - การแจ้งเบาะแสการทุจริตและรับเรื่องร้องเรียน

คณะท�ำงำน และผู้จัดท�ำ

๒๘

๒๙

๓๘

๓๙

๔๖
๕๔

๖๐
๖๓

๗๓

หน้ำ

๘๒
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ส่วนที่ ๑  
บทน�ำ



ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในประเทศไทย ยังคงเป็นปัญหาท่ีส�าคัญ
และเร่งด่วนทีต้่องได้รบัการแก้ไข ถึงแม้รฐับาลและหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องจะพยายาม 
ออกนโยบาย มาตรการ ปรบัปรงุแก้ไขกฎหมาย ระเบยีบท่ีเก่ียวข้อง และความร่วมมอื 
จากภาคส่วนต่างๆ ก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้าน
ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม ความเชื่อมั่นของต่างประเทศท่ีมีต่อประเทศไทย  
โดยเฉพาะอย่างย่ิงองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาต ิ (Transparency International)  
ได้ประกาศค่าคะแนนดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perceptions  
Index : CPI) ประจ�าปี ๒๕๖๑ ประเทศไทยได้คะแนน ๓๖ จาก ๑๐๐ คะแนน จดัอยู่ใน 
อันดับที่ ๙๙ จาก ๑๘๐ ประเทศ อยู่ในอันดับที่ ๑๙ จาก ๓๑ ประเทศในภูมิภาค
เอเชยีแปซฟิิก และอยู่ในอันดับที ่๕ จาก ๑๐ ประเทศในภูมภิาคอาเซยีน ซึง่ลดลงจาก 
ปี ๒๕๖๐ ทีไ่ด้คะแนน ๓๗ จาก ๑๐๐ คะแนน จดัอยู่ในอนัดับที ่๙๐ จาก ๑๘๐ ประเทศ

ควำมเป็นมำและ 
ควำมส�ำคัญของปัญหำ
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๐๑
CORRUPTION 
PERCEPTIONS
INDEX 2018

#cpi2018
www.transparency.org/cpi

This work from Transparency International (2019) is licensed under CC BY-ND 4.0
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ ท่ีบัญญัติไว้ว่า 
“รัฐต้องส่งเสริมสนับสนุน และให้ความรู ้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจาก 
การทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และจัดให้มีมาตรการ
และกลไกที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกัน 
เพ่ือมส่ีวนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู ้ต่อต้าน หรอืชีเ้บาะแส โดยได้รบัความคุม้ครอง
จากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ” 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นท่ี ๕ การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ท่ีมุ่งการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบ ในส่วนการพัฒนาคน 
เน้นการปรับพฤติกรรม “คน” ทุกกลุ ่มในสังคม โดยกลุ ่มเด็กและเยาวชน  
เน้นการปลูกฝัง และหล่อหลอมให้มีจิตส�านึกและพฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตย์
สุจริต ผ่านหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติต้ังแต่ปฐมวัยจนถึง
อุดมศึกษา กลุ่มประชาชนท่ัวไปเน้นการสร้างวัฒนธรรม และพฤติกรรมสุจริต
ควบคู่กับส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ สนับสนุน
การมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง สอดส่อง และแจ้งเบาะแสการทุจริต พร้อมทั้ง 
จัดให้มีมาตรการสนับสนุนและคุ ้มครองผู ้แจ้งเบาะแส และยุทธศาสตร์ชาติ  
(๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)  ยุทธศาสตร์ท่ี  ๖ ด้านการปรบัสมดลุ และพัฒนาระบบการบริหารจดัการ
ภาครฐั มุง่ให้ภาครัฐมคีวามโปร่งใส ปลอดการทจุรติและประพฤตมิชิอบ ทกุภาคส่วน  
ร่วมต่อต้านการทจุรติ โดยส่งเสรมิสนับสนนุให้ภาคอีงค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม  
ชมุชน ประชาชน และเครอืข่ายต่างๆ สอดส่องเฝ้าระวงั ให้ข้อมลู และร่วมตรวจสอบ
การด�าเนินการของหน่วยงานภาครัฐตามความเหมาะสม พร้อมท้ังสร้างวัฒนธรรม 
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ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้นในสังคม  
และสร้างจิตส�านึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวและละอายต่อการทุจริต 
และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ รวมท้ังแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง มุ่งเน้นให ้
มกีารส่งเสรมิสนบัสนุน และให้ความรูแ้ก่ประชาชนเก่ียวกับการทจุรติประพฤตมิชิอบ

ดังนั้น เพ่ือให้การด�าเนินการป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
อย่างมส่ีวนร่วมเป็นไปตามรฐัธรรมนูญฯ ท่ีบญัญัตไิว้ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
(๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ คณะท�างานศึกษา
แนวทางการด�าเนินการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ตามมาตรา ๖๓ ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้านการเสริมสร้างความรู้ จึงได้ศึกษาและ
วิเคราะห์แนวทางการด�าเนินงาน ตลอดจนจัดท�าคู่มือแนวทางการด�าเนินการ
รณรงค์ต่อต้านการทุจริต ตามมาตรา ๖๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พ.ศ.๒๕๖๐ ด้านการเสริมสร้างความรู้ 
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วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวทางการด�าเนินการ 

รณรงค์ต่อต้านการทุจริต 
ตามมาตรา ๖๓ ของรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ของส�านักงาน ป.ป.ท.

ส�านักงาน ป.ป.ท. มีคู่มือแนวทาง 
การรณรงค์ต่อต้านการทุจริต 

ตามมาตรา ๖๓ ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย 

พ.ศ. ๒๕๖๐

ประโยชน ์
ที่คำดว่ำจะได้รับ

13



14



15

ส่วนที่ ๒
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ตำมมำตรำ ๖๓ 
และควำมรู้เกี่ยวกับกำรทุจริต



รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวดที่ ๕ หน้าท่ีของรัฐ  
มาตรา ๖๓ บัญญัติไว้ว่า “รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชน 
ถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน 
และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันและขจัดการทุจริต 
และประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมท้ังกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชน
รวมตัวกันเพ่ือมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือชี้เบาะแส โดยได้รับ 
ความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ”

 
จำกบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่ำว สรุปสำระส�ำคัญได้ ดังนี้
๑. เจตนารมณ์ของกฎหมาย ก�าหนดว่า “รัฐต้องสนับสนุน” ให้ประชาชน 

ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข ป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยให้ทุกคน 
รู้เท่าทันปัญหา สถานการณ์และภัยร้ายจากคอร์รัปชันท่ีก�าลังเกิดข้ึนท้ังในภาครัฐ
และเอกชน

สำระส�ำคัญ 
ตำมมำตรำ ๖๓ ของรัฐธรรมนูญ 

แห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ 

16

๐๒



๒. สร้างกลไกที่ท�าให้ประชาชนมีเสรีภาพในการแสดงออกและสนับสนุน 
การรวมกลุ่มเพื่อการเคลื่อนไหวต่อต้านคอร์รัปชันโดยได้รับการคุ้มครองจากรัฐ 

๓. ส่งเสริมให้ประชาชนตื่นตัว เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตน มีความเป็นอิสระและ
เข้มแข็งด้วยตัวเอง สามารถร่วมมือกับรัฐอย่างเท่าเทียมและมีศักดิ์ศรี 

จำกบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่ำวมีวัตถุประสงค์ที่ส�ำคัญ ดังนี ้
๑. ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู ้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจาก 

การทุจริตและประพฤติมิชอบ
๒. มีมาตรการ และกลไกเพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๓. ส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพ่ือมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้  

ต่อต้าน หรอืชีเ้บาะแสการทจุรติและประพฤตมิชิอบ โดยได้รบัความคุม้ครองจากรฐั
ตามที่กฎหมายบัญญัติ
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สำเหตุของกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
การทุจริตและประพฤติมิชอบท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทย มีสาเหตุ 

ที่ส�าคัญหลายประการ ซึ่งนักวิชาการได้ศึกษาสาเหตุของการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบซึ่งมีความหลากหลาย ดังนี้

๑. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (๒๕๔๗) มีความเหน็ว่า องค์ประกอบ 
ท่ีท�าให้ระบบทจุรติและประพฤตมิชิอบมโีครงสร้างรากฐานอนัแข็งแกร่ง
และด�ารงอยู่ในปัจจุบันมีสาเหตุที่ส�าคัญ ดังนี้ 

 ๑) ระบบการเมืองและระบบราชการมีเกราะก�าบังที่แน่นหนา 
 ๒) ภาคประชาชนขาดความเข้มแข็งและขาดผู้น�าในการต่อต้าน 
 ๓) ค่านิยมท่ีเป็นอุปสรรคฝังรากลึกในสังคม ค่านิยมของคน 

ในสังคมท่ีเป็นเหตุให้เกิดพฤติกรรมการทุจริต เช่น ค่านิยมในสังคม
อุปถัมภ์ 

 ๔) การขาดจิตส�านึกเพ่ือส่วนรวม ซึ่งปัจจุบันคนในสังคมยังขาด
อุดมการณ์ และขาดจิตส�านึกเพื่อส่วนรวม
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ประเภทของกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
การทุจริตและประพฤติมิชอบที่เกิดข้ึนในประเทศต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ทั่วโลก 

มหีลายรปูแบบอาจมคีวามเหมอืนหรอืแตกต่างกันไป ข้ึนอยู่กับบริบทสภาพแวดล้อม
ของระบบการเมืองการปกครอง ระบบเศรษฐกิจ สังคมของประเทศน้ันๆ รวมถึง
โอกาสและสถานการณ์ของการทุจริตนั้นๆ สามารถจ�าแนกประเภทของการทุจริต
และประพฤติมิชอบ มีอยู่ ๒ ประเภท ได้แก่ 

๑. การทุจริตขนาดเล็ก (Petty corruption) คือ  
การรับเงินที่ ไม ่ชอบธรรม หรือไม ่ถูกต ้องของ 
เจ ้าหน้าท่ีของรัฐ เป ็นจ�านวนเงินที่ไม ่มากนัก  
เพื่อด�าเนินการบางอย่างให้กับผู้ที่ให้เงิน 

๒. การทุจรติขนาดใหญ่ (Grand corruption)  
ซึ่ งมักเป ็นการทุจริตของเจ ้าหน ้าท่ีระดับสูง  
ท่ีรับเงินในรูปแบบของสินบนเป็นเงินจ�านวนสูง  
และโครงการใหญ่ๆ เช่น บริษัทต่างๆ

๒. ณภัทร เตโช (๒๕๖๐) ได้กล่าวถึงสาเหตุของการทุจริตท่ีพบในสังคมไทย  
มีทั้งหมด ๔ ด้าน คือ 

 ๑) ด้านเศรษฐกิจและการครองชีพ ได้แก่ งบประมาณรายจ่ายของรัฐเป็นสิ่ง
ล่อใจ ประชาชนซื้อความสะดวกจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐมีรายได้
ไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับรายจ่าย 

 ๒) ด้านระบบบริหารราชการ ได้แก่ ผู้บังคับบัญชาบกพร่อง ไม่ก�ากับดูแล
ให้เป็นไปตามระเบียบจนท�าให้เกิดการทุจริต และขาดดุลแห่งอ�านาจในการบริหาร
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถ่ิน จึงเกิดการทุจริตในวงราชการ 
ได้ง่าย รวมถึงผู้บังคับบัญชาใช้อ�านาจหน้าที่แสวงหาประโยชน์ 

 ๓) ด้านสังคม วัฒนธรรม และศีลธรรม ได้แก่ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ขาดคุณธรรม การประพฤติตัวเป็นแบบอย่างไม่ดีของเจ้าหน้าท่ีของรัฐชั้นผู้ใหญ ่
ทีทุ่จรติแล้วไม่ถูกจบั สงัคมไทยท่ีเน้นวตัถุนิยมมากกว่าความดงีามและศลีธรรม และ
เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้จ่ายฟุ่มเฟือยทางด้านอุปโภคบริโภค 

 ๔) ด้านกฎหมายและวิธีการ ได้แก่ การลงโทษทางวินยั ท่ีมีความยุ่งยากในการ
หาพยานหลกัฐาน เพราะมรีะเบยีบข้ันตอนมากในการสอบสวน การพิสจูน์พฤตกิรรม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จะต้องมีหลักฐานชัดเจนจึงยากแก่การพิสูจน์ 
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รูปแบบของกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในสังคมไทยปัจจุบัน ซึ่งสำมำรถสรุปได้ ดังนี้ 
       ๑. การให้และรับสินบน 

๒. การฉกฉวยและแปรรูปทุนของรัฐ (Kleptocracy) 
๓. การใช้ทรัพยากรของรัฐไปในทางมิชอบ (การปลอมแปลงเอกสาร 
     การฉ้อฉล และการใช้กองทุนของรัฐไปในทางมิชอบ) 
๔. การไม่ท�าตามหน้าที่ (ลัทธิพรรคพวก) 
๕. การใช้อิทธิพลทางการค้า (มีผลประโยชน์ทับซ้อน) 
๖. ยอมรับของขวัญที่ไม่ถูกต้อง (เช็คของขวัญมูลค่าสูง) 
๗. ปกปิดการบริหารงานที่ไม่ถูกต้อง (การปิดบังและการให้การเท็จ) 
๘. ใช้อ�านาจในทางที่ผิด (ข่มขู่คุกคามและท�าร้ายให้เกิดความเกรงกลัว) 
๙. การใช้กฎเกณฑ์ข้อบังคับต่างๆ (มีอคติและล�าเอียง) 
๑๐. การทุจริตการเลือกตั้ง (การซื้อเสียงและการทุจริตด้วยวิธีต่างๆ) 
๑๑. การแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจ (การเรียกเก็บส่วนแบ่ง
       อย่างผิดกฎหมาย) 
๑๒. ผู้อุปถัมภ์กับประชานิยม (นักการเมืองให้เงินทองและสิ่งของ
       เพื่อแลกเปลี่ยนกับการได้รับการสนับสนุนจากประชาชน) 
๑๓. การบริจาคเพื่อช่วยเหลือการรณรงค์ที่ผิดกฎหมาย (การให้บริจาค 
       เพื่อที่จะมีอิทธิพลต่อการก�าหนดนโยบายและการออกกฎหมาย)
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การรับสินบน หรือผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าท่ีที่ไม่ถูกต้องด้วยการ 
น�าเอาทรพัย์สนิของทางราชการมาเป็นของตน ท�างานโดยเอือ้ประโยชน์แก่ตัวเอง 
ญาติพี่น้อง หรือพวกพ้อง ซึ่งรูปแบบของการทุจริต ได้แก่ การทุจริตเชิงนโยบาย 
ผลประโยชน์ทับซ้อน การจดัท�าโครงการท่ีได้ผลประโยชน์ตอบแทนไม่คุม้ค่าเงนิ
ที่ลงทุน 

ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ 
ประกอบด้วย กลไกการใช้อ�านาจที่เป็นกลไกส�าคัญที่ท�าให้ความต้องการ
ของมนุษย์บรรลุส�าเร็จตามที่ก�าหนดไว้ ประกอบด้วย ๓ ฝ่าย คือ นักการเมือง 

ข ้าราชการ และนักธุรกิจหรือผู ้ รับเหมา ซึ่ งจะ 
อยู ่ในรูปแบบ “การฉ้อราษฎร์บังหลวง” ในเชิง
นโยบายสาธารณะ ส่งผลในการพัฒนาประเทศ  

ท�าให้เศรษฐกิจตกต�่า ประชาชนยากจนอย่างที่
พบเห็นอยู่ในปัจจุบัน

สรุปรูปแบบกำรทุจริต ได้แก่
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อันตรำยที่เกิดจำกกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
การทุจรติและประพฤติมชิอบ ก่อให้เกิดอันตรายและความเสยีหายต่อประชาชน 

สังคม และประเทศชาติ ดังนี้

ประชำชน
๑) เกิดความไม่เท่าเทียมและเกิดความเหลื่อมล�้าในสังคม ซึ่งส่งผลกระทบ 

ต่อประโยชน์สาธารณะ ที่ประชาชนพึงจะได้รับ (เอื้อประโยชน์แก่นายทุน)
๒) ประชาชนได้รบัผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ด้านการศกึษา และด้านสาธารณสุข 
๓) ประชาชนได้รับผลประโยชน์ร่วมไม่เต็มที่ หรือเสียประโยชน์ 
๔) เกิดค่านิยมในสังคมที่ผิด ขาดคุณธรรมจริยธรรม และน�าไปสู่การทุจริต 

และประพฤติมิชอบ
๕) ประชาชนขาดความไว้วางใจรัฐบาล   

สังคม
๑) งบประมาณท่ีประชาชนควรจะได้รับไม่ได้ถูกใช้ตามวัตถุประสงค์  

เพื่อประโยชน์แก่ชุมชนอย่างแท้จริง
๒) ขาดคุณธรรม และความโปร่งใสในการด�าเนินงานของภาครัฐ
๓) เกิดความเหลื่อมล�้าในสังคม ประชาชนบางส่วนไม่สามารถเข้าถึงบริการ

ของรัฐได้อย่างเท่าเทียมกัน
๔) เกิดความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ ส่งผลให้เกิดการแย่งชิงอ�านาจในสังคม
๕) สังคมเกิดความไม่ยุติธรรม

ประเทศชำติ
๑) ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ ขาดความน่าเชือ่ถือ 

ทางเศรษฐกิจ และขาดการพัฒนาที่ต่อเนื่อง ท�าให้ประเทศพัฒนาได้อย่างล่าช้า
ด้อยพัฒนา

๒) การเมืองขาดเสถียรภาพ
๓) สูญเสียภาพลักษณ์ของประเทศไทยในประชาคมโลก และนักลงทุน
๔) ประเทศชาติสูญเสียงบประมาณแผ่นดินที่ใช้ในการพัฒนาและบริหาร

ประเทศ
๕) ลดโอกาสการแข่งขันทางเศรษฐกิจในต่างประเทศ และขาดการจูงใจ 

ในการลงทุนจากภาคเอกชนต่างประเทศ
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บทบำทของภำคส่วนต่ำงๆ ในกำรป้องกันและ 
ต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ

ต่อต้ำน
กำรทุจริต

ฝ่ำยค้ำน

ชุมชน
ออนไลน์

ประชำชนวิชำกำร

สื่อเอกชน

ในการด�าเนินงานขับเคลื่อน
และเคลื่อนไหวการต่อต้านการ
ทุจริตในสังคมไทยท่ีผ ่านมา 
มีหลายภาคส ่วนที่ออกมาให ้
ข้อมูลจนน�าไปสู่การเปิดเผยและ
ด�าเนินการตามกฎหมาย ซึ่งการ
ขจัดการทุจริตต้องด�าเนินการ 
บูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน 
โดยแต่ละภาคส่วนต่างท�าหน้าท่ี
ของตนซึ่งมีจุดประสงค์เดียวกัน
ในการขจัดและป ้อง กันการ
ทุจริต ได้แก่ ฝ่ายค้าน สื่อมวลชน  
ภาคประชาชน สื่อสังคมออนไลน์
(Social  media)นักวิชาการ 
หรือสถาบันการศึกษา รวมถึง 
ภาคเอกชน 

๑. ฝ่ำยค้ำนในรัฐสภำ

CTX ๙๐๐๐

สปก ๔-๐๑

ทุจริต กทม.

ขำดข้อมูลและ 
กำรวิเครำะห์เชิงวิชำกำร

เกี่ยวโยงกับกำรทุจริต 
ข้ำมรัฐบำล หรือกำรทุจริต 
ในลักษณะเดียวกัน

กำรหลีกเลี่ยงกำรสร้ำงศัตรู 
ทำงกำรเมือง

คดทีีฝ่่ายค้านเปิดโปง

จ�าน�าข้าว
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๒. สื่อมวลชน
สื่อมวลชนในปัจจุบันถือว่ามีความส�าคัญในล�าดับต้นๆ  

ที่ได้มีการเปิดเผยข้อมูล และเกาะติดการทุจริตในกรณีท่ีส�าคัญ
หลายๆ คดี เช่น มติชน ส�านักข่าวอิศรา ผู้จัดการ ThaiPublica 
ประชาไท Way Magazine สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๗ 
รายการคอลัมน์หมายเลข ๗ ต้านทุจริตตามติดกลโกง เป็นต้น 

ข้อจ�ำกัด 
  ต้องพึ่งพาเงินทุนหรืองบโฆษณาจากภาครัฐ / ฝ่ายการเมือง

  ขาดนักข่าวที่มีทักษะในการท�า Investigative Journalism

  ขาดกลไกในการก�ากับดูแลมาตรฐานจรรยาบรรณของนักข่าว

 ประท้วงขับไล่รัฐบาล พ.ศ. ๒๕๔๗  

   และพ.ศ. ๒๕๕๗

 กรณีคลองด่าน และกรณีทุจริตยา

 ต่อต้านนโยบายที่ไม่โปร่งใส เช่น 

การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ การให้สัมปทาน 

ปิโตรเลียม การประมูลคลื่นความถี่

ข้อจ�ำกัด๓. ภำคประชำชน 

บทบำทของประชำชนที่ผ่ำนมำ

  รวมตัวกันในลักษณะเฉพาะกิจ

  ขาดงบประมาณ

  ขาดการร่วมมือจากภาคส่วนอื่น

  ขาดข้อมูลและการวิเคราะห์ที่น่าเชื่อถือ

  ถูกตั้งค�าถามถึงวาระซ่อนเร้น 

     (กรณีเคลื่อนไหวรายบุคคล)
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๔. ชุมชนออนไลน์

หน่วยงำนวิชำกำร

กรณี GT ๒๐๐

ปฎิบัติการหมาเฝ้าบ้าน (๒๘๘,๑๙๗ คน)

สนับสนุนปฎิรูปต�ารวจ (๓๓๘,๑๑๔ คน)

Spotlight phuket (๔๑,๖๙๑ คน)

Land Watch THAI  

จับตาปัญหาที่ดิน (๓,๔๗๕ คน)

โอกำส
  คนทั่วไปมีช่องทาง “แฉ” มากขึ้น

  กลุ่มเป้าหมายของคนรับสารชัดเจนขึ้น

ควำมเสี่ยง
  ข้อมูลผิดพลาด ให้ร้าย

  ถูกฟ้องหมิ่นประมาท

๕. ภำควิชำกำร 

การประเมินสถานการณ์คอร์รัปชันไทย 

 ม. หอการค้า NIDA

การประเมินนโยบายสาธารณะ
 TDRI

 นิติศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์

 เศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ

การตรวจสอบด้านวิศวกรรม
 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

 มูลนิธิบูรณนิเวศ

 มูลนิธิสถาบันธรรมรัฐฯ

 สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

 วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม. รังสิต

ข้อจ�ำกัด
  ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูล

  ขาดการขับเคลื่อนงานวิจัยเป็นเครือข่าย

  ไม่มีบทบาทในการตัดสินใจ

๖. ภำคเอกชน
องค์กรภาคเอกชนที่มีบทบาทในการต่อต้านการทุจริต เช่น องค์กรต่อต้านการ

ทุจรติแห่งประเทศไทย มลูนิธิประเทศไทยใสสะอาด ภาคเีครอืข่ายต่อต้านการทจุรติ
และประพฤติมิชอบของชาติ และองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย เป็นต้น
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ส่วนที่ ๓
แนวทำงในกำรด�ำเนินกำร 
ตำมรัฐธรรมนูญ 
แห่งรำชอำณำจักรไทย 
พ.ศ. ๒๕๖๐ มำตรำ ๖๓



๑. ปลูกจิตส�ำนึก ให้ควำมรู้แก่ประชำชนทุกช่วงวัย  
๑) ก�าหนดหลกัสตูร “ทจุรติวิทยา” ให้อยู่ในระบบการศกึษา รวมท้ังน�าหลักธรรม  

  ค�าสอนทางศาสนา และหลักเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในหลักสูตรการศึกษา 
  ทุกระดับ

๒) จัดให้มีสื่อการเรียนรู้ที่สอดแทรกความรู้ด้านการมีวินัย และความซื่อสัตย์ 
   ในทุกระดับ

๓) เสรมิสร้างและปลกูฝังการมวิีนยั ความซือ่สตัย์สจุริตตัง้แต่วัยเดก็ในสถาบนั 
   ครอบครัว

๔) กิจกรรมเข้าค่ายปลูกฝังจิตส�านึก บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ของเยาวชนที่ดี
๕) มีการจัดท�าโครงการโตไปไม่โกง โดยใช้หลักธรรมาภิบาล มาเป็นแนวทาง 

   ในการขับเคลื่อนให้ครอบคลุม ทั้งต้นน�้า กลางน�้า และปลายน�้า
๖) ปรบัฐานความคดิทกุช่วงวัย ให้มค่ีานิยมร่วมต้านทุจรติ มจีติส�านกึสาธารณะ 

   และสร้างกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมอย่างเป็นระบบ
๗) บรูณาการและเสรมิพลงัการมส่ีวนร่วมของทุกภาคส่วนในการผลกัดนัให้เกิด 

   สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
๘) พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อปรับเปลี่ยน

   พฤติกรรมให้สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

แนวทำงในกำรส่งเสริม 
สนับสนุน ให้ประชำชนรู้เท่ำทัน 
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ

๐๓
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๒. เผยแพร่ควำมรู้ด้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โดยใช้สื่อประชำสัมพันธ์ในรูปแบบที่หลำกหลำย

๑) สื่อออนไลน์ โทรทัศน์ วิทยุ ป้ายโฆษณา facebook คลิปวิดีโอ และ  
            Application Line เป็นต้น ให้ทั่วถึงในทุกระดับจนถึงระดับชุมชน

๒) มีการรณรงค์หรือออกมาตรการให้การจัดท�าละคร หรือการ์ตูนให้มี 
   การสอดแทรกเนื้อหาด้านการมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ 
    ต่อตนเอง ครอบครัว องค์กร สังคม และประเทศชาติ

๓) สร้างภาพยนตร์สั้นท่ีส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และ 
   บทลงโทษทางกฎหมายและสังคมอย่างต่อเนื่อง

๔) มีการน�าผลการด�าเนินคดีและการลงโทษท่ีเก่ียวกับการทุจริตเผยแพร่ 
            ให้ประชาชนได้รับทราบในทุกกรณีอย่างต่อเนื่อง

๕)  ขอความร่วมมอืให้หน่วยงานภาครฐัและเอกชนจัดกิจกรรม Grand Opening 
   (ต่อต้านทุจริต) อย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมวิชาการ หรือสันทนาการ  

แนวทำง มำตรกำร และกลไกในกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

และประพฤติมิชอบ
๑. ภำครัฐ 

รัฐบาลรวมถึงหน่วยงานภาครัฐมีความพยายามวางแผนจัดระเบียบ 
อย่างเคร่งครัด จริงจัง ท�าให้ประเทศปลอดการทุจริตอยู่แนวหน้าของโลกในปัจจุบัน  
ดังนัน้ แนวคดิในการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ จงึเป็นส่วนสะท้อนในการจดัท�า 
ตวัชีว้ดัด้านการทุจรติทีส่�าคญัด้วย ซึง่แนวทางในการป้องกันการทุจรติในหน่วยงาน
ภาครัฐที่ส�าคัญ ดังนี้ 

๑) การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ๖ ประการ คือ  
หลกันติธิรรม หลกัคณุธรรม หลกัความโปร่งใส หลกัการมีส่วนร่วม หลกัความรับผิดชอบ 
และหลักความคุ้มค่า 
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๒) ให ้เจ ้าหน้าที่รัฐยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
อย่างเคร่งครัด 

๓) มุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่รัฐยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็นกรอบแนวทางในการ
ปฏิบติังานและการด�าเนินชวิีต คือ ความพอประมาณ ความมเีหตผุล การมภีมูคุ้ิมกัน
ที่ดี ซึ่งอยู่ในเงื่อนไขความรู้คู่คุณธรรม 

๔) การสร้างค่านิยมของประชาชน ด้วยความเสมอภาค ไม่มีความเหลื่อมล�้า
ทางสังคม 

๕) การให้มอีงค์กรอสิระเป็นองค์กรทีม่อี�านาจและมบีทบาทสงูในการปราบปราม 
การทุจริตที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส พร้อมทั้งผู้พิทักษ์ความยุติธรรม 

๖) หน่วยงานของรัฐต้องมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมุ่งเน้นให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมลูข่าวสารของภาครฐัได้ ตาม พรบ.ข้อมลูข่าวสารของทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยมีหลักว่า “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” 

๗) ผู้บริหารในทุกระดับมีนโยบายอย่างจริงจังในการแก้ไขปัญหาทุจริต และ 
ลดการใช้ดุลพินิจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

๘) ส่งเสริมการท�างานแบบบูรณาการร่วมกันหลายองค์กรมากกว่ารวมศูนย์
อ�านาจไว้ที่องค์กรเดียว 

๙) เชิดชูคนดี/บุคคลต้นแบบที่มีความซื่อสัตย์และท�าความดีเพ่ือประเทศชาติ
ในแต่ละองค์กร

๑๐) ให้เจ้าหน้าท่ีรฐัท่ีมอี�านาจหน้าท่ี เช่น ส�านักงาน ป.ป.ช. และส�านกังาน ป.ป.ท.  
ลงพ้ืนที่ชุมชนที่รับผิดชอบเป็นประจ�า เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟัง 
ข้อเสนอแนะของประชาชน

๑๑) หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เคร่งครัด 
และรวดเร็ว
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๑๒) หน่วยงานภาครัฐเพ่ิมการท�างานในเชิงพ้ืนที่ร ่วมกับภาคเอกชน 
และประชาชนมากข้ึน เช่น จังหวัดเคลื่อนที่ การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  
และการประชุมก�านัน ผู ้ใหญ่บ้าน เพ่ือสร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริตและ 
สร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่าย

๑๓) ภาครฐัต้องเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนและประชาชนมส่ีวนร่วมในการด�าเนนิการ 
ของหน่วยงานภาครฐัต้ังแต่ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตดัสินใจ และร่วมปฏิบัติ เพ่ือให้
เกิดทักษะ และองค์กรความรู้ร่วมกัน

๑๔) ควรมีการเสริมสร้างศักยภาพของเครือข่ายภาคประชาชนหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องควรสอบถามความต้องการของประชาชน เพ่ือจัดหลักสูตรที่เหมาะสม 
ให้แก่ประชาชนในแต่ละกลุ่ม

๑๕) สร้างเครือข่ายและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้าน
การทุจริต โดยผลักดันให้มีศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมต่อต้าน 
การทุจริตในส�านักงาน ปปท. เขต ๑ – ๙ ให้ครบทุกจังหวัด

๑๖) พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๕๘/๒ กรณีเห็นว่าหน่วยงานของรัฐใด 
มีวิธีปฏิบัติหรือด�าเนินงานที่เป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู ้ใช้บริการหรือ
ประชาชนและส่อไปในทางทุจริตในภาครัฐหรือเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย 
แก่ทางราชการอย่างร้ายแรง ให้ส�านักงาน ป.ป.ท. แจ้งให้หัวหน้าหน่วยงานของรฐั 
นัน้ทราบ โดยหัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ต้องส่ังการให้มีการตรวจสอบและ
ด�าเนินการ แล้วแจ้งผลการด�าเนินการให้ส�านักงาน ป.ป.ท. ทราบภายใน ๓๐ วัน 
นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

๑๗) การประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตที่อาจเกิดข้ึนในโครงการต่างๆ  
ของหน่วยงานภาครัฐ โดยน�าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กร
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ปัญหำกำรทุจริตระดับประเทศ

ปัญหำกำรทุจริตในพื้นที่

ส�ำนักงำน ป.ป.ท.

จัดตั้ง

ปลูกจิตส�ำนึก เฝ้ำระวัง แจ้งเบำะแส ช่วยตรวจสอบสร้ำงและขยำยเครอืข่ำย

ขับเคลื่อน

รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
พุทธศักรำช ๒๕๖๐ มำตรำ ๖๓

ศูนย์ประสำนงำนเครือข่ำยภำคประชำสังคมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
ส�ำนักงำน ปปท. เขต ๑-๙ และกรุงเทพมหำนคร

หน่วยงำน 
ภำครัฐ

เครือข่ำย 
ภำคประชำ

สังคม

ร่วมมือ

กำรทุจริตลดลง กำรทุจริตลดลง

ร่วมมือ

ภำคประชำสังคม
(กำรแจ้งข้อมูลข่ำวสำร)

ส่วนรำชกำร
หน่วยงำนภำครัฐ

แก้ ไขปัญหำควำมเดือดร้อน

กรณีหัวหน้ำส่วนรำชกำร
แก้ ไขปัญหำแล้ว : สั่งยุติเรื่อง

กรณีหัวหน้ำส่วนรำชกำร
ละเลย ละเว้น : ป.ป.ท.  

ตรวจสอบซ�้ำ และท�ำควำมเห็น
เสนอ ครม. / คสช.

กรณีพบมูลควำมผิดทำงอำญำ
:ส่ง ป.ป.ช. / ป.ป.ท.

ด�ำเนินกำรตำมกฎหมำย 

ส่วนรำชกำร/หน่วยงำนภำครัฐ
ด�ำเนินมำตรกำรทำงบริหำร
ปกครอง/วินัย/ส่งคดีอำญำ

ปัญหำควำมเดือดร้อน
ของประชำชน

ปัญหำกำรทุจริต
ประพฤติมิชอบ

ภำคีเครือข่ำย
(เฝ้ำระวังกำรทุจริต)

ศอตช
(ป.ป.ท.)

ศปท.
รับเรื่อง/ส่งต่อ/

ตรวจสอบ/ติดตำม/ 
รำยงำนผล

ศอตช
(ป.ป.ท.)

ก�ำกับ ติดตำม
ตรวจสอบ

หนังสือร้องเรียน

กำรจัดตั้งศูนย์ประสำนงำนเครือข่ำยภำคประชำสังคม 
ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ส�ำนักงำน ป.ป.ท.

กำรขับเคลื่อนธรรมำภิบำลในส่วนรำชกำร/หน่วยงำนของรัฐ
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มำตรกำรพิเศษ
ของฝ่ำยบริหำร
ในกำรป้องกัน
กำรทุจริต

เมื่อความปรากฎว่าหน่วยงำนของรัฐใด
มีวิธีปฏิบัติ หรือกำรด�ำเนินงำนที่มี
ลักษณะอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดังต่อไปนี้
ให้ส�านักงานแจ้งให้หัวหน้าหน่วยงาน

ของรัฐทราบเพื่อด�าเนินการปรับปรุง

แก้ไขต่อไป

มำตรำ 
๕๘/๒ ๑

๒
๓

ไม่เป็นไปตามกฏหมายว่าด้วยการ

อ�านวยความสะดวกในการพิจารณา

อนุญาตของทางราชการ

เป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้ใช้บริการ

หรือประชาชนทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

ที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. ก�าหนด

เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทาง

ราชการอย่างร้ายแรง

เมื่อได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ต้องสั่งการ 

ให้มีการตรวจสอบและด�าเนินการ แล้วแจ้งผลการด�าเนินการให้ส�านักงาน

ทราบภายในหกสิบนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากจะต้องด�าเนินการปรับปรุงแก้ ไข  

ต้องก�าหนดระยะเวลาท่ีจะด�าเนินการแล้วเสร็จให้ส�านักงานทราบด้วย ในกรณีที่

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐไม่ด�าเนินการปรับปรุงแก้ไข ภายในก�าหนดเวลาดังกล่าว

โดยไม่มเีหตอุนัสมควร ให้ส�านักงานรายงานคณะกรรมการ ป.ป.ท. เพือ่พจิารณา

ด�าเนินการตามมาตรา ๑๗ (๑) หรือ (๒) ต่อไป

ในกรณีตำม (๑) หำกส�ำนักงำนเห็นว่ำมีเหตุอันสมควร ให้ส�ำนักงำนแจ้ง
คณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำรทรำบ เพื่อด�ำเนินกำรตำมอ�ำนำจ
หน้ำที่ต่อไป

ท้ังน้ี หำกกรณีใดมีลักษณะส่อไปในทำงทุจริต 
ในภำครัฐ ให้คณะกรรมกำร ป.ป.ท. รำยงำน 
ให้คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมกำร ป.ป.ท. ทรำบ 
เพื่อด�ำเนินกำรตำมอ�ำนำจหน้ำที่ต่อไป
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๒. ภำคเอกชน
๑) ไม่ส่งเสริมให้เกิดการทุจริต โดยภาคเอกชน

ต้องมีความเข้มแข็งและร่วมมือกันไม่ให้สินบน และ
ของขวัญแก่หน่วยงานภาครัฐต่างๆ อย่างจริงจัง เด็ดขาด

๒) เปิดเผยข้อมูลเมื่อหน่วยงานภาครัฐเรียกรับสินบน  
โดยเปิดโปงการทุจริตผ่านสื่อต่างๆ เพ่ือให้เกิด Social  
Sanction ให้เกิดมาตรการทางสังคม

๓) เรยีกร้องให้เกิดความทันสมยัของระบบราชการ 
เช่น ยกเลิกการใช้เงินสด การด�าเนินงานต่างๆ  
โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

๔) เรยีกร้องให้เกดิความโปร่งใสในการปฏบิตัหิน้าทีข่องหน่วยงานภาครฐั และ
ให้หน่วยงานภาครัฐเปิดเผยข้อมูลของทางราชการ

๕) เสนอแนะช่องทางในการตรวจสอบความโปร่งใสของการท�างานของภาครัฐ
เมื่อพบเห็นความผิดปกติในการด�าเนินงาน

๖) ด�าเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือรณรงค์ต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่องในทุก 
ภาคส่วนของสังคม ให้ตระหนักถึงภัยร้ายของการทุจริต 

๓. ภำคประชำชน 
บทบาทของภาคประชาชนในการป ้องกันและปราบปรามการทุจริต 

เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะรักษาผลประโยชน์ของชาติ โดยอาศัยการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนภายใต้พ้ืนฐานความเข้าใจว่าคนไทยทุกคนต้องมส่ีวนรับผดิชอบดแูล 
อนาคตและความอยู่รอดของชาติไทย ในการที่ประชาชนจะเข้ามามีบทบาทในการ 

ตรวจสอบความโปร ่งใสของภาครัฐ ซ่ึงม ี
หลักการและแนวทางในการด�าเนินงาน ดังนี้

๑) ไม ่ส ่งเสริมให้เกิดการทุจริต โดย
ประชาชนร่วมกันปลูกฝังลูกหลานเยาวชน 
ให้เกิด “คุณค่า” (Value) “สุจริต” ตั้งแต่เด็ก  
รวมถึงสร้าง “ชุมชนสุจริต”

๒) ส ่งเสริมให้ประชาชนเป็นคนกล้า 
ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องจนเกิดเป็นชุมชน ต�าบล 
อ�าเภอจังหวัดที่ปลอดการทุจริต
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๓) ร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริต ไปยังหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น 
ส�านักงาน ป.ป.ช. ส�านักงาน ป.ป.ท. ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น

๔) เรยีกร้องให้เกิดการยกเลกิกฎเกณฑ์ กฎ ระเบยีบ แนวทางปฏิบตัทิีเ่ป็นภาระ
แก่ประชาชน และให้เปิดเผยข้อมูลของทางราชการให้ประชาชนได้รับทราบ

๕) สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบต่างๆ เช่น การสร้างเครือข่าย
ภาคประชาชนด้วยกันเอง หรือภาคเอกชน 

๖) การสร้างทัศนคติท่ีถูกต้อง และการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการต่อต้าน
การทุจริตในทุกรูปแบบ

๗) ต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจ เป็นผู้มีจิตอาสา มีความเสียสละ อดทน กล้าหาญ 
ซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส ไม่ใช้อ�านาจหน้าที่เพื่อการแสวงหาประโยชน์ส่วนตน
หรือประโยชน์ให้แก่พรรคพวกอย่างแท้จริง 

๘) ต้องแสวงหาความรู้ให้เท่าทันเทคนิคกลโกงการทุจริตด้วยวิธีการต่างๆ  
เพื่อเป็นองค์ความรู้ในการป้องกันการทุจริต และชี้เบาะแส  

๙) เฝ้าระวัง แจ้งเบาะแสในพื้นที่ที่เห็นว่าสุ่มเสี่ยงต่อการแสวงหาผลประโยชน์ 
การสร้างเครือข่ายอาสาสมัครแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในพื้นที่ชุมชน 

๑๐) ปลกูฝัง สร้างจติส�านกึ ค่านยิมท่ีดใีนการป้องกันการทจุรติให้แก่ประชาชน 
โดยเริ่มจากครอบครัว จนน�าไปสู่การสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง

๑๑) สร้างแกนน�าเครอืข่ายทีเ่ข้มแขง็ในระดับหมูบ้่าน ต�าบล อ�าเภอ และจงัหวัด 
เพื่อเป็นแกนน�าในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เครือข่ายในแต่ละระดับ 

๑๒) คัดเลือกเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งเป็นสายลับ ป.ป.ท.  
เพื่อท�างานเชิงลึกร่วมกับส�านักงาน ป.ป.ท.
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๔. กำรบูรณำกำรร่วมกันของหน่วยงำนภำครัฐ  
ภำคเอกชน และภำคประชำชน

๑) จดัให้มกีารแลกเปลีย่นรบัฟังความคิดเหน็และข้อเสนอแนะของสาธารณชน
ท้ังภาคเอกชน และภาคประชาชน เพ่ือน�ามาแก้ไขปรับปรุงการท�างานร่วมกัน 
ของส�านักงาน ป.ป.ท. และส�านักงาน ป.ป.ช. ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

๒) มีการประชาสัมพันธ์ผลงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชนอย่างต่อเนื่อง 

๓) จัดตั้งคณะกรรมการหรือคณะท�างานร่วม ๓ ฝ่าย ภาครัฐ ภาคเอกชน  
และภาคประชาชน ในการด�าเนนิงานขบัเคลือ่นจดักิจกรรมให้ความรูด้้านการทุจรติ
ในระดับต�าบล อ�าเภอ และจังหวัด

๔) ควรมีการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลตัวอย่าง/บุคคลต้นแบบด้านการทุจริต 
ทั้งในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อสร้างสังคมเชิดชูคนดี และ 
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

๕) ส่งเสริมให้ภาคประชาชนและภาคเอกชน สอดส่อง เฝ้าระวัง แจ้งเบาะแส 
การด�าเนินงานของภาครัฐที่มีความเสี่ยงหรือมีโอกาสที่จะเกิดการทุจริต

๖) ใช้ระบบการบริหารราชการภาครัฐแนวใหม่ ท่ีส�าคัญ ๓ ประการ คือ  
Net working (การสร้างและพัฒนาเครอืข่าย) Enforcement (การบงัคบัใช้กฎหมาย 
รวดเร็ว เด็ดขาด เป็นธรรม) และ Warning (ระบบการแจ้งเตือน) 

๗) การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และ 
ภาคประชาชน เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตเชิงรุก เช่น ส�านักงาน ป.ป.ช. 
ส�านักงาน ปปง. สตง. ส�านักงานผู ้ตรวจการแผ่นดิน กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
บก.ปปป. (ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ) คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด องค์กร 
ต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เป็นต้น
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Policy-driven

Warning 
ระบบกำรแจ้งเตือน

Net Working  
กำรสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำย

Enforcement 
กำรบังคับใช้กฎหมำย รวดเร็ว 
เด็ดขำด เป็นธรรม

ก�ำหนดให้มีกำรขับเคลื่อนเพื่อเป็นกำรเสริมแรง
ในกำรป้องกันและแก้ ไขปัญหำกำรทุจริต 
ในภำครัฐโดยแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ
๑. คณะกรรมกำรต่อต้ำนกำรทุจริตแห่งชำติ (คตช.)
๒. ศูนย์อ�ำนวยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตแห่งชำติ 
     (ศอตช.)
๓. ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต (ศปท.)

ประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต
• การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
• การใช้ต�าแหน่งหน้าที่
• การใช้จ่ายงบประมาณและทรัพยากรของรัฐ

ก�ำหนดแนวปฏิบัติที่ดี
• มาตรการป้องกันการรับสินบน
• มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
(หน่วยงานที่มีการให้บริการชาวต่างชาต ิ
ให้แปลมาตรการเป็นภาษาอังกฤษด้วย)

ปลุกพลังกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน  
สร้ำงวัฒนธรรมสุจริต ต่อต้ำนกำรทุจริต 
ทุกรูปแบบ

 ภาคประชาชน : พัฒนาต่อยอดจากเครือข่าย / 
อาสาสมัครกลุ่มของหน่วยงาน

 ภาคเอกชน : ประสานความร่วมมือ  
สร้างแรงจูงใจ ให้ท�ากิจกรรม CSR ที่เกี่ยวข้อง
กับความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ต่อต้าน 
การทุจริตทุกรูปแบบ

 ภาครัฐ : ส่งเสริมการรวมกลุ่ม ชมรม  
เครือข่าย อย่างจริงจัง ต่อเนื่อง

พรบ. มำตรกำรของฝ่ำยบริหำรในกำรป้องกัน 
และปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ และ 
ที่แก้ ไขเพิ่มเติม : กรณีมีเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
ประพฤติมิชอบ และก�ากบัขับเคล่ือนหรือพบเบาะแส  
ให้หัวหน้าส่วนราชการบังคับใช้ มติคณะรัฐมนตรี 
วันท่ี ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง มาตรการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบ 
ในระบบราชการอย่างเคร่งครัดและให้ด�าเนินการ
ทางปกครองวินัยอาญา ตามกฎหมายด้วยความ
รวดเร็ว เด็ดขาด และเป็นธรรม

NEW
SMART

GOVERNANCE

กำรบริหำรรำชกำรภำครัฐแนวใหม่
ของส�ำนักงำน ป.ป.ท.

๒. กำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศูนย์ประสำนงำนเครือข่ำยภำคประชำสังคม 
ส่งเสริมธรรมำภิบำลต่อต้ำนกำรทุจริต เช่น กำรจัดต้ังศูนยประสำนงำนเครือข่ำยภำคประชำสังคม 
ในกำรต่อต้ำนกำรทจุรติในพ้ืนทีส่�ำนกังำน ปปท. เขต ๑ – ๙ และศูนย์ประสำนงำนเครอืข่ำยภำคประชำสงัคม 
ส่งเสริมธรรมำภิบำลต่อต้ำนกำรทุจริต (ศปสธ.) เขตพื้นที่กรุงเทพมหำนคร รวม ๑๐ ศูนย์ 

๓. กำรประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนด้ำนกำรปรำบปรำมกำรทุจรติ เช่น ประสำนควำมร่วมมอื 
กับหน่วยงำนที่เก่ียวข้องเพ่ือด�ำเนินกำรกรณีทุจริตเงินอุดหนุนงบประมำณบูรณะและปฏิสังขรณ์วัด 
โดยมีกำรประชุมหำรือแนวทำงกำรสนับสนุนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตกับหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้อง

กำรบูรณำกำรร่วมกับภำคส่วนต่ำงๆ

๑. กำรเสริมสร้ำงแกนน�ำเครือข่ำยภำคประชำสังคมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต เช่น กำรบูรณำกำร 
ร่วมกันทั้งภำครัฐและภำคประชำสังคมถือเป็นแรงกระตุ้นที่ส�ำคัญที่จะเข้ำมำมีบทบำทในกำรเฝ้ำระวัง 
ตรวจสอบ และแจ้งเบำะแสกำรทุจริตของหน่วยงำนภำครัฐในเขตพ้ืนที่ของตนเอง ทั้งในกรุงเทพฯ  
และเขตพื้นที่ ๑-๙

แนวทำงกำรบูรณำกำรกำรท�ำงำน
ร่วมกับภำคีเครือข่ำยของส�ำนักงำน ป.ป.ท.
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กลไกในกำรขับเคลื่อนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต

แนวทำงในกำรส่งเสริมให้ประชำชนรวมตัวกัน 
เพื่อมีส่วนร่วมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
หรือแจ้งเบำะแสกำรทุจริต และประพฤติมิชอบ

๑. เปิดช่องทางให้ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสได้หลากหลายช่องทาง เช่น 
Website สายด่วน Line Group Social Online กล่องรบัความคิดเห็น 
และรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจ�าหน่วยงาน เป็นต้น

๒. สนับสนุนให้ประชาชนรวมตัวกันจัดต้ังกลุ่มต่อต้าน 
การทุจริต เช่น สร้างผู้น�าชุมชนต้นแบบ อาสาสมัครป้องกัน 
การทุจริต ประชาชนต้นแบบ เยาวชนรุ่นใหม่ไร้ทุจริต 

กำรมีส่วนร่วมของภำคเอกชนและประชำชน
ในกำรตรวจสอบของภำครัฐ

กำรใช้สื่อ และช่องทำงโซเชียล มีเดีย 
ในเชิงรุก และมำตรกำรกดดันทำงสังคม

กำรเปิดเผยข้อมูลที่จ�ำเป็น
ในกำรตรวจสอบที่ประชำชนเข้ำถึงได้

และเข้ำใจได้ 

กำรพัฒนำประสิทธิภำพกระบวนกำร
ด�ำเนินคดีทุจริตอย่ำงถูกต้อง รวดเร็ว 

และเป็นธรรม

กำรเฝ้ำระวังสอดส่องกำรทุจริต
โดยภำคประชำสังคม

กำรต่อต้ำน
กำรทุจริต

38



๓. จดัโครงการให้กับประชาชนได้เข้ามามส่ีวนร่วม เช่น อบรมให้ความรู ้สัมมนา
ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการทุจริต

๔. ออกกฎหมายคุ ้มครองพยานเพ่ือรองรับสิทธิและความปลอดภัย 
ของประชาชน ในการคุ้มครองผูร้้องเรยีน และให้ประชาชนมเีสรภีาพในการแสดงออก 
รวมถึงให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๕. ตั้งรางวัลน�าจับ จัดท�าใบประกาศ เข็มเชิดชูเกียรติ ให้กับผู้แจ้งเบาะแส 
การทุจริตเพื่อสร้างแรงจูงใจ และยกย่องคนดีในสังคม

๖. จัดตั้งกลุ่ม PEOPLE POWER AND ANTI – CORRUPTION (P-PACC)  
ประจ�าหมู่บ้าน ประกอบด้วย ผู้แทนจากภาคประชาชนในหมู่บ้าน เพ่ือรณรงค์  
ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
รวมทั้งการสอดส่องดูแลการทุจริตในพื้นที่

๗. ขยายการจัดตั้งเครือข่ายภาคประชาสังคมต่อต้านการทุจริตของส�านักงาน 
ป.ป.ท. ให้ครบทั้ง ๗๖ จังหวัด

กำรได้รบัควำมคุม้ครองจำกรฐั ในกำรเข้ำมำ
มีส่วนร่วมในกำรป้องกันกำรทุจรติและประพฤตมิิชอบ

๑ พระรำชบญัญัตปิระกอบรฐัธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มำตรำ ๑๓๑ ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว่า 
คดีใดสมควรจัดให้มีมาตรการคุ้มครอง ช่วยเหลือแก่ผู้กล่าวหา ผู้เสียหาย ผู้ท�าค�าร้อง  
ผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ ผู้ให้ถ้อยค�าหรือผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือ ข้อมูลใดเกีย่วกับการปฏบิัต ิ
หน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ความคุ้มครอง  
ช่วยเหลอืแก่บุคคลดังกล่าว โดยให้น�ากฎหมายว่าด้วยการคุม้ครองพยานในคดอีาญา
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มาใช้บังคบัโดยอนโุลม และให้อ�านาจของรฐัมนตรตีามกฎหมายดงักล่าวเป็นอ�านาจ 
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการด�าเนินการดังกล่าว ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.  
มีอ�านาจก�าหนดมาตรการอื่นใดที่สมควรเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ที่จะต้อง 
ได้รับ การคุ้มครองช่วยเหลือ และมีอ�านาจสั่งให้เจ้าพนักงานต�ารวจหรือเจ้าหน้าที่
อื่นช่วยด�าเนินการตามที่จ�าเป็นได้

๒. พระรำชบัญญัติมำตรกำรของฝ่ำยบริหำรในกำรป้องกันและ 
ปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม การคุ้มครองดูแล 
ผู ้กล่าวหา พยานหรือผู ้ท่ีเก่ียวข้องในการด�าเนินการในเร่ืองการกระท�าทุจริต 
ในภาครัฐ ซึ่งมีการคุ้มครองดูแลอยู่ ๒ กรณี

 ๑) กรณีผู้กล่าวหาได้กล่าวหาด้วยวาจา และไม่ประสงค์จะเปิดเผยตน 
จะได้รับความคุ้มครอง โดยห้ามพนักงาน ป.ป.ท. หรือเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. หรือผู้ใด 
เปิดเผยชื่อหรือที่อยู่ รวมทั้งหลักฐานอื่นใดที่เป็นการส�าแดงตัวของผู้กล่าวหา

 ๒) กรณีผู้กล่าวหา ผู้เสียหาย ผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อมูล
เก่ียวกับการทุจริตในภาครัฐหรือข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินการ จะได้รับ
ความคุ้มครองดูแลจากส�านักงาน ป.ป.ท. สามารถจัดให้มีมาตรการคุ้มครองบุคคล
ในเบื้องต้นได้ก่อนทันที เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. เห็นสมควรจัดให้มีมาตรการ
คุ้มครองช่วยเหลือแล้ว จึงจะด�าเนินการคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
พยานในคดีอาญาต่อไป
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๓. แนวทำงกำรพัฒนำมำตรกำรคุ้มครองพยำนตำมมำตรกำรเบื้องต้น 
พ.ร.บ. มำตรกำรของฝ่ำยบริหำรในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
พ.ศ. ๒๕๕๑ มำตรำ ๕๗ ในกรณีบุคคลตามมาตรา ๕๓ เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
เมื่อบุคคลน้ันร้องขอต่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. ว่าหากยังคงปฏิบัติหน้าที่ในสังกัด
เดิมต่อไป อาจถูกกลั่นแกล้งหรือได้รับการปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม อันเนื่องจาก 
การกล่าวหาหรือการให้ถ้อยค�า หรือแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลน้ัน และคณะกรรมการ 
ป.ป.ท. พิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าน่าจะมีเหตุดังกล่าว ให้เสนอต่อ
นายกรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาสั่งการให้ได้รับความคุ้มครองหรือมีมาตรการอื่นใด 
ตามที่เห็นสมควรต่อไป

๑) ตาม พ.ร.บ. มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปราม 
การทจุรติพ.ศ.๒๕๕๑ และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม สามารถโยกย้ายผู้ให้ข้อมลู / ร้องเรียน / 
พยาน ได้

๒) จัดให้มีหน่วยคุ้มครองพยาน/ผู้แจ้งเบาะแส/ผู้กล่าวหาโดยตรงภายใน
ส�านกังาน ป.ป.ท. ซึง่ให้ความคุ้มครองท้ังเจ้าหน้าท่ีรฐัและประชาชนทีส่ะดวก รวดเร็ว 

๓) มีมาตรการหรือปรับปรุงกฎหมายคุ้มครองพยาน เพ่ิมอ�านาจการคุ้มครอง
พยานตามกฎหมายให้ ส�านักงาน ป.ป.ท. 

๔) ก�าหนดรหัสเครือข่าย และก�าหนดตัวบุคคลในการดูแลความลับที่ชัดเจน
๕) จัดให้มีการคุ้มครองพยานเบื้องต้น โดยแยกออกจากพ้ืนที่เสี่ยง และ 

มีการคุ้มครองความปลอดภัยระดับสูง เช่น การย้ายท่ีอยู่ ปกปิดตัวตน เปล่ียนช่ือ
นามสกุล 

๖) ก�าหนดมาตรการและวธีิการในการคุ้มครองรูปแบบเฉพาะ เช่น การคุม้ครอง
เจ้าหน้าที่รัฐ พยานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นประชาชนทั่วไป

๗) มหีน่วยงานเฉพาะทีร่บัผดิชอบงานด้านการคุม้ครองพยานทีส่ามารถปฏิบตัิ
งานได้จริง มีกฎหมายรองรับที่ชัดเจนโดยตรง 

๘) มีมาตรการ/กฎหมายรองรับการท�างานและคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่
ภาคประชาชน เครือข่าย และผู้ให้ข้อมูล หรือชี้เบาะแสการทุจริต
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ย่ืนค�ำร้องต่อเจ้ำพนักงำน/  
ผู้อ�ำนวยกำรฯ ของส�ำนักงำน 
ป.ป.ท. ที่รับเรื่อง

เลขำธิกำร
คณะกรรมกำร

ป.ป.ท.

คณะกรรมกำร
ป.ป.ท.

มาตรการการคุ้มครองพยาน
ตาม พ.ร.บ. มาตรการของฝ่ายบริหารฯ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

สำระส�ำคัญของค�ำร้อง
. รำยละเอียดเกี่ยวกับพยำน
. พฤติกำรณ์ที่แสดงถึงควำมไม่ปลอดภัย
. บันทึกควำมยินยอม

ไม่อนุมัติวิธีกำร ผู้ร้องเรียน/ 
พยำน มีสิทธิอุทรรณ์ค�ำสั่งของ
เลขำธิกำรฯ ภำยใน ๓๐ วัน

กรรมกำรยุติธรรม
หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

เหตุสิ้นสุดกำรคุ้มครอง
. เมื่อพยำนร้องขอให้ยุติกำรคุ้มครอง
. เมื่อก�ำหนดระยะเวลำในกำรคุ้มครองพยำนสิ้นสุดลง
. เมื่อพยำนได้รับควำมคุ้มครองตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครอง
พยำนในคดีอำญำ
. เมื่อเลขำธิกำรฯ มีค�ำสั่งให้ยุติกำรคุ้มครองตำมเหตุข้อ ๑๙  
แห่งระเบยีบคณะกรรมกำร ป.ป.ท. ว่ำด้วยกำรคุ้มครองฯ พ.ศ. ๒๕๕๔

กรณีมีเหตุให้มีกำรคุ้มครอง
ตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรคุ้มครองพยำนในคดีอำญำ

อนุมัติวิธีกำร (เบื้องต้น)
. จัดชุดคุ้มครอง
. จัดให้อยู่ในสถำนที่ปลอดภัย
. ปกปิดข้อมูลบุคคล
. ด�ำเนินกำรอื่นๆ ตำมสมควร

ให้มีกำรคุ้มครองเบื้องต้น 
ครำวละไม่เกิน ๓ เดือน  
รวมแล้วไม่เกิน ๖ เดือน

ผู้ร้องเรียน/ ผู้แจ้งเบำะแส/ 
พยำน/ ผู้ถูกร้องเรียน

เป็นบุคคลที่สำมำรถให้ข้อเท็จจริง เบำะแส หรือข้อมูล
อันเป็นประโยชน์ต่อกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
หรือผู้ถูกร้องเรียนที่ได้รับกำรกันไว้เป็นพยำน

ไม่อนุมัติวิธีกำร ตำมค�ำสั่งของ
คณะกรรมกำร ป.ป.ท.  

ให้ถือเป็นที่สุด
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๔. มำตรกำรคุ้มครองพยำนในหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง 
ประชาชนท่ีได้รบัการคุ้มครองพยาน มสีทิธิทีจ่ะได้รับการคุม้ครองความปลอดภยั 

ตามที่กฎหมายก�าหนด มีสิทธิท่ีได้รับค่าตอบแทนและค่าใช้จ่าย ค่าท่ีพักอาศัย 
อันเน่ืองมาจากการคุ ้มครองพยาน ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าเลี้ยงชีพท่ีสมควร 
อนัเน่ืองมาจากการขาดประโยชน์จากการประกอบอาชีพ รวมถึงค่าตอบแทนกรณีเกิด
ความเสยีหายแก่ชวีติ ความเสยีหายแก่ร่างกาย อนามยั เสรภีาพ และความเสยีหาย 
แก่ชื่อเสียงหรือทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่สามารถประเมินหรือ  
เทียบเคียงได้

ปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริต
โดยตรง แต่จะเป็นการเชื่อมโยงกับพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา  
พ.ศ. ๒๕๔๖ มาใช้คุ ้มครองพยานที่เก่ียวข้องในคดีอาญา โดยมีส�านักงาน 
คุ้มครองพยาน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานหลัก 
ในการดูแล นอกจากนี้ยังมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน อาทิเช่น

๑) พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖
๒) พระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ  

การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
๓) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วย 

การคุ้มครองช่วยเหลือพยาน พ.ศ. ๒๕๕๔
๔) ค�าสั่งส�านักงานต�ารวจแห่งชาติท่ี ๓๘/๒๕๔๘ เร่ืองการให้ความคุ้มครอง

บุคคล 
๕) ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการป้องกันผู้แจ้งเบาะแสการทุจริต

คอร์รัปชัน
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ส่วนที่ ๔
กรณีศึกษารูปแบบการทุจริตและ 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต



๑.   กรณีทุจริตโกงเงินสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 
ถูกจดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญัติการคุ้มครองคนไร้ทีพ่ึ่ง พ.ศ. ๒๕๕๗ เพ่ือจัดสรร

สวัสดิการสังคมให้กับคน ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มคนที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าครองชีพ  
ให้ทุนประกอบอาชีพแก่ผู้มีรายได้น้อย และให้เงินสงเคราะห์แก่ผู้ติดเชื้อเอดส์  
โดยจะได้รับเงินสงเคราะห์ต้ังแต่ ๑,๐๐๐ – ๓,๐๐๐ บาทต่อคร้ัง และจะได้ไม่เกิน  
๓ ครั้งต่อปี โดยมีหลักเกณฑ์ในการขอรับเงินอุดหนุน ดังนี้

๑) ผู้มีสัญชาติไทย
๒) ครอบครัวประสบความเดือดร้อน เนื่องจากหัวหน้าครอบครัว
  ๑. เสียชีวิต
  ๒. ทอดทิ้ง สาบสูญ หรือต้องโทษจ�าคุก
  ๓. เจ็บป่วยร้ายแรง หรือพิการจนไม่สามารถประกอบอาชีพได้
๓) ครอบครวัประสบภาวะยากล�าบากในการด�ารงชพี ไม่สามารถดแูลครอบครวั

ได้ด้วยเหตุอื่นใด
๔) เกิดภัยพิบัติต่างๆ ในพื้นที่

กรณีศึกษา
รูปแบบการทุจริต
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ขั้นตอนการจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ ไร้ที่พึ่ง

เจ้าหน้าที่
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
เจอผู้เดือดร้อนในพื้นที่

ส่งนักสังคมสงเคราะห์
ลงพื้นที่ตรวจสอบ
และบันทึกข้อมูล

เจ้าหน้าที่น�าเงินไปมอบ
- เช็ค

- เงินสด

- ให้เงิน

- ให้สิ่งของอุปโภคบริโภค

- ให้เข้ารับการศึกษา

- ให้เข้ารับการรักษาพยาบาล

กรณีช่วยเหลือเป็นเงิน
ตั้งวงเงิน

๑,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ บาท
ต่อครั้ง

( ไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี )

น�าข้อมูลมาวิเคราะห์
หาทางช่วยเหลือ

จ่ายเงินผ่านตัวแทน
เช่น อพม. อบต.
หรือจ่ายโดยตรง

ท�าเรื่องเสนออธิบดี พส.
หรือผู้อ�านวยการศูนย์ฯ

ผู้เดือดร้อนรับเงิน
พร้อมบัตรประชาชน

และลายเซ็น

๑

๕

๒

๖

๓

๗

๔

๘

ปลอมแปลงเอกสาร
ทั้งหมด เช่น บัตรประชาชน 
เอกสารอื่นๆ โดยชาวบ้าน 

ไม่ทราบเรื่อง แล้วน�า
เอกสารไปยื่นเบิกงบ

ให้ชาวบ้านยื่นเอกสารจริง 
และได้รับเงิน  

แต่ได้ ไม่ครบจ�านวน

ให้ชาวบ้าน 
ยื่นเอกสารจริง  
แต่ไม่ได้รับเงิน

ให้ชาวบ้าน 
ที่ไม่มีคุณสมบัต ิ

ยื่นเอกสาร

๔ รูปแบบการทุจริตเงินสงเคราะห์ฯ
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ข้อเสนอแนะในการป้องกันการทุจริต
ภาครฐั 
๑. ให้เจ้าหน้าที่ด�าเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
๒. จ่ายเงินหรือมอบสิ่งของในสถานที่ราชการโดยมีพยานรับรู้
๓. มีการบันทึกภาพขณะมอบเงินหรือสิ่งของ
๔. มีการตรวจสอบการรับมอบเงินย้อนหลัง

ภาคประชาชน
๑. ต้องตรวจสอบคุณสมบัติตัวเองว่ามีสิทธิในการรับเงินหรือไม่
๒. ต้องกรอกเอกสารขอรับเงินให้ครบถ้วน
๓. ผู้รับเงินต้องลงลายมือชื่อรับเงินด้วยตัวเอง
๔. ติดตาม ตรวจสอบว่าได้รับเงินครบถ้วนหรือไม่

๒.   กรณีการสมรสอ�าพรางของชาวต่างชาติกับชาวไทย
การสมรสอ�าพรางของชาวต่างชาติ เกิดจากชายชาวอินเดียต้องการเข้ามา 

ท�ามาหากินหรือท�างานในประเทศไทย แต่ชาวอินเดียเหล่านี้จะสามารถอยู่ใน
ประเทศไทยได้เพียงระยะเวลาสัน้ๆ ตามประเภทวีซ่าของตน ท�าให้ต้องเสยีค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางเข้า – ออก ประเทศไทย เพ่ือให้อยู่ต่อในประเทศไทยได้นานข้ึน  
ซึ่งวิธีท่ีง่ายท่ีสุดคือ การจดทะเบียนสมรสกับหญิงชาวไทย จึงเกิดขบวนการจ้าง 
หญิงไทยให้จดทะเบียนสมรสด้วย

การด�าเนินการดังกล่าวจะมีนายหน้าติดต่อหาหญิงไทยที่ยินยอมรับจ้าง 
จดทะเบียนสมรสกับชายชาวอินเดีย และเป็นผู ้ติดต่อกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
ในการด�าเนินการจดทะเบียนสมรส 

ชายชาวอินเดีย

ชายชาวอินเดีย
ต้องการจดทะเบียนสมรส

กับหญิงไทย

นายหน้าติดต่อ
หาหญิงไทยที่ยินยอม 
จดทะเบียนสมรสด้วย

นายหน้าติดต่อกับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ

ให้กระท�าการทุจริต
ในการด�าเนินการ 
จดทะเบียนสมรส

เจ้าหน้าที่ของรัฐ
รู้เห็นเป็นใจในการทุจริต
จดทะเบียนสมรสปลอม

เกิดการจดทะเบียนสมรส
อ�าพรางระหว่างชายชาว

อินเดียกับหญิงไทย
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ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต
ภาครฐั
๑. ต้องมีการตรวจสอบการจดทะเบียนสมรส

กับชาวต่างชาติโดยเข้มงวด เพ่ือให้มั่นใจว่า 
เป็นไปโดยสุจริต

๒. ต้องมกีารตรวจสอบอย่างต่อเน่ือง 
โดยผูบ้งัคบับญัชาตามล�าดับชัน้ เพ่ือทราบ
หรือรับรู้ถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้น

๓.  หน ่วยงานต ้นสัง กัดต ้องกวดขัน 
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด

ภาคประชาชน
๑. ต้องมีการให้ความรู้กับหญิงไทยว่าการรับจ้างสมรสกับชายชาวต่างชาตินั้น 

อาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
๒. ให้แต่ละชมุชนช่วยกันสอดส่องว่าภายในชมุชนของตนมชีาวต่างชาตเิข้ามา

อยู่อาศัยมากผิดปกติหรือไม่
๓. แจ้งเบาะแสให้หน่วยงานรฐัทราบว่าใครเป็นนายหน้า ในการจดัหาหญงิไทย

ในการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ 

๓.   การสวมชื่อท�าบัตรประจ�าตัวประชาชนปลอม
การทุจริตสวมบัตรประจ�าตัวประชาชน โดยใช้ช่องว่างของกฎหมายเก่ียวกับ 

การได้สัญชาติของคนไทยในพ้ืนที่สูง ร่วมกับการแจ้งความเท็จทางทะเบียน 
ราษฎร โดยกรณีศึกษาน้ีมีลักษณะคนต่างด้าวสวมชื่อของชาวเขาที่ได ้รับ
อนุมัติให้มีสัญชาติไทย ตามระเบียบส�านักทะเบียนกลางว่าด้วยการพิจารณา 

ลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรให้แก่บุคคลบนพ้ืนที่สูง  
พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งตามกฎหมายถือว่าชาวไทยภูเขาดั้งเดิมเป็น 

คนไทยที่ตกส�ารวจทางทะเบียนบ้าน สามารถขอลงรายการ
สัญชาติไทยในทะเบียนบ ้าน จึงท�าให ้ เ กิดบุคคลใหม ่ ข้ึน 

ต่อมาบุคคลที่ได้รับอนุมัติสัญชาติไทยตามระเบียบดังกล่าว  
ยังได้รบัสญัญาติไทยในอีกเงือ่นไขหนึง่ ดงัน้ันบตุรคนเดยีวกัน
จึงมีโอกาสได้สัญชาติไทยทั้ง ๒ กรณี คือ
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๑) จากรายการสถานะบคุคลในทะเบยีนราษฎรให้แก่บคุคลบนพ้ืนทีส่งู พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๒) บิดามีสัญชาติไทย 

ข้อเสนอแนะในการป้องกันการทุจริต
ภาครฐั
๑. เจ้าหน้าท่ีรัฐต้องด�าเนินการตามมาตรการหรือระเบียบท่ีก�าหนดไว  ้

อย่างเคร่งครัด
๒. เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานต้องตรวจสอบรายการบุคคลและรายการภาพถ่าย

ใบหน้าเจ้าของบัตรให้ถูกต้องตรงกัน
๓. ต้องสร้างความตระหนักในด้านคุณธรรมจริยธรรมของนายทะเบียนและ 

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

มีการติดต่อครอบครัว
ชาวไทยภูเขาที่ตกส�ารวจ

ทางทะเบียนบ้าน  
เพื่อให้สินบนแลกกับ 

การได้รับสัญชาติไทย

ชาวไทยภูเขาตกลง
ยินยอมให้สวมชื่อ 

ชาวเขาที่ได้รับอนุมัต ิ
ได้รับสัญชาติไทย เช่น 
การรับรองว่าเป็นบุตร 
ของตน หรือเป็นบุคคล 

ในครอบครัว

บุคคลในครอบครัว 
ชาวเขาให้การรับรองต่อ

ทางราชการว่า 
คนต่างด้าวเป็นบุตร 

ของตนหรือเป็น 
คนในครอบครัว

บุคคลต่างด้าว 
กลายเป็นคนไทย  

สามารถท�า 
บัตรประชาชนไทยได้ 

ได้รับอนุมัติจาก 
นายทะเบียนให้ท�าการ 

เพิ่มชื่อคนต่างด้าว 
ลงในรายการทะเบียนบ้าน

บุคคลต่างด้าวมีชื่อ 
อยู่ในทะเบียนบ้าน  

และได้รับสัญชาติไทย

คนต่างด้าวต้องการ 
มีบัตรประชาชนไทย  

โดยขอเพิ่มชื่อ 
ในทะเบียนบ้าน 

ของชาวไทยภูเขา

คนต่างด้าว

คนไทย (ปลอม)
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ข้อเสนอแนะ
• ประชาชนควรรู้ถึงสิทธิในการรับเงินของผู้ประกันตนของส�านักงานประกันสังคม ว่าสามารถท�าได ้
หลายวิธีคือทั้งวิธีการโอนผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารซึ่งน่าจะสะดวกและปลอดภัยกว่า 
• การขอรับเงินทางไปรษณีย์ธนาณัติสั่งจ่ายน้ัน เหมาะส�าหรับผู้ ไม่มีบัญชีเงินฝาก ซ่ึงมีระยะเวลา ๔ เดือน 
และสามารถมอบอ�านาจให้ผู้ใดผู้หนึ่งรับธนาณัติแทนตนได้ 
• กรณีท่ีผู้รับตายหรือล้มละลาย ไปรษณีย์จะจ่ายเงินธนาณัติให้แก่ทายาทหรือผู้จัดการมรดกหรือ 
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ หรือบุคคลอื่นที่แสดงค�าสั่งศาลหรือหลักฐานที่เชื่อถือได้

ภาคประชาชน
๑. ต้องให้ความรู ้ความเข้าใจกับชาวไทยในเขตพ้ืนทีสู่ง ถึงอันตรายต่อประเทศชาติ 

ในการสวมชื่อท�าบัตรประชาชนปลอมของชาวต่างชาติ
๒. ต้องส่งเสริมให้มีการสร้างกลุ่มแกนน�าชาวไทยบนเขตพ้ืนท่ีสูง เพ่ือต่อต้าน

การสวมชื่อท�าบัตรประชาชนปลอม
๓. สร้างจิตส�านึก คุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ชาวไทยบนเขตพ้ืนที่สูงไม่ให ้

เห็นแก่สินบน ค่าจ้างเล็กๆน้อยๆ

๔. กรณีการทุจริตเงินออมชราภาพผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐  
ของส�านักงานประกันสังคม

ส�านักงานประกันสังคม (สปส.) ประกาศรับสมัครผู้ประกันตน ตามมาตรา ๔๐  
ซึ่ง “ผู ้ประกันตน มาตรา ๔๐” หมายถึง ผู ้ที่ประกอบอาชีพอิสระหรือแรงงาน 
นอกระบบ มีอายุไม่ต�่ากว่า ๑๕ ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์ และต้องไม่เป็น 
ผูป้ระกันตน ตามมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๙ มาวางแผนการออมเงนิตามแผนการออมเงนิ 
ของส�านักงานประกันสังคม โดยมีแผนการออมเงิน ๕ ทางเลือก ซึ่งทางเลือกท่ี ๓ 
เป็นแผนการออมเงินส�าหรบัผูส้งูอายุ หรอืคนวยัเกษยีณ เพ่ือเป็นสวัสดกิารในอนาคต  
โดยจ ่ายเงินตามจ�านวนท่ีก�าหนดและจะได ้ รับเงินสมทบอีกจ�านวนหนึ่ ง  
แต่เมื่อมีการยุบเงินออมชราภาพไปรวมกับกองทุนเงินออมแห่งชาติ (กอช.) จึงเป็น
ช่องทางให้เจ้าหน้าที่ประกันสังคมยักยอกถ่ายเทเงินออมชราภาพที่ควรจะส่งคืน 
ผู้ประกันตนไปเป็นของตนเอง

จากคดทีีเ่ป็นข่าวเมือ่ประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มผีูป้ระกันตน ตามมาตรา ๔๐  
ของส�านักงานประกันสังคม ทางเลือกที่  ๓ กรณีบ�านาญชราภาพรายหน่ึง 
ได้ย่ืนแบบขอรบัเงนิดังกล่าวคืน เมือ่วันที ่๓ สงิหาคม ๒๕๕๙ แต่รอจนจะสิน้ปี ๒๕๖๐  
ก็ยังไม่ได้รับเงิน จึงติดตาม ทวงถาม จากส�านักงานประกันสังคม จนทราบว่า 
มเีจ้าหน้าท่ีประกันสงัคมรายหนึง่ไม่ด�าเนนิการสัง่จ่ายธนาณัตคินืให้กับผูป้ระกันตน 
แต่ได้ท�าการเปลี่ยนแปลงข้อมูล และน�าไปขึ้นเงินแทน ณ ที่ท�าการไปรษณีย์
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ผู้ถูกกล่าวหา
เจ้าหน้าที่ สปส.

แบบ สปส. ๑-๔๐/๖ ค�าสั่งคืนเงินฯ ใบฝากธนาณัติ

สั่งจ่ายเช็ค

ใบฝากธนาณัติ  
เปลี่ยนจาก

สามเสนใน - ดินแดง

ธนาณัติ อยู่ในการครอบครองของผู้ถูกกล่าวหา

* เก็บธนาณัติไว้กับตัวเองตั้งแต่ต้น

ใส่ซองจ่าหน้า

ส่งธนาณัติให้ผู้ประกันตน เพื่อขึ้นเงินเองที่ไปรษณีย์

ระบุ สถานที่รับ
ไปรษณีย์สามเสน

เจ้าหน้าที่การเงิน
เจ้าหน้าที่ สปส.

ผู้ประกันตน 
มาตรา ๔๐

ประสงค์ขอรับ
เงินสมทบคืน

ผู้ถูกกล่าวหา
เจ้าหน้าที่ สปส.

จนท. การเงิน
ลงนามจ่ายเงิน

เจ้าหน้าที่
ไปรษณีย์ไทย

ยักยอก

ปลอมลายมือชื่อ
มอบฉันทะ

ส�าเนาบัตรของผู้ประกันตน

บัตรของผู้ถูกกล่าวหา

แผนประทุษกรรมการทุจริต
เบียดบังเงินผู้ประกันตน ตามมาตรา ๔๐
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๕.   กรณีการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงานภาครัฐ
การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานราชการน้ันมีการทุจริตค่อนข้างมาก เนื่องจาก

ขั้นตอนต่างๆ มีความเสี่ยงที่ผู้ทุจริตจะสามารถหาช่องทางแสวงหาผลประโยชน์
ตั้งแต่ขั้นตอนการคิดริเริ่มโครงการจนถึงสิ้นสุดโครงการ โดยมีแผนผัง “เส้นทาง 
การทุจริตจัดซื้อจัดจ้างในเบื้องต้น” ที่จะแสดงให้เห็นถึงขั้นตอนที่อาจเกิดการทุจริต 
รวมทั้งลักษณะการทุจริตในขั้นตอนนั้นๆ ดังนี้

• การคิดริเริ่ม

- เอื้อประโยชน์ตนเอง 
   หรือผู้ใดผู้หนึ่ง

• การส่ง / ปิดประกาศ

- ส่งเฉพาะกลุ่ม 
   ที่ให้ผลประโยชน์
- ไม่ประชาสัมพันธ์
   อย่างทั่วถึง
- ปิดประกาศไม่ครบ
   ตามที่ก�าหนด

• การด�าเนินการซื้อ/จ้าง

- แบ่งซื้อแบ่งจ้าง
- มีราคาสูงเกินความเป็นจริง
- มีส่วนได้ส่วนเสีย
   กับผู้ประกอบการ
-เรียกรับผลประโยชน์

• การก�าหนดราคากลาง

- สูงกว่ามาตรฐาน 
   ราคากลางที่ก�าหนด

• การคิดริเริ่ม

- ก�าหนดคุณสมบัต ิ
   ที่เอื้อประโยชน์เฉพาะราย

• การพิจารณา
อนุมัติต่างๆ

- เรียกรับเงิน / 
   ผลประโยชน์
- มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
   หรือมีส่วนได้ส่วนเสีย

• การตรวจรับพัสดุ /     
งานจ้าง

- เรียกรับเงิน / ผลประโยชน์
- ตรวจรับไม่ถูกต้อง 
   ไม่ครบถ้วน
- ตรวจรับโดยไม่มีพัสดุ
   ที่จัดซื้อหรือที่งานยังไม่เสร็จ

• การใช้ประโยชน ์
ของทางราชการ

- งานที่ได้รับไม่มีคุณภาพ
- ใช้งานไม่คุ้ม

• การแต่งตั้งบุคคล/ 
คณะกรรมการชุดต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับ 
การจัดซื้อจัดจ้าง

- แต่งตั้งพรรคพวก 
   ที่ควบคุมได้
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ถือเป็นเครื่องมือหน่ึงในการขับเคลื่อน 
ธรรมาภิบาลเพ่ือลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ  ส�านักงาน ป.ป.ท. ในฐานะที่เป็น 
หน่วยงานก�าหนดนโยบายและมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต  
จึงก�าหนดกรอบ/แนวทางการด�าเนินงานเรื่องการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
และขับเคลื่อนการด�าเนินงานมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และด�าเนินการ
มาอย่างต่อเนื่อง จนสามารถพัฒนาให้เป็นหน่วยงานต้นแบบที่สามารถปิดโอกาส
การทุจริตได้จริง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ขับเคลื่อนให้ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ด�าเนินการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต
ประพฤติมิชอบในส่วนราชการ รวมถึงหน่วยงานที่อยู่ภายใต้ก�ากับทุกหน่วยงาน 
ให้ท�าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานละ ๑ กระบวนงาน โดยคัดเลือก
กระบวนงาน/งานในภารกิจ ที่จะท�าการประเมิน
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กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตใน ๓ ด้าน 
๑) ความเสี่ยงการทุจริตท่ีเ ก่ียวข ้องกับการพิจารณาอนุมั ติ  อนุญาต  

(เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให ้บริการประชาชนอนุมัติหรืออนุญาตตาม 
พระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ  
พ.ศ. ๒๕๕๘)

๒) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ�านาจและต�าแหน่งหน้าที่ 
๓) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและ 

การบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

การทุจริตที่เกี่ยวข้อง
กับการพิจารณา 
อนุมัติ อนุญาต 
ของทางราชการ

การทุจริตในความโปร่งใส
ของการใช้อ�านาจ 
และต�าแหน่งหน้าที่

การทุจริตในความโปร่งใส 
ของการใช้จ่ายงบประมาณ

และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ

- การรับสินบนจาก 
   การให้บริการ
- การเอื้อประโยชน์แก่ญาติ /  
   พรรคพวก
- ใช้ช่องโหว่ทางกฎหมาย 
   เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว
- การให้สินบน ของก�านัล  
   หรือรางวัลต่างๆ

- การแสวงหาผลประโยชน ์
   จากการการแต่งตั้ง โยกย้าย
- การปฏิบัติ / ละเว้นการปฏิบัติ 
   เพื่อประโยชน์ของตนเอง  
   หรือพวกพ้อง
- การใช้ดุลยพินิจ 
   ที่เอื้อประโยชน์

- การทุจริตในการจัดซื้อ  
   จัดจ้าง
- การใช้งบประมาณ 
   ไม่มีประสิทธิภาพ เหมาะสม   
   คุ้มค่า
- ผลประโยชน์ทับซ้อน 
   ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน 
   กับผลประโยชน์สาธารณะ

วางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
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การระบุความเสี่ยง

การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

เมทริกส์ระดับความเสี่ยง

การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยง

การจัดท�ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

จัดท�าระบบการบริหารความเสี่ยง

การจัดท�ารายงานการบริหารความเสี่ยง

การรายงานผลการด�าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

๙

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๙ ขั้นตอน
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หากหน่วยงานภาครัฐให้ความความร่วมมืออย่างจริงจัง มีระบบการประเมิน 
ความเสี่ยงการทุจริตท่ีมีประสิทธิภาพ จะส่งผลให้มีการบริหารงานที่มีธรรมาภิบาล  
สามารถป ้องกันไม ่ให ้ เ กิดการทุจริต ต้ังแต ่แรก (Prevent ive Control)  
และมีการควบคุมการทุจริตเมื่อค้นพบว่าการทุจริตเกิดขึ้นแล้ว (Detective 
Control) อีกทั้ง หน่วยงานภาครัฐสามารถน�าหลักสูตรการประเมินความเสี่ยง 
ไปปฏบิตั ิบรูณาการขับเคลือ่นด้านการป้องกันการทุจริต ให้เป็นไปในทศิทางเดยีวกัน

นอกจากน้ี ยังสร้างการรับรู ้ฐานข้อมูลการทุจริต และทะเบียนความเสี่ยง 
รูปแบบต่างๆ ที่ได้จากการขับเคลื่อนการด�าเนินงาน จะท�าให้เกิดกระแสตื่นตัวและ
ร่วมต้าน จนเกิดเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตจากภาคประชาสังคม ก�าหนดมาตรการ 
แนวทางป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตซ�้าอีกในอนาคต (Corrective Control)
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ส่วนที่ ๕
ช่องทางการเข้าถึงข้อมูล

การติดต่อสื่อสาร
การแจ้งเบาะแสการทุจริต
และการรับเรื่องร้องเรียน



จากนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ที่จะขับเคล่ือนและพัฒนา
ประเทศไทยให้ก้าวไปสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ดังนั้น จึงจ�าเป็นต้องปรับเปลี่ยน
กระบวนการของภาครฐัในการให้บรกิารประชาชนโดยใช้เทคโนโลยีดจิิทลั เพ่ืออ�านวย
ความสะดวกการบรกิารภาครฐั ลดขัน้ตอนการด�าเนนิงานให้เกิดความรวดเร็ว โปร่งใส  
และตรวจสอบได้ ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการต่างๆ ของภาครัฐได ้
อย่างมีประสิทธิภาพ คล่องตัว และหลากหลายอุปกรณ์ โดยใช้ชื่อ “ศูนย์กลางข้อมูล
และบรกิารภาครฐัส�าหรับประชาชน (Government Access Channel : G-Channel)”  
เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการเข้าถึงข้อมูลและบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐของ 
หน่วยงานต่างๆ ได้จากจุดเดียว และต้องอ�านวยความสะดวกแก่ประชาชนทุกกลุ่ม
และทุกท้องถ่ินอย่างเท่าเทียม ซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึงหน่วยงานภาครัฐได้ 
จากช่องทางต่างๆ ดังนี้

ช่องทางการเข้าถึงข้อมูล
ของหน่วยงานภาครัฐ

๐๕
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๑. ศูนย์รวมบริการภาครัฐในรูปแบบเว็บไซต์ (Government e-Service  
Website Portal)

   ๑) เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ผ่าน www.egov.go.th 
   ๒) ศนูย์กลางข้อมลูเปิดภาครฐั ผ่านเว็บไซต์ www.data.go.th เป็นศนูย์รวม

ข้อมูลสาธารณะและข้อมูลภาครัฐในรูปแบบมาตรฐานเปิด 
   ๓) ศูนย์รวมข้อมูลเพ่ือติดต่อราชการผ่านเว็บไซต์ www.info.go.th  

โดยความร่วมมือระหว่างส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส�านักงาน 
ก.พ.ร.) และ EGA ในการพัฒนาเว็บไซต์เพ่ือรวบรวมข้อมูลรายละเอียดต่างๆ  
ที่มีอยู ่ในคู ่มือประชาชนของทุกหน่วยงาน ซึ่งด�าเนินการภายใต ้  พ.ร.บ.  
อ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

๒. ศูนย์รวมบริการภาครัฐในรูปแบบโมบายแอปพลิเคชัน (Government 
Mobile Application Portal) เป็นช่องทางส�าหรับประชาชนท่ีมีอุปกรณ์ 
สื่อสารเคลื่อนที่ เช่น สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต ในการเข้าถึงบริการอิเล็กทรอนิกส์
ภาครัฐผ่านเว็บไซต์ www.apps.go.th เช่น ภาษีไปไหน คู่มือประชาชน G-News 
สปสช. เป็นต้น

๓. การเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐผ่านตู้บริการอเนกประสงค์ของรัฐ 
(Government Smart Kiosk) ที่ติดตั้งในพื้นที่สาธารณะ 

๔. สื่อประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานโดยตรง เช่น เว็บไซต์ของหน่วยงาน 
โทรทัศน์ วิทยุ ป้ายโฆษณา แอปพลิเคชั่น facebook Line เป็นต้น

๕. ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน สายด่วน ๑๑๑๑ (Government 
Contact Center) เพ่ือให้ประชาชนจดจ�าง่ายและใช้หมายเลขเดียวในการติดต่อ
กับหน่วยงานภาครัฐ ให้บริการโทรฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ทุกวัน
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ตัวอย่างขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐ

การแสดงตนด้วยการลงชือ่ในสมุดทะเบียน

ตรวจดวู่ามีข้อมูลข่าวสารอยู่ในศนูย์ข้อมูลข่าวสารหรือไม่

ถ้ามีข้อมูลข่าวสาร
ในศนูย์ข้อมูลข่าวสาร

ช่วยเหลือ / แนะน�า / ค้นหาจากดชันี
ข้อมูลข่าวสารท่ีเก็บ ณ ศนูย์ข้อมูล
ข่าวสารหรอืท่ีแยกเก็บไว้ต่างหาก

ถ่ายส�าเนา

รบัรองส�าเนาถกูต้อง

ให้กรอกแบบฟอร์มค�าขอ

ติดต่อนดัหมายมาฟังผลค�าขอ

ถ่ายส�าเนา

รับรองส�าเนาถกูต้อง

ถ้าไม่มีข้อมูลข่าวสาร
ในศูนย์ แต่มีในหน่วยงานน้ัน

ให้ความช่วยเหลือ
ในการกรอกแบบฟอร์ม
หรือเจ้าหน้าท่ีกรอกเอง

ส่งผูร้บัผิดชอบพิจารณาว่า
จะเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

ตามค�าขอได้หรอืไม่

ถ้าไม่มีข้อมูลข่าวสารในหน่วยงาน
น้ันให้แนะน�าไปขอท่ีหน่วยงานอ่ืน
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การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต

๑.  ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ส�านักงาน ป.ป.ช.) 

มอี�านาจหน้าทีส่�าคญัทัง้ด้านการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ การตรวจสอบ 
ทรัพย์สินของราชการหรือเจ้าหน้าท่ีรัฐระดับสูง รวมถึงด้านวิชาการในการส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัยในเรื่องท่ีเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ที่อยู่ในขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และด้านการต่างประเทศ 

  ๑) สถานทีต่ดิต่อ : เลขที ่๓๖๑ ถนน นนทบรุ ีต�าบลท่าทราย อ�าเภอเมอืงนนทบรีุ 
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๒๘ ๔๘๐๐ โทรสาร ๐ ๒๕๒๘ ๔๙๓๘

  ๒) ทางเว็บไซต์: www.nacc.go.th E-mail: webmaster@nacc.go.th
  ๓) สายด่วน ป.ป.ช. ๑๒๐๕ 

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

มภีารกจิเก่ียวกบัการป้องกันและปราบปรามการทจุรติในภาครฐั โดยการจดัท�า 
ข้อเสนอเก่ียวกับนโยบายมาตรการ และแผนพัฒนาการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตในภาครัฐ ก�ากับและตรวจสอบเจ้าหน้าท่ีและหน่วยงานของรัฐ ติดตาม 
และรายงานข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการทุจริตในภาครัฐ แสวงหาข้อมูลและรวบรวม 
พยานหลกัฐาน รวมท้ังไต่สวนข้อเท็จจรงิเพ่ือด�าเนินการทางวินยัและคดกัีบผูก้ระท�าผดิ 
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  ๑) สถานที่ติดต่อ : เลขที่ ๙๙ หมู่ ๔ อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ 
ต�าบลคลองเกลือ อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๐๒ ๖๖๗๐-๘๐ 

  ๒) ทางเว็บไซต์: www.pacc.go.th E-mail: webmaster@pacc.go.th 
  ๓) ส�านักงาน ปปท. เขต ๑ – ๙ 

๓. ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
มีอ�านาจหน้าท่ีตรวจสอบถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความประหยัดของ

การใช้จ่ายเงินงบประมาณและตรวจสอบการจัดเก็บภาษีอากร ซึ่งเป็นการพัฒนา 
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บทบาทของสถาบนัตรวจเงินแผ่นดินของไทยให้สอดคล้องกับปฏญิญาสากลว่าด้วย
การตรวจเงนิแผ่นดนิ ซึง่ส่วนใหญ่การตรวจสอบจะครอบคลมุ ด้านการเงิน การปฏบิตัิ
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และการตรวจสอบการด�าเนินงาน 

๑) สถานที่ติดต่อ : ถนนพระรามที่ ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 
๑๐๔๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๑ ๘๐๐๐ โทรสาร ๐ ๒๖๑๘ ๕๗๖๙

๒) ทางเว็บไซต์: www.audit.go.th E-mail: webmaster@oag.go.th

๔. ส�านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
มุง่เน้นการแก้ไขปัญหาความเดอืดร้อนและความไม่เป็นธรรมให้แก่ประชาชน 

โดยการแสวงหาข้อเท็จจริงเพ่ือแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเป็นธรรม 
และการเสนอแนะต่อหน่วยงาน ของรฐัเพ่ือปรบัปรงุ แก้ไขกฎหมาย ทีก่่อให้เกิดความ
เดือดร้อนหรือไม่เป็นธรรม

๑) สถานทีต่ดิต่อ : ส�านักงานผูต้รวจการแผ่นดนิ ศนูย์ราชการเฉลมิพระเกียรติ 
๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารรฐัประศาสนภักดี (อาคารบ)ี ชัน้ ๕ เลขท่ี ๑๒๐ 
หมู่ที่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ 
๐ ๒๑๔๑ ๙๑๐๐ ต่อ ๑๖๗๖ โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๓๔๑

๒) ทางเว็บไซต์: www.ombudsman.go.th

64



๕. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
จากปัญหาการทุจรติท่ีผ่านมา ได้ทวีความรนุแรงขึน้อย่างต่อเนือ่ง รฐับาลจงึได้

เสรมิสร้างกลไกขบัเคลือ่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตข้ึนมา ๓ ระดบั คอื 
๑) คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) เป็นกลไกระดับนโยบาย  

มีนายกรัฐมนตรี/หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นประธานกรรมการ 
๒) จัดตั้งศูนย์อ�านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ให้เป็นกลไก 

ขับเคลื่อนภาพรวมระดับประเทศ
๓) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เห็นชอบให้จัดตั้ง 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) เป็นกลไกระดับปฏิบัติการ ในส่วนราชการ
ที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีและส่วนราชการไม่สังกัดส�านักนายก 
รฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวงทุกส่วนราชการ โดยให้เป็นส่วนราชการตามมาตรา ๓๑  
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และ 
ท่ีแก้ไขเพ่ิมเตมิ โดยก�าหนดไว้ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการน้ันๆ 
และให้รองหวัหน้าส่วนราชการท�าหน้าทีเ่ป็นหวัหน้าศนูย์ปฏบิตักิารต่อต้านการทจุรติ 
อีกหน้าที่หนึ่ง โดยการออกมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทจุรติ ซึง่ประจ�าอยู่ทกุส่วนราชการระดับกระทรวง หรอืเทยีบเท่า โดยมสี�านกังาน 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส�านักงาน ป.ป.ท.)  
เป็นกลไกขับเคลื่อนประสาน ก�ากับ ติดตามผลการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการ 
ต่อต้านการทุจริต ในฐานะเป็นฝ่ายเลขานุการ ของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริต
แห่งชาติ ซึ่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตมีดังนี้
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๑. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส�านักนายกรัฐมนตรี

ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี ท�าเนียบรัฐบาล 
เลขที่ ๑ ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐  
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๓ ๔๙๒๕ โทรสาร ๐ ๒๒๘๓ ๔๙๒๑

๒. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงกลาโหม

ส�านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ศาลาว่าการกลาโหม 
ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐  
โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๒ ๑๙๗๒

๓. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการคลัง 
ส�านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๒๑ ต่อ ๒๖๖๗, ๒๖๓๒, ๒๖๓๔

๔. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการต่างประเทศ 
เลขที่ ๔๔๓ ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๖๔๓ ๕๐๐๐ โทรสาร ๐ ๒๖๔๓ ๕๒๙๒ E-mail: acc@mfa.go.th
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๕. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
เลขที่ ๔ ถนนราชด�าเนินนอก แขวงวัดโสมนัส 
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐  
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๑๙ ๓๗๓๒-๓๓ โทรสาร ๐ ๒๒๑๙ ๓๗๓๒ 

๖. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เลขที่ ๑๐๓๔ ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค 
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐  
โทรศัพท์ ๐ ๒๖๕๙ ๖๔๑๑-๒, ๐ ๒๖๕๙ ๖๒๒๓  
โทรสาร ๐ ๒๖๕๙ ๖๔๑๑ E-mail: stop-corruption๒๐๑๒@hotmail.com

๗. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

เลขที่ ๓ ถนนราชด�าเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๑ ๑๑๓๒ โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๒๑๐๓

๘. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงคมนาคม

เลขที่ ๓๘ ถนนราชด�าเนินนอก แขวงวัดโสมนัส 
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ 
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๒๘๓ ๓๒๐๘ 

๙. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เลขที่ ๙๒ ซอยพหลโยธิน ๗ ถนนพหลโยธิน 
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๓๑๒ โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๓๑๓  
E-mail: anty.corrup@gmail.com

๑๐. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

เลขที่ ๑๒๐ หมู่ ๓ ชั้น ๖-๙ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๖๗๘๘ (รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต) 
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๑๑. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงพลังงาน 

ศูนย์ Energy Complex เลขที่ ๕๕๕/๒ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) ชั้น ๒๔ 
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๐ ๖๒๓๑ E-mail: acoc@energy.go.th

๑๒. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ ๕๖๓ ถนนนนทบุรี ต�าบลบางกระสอ อ�าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๐๗ ๖๒๑๖, ๐ ๒๕๐๗ ๖๑๗๗, ๐ ๒๕๐๗ ๖๒๒๐ 
โทรสาร ๐ ๒๕๐๗ ๖๒๑๗

๑๓. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย

ถนนอัษฎางค์ แขวงราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๕ ๕๕๒๑ E-mail: anticor.moi@gmail.com

๑๔. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงยุติธรรม 
เลขที่ ๑๒๐ หมู่ ๓ ชั้น ๑ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๕๓๘๑ โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๗๘๗๘ 
E-mail: anticorruption.moj@gmail.com, ethics.opsmoj@gmail.com

๑๕. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงแรงงาน

ชั้น ๘ อาคารส�านักงานประกันสังคม เขตพื้นที่ ๓ ถนนมิตรไมตรี 
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๓๒ ๑๐๐๓-๖ โทรสาร ๐ ๒๒๔๘ ๒๐๕๑ 
E-mail: anticorruption. mol@gmail.com

๑๖. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวัฒนธรรม

เลขที่ ๑๐ ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๘๘๘ E-mail: accmculture@gmail.com
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๑๗. ศนูย์ปฏบิตักิารต่อต้านการทุจริต กระทรวงอดุมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม

เลขที่ ๗๕/๔๗ ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๓๓๓ ๓๗๑๙, ๐ ๒๓๓๓ ๓๗๒๕ 
E-mail: acc@most.go.th

๑๘. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ 
ชั้น ๙ อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ ๓๑๙ 
วังจันทรเกษม ถนนราชด�าเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ 
โทรศพัท์ ๐ ๒๖๒๘ ๖๑๖๔ ต่อ ๔๐๗๑ โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๖๑๖๒, ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๒๓ 
E-mail: acc.moe.go.th@gmail.com

๑๙. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

อาคาร ๗ ชั้น ๘ ตึกส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ถนนติวานนท์ ต�าบลตลาดขวัญ อ�าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๑๓๓๐ 

๒๐. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงอุตสาหกรรม 

เลขท่ี ๗๕/๖ ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๒ ๓๐๐๐ โทรสาร ๐ ๒๒๐๒ ๓๐๔๘ E-mail: info@industry.go.th

๒๑. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ท�าเนียบรัฐบาล เลขท่ี ๑ ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๘ ๔๐๐๐
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๒๒. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

ท�าเนียบรัฐบาล เลขที่ ๑ ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๒ ๐๑๔๑ 

๒๓. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส�านักข่าวกรองแห่งชาติ 
เลขที่ ๓๒๑ ถนนราชด�าเนินนอก แขวงจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๑ ๗๓๙๙ ต่อ ๑๒๐ E-mail: complain@nia.go.th 

๒๔. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส�านักงบประมาณ 

ถนนพระรามที่ ๖ ซอย ๓๐ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๑๐๐๐ E-mail: webmaster@bb.go.th

๒๕. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

ท�าเนียบรัฐบาล เลขที่ ๑ ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๙ ๘๐๐๐ ต่อ ๔๐๐๘ โทรสาร ๐ ๒๖๒๙ ๘๐๕๖

๒๖. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ถนนพระอาทิตย์ แขวงพระบรมมหาราชวัง 
เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๒ ๐๒๐๖-๙, ๐ ๒๒๒๐ ๗๖๐๐-๙ 
โทรสาร ๐ ๒๒๒๖ ๖๒๐๑, ๐ ๒๒๒๖ ๓๖๑๒
 
๒๗. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

เลขที่ ๔๗/๑๑๑ ชั้น ๘ อาคารที่ท�าการส�านักงาน ก.พ. 
ถนนติวานนท์ ต�าบลตลาดขวัญ อ�าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๒๐, ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๒๕ โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๒๗

๒๘. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 

       และสังคมแห่งชาติ 

เลขที่ ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 
กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๓๙๓๘
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๒๙. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

เลขที่ ๕๙/๑ ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๖ ๙๙๙๙ โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๗๘๘๒ 
E-mail: administrator@opdc.go.th

๓๐. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

อาคารหลวงพ่อวัดปากน�้า เลขที่ ๒๕/๒๕ ถนนพุทธมณฑลสาย ๔ 
ต�าบลศาลายา อ�าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๑ ๗๙๙๙

๓๑. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

เลขที่ ๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๑๐๙๕ โทรสาร ๐ ๒๒๑๙ ๓๙๐๒ 
E-mail: acoc@amol.go.th

๓๒. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส�านักงานราชบัณฑิตยสภา 
สนามเสือป่า แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ E-mail: ripub@royin.mail.go.th

๓๓. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

ถนนพระรามที่ ๑ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐
โทรศัพท์ ๑๕๙๙
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส�านักงานจเรต�ารวจ

๗๐๑/๗๐๑ อาคารจเรต�ารวจ ชั้น ๑ ถนนรามอินทรา กม. ๕ 
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ ๑๐๒๒๐ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๐๙ ๘๗๙๗ ต่อ ๑๓๓๙ โทรสาร ๐ ๒๕๐๙ ๘๗๙๗ ต่อ ๑๓๔๕ 
E-mail: jaray_anticorruption@hotmail.com
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๓๔. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน 

       โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
เลขที่ ๒๐๑๒ ซอยอรุณอมรินทร์ ๓๖ ถนนอรุณอมรินทร์ 
แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๐๐-๖ โทรสาร ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๖๒ 
E-mail: webmaster@rdpb.go.th

๓๕. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส�านักงานทรัพยากรน�้าแห่งชาติ 
อาคารจุฑามาศ เลขที่ ๘๙/๑๖๘-๑๗๐ ถนนวิภาวดีรังสิต 
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๒๑ ๙๑๔๐-๘ โทรสาร ๐ ๒๕๒๑ ๙๑๔๐-๘ ต่อ ๑๔๘๗  
E-mail: onwr@onwr.go.th

๓๖. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

เลขที่ ๕๕๕ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๓๗ ๘๑๑๑ ต่อ ๑๐๘๐, ๑๒๐๖, ๑๐๘๕ โทรสาร ๐ ๒๕๓๗ ๘๑๒๙ 
E-mail: person@ boi.go.th

๓๗. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

       ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

เลขที่ ๙๙ หมู่ที่ ๔ อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ต�าบลคลองเกลือ
อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๐๒ ๖๖๗๐-๘๐
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การแจ้งเบาะแสการทุจริตและรับเรื่องร้องเรียน
๑. ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

๑) ท�าหนังสือร้องเรียนต่อส�านักงาน ป.ป.ช. โดยท�าหนังสือ "เรียน เลขาธิการ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. และส่งมา เลขที่ ๓๖๑ ถนน นนทบุรี ต�าบลท่าทราย อ�าเภอ
เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐" หรือเข้าร้องทุกข์ กล่าวโทษ ต่อพนักงาน
สอบสวน ณ สถานีต�ารวจในเขตอ�านาจสอบสวน โดยพนักงานสอบสวน จะส่งเรื่อง
ไปยังส�านักงาน ป.ป.ช. เพื่อด�าเนินการต่อไป

๒) แจ้งเบาะแส และรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ได้ที่ส�านักงาน ป.ป.ช.  
ประจ�าจังหวัดทุกจังหวัด ซึ่งสามารถร้องเรียนได้ท้ังทางวาจา ร้องเรียนเป็นหนังสือ 
ร้องเรียนทางโทรศัพท์ และทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส์

๓) ยื่นแบบร้องเรียนออนไลน์หรือแบบแจ้งเบาะแส ได้ที่ www.nacc.go.th

การรบัเรือ่งกล่าวหาร้องเรยีน แสวงหาข้อเท็จจรงิและไต่สวนข้อเท็จจรงิ
ขัน้ตอน กระบวนการ๔

ผู้รบับรกิารย่ืนเรือ่งร้องเรยีน(ย่ืนด้วยตนเอง / 
ไปรษณย์ี / เวบ็ไซต์) โดยระบุรายละเอียดดังนี้

ด�าเนินการแสวงหาข้อเท็จจรงิ ภายใน ๑๘๐ วนั  
นับจากวนัออกเลขด�า

เสนอคณะอนกุรรมการกล่ันกรอง
เรือ่งกล่าวหาร้องเรยีนประจ�าเขตพืน้ท่ี ๑

เสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช.

เข้าสู่กระบวนการไต่สวน
ข้อเท็จจรงิ

ข้อกล่าวหาตกไป
แจ้งผู้กล่าวหาทราบ

โทษทางวนัิย
ส่งผู้บงัคบับัญชา

โทษทางอาญา
ส่งอัยการ

ข้อกล่าวหาตกไป
แจ้งผู้กล่าวหาทราบ

มีมูล

มีมูล

ไม่มีมูล

ไม่มีมูล

๑. ชือ่ นามสกุล ท่ีอยู่ และหมายเลขโทนศพัท์ของผู้กล่าวหา
๒. ชือ่ นามสกุล ต�าแหน่ง สังกัด ของผู้ถกูกล่าวหา
๓. ระบุข้อกล่าวหาการกระท�าความผิดฐานทุจริต

เจ้าหน้าท่ีตรวจรบัเรือ่ง 
(ภายใน ๑๕ วนันับต้ังแต่วนัท่ีรบัเรือ่ง)

ผู้อ�านวยการส�านักงาน ป.ป.ท. ประจ�าจงัหวดัชยันาท
พจิารณามอบหมายเรือ่งให้เจ้าหน้าท่ี

ด�าเนินการแสวงหาข้อเท็จจรงิ

เรือ่งอยู่ในอ�านาจ
และรายละเอียดครบถ้วน
ด�าเนินการออกเลขด�า

เรือ่งไม่อยู่ในอ�านาจ
พจิารณาส่งให้หน่วยงาน

ท่ีมีอ�านาจด�าเนินการต่อไป

งานปราบปรามการทุจรติ
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เรือ่งกล่าวหา

ส�านักงาน ป.ป.ท.

ตรวจสอบ / วเิคราะห์เรือ่ง / 
แสวงหาข้อเท็จจรงิ

นักการเมือง 
/ ค�าร้องขอให้

ถอดถอนบุคคล

เจ้าหน้าท่ีของรฐั
ท่ัวๆ ไป / เรือ่งท่ีไม่มี
ความส�าคญัมากนัก

ไม่รบัพจิารณา / 
ไม่ยกขึน้พจิารณา / 
ให้ข้อกล่าวหาตกไป

ส่งหน่วยงานอ่ืน
ด�าเนินการ

ผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับสูง / เรือ่งท่ีมีมูลค่า
ความเสยีหายสูง / เรือ่งท่ีกระทบต่อส่วนรวม / 

เรือ่งท่ีมคีวามส�าคญัอ่ืนๆ

สรปุเรือ่ง / รายงานการแสวงหา
ข้อเท็จจรงิ

คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
เป็นองค์คณะไต่สวน

แต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการไต่สวน

แต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการไต่สวน

ตรวจสอบ / วเิคราะห์เรือ่ง / 
ตรวจสอบข้อเท็จจรงิเบ่ืองต้น

สรปุเรือ่ง / รายงานการตรวจสอบ
ข้อเท็จจรงิเบือ้งต้น

การรบัเรือ่งกล่าวหาร้องเรยีน

เสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช.

การพิจารณาส่ังการของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
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๒. ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
หากพบเห็นเจ้าหน้าที่ประพฤติมิชอบหรือหน่วยงานใดมีวิธีปฏิบัติให้เกิด 

ความเดือดร้อนแก่ประชาชน และอาจมีลักษณะส่อไปในทางทุจริตในภาครัฐ  
ซึ่งสามารถร้องเรียนตามช่องทางต่างๆ ได้ดังนี้

๑) แจ้งผ่านเว็บไซต์ ของส�านักงาน ป.ป.ท. ได้ที่ 
     www.pacc.go.th
๒) แจ้งโดยตรงที่ส�านักงาน ป.ป.ท. เลขที่ ๙๙ หมู่ ๔ อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค 

ชั้น ๒ ถนนแจ้งวัฒนะ ต�าบลคลองเกลือ อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ 
๓) ส�านักงาน ปปท. เขต ๑ – ๙
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ติดต่อส�านักงาน ปปท. 
เขต ๑ – ๙

ส�านักงานป้องกันเเละปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต ๑ 

เลขที่ ๒๒/๒๕ ถนนนเรศวร ต�าบลประตูชัย อ�าเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๓๕ ๓๒๓ ๓๖๕ - ๙  
โทรสาร ๐๓๕ ๓๒๓ ๓๗๐

ส�านักงานป้องกันเเละปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต ๒ 

เลขที่ ๙๙/๘๘ ถนนสุขุมวิท ต�าบลอ่างศิลา อ�าเภอเมืองชลบุรี  
จังหวัดชลบุรี ๒๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๘๕ ๔๘๕ ๗๗๐๖

ส�านักงานป้องกันเเละปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต ๓ 

บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน) เลขที่ ๑๑๘ หมู่ที่ ๑๐ ถนนมิตรภาพ  
ต�าบลโคกกรวด อ�าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๘๐  
โทรศัพท์ ๐๔๔ ๔๖๕ ๐๕๔ โทรสาร ๐๔๔ ๔๖๕ ๐๕๓
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ส�านักงานป้องกันเเละปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต ๔ 

อาคารปริ๊นซ์ ออฟฟิตเฟล็กซ์ เลขที่ ๔/๓๓ ถนนหน้าเมือง  
ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐  
โทรศัพท์ ๐๔๓ ๒๓๙ ๐๙๒-๓ โทรสาร ๐๔๓ ๒๓๙ ๐๙๔

ส�านักงานป้องกันเเละปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต ๕ 

อาคารแอร์พอร์ต บิสซิเนส พาร์ค เลขที่ ๙๒/๑ ถนนมหิดล  
ต�าบลหายยา อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๐๐  
โทรศัพท์ ๐๕๓ ๙๐๔ ๗๒๑-๒ โทรสาร ๐๕๓ ๙๐๔ ๗๒๔

ส�านักงานป้องกันเเละปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต ๖ 

เลขที่ ๗๒๓/๑๓ - ๑๗ ถนนพิชัยสงคราม ต�าบลในเมือง  
อ�าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐  
โทรศัพท์ ๐๕๕ ๓๐๔ ๑๑๗ โทรสาร ๐๕๕ ๓๐๔ ๑๑๘

ส�านักงานป้องกันเเละปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต ๗ 

เลขที่ ๔๔๕/๒ ถนนเทศา ต�าบลพระประโทน  
อ�าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ๗๓๐๐๐  
โทรศัพท์ ๐๓๔ ๒๗๒ ๓๓๘ - ๔๑  โทรสาร ๐๓๔ ๒๗๒ ๓๔๐

ส�านักงานป้องกันเเละปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต ๘ 

เลขที่ ๙๑/๑ หมู่ที่ ๑ อาคาร พี.ซี. ทาวเวอร์ ชั้น ๒ ถนนกาญจนวิถี  
ต�าบลบางกุ้ง อ�าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐  
โทรศัพท์ ๐๗๗ ๒๐๖ ๑๘๕-๖ โทรสาร ๐๗๗ ๒๐๖ ๑๘๔

ส�านักงานป้องกันเเละปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต ๙ 

เลขที่ ๑๑๖ หมู่ที่ ๒ ถนนเพชรเกษม  
ต�าบลควนลัง อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๐  
โทรศัพท์ ๐๗๔ ๕๕๒ ๐๒๗-๘ โทรสาร ๐๗๔ ๕๕๒ ๐๒๙
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(๑) รบัเรือ่งร้องเรยีน
จากคณะกรรมการ ป.ป.ช.

ส�านัก / กอง / กลุ่ม
คณะท�างานผู้รับผิดชอบ

ส่ง ป.ป.ช.

ตกไป

ด�าเนินการตาม (๕)

จดัท�าส�านวนและมีความเห็น
(ม. ๓๙)

วนัิย (ส่งคืนต้นสังกัด)

อาญา (ส่งอัยการ)

ผู้บังคับบญัชา
ของผู้ถกูร้องไม่รับเร่ือง

มีมูล

ไม่มีมูล

รับเรือ่ง

ตรวจสอบข้อเท็จจรงิเบ้ืองต้น ได้แก่
 บันทึกถ้อยค�าผู้กล่าวหาหรอื

  บคุคลท่ีผู้กล่าวหากล่าวอ้าง
 ออกเอกสารจากหน่วยงานบคุคล
 ขอทราบข้อเท็จจริงจากหน่วยงาน
 อ่ืนๆ เช่น ตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ

การวิเคราะห์เร่ือง ๔ ประเด็น
 สถานะผู้ถกูกล่าวหา
 อ�านาจหน้าท่ี
 การกระท�าความผิด
 ความเสียหาย

(๒) ตรวจสอบข้อเท็จจรงิ
เบ้ืองต้น (ม.๒๓/๑)

คณะอนุกรรมการพิจารณากล่ันกรอง
เบ้ืองต้นเรือ่งร้องเรยีนกล่าวหา

เลขาธิการ ป.ป.ท. มีความเห็นรบั / ไม่รบั

ด�าเนินการเพิม่เติม

ต้นสังกดั

อัยการ

ศาล

ไม่รบัเรือ่ง

รายงาน
คกก. ป.ป.ท.

ด�าเนินการ
ตาม (๔)

รบัเรือ่ง

(๓) เสนอเลขาธิการฯ พจิารณา
รบั - ไม่รบัเรือ่ง (ม.๒๙)

(๔) เสนอ คกก.ป.ป.ท. พจิารณา
รบั - ไม่รบัเรือ่ง (ม.๒๕,๒๖,๒๗)

(๖) ท�าการไต่สวนข้อเท็จจรงิ

(๗) เสนอ คกก. ป.ป.ท. วนิจิฉัย

(๘) คกก. ป.ป.ท. ชีมู้ล

(๙) ติดตามผล

(๕) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ
ไต่สวนข้อเท็จจรงิ (ม.๓๒) หรอื
ให้เลขาธิการฯ มอบหมาย
พนักงาน ป.ป.ท. ไต่สวน
ข้อเท็จจรงิเบือ้งต้น (ม.๒๓ / ๒)

กระบวนการแสวงหาข้อเท็จจรงิ และรวบรวมพยาน 
เพือ่ไต่สวนข้อเท็จจรงิ ส�านักงาน ป.ป.ท.
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๓. ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
มีบทบาทและอ�านาจหน้าที่ ดังนี้
๑) รักษาความปลอดภัยต่อองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท 

ผู้ส�าเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราช
อาคันตุกะ

๒) ดูแลควบคุมและก�ากับการปฏิบัติงานของข้าราชการต�ารวจซึ่งปฏิบัติการ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

๓) ป้องกันและปราบปรามการกระท�าผิดทางอาญา
๔) รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชน และความมั่นคง

ของราชอาณาจักร
๕) ปฏิบัตกิารอืน่ใดตามท่ีกฎหมายก�าหนดให้เป็นอ�านาจหน้าทีข่องข้าราชการ

ต�ารวจ หรือส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
๖) ช่วยเหลือการพัฒนาประเทศตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
๗) ปฏิบัติการอื่นใดเพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การปฏิบัติการ 

ตามอ�านาจหน้าที่ ตามข้อ ๑, ๒, ๓, ๔ หรือ ๕ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ดังนี้
๑) สายด่วน ๑๕๙๙ 
๒) ด้วยตนเอง ณ ฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์ อาคาร ๑๗ ชั้น ๑ ส�านักงาน 

ต�ารวจแห่งชาติ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๕ ๑๑๘๔  
โทรสาร ๐ ๒๒๕๑ ๒๙๘๑

๔. กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
มีภารกิจเก่ียวกับการป้องกัน การปราบปราม การสืบสวนและการสอบสวน 

คดีความผิดทางอาญาท่ีต้องด�าเนินการสืบสวนและสอบสวนโดยใช้วิธีการพิเศษ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ

สามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
๑) สายด่วน ๑๒๐๒
๒) ผ่านทางเว็บไซต์ www.dsi.go.th
๓) ผ่านทาง E-mail: dsi@dsi.go.th
๔) ด้วยตนเอง ณ กรมสอบสวนคดพิีเศษ ๑๒๘ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุง่สองห้อง 

เขตหลกัสี ่กรงุเทพฯ ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๘๘๘ โทรสาร ๐ ๒๙๗๕ ๙๘๘๘
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๕. ส�านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
มีบทบาทและอ�านาจหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้อ�านาจรัฐเพ่ือให้เกิด 

ความเป็นธรรมอย่างยัง่ยืน โดยการแสวงหาข้อเท็จจรงิเพ่ือแก้ไขความเดอืดร้อนของ
ประชาชนอย่างเป็นธรรม เสนอแนะต่อหน่วยงานของรฐัเพ่ือปรบัปรงุ แก้ไขกฎหมาย
ทีก่่อให้เกิดความเดอืดร้อนหรอืไม่เป็นธรรม และติดตามและรายงานการปฏบิตัติาม
รัฐธรรมนูญตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ

สามารถร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ดังนี้
๑) สายด่วน ๑๖๗๖ โทรฟรี ๒๔ ชั่วโมง
๒) ผ่านระบบรับเรื่องร้องเรียนของส�านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ทางเว็บไซต์ 

www.ombudsman.go.th หรือร้องเรียนผ่านโปรแกรม ณ ศูนย์ดิจิทัลชุมชน
๓) ผ่าน Mobile Application ผู้ตรวจการแผ่นดิน
๔) ผ่านเครือข่ายผู้ตรวจการแผ่นดิน ท�าหนังสือผ่านส�านักคุ้มครองสิทธิและ

ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน (สคช.) อัยการจังหวัดท่ัวประเทศ และส�านัก
ของสภาทนายความทั่วประเทศ

๕) ท�าหนงัสอืร้องเรยีนโดยย่ืนผ่านสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร (ส.ส.) หรือ สมาชกิ
วุฒิสภา (ส.ว.)

๖) ด้วยตนเอง ณ ส�านกังานผูต้รวจการแผ่นดนิ ศนูย์ราชการเฉลมิพระเกียรตฯิ  
๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น ๕  
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์  
๐ ๒๑๔๑ ๙๑๐๐ หรือ ๑๖๗๖ โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๓๔๑

๖. ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน สายด่วน ๑๑๑๑ 
โดยมีช่องทางการให้บริการ ดังนี้

๑) โทรศัพท์ ผ่านหมายเลข ๑๑๑๑
๒) โทรสาร ผ่านหมายเลข ๑๑๑๑
๓) E-mail Address ที่ contact_๑๑๑๑@gcc.go.th
๔) ทางเว็บไซต์ www.gcc.go.th
๕) ช่องทางอื่นๆ ได้แก่ 

     - Facebook (www.facebook.com/GCC๑๑๑๑)
   - Twitter (Follow@Twitter.com/GCC_๑๑๑๑)
   - www.pantip.com ห้องศาลาประชาคม
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๗. ศูนย์ด�ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย
จัดตั้งขึ้นเพ่ือเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการความร่วมมือของส่วนราชการ 

ทุกกระทรวงและรัฐวิสาหกิจในการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ  
เสมอภาค มคีณุภาพ รวดเรว็ และได้รบัความ พึงพอใจ โดยมบีทบาทภารกิจทีส่�าคญั 
๗ ประการ ประกอบด้วย

๑) การรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
๒) เป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ
๓) งานบริการรับ-ส่งต่อ
๔) บริการข้อมูลข่าวสาร/ให้ค�าปรึกษา
๕) รับเรื่องความต้องการและข้อเสนอแนะ
๖) เป็นศูนย์รองรับการปฏิบัติเร่งด่วนของรัฐบาล
๗) ด�าเนนิการด้วยชดุปฏิบตักิารเคลือ่นทีเ่รว็ และมช่ีองทางการให้บรกิาร ดังนี้

  ๑) โทรศัพท์ ผ่านหมายเลข ๑๕๖๗
  ๒) ทางเว็บไซต์ www.gcc.go.th
  ๓) ศูนย์ด�ารงธรรมประจ�าจังหวัด
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ส�านักงานคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ที่ปรึกษา
พันต�ารวจโท วันนพ สมจินตนากุล
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.

คณะท�างาน
คณะท�างานศึกษาแนวทางการด�าเนินการรณงค์ต่อต้าน 
การทุจริต ตามมาตรา ๖๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้านการเสริมสร้างความรู้

ผู้จัดท�า
กลุ่มงานเครือข่ายภาคประชาสังคมป้องกันการทุจริต
กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ 
ส�านักงาน ป.ป.ท.
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๙๙ หมู่ ๔ อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ต�าบลคลองเกลือ อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐
โทรศัพท์ ๐๒-๕๐๒-๖๖๗๐-๘๐ 
www.pacc.go.th

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกัน 
และปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส�ำนักงำน ป.ป.ท.)

ด้านการเสริมสร้างความรู้



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี : 27 มีนาคม 2564 
หัวข้อ: คู่มือแนวทางการดำเนินการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ตามมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญ  
 แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 โดย สำนักงาน ป.ป.ท. 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 คู่มือแนวทางการดำเนินการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ตามมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญ 
 แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 โดย สำนักงาน ป.ป.ท. 
 
Link ภายนอก: ไม่มี 
 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................... ...................................................................................... 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
สุชาฎา  วรินทร์เวช สุชาฎา  วรินทร์เวช 

(นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) (นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) 
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า) 

วันท่ี  27  เดือน มนีาคม พ.ศ. 2564 วันท่ี  27  เดือน มนีาคม พ.ศ. 2564 
  

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่
พศวีร์  วชัรบุตร 

(นายพศวีร ์ วชัรบุตร) 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

วันที่  27  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 
  

 




