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 ส�วนท่ี 1ส�วนท่ี 1ส�วนท่ี 1   
โครงสร�าง และอํานาจหน�าท่ีของกระทรวงมหาดไทยโครงสร�าง และอํานาจหน�าท่ีของกระทรวงมหาดไทยโครงสร�าง และอํานาจหน�าท่ีของกระทรวงมหาดไทย   

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

1.1 ความเป นมาของกระทรวงมหาดไทย  
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู�หัว รัชกาลท่ี 5 ได�มีพระบรมราชโองการต้ังกระทรวงมหาดไทย เม่ือวันท่ี 

1 เมษายน พ.ศ. 2435 และได�ทรงมอบหมายให�สมเด็จพระเจ�าบรมวงศ-เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ เป2นองค-พระปฐม
เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย  

ป5 พ.ศ. 2435 สมเด็พระเจ�าบรมวงศ-เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ได�ทรงจัดระบบการบริหารราชการในส�วน
ภูมิภาคข้ึนใหม� เรียกว�า มณฑลเทศาภิบาล โดยการแบ�งการปกครองเป2นมณฑล เมือง และอําเภอ ต�อมาได�มีพระราชบัญญัติว�า
ด�วยระเบียบราชการบริหารแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2476 แบ�งโครงสร�างการบริหารราชการแผ�นดินส�วนกลาง           
ส�วนภูมิภาค และส�วนท�องถ่ิน กระทรวงมหาดไทยจึงมีโครงสร�างตามพระราชบัญญัติจัดต้ังกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2476 
และพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2476 โดยมีผู�ว�าราชการจังหวัด (ข�าหลวง) และนายอําเภอเป2น
ข�าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีตําแหน�งเป2นประธานคณะกรมการจงัหวดั และประธานคณะกรมการอําเภอ ท้ังนี ้ในส�วน
ท�องถ่ิน ซ่ึงได�กําหนดให�มีการปกครองตนเองในรปูแบบต�างๆ นัน้ อยู�ในความดูแลของกระทรวงมหาดไทยด�วย 

ปDจจุบันพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 2 
ตุลาคม พ.ศ. 2545 ส�งผลให�เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร�างของกระทรวงมหาดไทย นับต้ังแต�วันท่ี 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ท้ังนี้ 
กระทรวงมหาดไทยได�สถาปนามาแล�ว 125 ป5 

1.2 โครงสร�างของกระทรวงมหาดไทย และอํานาจหน�าท่ี กระทรวงมหาดไทย 
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กระทรวงมหาดไทย ประกอบด�วย ส�วนราชการระดับกรม 7 กรม ประกอบด�วย สํานักงานปลัดกระทรวง 
กรมการปกครอง กรมการพัฒนาชุมชน กรมท่ีดิน กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมปFองกันและบรรเทาสาธารณภัย และ        
กรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน หน�วยงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 5 หน�วยงาน ประกอบด�วย การไฟฟFานครหลวง การไฟฟFา-ส�วน
ภูมิภาค การประปานครหลวง การประปาส�วนภูมิภาค องค-การตลาด และกรุงเทพมหานคร รวมท้ังกํากับดูแลราชการ   ส�วน
ภูมิภาค จังหวัด 76 จังหวัด  

 ตาม พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 กระทรวงมหาดไทย มีอํานาจหน�าท่ีเก่ียวกับการบําบัด
ทุกข-บํารุงสุข การรักษาความสงบเรียบร�อยของประชาชน การอํานวยความเป2นธรรมของสังคม การส�งเสริมและพัฒนา
การเมืองการปกครอง การพัฒนาการบริหารราชการส�วนภูมิภาค การปกครองท�องท่ี การส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินและ
พัฒนาชุมชน การทะเบียนราษฎร ความม่ันคงภายใน กิจการสาธารณภัยและการพัฒนาเมือง และราชการอ่ืนตามท่ีมีกฎหมาย
กําหนดให�เป2นอํานาจหน�าท่ีของกระทรวงมหาดไทยหรือส�วนราชการท่ีสังกัดกระทรวงมหาดไทย  

หน�าท่ีและความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย  เม่ือพิจารณาถึงขอบเขตอํานาจหน�าท่ีท่ีมีอยู�ตามบทบัญญัติ
กฎหมายอ่ืน ๆ ประกอบด�วยแล�ว ภารกิจและอํานาจหน�าท่ีของกระทรวงมหาดไทย สรปุได� 4 ประการ คือ 
                1. ด�านการเมืองการปกครอง กระทรวงมหาดไทยมีความรับผิดชอบเก่ียวกับการอํานวยการเลือกต้ัง 
องค-กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ส�งเสริมให�ประชาชนมีส�วนร�วมทางการเมืองทุกระดับ ส�งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย-เป2นประมุข การปกครอง และการบริหาร หน�วยราชการส�วนภูมิภาค ส�วนท�องถ่ิน และการรักษาความ
ม่ันคงของชาติ 

2. ด�านเศรษฐกิจ กระทรวงมหาดไทยมีความรับผิดชอบเก่ียวกับการส�งเสริมอาชีพและความเป2นอยู�ของ
ประชาชน ซ่ึงจะต�องประสานและร�วมมือกันอย�างใกล�ชิดกับส�วนราชการต�าง ๆ ของกระทรวง ทบวง กรมต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข�อง 
นอกจากนี้ยังรับผิดชอบการจัดต้ังกลุ�มเกษตรกร การคุ�มครองผู�เช�านา การพัฒนาแหล�งน้ําเพ่ือการเกษตรขนาดเล็กนอกเขต
ชลประทาน และการชลประทานราษฎร- เป2นต�น 

3. ด�านสังคม กระทรวงมหาดไทยมีความรับผิดชอบเก่ียวกับการพัฒนาเยาวชน และการรักษาความสงบ
เรียบร�อยของสังคม เป2นต�น 

4. ด�านการพัฒนาทางกายภาพ กระทรวงมหาดไทยมีความรับผิดชอบเก่ียวกับการจัดชุมชนการจัดท่ีดิน        
การให�บริการข้ันพ้ืนฐานในชนบท การจัดผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ และการให�บริการสาธารณูปโภคในเขตเมือง เป2นต�น 
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นายสุธี มากบุญ 
รัฐมนตรีช�วยว�าการกระทรวงมหาดไทย 

พลเอก อนุพงษ4 เผ�าจินดา 
รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย 

 

1.3 ผู�บริหารกระทรวงมหาดไทย 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายชยพล ธิติศักดิ์ 

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 

นายประยูร รัตนเสนีย4 

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช4 

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  

ร�อยตํารวจโท อาทิตย4 บุญญะโสภัต 

อธิบดีกรมการปกครอง 

นายประทีป กีรติเรขา 

อธิบดีกรมท่ีดิน  

นายมณฑล สุดประเสริฐ       

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง  

นายภัทรตุม4  ทรรทรานนท4 

ปลัดกรุงเทพมหานคร 

นายปรญิญา ยมะสมิต 

ผู�ว�าการการประปานครหลวง  

นายเสรี ศุภราทติย4 

ผู�ว�าการการประปาส�วนภูมิภาค 

นายชัยยงศ4  พัวพงศกร 

ผู�ว�าการการไฟฟ:านครหลวง 

นายเสริมสกุล  คล�ายแก�ว 

ผู�ว�าการการไฟฟ:าส�วนภูมิภาค  

นายภาณพุล  รตันกาญจนภัทร 

ผู�อํานวยการองค4การตลาด 

ผู�บริหารกรุงเทพมหานคร 

นายณัฐพงศ4 ศิริชนะ             

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 

นายสุทธิพงษ4 จุลเจริญ 

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 

นายกฤษฎา บุญราช 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ผู�บริหารส�วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

ผู�บริหารหน�วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

นายจรินทร4 จักกะพาก 

อธิบดีกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน 

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ 

อธิบดีกรมป:องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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ส�วนท่ี 2ส�วนท่ี 2ส�วนท่ี 2   
นโยบายท่ีสําคัญนโยบายท่ีสําคัญนโยบายท่ีสําคัญ   

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

2.1 ด�านการเสริมสร�างคุณธรรม จริยธรรม 

       2.1.1 แผนแม�บทส�งเสริมคุณธรรมแห�งชาติฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2559 - 2564)  
 แผนแม�บทส�งเสรมิคุณธรรมแห�งชาติฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) เป2นกลไกเครือ่งมือในการขับเคลือ่นการส�งเสรมิ
คุณธรรมจริยธรรมในประเทศไทย โดยมีทุกภาคส�วนของสังคม ท้ังภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาควิชาการ ภาคสื่อมวลชน     
ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน มาร�วมกันดําเนินการอย�างบูรณาการตามแนวทาง “ประชารัฐ” เพ่ือให�เกิดประโยชน-
สูงสุดต�อประชาชน แผนแม�บทฯ ประกอบด�วยยุทธศาสตร-และแนวทางการดําเนินงาน ซ่ึงทุกภาคส�วนของสังคมจะต�องนําแผน
แม�บทฯ ไปดําเนินการ ดังนี้  
 ยุทธศาสตร-ท่ี 1 วางระบบรากฐานการเสริมสร�างคุณธรรมในสังคมไทย  
 ยุทธศาสตร-ท่ี 2 สร�างความเข�มแข็งในระบบการบริหารจัดการด�านการส�งเสริมคุณธรรมให�เป2นเอกภาพ
 ยุทธศาสตร-ท่ี 3 สร�างเครือข�ายความร�วมมือในการส�งเสริมคุณธรรม  
 ยุทธศาสตร-ท่ี 4 ส�งเสริมให�ประเทศไทยเป2นแบบอย�างด�านคุณธรรมในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 

2.1.2 ประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรือน 

สํานักงาน ก.พ. จัดทําประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรือน และกําหนดจริยธรรมข�าราชการพลเรือน เพ่ือให�
ข�าราชการได�ยึดถือและนําไปปฏิบัติ 

1. ข�าราชการต�องยดึม่ันในจรยิธรรมและยนืหยัดกระทําในสิ่งท่ีถูกต�องและเป2นธรรม  
2. ข�าราชการต�องมีจิตสํานึกท่ีดีและรับผิดชอบต�อหน�าท่ี เสียสละ ปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความรวดเร็ว โปร�งใส และ

สามารถตรวจสอบได�  
3. ข�าราชการต�องแยกเรื่องส�วนตัวออกจากตําแหน�งหน�าท่ีและยึดถือประโยชน-ส�วนรวมของประเทศชาติ

เหนือกว�าประโยชน-ส�วนตน  
4. ข�าราชการต�องละเว�นจากการแสวงหาประโยชน-ท่ีมิชอบ โดยอาศัยตําแหน�งหน�าท่ี และไม�กระทําการอันเป2น

การขัดกันระหว�างประโยชน-ส�วนตนและส�วนรวม  
5. ข�าราชการต�องเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย�างตรงไปตรงมา  
6. ข�าราชการต�องปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความเท่ียงธรรมเป2นกลางทางการเมือง ให�บริการแก�ประชาชน โดยมีอัธยาศัย

ท่ีดี และไม�เลือกปฏิบัติโดยไม�เป2นธรรม  
7. ข�าราชการต�องปฏิบัติตามกฎหมายว�าด�วยข�อมูลข�าวสารของทางราชการอย�างเคร�งครัด และรวดเร็ว ไม�ถ�วง

เวลาให�เนิ่นช�า และใช�ข�อมูลข�าวสารท่ีได�มาจากการดําเนินงานเพ่ือการในหน�าท่ี และให�ข�อมูลข�าวสารแก�ประชาชนอย�าง
ครบถ�วน ถูกต�องทันการณ- และไม�บิดเบือนข�อเท็จจริง  

8. ข�าราชการต�องมุ�งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพและมาตรฐานแห�งวิชาชีพโดยเคร�งครัด  
9. ข�าราชการต�องยึดม่ันในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย-ทรงเป2นประมุข  
10. ข�าราชการต�องเป2นแบบอย�างท่ีดีในการดํารงตนรกัษาชือ่เสยีงและภาพลกัษณ-ของราชการโดยรวม  

2.2 ด�านการป:องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

      2.2.1 ยุทธศาสตร4ชาติระยะ 20 ปF (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ยุทธศาสตร-ชาติ 20 ป5 ยุทธศาสตร-ด�านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีกําหนดให�

หน�วยงานมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล กระจายบทบาทภารกิจไปสู�
ท�องถ่ินอย�างมีความเหมาะสม มีธรรมาภิบาล กรอบแนวทางท่ีต�องให�ความสําคัญ คือการต�อต�านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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2.2.2 ยุทธศาสตร4ชาติว�าด�วยการป:องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) 
ยทุธศาสตร-ชาติว�าด�วยการปFองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 กําหนดแนวทางการดําเนนิงาน 3 แนวทาง 

ได�แก� 
1. การสร�างจิตสํานึก และปลูกฝDงความซ่ือสัตย-สุจริต 
2. การสร�างกลไกปFองกันการทุจริต 
3. การเสริมสร�างประสิทธิภาพในการปราบปรามทุจริต 

2.2.3 นโยบายคณะรักษาความสงบแห�งชาติ  (คสช.)  เก่ียวกับการคอร4รัปชัน  
ตามคําสั่ง คสช. ท่ี 69/2557 ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2557 เรื่องมาตรการการปFองกันและแก�ไขปDญหาการทุจริต

และประพฤติมิชอบ โดยให�ส�วนราชการดําเนินการดังนี้  
� ให�ส�วนราชการและหน�วยงานกําหนดมาตรการและแนวทางปFองกันและแก�ไขปDญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 

โดยมุ�งเน�นการสร�างธรรมาภิบาลในการบริหาร และส�งเสริมการมีส�วนร�วมจากทุกภาคส�วนในการตรวจสอบ เฝFาระวัง เพ่ือสกัด
ก้ันมิให�เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ 

� การบังคับใช�มาตรการทางวินัย มาตรการทางการปกครอง และมาตรการทางกฎหมายอย�างเฉียบขาดและ
รวดเร็ว กับข�าราชการและเจ�าหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ 

� การควบคุม กํากับ ดูแล การจัดซ้ือจัดจ�างให�เป2นไปตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว�าด�วยการปFองกันและ
ปราบปราม 

2.2.4 นโยบายรัฐบาล  
  นโยบายรฐับาลของ พลเอก ประยทุธ- จนัทร-โอชา มีนโยบายการส�งเสรมิการบรหิารราชการแผ�นดินท่ีมีธรรมาภบิาล 

และปFองกันปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบภาครฐั โดยกําหนดให�ประชาชนสามารถเข�าถึงบรกิารสาธารณะได�โดยรวดเรว็ 
ประหยัด และสะดวก โดยกําหนดผู�รับผิดชอบท่ีชัดเจน มีข้ันตอนท่ีแน�นอน ระยะเวลาดําเนินการท่ีรวดเร็ว ผู�รับบริการมีโอกาส
ประเมินระดับความเชื่อถือของหน�วยงานของรฐัมีการปลกูฝDงค�านิยม คุณธรรม จรยิธรรม ความซ่ือสตัย-สจุริต และให�ผู�รบับริการมี
โอกาสประเมินระดับความเชือ่ถือของหน�วยงานของรฐั 

2.2.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 12 ( พ.ศ. 2560 – 2564) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 12  (พ.ศ. 2560 – 2564 ) ยุทธศาสตร-การบริหารจัดการในภาครัฐ 

การปFองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย เพ่ือลดปDญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ  
โดยมีเปFาหมายเพ่ือเพ่ิมประสทิธภิาพการบรหิารจดัการท่ีดีขององค-กรปกครองส�วนท�องถ่ิน โดยมีแนวทางการพัฒนา ปFองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให�สังคมไทยมีวินัย โปร�งใส ยึดม่ันในความซ่ือสัตย-สุจริต และยุติธรรม รวมท้ัง
สร�างความเข�มแข็ง เป2นภูมิคุ�มกันของสังคมไทย ให�ครอบคลุมภาครัฐ ภาคเอกชน องค-กรพัฒนาเอกชน และภาคประชาชน 
พร�อมท้ังเพ่ือสร�างพลังการขับเคลื่อนค�านิยมต�อต�านการทุจริต โดยการปลูกฝDงให�คนไทยไม�โกง ปFองกันการทุจริต ปราบปราม
การทุจริต 
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ส�วนท่ี 3 ส�วนท่ี 3 ส�วนท่ี 3    
สถานการณ4ด�านคุณธรรม จริยธรรม และด�านการป:องกัน ปราบปรามการทุจริต สถานการณ4ด�านคุณธรรม จริยธรรม และด�านการป:องกัน ปราบปรามการทุจริต สถานการณ4ด�านคุณธรรม จริยธรรม และด�านการป:องกัน ปราบปรามการทุจริต    

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

3.1  สถานการณ4ด�านคุณธรรม จริยธรรม และด�านการป:องกัน ปราบปรามการทุจริตระดับประเทศ 
 

การทุจรติคอร-รปัชนันบัเป2นมะเรง็ร�ายในสังคมไทยท่ีกําลังกัดกินประเทศของเราให�สึกกร�อนลงไปเรื่อยๆ ความจริง
ท่ีน�ากลัวก็คือ ในการจัดอันดับความโปร�งใสของนานาชาติประจําป5 2559 ประเทศไทยได�รับคะแนน 35 คะแนน อยู�อันดับท่ี 
101 จากประเทศท่ีเข�าร�วมประเมินท้ังหมด 176 ลดลงจากป5 2558 ซ่ึงประเทศไทยมีคะแนน 38 คะแนน อยู�ในลําดับท่ี 76 
จากประเทศท่ีเข�าร�วมประเมิน 168 ประเทศ และอยู�เป2นลําดับท่ี 5 ของประเทศอาเซียน รองจาก สิงคโปร- บูรไน  มาเลเซีย 
อินโดนิเซีย โดยมีคะแนนเทียบเท�ากับประเทศฟWลิปปWนส- และประเทศติมอร--เลสเต จากข�อมูลดังกล�าวชี้ให�เห็นว�าประเทศไทย
ยังคงไม�สามารถแก�ปDญหาการทุจริตคอร-รัปชันได�ตามเปFาหมาย  

การทุจริตคอร-รัปชันได�มีการพัฒนาท่ีหลากหลายท้ังวิธีการ เทคนิค รูปแบบมากมาย อาทิเช�น การแสวงหาค�าเช�า
ทางเศรษฐกิจเก่ียวกับการสัมปทาน การฉกฉวยทรัพยากรของรัฐมาใช�ประโยชน-ของตน การมีผลประโยชน-ทับซ�อน การใช�
อิทธิพลทางการเมืองแสวงหาผลประโยชน- ปกปWดการบริหารงานท่ีไม�ถูกต�อง การใช�ทรัพยากรของรัฐไปในทางมิชอบ ไม�ทําตาม
หน�าท่ีแบบตรงไปตรงมา การให�และการรับสินบน การยอมรับของขวัญท่ีไม�ถูกต�อง ผู�บริหารประเทศทําตัวเป2นผู�อุปถัมภ-      
รายใหญ� และทุจริตการเลือกต้ัง รวมท้ัง การบริจาคเพ่ือช�วยเหลือการรณรงค-ท่ีผิดกฎหมาย 

แม�ว�ารัฐบาลจะได�ตระหนักถึงความสําคัญของการทุจริตคอร-รัปชัน โดยกําหนดให�มีองค-กรอิสระเพ่ือทําหน�าท่ี    
ในการตรวจสอบ ภาครัฐ เอกชน ท่ีสําคัญ อาทิเช�น สํานักงานผู�ตรวจการแผ�นดิน หน�าท่ีวางนโยบายการตรวจเงินแผ�นดิน       
ให�คําปรึกษาแก�ประธานรัฐสภาเก่ียวกับอํานาจหน�าท่ีของคณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดิน (คตง.) ให�คําแนะนําแก�ฝXายบริหาร   
ในการแก�ไขกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับเก่ียวกับการควบคุมเงินของรัฐ สํานักงาน ป.ป.ช. ทําหน�าท่ีไต�สวนข�อเท็จจริงเสนอต�อ
วุฒิสภา ไต�สวนและวินิจฉัยว�าผู�ดํารงตําแหน�งทางการเมือง หรือเจ�าหน�าท่ีของรัฐร่ํารวยผิดปกติ สํานักงาน ป.ป.ท. ทําหน�าท่ี    
ไต�สวนข�อเท็จจริง “เจ�าหน�าท่ีของรัฐท่ีดํารงตําแหน�งตํ่ากว�าผู�บริหารระดับสูง หรือข�าราชการท่ีดํารงตําแหน�งตํ่ากว�า 
ผู�อํานวยการกองลงมา” และสํานักงานการตรวจเงินแผ�นดิน ทําหน�าท่ีตรวจสอบการรับจ�าย การเก็บรักษาและการใช�จ�ายเงิน
และทรัพย-สิน รวมท้ังตรวจสอบผลการดําเนินงาน รวมท้ัง สํานักงาน ป.ป.ง. ทําหน�าท่ีดูแลให�มีการปฏิบัติตามกฎหมายว�าด�วย
การปFองกันและปราบปรามการฟอกเงิน มาทําหน�าท่ีตรวจสอบแล�ว ปDญหาการทุจริตคอร-รัปชันก็ยังคงเป2นปDญหาและทวีความ
รุนแรง ก�อให�เกิดความเสียหายแก�ประโยชน-ของชาติมากยิ่งข้ึน   

3.2 สถานการณ4ด�านคุณธรรม จริยธรรม และด�านการป:องกัน ปราบปรามการทุจริตของกระทรวงมหาดไทย  
 

กระทรวงมหาดไทย เป2นกระทรวงท่ีมีหน�วยงานในสังกัดท้ัง ส�วนกลาง ส�วนภูมิภาค ประกอบด�วย จังหวัด อําเภอ 
ตําบล หมู�บ�าน และราชการส�วนท�องถ่ินท่ัวประเทศ จํานวน 7,853 แห�ง เป2นธรรมดาท่ีกระทรวงมหาดไทยขยับทําอะไรก็จะมี
แรงสะท�อน ท้ังในเชิงบวก และเชิงลบ สถานการณ-ด�านคุณธรรม จริยธรรม และด�านการปFองกัน ปราบปรามการทุจริตของ
กระทรวงมหาดไทยก็ยังคงมีแนวโน�มเพ่ิมข้ึน โดยพิจารณาจากการร�องเรียนด�านคุณธรรม จริยธรรม และการทุจริตประพฤติ    
มิชอบของข�าราชการ ต้ังแต�ตุลาคม 2558 - กรกฎาคม 2559 มีเรื่องการร�องเรียนจํานวน 1,085 คน แยกเป2นด�านจริยธรรม 
519 คน และด�านการทุจรติ 566 คน ขณะท่ี ป5 2560 ต้ังแต�ตุลาคม 2559 - กรกฎาคม 2560 มีเรือ่งร�องเรียน จํานวน 1,426 คน 
แยกเป2นด�านจริยธรรม 769 คน และด�านการทุจริต 657 คน 

กระทรวงมหาดไทย ตระหนักและให�ความสําคัญโดยกําหนดเป2นนโยบายสําคัญท่ีทุกหน�วยงานในสังกัดกระทรวง 
มหาดไทย การจัดซ้ือจัดจ�างท่ีถูกต�องตามกฎ ระเบียบ รวมท้ัง การดําเนินงานต�องมีความโปร�งใสทุกข้ันตอน เพ่ือสร�างความ
เชื่อม่ันศรัทธาของประชาชนและมีส�วนร�วมในการตรวจสอบงาน โครงการของหน�วยงานภาครัฐ  และแจ�งเบาะแสผู�กระทําผิด
ของเจ�าหน�าท่ีรัฐ    
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ส�วนท่ี 4ส�วนท่ี 4ส�วนท่ี 4   
กลไกการดําเนินงาน กรอบแนวทางการดําเนินงานกลไกการดําเนินงาน กรอบแนวทางการดําเนินงานกลไกการดําเนินงาน กรอบแนวทางการดําเนินงาน   

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

4.1 กลไกการขับเคลื่อนการดําเนินงาน 
 

กระทรวงมหาดไทยได�ตระหนักถึงความสําคัญของสภาพปDญหาข�างต�น และได�ดําเนินการขับเคลื่อนการปFองกัน 
ปราบปรามการทุจรติ และการส�งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรมมาอย�างต�อเนือ่ง โดยในป5งบประมาณ พ.ศ. 2560 กระทรวงมหาดไทย       
มีผลการดําเนินงานเป2นท่ีประจักษ- ไม�ว�าจะเป2นนโยบายท่ีสําคัญ มาตรการและแนวทางต�าง ๆ การบูรณาการในระดับพ้ืนท่ี     
ซ่ึงมีกลไกในรูปแบบของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ดังนี้  

4.1.1 ตามประมวลจรยิธรรมข�าราชการพลเรอืน กําหนดให�มีการแต�งต้ังคณะกรรมการจรยิธรรมประจําส�วนราชการ 
ประกอบด�วย ประธานกรรมการ กรรมผู�ทรงคุณวฒุจิากภายนอก จํานวน 2 คน กรรมการจรยิธรรม จากส�วนราชการ จํานวน 4 คน 
ซ่ึงต�องไม�เคยถูกลงโทษทางวินัย และเป2นผู�มีเกียรติ เป2นท่ียอมรับของส�วนราชการ และหัวหน�ากลุ�มงานคุ�มครองจริยธรรม เป2น
เลขานุการ คณะกรรมการจริยธรรมมีอํานาจหน�าท่ี ควบคุม กํากับ ส�งเสริมและให�คําแนะนําในการใช�บังคับประมวลจริยธรรม 
สอดส�องดูแลให�มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในส�วนราชการ พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปDญหาอันเกิดจากการใช�บังคับประมวล
จรยิธรรม แล�วส�งเรือ่งให� ก.พ. วนิจิฉัย เป2นต�น 

4.1.2  รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 5 แนวนโยบายพ้ืนฐานแห�งรัฐตาม
แนวนโยบายด�านการบริหารราชการแผ�นดิน  มาตรา ๗๘ กําหนดให�การพัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุ�งเน�นการพัฒนาคุณภาพ 
คุณธรรม และจริยธรรมของเจ�าหน�าท่ีของรัฐ ควบคู�ไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทํางานเพ่ือให�การบริหารราชการ
แผ�นดินเป2นไปอย�างมีประสิทธิภาพ และส�งเสริมให�หน�วยงานของรัฐใช�หลักการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีเป2นแนวทางในการ
ปฏิบัติราชการ 

4.1.3 มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบร�างยุทธศาสตร-ชาติว�าด�วยการปFองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ตามท่ีคณะกรรมการปFองกันและปราบปรามการทุจรติแห�งชาติเสนอ  โดย
ยทุธศาสตร-ชาติว�าด�วยการปFองกันและปราบปรามการทุจรติฯ กําหนดให�มีการแต�งต้ังคณะอนุกรรมการบริหารยุทธศาสตร-ชาติ       
ว�าด�วยการปFองกันและปราบปรามการทุจริต ระดับกระทรวงข้ึนในทุกกระทรวง เพ่ือเป2นกลไกในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ตามยุทธศาสตร-ชาติว�าด�วยการปFองกันและปราบปรามการทุจริต โดยกระทรวงมหาดไทยได�ดําเนินการกําหนดให�มี
คณะอนุกรรมการ 2 ระดับ กล�าวคือ  

 ระดับกระทรวง คณะอนุกรรมการบริหารยุทธศาสตร-ชาติว�าด�วยการปFองกันและปราบปราม 
การทุจริต กระทรวงมหาดไทย มีปลัดกระทรวงมหาดไทย เป2นประธานอนุกรรมการ ผู�แทน สํานักงาน ป.ป.ช., สํานักงาน 
ป.ป.ท., หอการค�าไทย, องค-กรต�อต�านคอร-รัปชัน (ประเทศไทย) และส�วนราชการระดับกรมและหน�วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย ร�วมเป2นอนุกรรมการ และผู�ช�วยปลัดกระทรวงมหาดไทยเป2นอนุกรรมการและเลขานุการ มีอํานาจหน�าท่ี 
กําหนดทิศทางการขับเคลื่อนการดําเนินงานปFองกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงมหาดไทย ให�สอดคล�องกับนโยบาย
รัฐบาล ยุทธศาสตร-ชาติว�าด�วยการปFองกันและปราบปรามการทุจริตฯ จัดทําบันทึกข�อตกลงความร�วมมือกับหน�วยงานต�างๆ 
สนับสนุน พัฒนาองค-ความรู�เก่ียวกับระเบียบ กฎหมาย ท่ีเก่ียวข�อง เป2นต�น  

 ระดับจังหวัด คณะอนุกรรมการการดําเนินงานตามยุทธศาสตร-ชาติว�าด�วยการปFองกันและปราบปราม   
การทุจริตจังหวัด มีผู�ว�าราชการจังหวัด เป2นประธาน หัวหน�าส�วนราชการภายในจังหวัด ประธานคณะกรรมการจริยธรรม
ประจําจังหวัด ผู�แทนคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ภาคเอกชน ผู�แทนภาคประชาสังคม/สถาบันวิชาการ ผู�แทน
กัลยาณมิตร ป.ป.ช. จังหวัด นายกองค-การบริหารส�วนจังหวัด, ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัด นายกสมาคมองค-การบริหาร
ส�วนตําบลจังหวัด มีผู�อํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช.ประจําจังหวัด เป2นอนุกรรมการและเลขานุการ และหัวหน�าสํานักงาน
จังหวัด เป2นอนุกรรมการและเลขานุการร�วม มีอํานาจหน�าท่ี กําหนดทิศทางการขับเคลือ่นการดําเนนิงานปFองกันและปราบปราม   
การทุจรติ ขับเคลือ่น สนบัสนนุ พัฒนาองค-ความรู� เก่ียวกับระเบียบ กฎหมาย ท่ีเก่ียวข�อง สนับสนุนกิจกรรมรณรงค- และกิจกรรม
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การสร�างเครือข�ายการต�อต�านการทุจริตคอร-รัปชัน ซ่ึงทุกจงัหวดัได�มีการแต�งต้ังคณะอนุกรรมการการดําเนินงานตามยุทธศาสตร-
ชาติว�าด�วยการปFองกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัด ครบทุกจังหวัด และได�มีการขับเคลื่อนการดําเนินงานการจัดการ
ประชุมแล�ว 

4.2 กรอบแนวทางการดําเนินงานของกระทรวงมหาดไทย 
 

กระทรวงมหาดไทยดําเนินการเพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการขจัดปDญหาการทุจริตคอร-รัปชันอย�างจริงจัง
และต�อเนื่อง โดยได�กําหนดเป2นนโยบาย มาตรการ แนวทางสําคัญของกระทรวงมหาดไทยท่ีมีกรอบการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร-ชาติว�าด�วยการปFองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2556 – 2560) และระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 
2564) นโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ- จันทร-โอชา นายกรัฐมนตรี ท่ีได�แถลงต�อสภานิติบัญญัติแห�งชาติ เม่ือวันท่ี 12 
กันยายน 2557 คําสั่งหัวหน�าคณะรักษาความสงบแห�งชาติท่ี 69/2557 ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการปFองกัน
และแก�ไขปDญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ สู�โครงการเน�นหนักตามนโยบายรัฐบาลและรัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย 
พันธกิจ “มหาดไทยสะอาด” เป2นกรอบและแนวทางดําเนินการ โดยกระทรวงมหาดไทยได�แปลงพันธกิจสู�การปฏิบัติเป2น 3 
ภารกิจหลัก ดังนี้ 

การส�งเสริมการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลในเชิงปฏิบัติ 
การปFองกันปราบปรามการทุจริตอย�างเข�มข�น 
การสนับสนุนให�มี “จังหวัดใสสะอาด” “อําเภอใสสะอาด” และ “องค-กรปกครองส�วนท�องถ่ินใสสะอาด”           

ท่ัวประเทศ 

เพ่ือให�การดําเนินงานเป2นไปตามนโยบายของรัฐบาล และกฎหมาย รวมท้ังระเบียบต�างๆ ท่ีเก่ียวข�องกระทรวง 
มหาดไทย จงึได�กําหนดกรอบการดําเนนิงานเพ่ือเป2นแนวทางการขับเคลือ่นนโยบายไปสู�การปฏบัิติและบรรลผุลตามท่ีรฐับาลกําหนด 
โดยมีกลไกขับเคลือ่นในรปูของคณะอนกุรรมการฯ และศูนย-ปฏบัิติการต�อต�านการทุจรติกระทรวงมหาดไทย ศูนย-ปฏบัิติการต�อต�าน
การทุจรติกรมและรฐัวสิาหกิจ กรงุเทพมหานคร และจงัหวดั  
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4.3 ข�อสั่งการสําคัญๆ ของกระทรวงมหาดไทย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรื่อง ข�อส่ังการ 

1.การให�หรือรับของขวัญ ทรัพย-สิน 
หรือประโยชน-อ่ืนใด 

กระทรวงมหาดไทย ได�กําหนดแนวทางปฏบัิติเก่ียวกับการให�หรอืรบัของขวญั 
ทรพัย-สิน หรือประโยชน-อ่ืนใด สําหรับข�าราชการและบุคลากรในสงักัดกระทรวง 
มหาดไทย ส�วนราชการระดับกรม กรุงเทพมหานคร หน�วยงานรัฐวิสาหกิจ           
และจงัหวดั ยดึถือปฏบัิติตามแนวทางอย�างเคร�งครดั  

2. การติดต้ังปFายแสดงรายละเอียด
เก่ียวกับงานก�อสร�างของทางราชการ 
ตามภารกิจ “มหาดไทยใสสะอาด” 

  

กระทรวงมหาดไทย ได�มีประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันท่ี 16 
กุมภาพันธ- 2560 เรื่อง การให�ข�อมูลข�าวสารเก่ียวกับการดําเนินงานและผล
การพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ�างตามแผนงาน/โครงการของส�วนราชการในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือกําหนด
เป2นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติสําหรับข�าราชการและบุคลากรของกระทรวง 
มหาดไทย ส�วนราชการระดับกรม กรุงเทพมหานคร หน�วยงานรัฐวิสาหกิจ 
จังหวัดและกลุ�มจังหวัดได�ถือปฏิบัติควบคู�กับกฎ ระเบียบและข�อบังคับอ่ืนๆ    
ในการดําเนินโครงการท้ังก�อนดําเนินโครงการ/กิจกรรม ระหว�างดําเนิน
โครงการ และหลังดําเนินโครงการ/กิจกรรม อย�างเคร�งครัด 

3. การให�ข�อมูลข�าวสารเก่ียวกับการ
ดําเนินงานและผลการพิจารณาการ
จัดซ้ือจัดจ�างตามแผนงาน/โครงการ 
ของส�วนราชการในสังกัดกระทรวง 
มห า ด ไ ท ย แล ะ จั ง ห วั ด  ป ร ะ จํ า ป5
งบประมาณ พ.ศ. 2560 
  

พระราชบัญญัติข�อมูลข�าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรฐาน 9 
กําหนดให�หน�วยงานของรัฐต�องจดัให�มีข�อมูลข�าวสารของราชการให�ประชาชนได�
ตรวจดูตามหลักเกณฑ-วิธีการท่ีคณะกรรมการข�อมูลข�าวสารของทางราชการ
กําหนดและประกาศคณะกรรมการข�อมูลข�าวสารของราชการ ลงวันท่ี 27 
มกราคม 2559 เรื่องกําหนดให�ข�อมูลข�าวสารตามเกณฑ-มาตรฐานความโปร�งใส
และตัวชี้วัดความโปร�งใสของหน�วยงานของรัฐเป2นข�อมูลข�าวสารท่ีต�องจัดไว�ให�
ประชาชนตรวจดูตามมาตรา 9 วรรคหนึง่ (8) แห�งพระราชบัญญัติข�อมูลข�าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 กําหนดให�หน�วยงานของรฐัมีหน�าท่ีในการจดัหาพัสดุ การ
ให�บริการประชาชน การบริหารงานของหน�วยงาน และการบริหารงบประมาณ 
ต�องเปWดเผยข�อมูลข�าวสารท่ีเก่ียวข�องให�ประชาชนเข�าตรวจดูได� ณ สถานท่ีของ    
ส�วนราชการ 

4. ยทุธศาสตร-ชาติว�าด�วยการปFองกันและ 
ปราบปรามการทุจรติ ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 
2560 – 2564) 

กระทรวงมหาดไทย ให�แต�งต้ังคณะอนุกรรมการการดําเนินงานตาม  
ยุทธศาสตร-ชาติว�าด�วยการปFองกันและปราบปรามการทุจริต โดยมีผู�ว�าราชการ
จงัหวดั เป2นประธาน อนกุรรมการประกอบด�วย หวัหน�าส�วนราชการภายในจงัหวดั 
ประธานคณะกรรมการจรยิธรรมประจําจงัหวดั ผู�แทนคณะกรรมการธรรมาภบิาล
จงัหวดั ภาคเอกชน ผู�แทนภาคประชาสงัคม/สถาบันวชิาการ ผู�แทนกัลยาณมิตร 
ป.ป.ช. จงัหวดั นายกองค-การบรหิารส�วนจงัหวดั, ประธานสนันบิาตเทศบาลจงัหวดั 
นายกสมาคมองค-การบรหิารส�วนตําบลจงัหวดั  มีผู�อํานวยการสํานกังาน ป.ป.ช. 
ประจําจงัหวดั เป2นอนกุรรมการและเลขานกุาร  และหวัหน�าสํานกังานจงัหวดั เป2น
อนกุรรมการและเลขานกุารร�วม  และอํานาจหน�าท่ีกําหนดทิศทางการขับเคลือ่น   
การดําเนินงานปFองกันและปราบปรามการทุจริต ขับเคลื่อน สนับสนุน พัฒนา      
องค-ความรู�เก่ียวกับระเบียบ กฎหมาย ท่ีเก่ียวข�อง สนบัสนนุกิจกรรมรณรงค- และ
กิจกรรมการสร�างเครอืข�ายการต�อต�านการทุจรติคอร-รปัชนั 

และการจัดทําแผนปFองกันและปรามปราบการทุจริตของส�วนราชการ 
และนําข้ึนเผยแพร�บนเว็บไซต-ของหน�วยงาน 
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เรื่อง ข�อส่ังการ 

5. สรุปมติ-ข�อสั่งการท่ีสําคัญใน
การประชุมคณะกรรมการต�อต�านการ
ทุจริตแห�งชาติ ครั้งท่ี 3/2559 

การปลูกจิตสํานึกให�กับข�าราชการและเจ�าหน�าท่ีของรัฐ มอบให�สํานักงาน 
ก.พ. สํานักงาน ก.พ.ร. และกระทรวงมหาดไทย ดําเนินงานเป2นหน�วยงาน
กํากับ โดยให�ถือเป2นนโยบายท่ีสําคัญท่ีจะต�องดําเนินการให�เป2นรูปธรรม 

กระทรวงมหาดไทย ได�มอบให�กรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และ
จังหวัด ถือเป2นนโยบายสําคัญท่ีจะต�องดําเนินการให�เกิดผลเป2นรูปธรรม โดยให�
กรม และจังหวัดนําหลักสูตรเสริมสร�างเกียรติภูมิข�าราชการ “สํานึกข�าราชการ
ไทยไม�โกง” บางรายวิชามาบูรณาการร�วมกับโครงการฝ\กอบรมพัฒนาบุคลากร
ของหน�วยงาน 

6. การกําชับเก่ียวกับการปฏิบัติหน�าท่ี
ให� ถูกต�องตามระเบียบกฎหมายและ
โปร�งใส 

การปรากฏข�าวท่ีมีผลกระทบต�อภาพลักษณ-ของผู�ว�าราชการจังหวัดและ
ข�าราชการในสังกัด   จึงให�กรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และจังหวัด วาง
ระบบการทํางานต�างๆ ให�ถูกต�องตามข้ันตอนของระเบียบ กฎหมาย ให�มีความ
โปร�งใสตรวจสอบได�  เพ่ิมช�องทางให�ประชารัฐจังหวัด ประชาคมจังหวัด หรือ
ประชาชนในพ้ืนท่ีเข�ามามีส�วนร�วม งดเว�นหรือยกเลิกงานการสาธารณกุศล
เก่ียวกับการขอรับบริจาคหรือการเรี่ยไรจากประชาชนโดยตรง 
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ส�วนท่ี 5ส�วนท่ี 5ส�วนท่ี 5   
ผลการดําเนินงานเสริมสร�าง คุณธรรม จริยธรรม ของกระทรวงมหาดไทยผลการดําเนินงานเสริมสร�าง คุณธรรม จริยธรรม ของกระทรวงมหาดไทยผลการดําเนินงานเสริมสร�าง คุณธรรม จริยธรรม ของกระทรวงมหาดไทย   

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

5.1 ผลการดําเนินงานเสริมสร�าง คุณธรรม จริยธรรม ของกระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงมหาดไทย ให�ความสําคัญกับสร�างจิตสํานึกด�านคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ให�แก�บุคลากร
อย�างต�อเนื่อง ตามประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรือนพระราชกฤษฎีกาว�าด�วยหลักเกณฑ-และวิธีการบริหารกิจการบ�านเมือง
ท่ีดี พ.ศ. 2546 เพ่ือให�การปฏิบัติราชการ เกิดประโยชน-กับประชาชนสูงสุดในการรับบริการท่ีรวดเร็ว ถูกต�อง เสมอภาค และ
เป2นธรรม  ส�วนราชการได�ดําเนินการเพ่ือให�สอดคล�องกับประมวลจริยธรรม และพระราชกฤษฎีกาว�าด�วยหลักเกณฑ-และ
วิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และคํานึงถึงประโยชน-ของประชาชน และความต�องการของประชาชนเป2นหลัก
โดยมีผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ ดังนี้  

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
คณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และจังหวัด 

ได�มีการประชุมเป2นประจําทุกเดือนอย�างต�อเนื่อง 
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การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการจริยธรรมประจําจังหวัด โดยจัดประชุมผ�านระบบวีดิทัศน4ทางไกลร�วมกัน
กับคณะกรรมการจริยธรรมฯ จังหวัด ทุก 3 เดือน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  กิจกรรมคณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยประชุมสัญจร ณ จังหวัดน�าน     
และจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีคณะกรรมการจริยธรรมประจําประจําจังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร� จังหวัด
สมุทรปราการ จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดนครนายก เข�าร�วมประชุมด�วย โดยวัตถุประสงค-ของการดําเนินงาน เพ่ือรับฟDง
การดําเนินงาน รวมท้ังปDญหาอุปสรรคการดําเนินการของ คณะกรรมการจริยธรรมประจําประจําจังหวัด เพ่ือให�คําแนะนําการ
ดําเนินงานต�อไป  
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  กรมการปกครอง 

การอบรมเสริมสร�างคุณธรรม จริยธรรม สําหรับบุคลากรกรมการปกครองและบุคลากรสหกรณ4ออมทรัพย4
กรมการปกครอง จํากัด ประจําปF พ.ศ. 2560 สร�างจิตสํานึกให�แก�บุคลากรกรมการปกครองทุกฝXายให�ยึดม่ันในคุณธรรม 
จริยธรรมท่ีดี ตระหนักถึงความสําคัญของภัยในการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส�งเสริมการปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม            
มีจติสํานกึ รบัผดิชอบ มีค�านยิม ทัศนคติท่ีถูกต�องต�อปDญหาการทุจรติประพฤติมิชอบ รวมท้ังการรณรงค-ให�มีวนิยั เคารพกฎระเบียบ 
จํานวน 95 คน ผู�เข�าร�วมโครงการมีความพึงพอใจคิดเป2นร�อยละ 96.8 

 
 
 
 
 
 
 
 
  กรมการพัฒนาชุมชน 

การฝMกอบรมเสริมสร�างคุณธรรม จริยธรรมแก�ข�าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจําปF ๒๕๖๐ วิธีการอบรม
ให�ความรู�และศึกษาดูงาน เพ่ือให�ข�าราชการกรมการพัฒนาชุมชนประพฤติตนและปฏิบัติหน�าท่ีราชการเป2นไปตามหลักธรรม
พระพุทธศาสนา ประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรือน ข�อบังคับกรมการพัฒนาชุมชนว�าด�วยจริยธรรมและจรรยาข�าราชการฯ 
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท้ังสร�างภาพลักษณ-องค-กรคุณธรรม จํานวน 90 คน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

การจัดทําส่ือรณรงค4ส�งเสริมจริยธรรมข�าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจําปF ๒๕๖๐ โดยกรมการพัฒนา-
ชุมชนได�จัดทําหนังสือ “ทําดีตามธรรมของพ�อ” จํานวน ๗,๐๐๐ เล�ม แจกจ�ายหนังสือดังกล�าวให�แก� ข�าราชการ พนักงาน
ราชการ และลูกจ�างในสังกัดเพ่ือให�มีความรู�ความเข�าใจและน�อมนําหลัก ๑๐ ประการตามรอยพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาใช�ในการปฏิบัติหน�าท่ีราชการ ตลอดจนให�มีความรู�ความเข�าใจในหลักคุณธรรม 
จริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรือน และข�อบังคับกรมการพัฒนาชุมชนว�าด�วยจริยธรรมและจรรยาข�าราชการ
กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๙ พร�อมท้ังกําชับให�ประพฤติปฏิบัติหน�าท่ีราชการตามแนวทางในหนังสือดังกล�าว  
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  กรมโยธาธิการและผังเมือง 

ดําเนินการส�งเสริมด�านจริยธรรมและคุณธรรม โดยผ�านกระบวนการจัดอบรมหลักสูตร “การปฐมนิเทศ
ข�าราชการบรรจุใหม�” โดยได�สอดแทรกความรู� ความเข�าใจ และความตระหนักถึงการปฏิบัติตนเป2นข�าราชการท่ีดี รักษาวินัย
และจรรยาของข�าราชการตามประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรือน และให�ทราบถึงบทลงโทษท่ีต�องได�รับเม่ือมีการกระทําท่ี
ผิดวินัย 
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โครงการจดัรปูท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีบรเิวณทุ�งดอนแดง และถนนจนัทคามวถีิ อําเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุร ีซ่ึงโครงการ
จัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีได�ใช�แนวทางตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี มีการปรับวิธีคิด วิธีการบริหารใหม� โดยมี
เจตนารมณ-ให�ทุกคน ทุกฝXาย ร�วมกันคิด ร�วมกันทํา ร�วมกันจัดการและรับผิดชอบ แก�ปDญหา และเป2นการพัฒนาท่ียั่งยืน ดังนั้น 
กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงได�จัดทําโครงการก�อสร�างถนนตามผังเมือง ซ่ึงเป2นการลดต�นทุนในกระบวนการบริหารจัดการ
โครงการก�อสร�างตามถนนผังเมือง โดยใช�การจัดรูปท่ีดินเป2นกลไกในการพัฒนาโครงการก�อสร�างถนนตามผังเมือง ซ่ึงจะ
สามารถลดต�นทุนจากค�าใช�จ�ายในการเวนคืนท่ีดิน สร�างการมีส�วนร�วมภาครัฐกับประชาชน เกิดความโปร�งใส และตรวจสอบได�
และรูปแปลงท่ีดินจัดใหม�มีความเหมาะสมสามารถพัฒนาได�อย�างมีประสิทธิภาพ ประชาชนในพ้ืนท่ีโครงการยังสามารถอาศัย
ในพ้ืนท่ีเดิมได� สามารถใช�ประโยชน-ท่ีดินได�อย�างคุ�มค�า และแปลงท่ีดินทีได�รับการจัดแปลงใหม�จะมีมูลค�าสูงข้ึน ซ่ึงจะก�อ
ประโยชน-ในภาพรวมทางเศรษฐกิจ สภาพแวดล�อม และประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ท่ีอยู�อาศัยได�รับการพัฒนาอย�าง
เหมาะสม และเป2นการกระตุ�นเศรษฐกิจในชุมชนเมืองส�งผลต�อการพัฒนาประเทศต�อไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  กรมป:องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

โครงการพัฒนาบุคลากรสร�างจิตสํานึกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข�าราชการ ประจําปFงบประมาณ พ.ศ. 

2560 เพ่ือสร�างจติสํานกึคุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาข�าราชการและบุคลากร และการเป2นข�าราชการท่ีดี เพ่ือนําไปปฏบัิติงาน 

และดํารงตน โดยยดึการให�บรกิารประชาชนด�วยความเป2นธรรม 
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  กรมส�งเสริมการปกครองท�องถิ่น 

โครงการส�งเสริมคุณธรรม จริยธรรมด�วยกิจกรรมสมาธิปฏิบัติพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร การเสริมสร�าง
คุณธรรมจริยธรรมด�วยการปฏิบัติธรรม ณ วัดสนามใน จังหวัดนนทบุรี ซ่ึงประกอบด�วยการบรรยายธรรมการเจริญสติด�วยการ
รับรู�การเคลื่อนไหวอาการกิริยา และการปฏิบัติภาวนา และนําคณะศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา รวมท้ังจัดกิจกรรมการเสริมสร�างการเรียนรู�เศรษฐกิจพอเพียง “ตามรอยพ�อกษัตริย-เกษตรพอเพียง” ณ ศูนย-ฝ\ก
อาชีพเกษตรกรรมโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีรอบวัดญาณสังวรารามมหาวิหาร จังหวัดชลบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  การไฟฟ:านครหลวง  

การไฟฟFานครหลวงมีแนวทางการส�งเสริมจริยธรรม คุณธรรม โดยผ�านกระบวนการให�ความรู� ความเข�าใจและ
สร�างความตระหนักกับบุคลากรในด�านจริยธรรม คุณธรรมและจรรยาบรรณในหลักสูตรปฐมนิเทศ หลักสูตรประจําหรือ
หลักสูตรท่ีจัดข้ึนเป2นการเฉพาะโดยมีการบรรยายธรรม “ผ�านทุกข- พบสุข” โดย พระอาจารย-ไพศาล วิลาโล เจ�าอาวาสวัดปXา    
สุคะโต ณ อาคารสํานักงานใหญ� เพลินจิต และการบรรยาย “ศาสตร-กษัตริย-สู�การพัฒนาอย�างยั่งยืน : ความซ่ือสัตย- สุจริต 
จริงใจ” โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา 
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การไฟฟ:าส�วนภูมิภาค 
การไฟฟFาส�วนภมิูภาคมุ�งเน�นการดําเนนิงานด�านความโปร�งใสตรวจสอบได� ปFองกันและปราบปรามการทุจรติ โดยได�

กําหนด “แผนงานเสริมสร�างความตระหนักรู�ด�านการกํากับดูแลกิจการท่ีดี คุณธรรม จริยธรรม และความโปร�งใสในการ
ปฏิบัติงาน” (Soft Control) ให�กับผู�บริหารและพนักงานทุกระดับท้ังส�วนกลางและส�วนภูมิภาค จํานวน 2,500 คน และ    
เชิญวิทยากรจากหลากหลายหน�วยงาน อาทิเช�น สํานักงานคณะกรรมการปFองกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ 
(สํานักงาน ป.ป.ช.) สํานักงานคณะกรรมการปFองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) และอาจารย-
ประจํามหาวิทยาลัย บรรยายในหัวข�อ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี คุณธรรม จรยิธรรม และ
ความโปร�งใสในการปฏบัิติงานหลกัธรรมาภบิาล การปFองกันผลประโยชน-ทับซ�อน การต�อต�าน การปFองกันและปราบปรามการ
ทุจริต การจัดซ้ือจัดจ�างอย�างโปร�งใส เป2นต�น 

 

 

 

 

 

 

  การประปานครหลวง 

การประปานครหลวง มีการกําหนดนโยบายในด�านคุณธรรมและจริยธรรมอย�างเป2นรูปธรรม เพ่ือให�บุคลากร
ภายในองค-กรได�ถือปฏิบัติอย�างเคร�งครัด พร�อมท้ังได�กําหนด “โครงการส�งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม” ให�กับผู�บริหารและ
พนกังาน การประปานครหลวง เพ่ือปลกูฝDงการมีจรยิธรรมของบุคลการภายในการประปานครหลวงผ�านกิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรมเพ่ือปลูกฝDงการมีจริยธรรมของบุคลากรภายใน การประปานครหลวง 
� จัดบรรยายให�ความรู�ด�านหลักธรรมทางศาสนา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเปFาหมาย 

เพ่ือให�บุคลากรในการประปานครหลวง ทุกระดับ มีคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความซ่ือสัตย-สุจริต และ
จํานวนการทําผิดด�านจริยธรรมลดน�อยลง 
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  กิจกรรมทําบุญตักบาตรทุกศุกร-ต�นเดือน 

 

 

 

 

 

 

  กิจกรรมปฏิบัติธรรมในวันสําคัญทางศาสนา เช�น วนัมาฆบูชา วนัวสิาขบูชา และวันอาสาฬบูชา 
 

 

 

 

 

 

 

 การประปาส�วนภูมิภาค 
 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคุณธรรมของการประปาส�วนภมิูภาค มีจดัการประชมุเพ่ือจดัทําแผนปฏบัิติการ

ส�งเสริมคุณธรรม และติดตามผลการดําเนินอย�างต�อเนื่องทุกไตรมาส โดยกําหนดกิจกรรมเพ่ือปลุกและปลูกจิตสํานึก 
รวมท้ังเสริมสร�างคุณธรรม จรยิธรรม ให�แก�ผู�บรหิารและผู�ปฏบัิติงานของการประปาส�วนภมิูภาคอย�างต�อเนือ่ง มุ�งเน�นให�ผู�บรหิาร
และผู�ปฏบัิติ งานมีความรู�ความเข�าใจ และสามารถนําหลกัธรรมไปประยกุต-ใช�ในการดําเนนิชวีติประจําวนัและในการปฏบัิติงาน     
ให�เกิดประโยชน-สงูสดุต�อตนเองและองค-กร โดยมีกิจกรรมท่ีสําคัญ เช�น 

�กิจกรรม “กปภ. รวมใจภักด์ิอุปสมบท และปฏิบัติธรรมถวายเป2นพระราชกุศลแด�พระบาทสมเด็จ-           
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ในโอกาสบําเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) ระหว�างวันท่ี 20-28 มกราคม 2560 ณ วัดปXา
ภูริทัตตปฏิทาราม อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี  
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 �โครงการอบรมหลักสูตร “คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล” ระหว�างวันท่ี 9-13 มกราคม 2560              
ณ ต�นบุญธรรมสถาน อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ซ่ึงผู�เข�ารับการอบรมได�รับความรู�ความเข�าใจเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลมากยิ่งข้ึน และสามารถนําหลักธรรมมาประยุกต-ใช�ในการปฏิบัติงานได� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 �การสอดแทรกการบรรยายให�ความรู�ต�อพนักงานการประปาส�วนภูมิภาค หัวข�อ “จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของผู�บริหารและผู�ปฏิบัติงานการประปาส�วนภูมิภาค” ในการจัดอบรมทุกหลักสูตรของการประปาส�วนภูมิภาค 

 

 

 

 

 

 

องค4การตลาด 

โครงการการทบทวนและเสริมสร�างความเข�าใจหลักธรรมาภิบาล การกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความ
รับผิดชอบต�อสังคมในทางปฏิบัติ โดยมีเปFาหมาย ให�มีการทดสอบความรู�ความเข�าใจไม�ร�อยกว�าร�อยละ 75 ของผู�เข�าร�วม  
และการจัดทําแผนปฏิบัติการตามคู�มือการกํากับดูแลกิจการท่ีดี รวมท้ังการทบทวนปรับปรุงคู�มือการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
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นอกจากนี้ จังหวัดต�างๆ ได�มีการจัดทําโครงการและกิจกรรม ด�านจรยิธรรม และธรรมาภบิาล เพ่ือให�บุคลากรของ
จงัหวดั ได�ร�วมโครงการเพ่ือเป2นแนวทางในการประพฤติปฏบัิติตนในสิง่ท่ีดีงาม เหมาะสม และเป2นท่ีนยิมชมชอบหรอืยอมรบัจาก
สังคม เพ่ือความสันติสุขแห�งตนเองและความสงบเรียบร�อยของสังคม และสร�างลักษณะนิสัยท่ีดีท่ีควรประพฤติปฏิบัติในการ
ดําเนินงาน อาทิเช�น  

จงัหวัดขอนแก�น จัดทําโครงการ/กิจกรรม/การดําเนินงานสําคัญ ๆ ด�านจรยิธรรม และธรรมาภิบาล :   การสร�าง
เครอืข�ายด�านการส�งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม จงัหวดัขอนแก�น โดยการจดัต้ังกลุ�มไลน-คณะกรรมการจรยิธรรมประจําจงัหวดัขอนแก�น 
และกลุ�ม Khonkaen_Ethics เพ่ือใช�เป2นช�องทางในการติดต�อสื่อสาร และมอบแนวทางการดําเนินงานท่ีเก่ียวข�องกับคุณธรรม 
จรยิธรรม 

จังหวัดพิจิตร  ได�จัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ “รวมพลังประชารัฐขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม : พอเพียง 
วินัย สุจริต จิตอาสา” เม่ือวันท่ี 22–23 มิถุนายน 2560 ณ ศาลาสภาบริหารคณะสงฆ-จังหวัดพิจิตร วัดท�าหลวง พระอาราม
หลวง อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตรโดยส�งเสริมและสนับสนุนภาคี องค-กรภาคเอกชน และเครือข�ายต�างๆ ท่ีมีอยู�แล�ว ให�
ร�วมมือในการขับเคลื่อนจังหวัดพิจิตรไปสู�จังหวัดคุณธรรม โดยมีเครือข�ายคุณธรรม จํานวน 11 เครือข�าย ประกอบด�วย 
โรงเรียนคุณธรรม สาธารณสุขคุณธรรม เกษตรคุณธรรม องค-กรปกครองส�วนท�องถ่ินคุณธรรม นักสื่อสารคุณธรรม เด็กและ
เยาวชนคุณธรรม ผู�สูงอายุคุณธรรม องค-กรชุมชนคุณธรรม คนพิการคุณธรรม ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมคุณธรรม อําเภอ
คุณธรรม เพ่ือเป2นต�นแบบการจัดต้ังเครือข�ายส�วนราชการคุณธรรมต�อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

จังหวัดยะลา จัดทําวารสาร ด๊ี ดี ศรียะลา เพ่ือประชาสัมพันธ-เผยแพร� ข�าวสารคุณธรรม จริยธรรมในพ้ืนท่ี
จังหวัดยะลาเป2นรายไตรมาส 
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จังหวัดแพร� กิจกรรมการดําเนินงานด�านการส�งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของจังหวัดแพร� โครงการรวมพลังใจ 
ใต�ร�มพระบารมี จัดทําข้ึนเพ่ือเสริมสร�างให�ข�าราชการและลูกจ�างมีจิตสํานึกในความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย- และ
ส�งเสริมให�มีคุณธรรม จริยธรรม ตระหนักถึงหน�าท่ีของตนเองและปฏิบัติตนเป2นแบบอย�างท่ีดี  โดยให�ข�าราชการและลูกจ�าง     
ท่ีปฏิบัติงานในศาลากลางจังหวัดแพร� ร�วมเข�าแถวเคารพธงชาติ กล�าวบทสวดมนต-และกล�าวคําปฏิญาณ 9 ความดี             
ทุกวันจันทร- เวลา 08.00 น. โดยเริ่มกิจกรรมเคารพธงชาติครัง้แรก ในวนัจนัทร-ท่ี 14 พฤศจกิายน 2559 ณ บรเิวณหน�าเสาธง ศาลา
กลางจงัหวดัแพร� 

 

 

 

 

 

 

 

จังหวัดสุราษฎร4ธานี   ดําเนินโครงการส�งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพข�าราชการ 
(ข�าราชการกลุ�มเสี่ยง) 

 

 

 

 

 

 

5.2 การประกาศยกย�องข�าราชการผู�ปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรม 

พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 72 และมาตรา 74 ให�ส�วนราชการมีหน�าท่ี
ดําเนินการเสริมสร�างแรงจูงใจแก�ข�าราชการพลเรือนสามัญเพ่ือให�ข�าราชการพลเรือนสามัญมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม        
มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติราชการให�เกิดผลสัมฤทธิ์ต�อภารกิจของรัฐ และประมวลจรยิธรรมข�าราชการพลเรอืน ข�อ 20 (5)  
ให�ส�วนราชการยกย�องข�าราชการท่ีถือปฏบัิติตามประมวลจรยิธรรมอย�างเคร�งครดั   
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กระทรวงมหาดไทย และส�วนราชการในสังกัด และจังหวัด ได�จัดให�มีการประกาศยกย�องผู�ปฏิบัติตนตามประมวล
จริยธรรม และบุคคลท่ีมีคุณธรรม เพ่ือสร�างขวัญกําลังใจให�ผู�ปฏิบัติงาน รวมท้ังมีการเผยแพร�เกียรติคุณผู�ประพฤติปฏิบัติตน
เป2นแบบอย�างท่ีดี ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ให�เป2นท่ีรู�จักในวงกว�าง รวมท้ังปลูกฝDงจิตสํานึกและค�านิยมให�ยึดม่ัน      
ในความซ่ือสัตย-สุจริตและถูกต�องชอบธรรมในการปฏิบัติงานโดยมุ�งผลสัมฤทธิ์ต�อภารกิจของทางราชการ  

สํานักงานปลัดกระทรวง ได�มอบประกาศเกียรติบัตรให�กับข�าราชการผู�ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข�าราชการ
พลเรือน ประจําป5 พ.ศ. 2560 จํานวน 9 ราย  เม่ือวันท่ี 23 มีนาคม 2560  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

กรมการพัฒนาชุมชน จัดทําโครงการข�าราชการต�นแบบด�านจริยธรรม (The Icon) ประจําปF 2560 เพ่ือเป2น
การยกย�องเชิดชูเกียรติข�าราชการท่ีประพฤติตน และปฏิบัติหน�าท่ีราชการท่ีดี ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยา
ข�าราชการกรมการพัฒนาชุมชนให�ปรากฏ และเป2นการสร�างข�าราชการต�นแบบด�านจริยธรรม ให�เป2นแบบอย�างแก�ข�าราชการ
ในสังกัดประพฤติปฏิบัติตามได�อย�างถูกต�องและเหมาะสม อีกท้ังยังเป2นการสร�างแรงจูงใจให�ข�าราชการกรมการพัฒนาชุมชน
ประพฤติ และปฏิบัติหน�าท่ีราชการตามประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรือน และจรรยาข�าราชการกรมการพัฒนาชุมชน 

กรมท่ีดิน จัดทําโครงการคัดเลือกข�าราชการผู�มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด�น ประจําปF พ.ศ. 2559 ดําเนินการ
คัดเลือก คณะกรรมการฯ ตามหลักเกณฑ-ท่ีกําหนด มีผู�ท่ีได�รับการคัดเลือก จํานวน 71 คน เพ่ือเป2นแบบอย�างท่ีดีให�กับ
บุคลากรกรมท่ีดิน และเป2นการกระตุ�นปลุกจิตสํานึกให�มีทัศนคติในการปฏิบัติตนในการบริการประชาชน  
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กรมโยธาธิการและผังเมือง โครงการคัดเลือกเจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติงานตามมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม 
ประจําปFงบประมาณ พ.ศ. 2560 จัดข้ึนเพ่ือยกย�องเชิดชูเกียรติคุณและเสริมสร�างขวัญกําลังใจให�แก�เจ�าหน�าท่ีผู�ท่ีมีคุณสมบัติ
ครบถ�วนท่ีจะได�รับการคัดเลือกเป2นผู�ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม โดยได�มอบประกาศเกียรติบัตรให�แก�      
ผู�ได�รับการคัดเลือกฯ และบันทึกในทะเบียนประวัติ ก.พ.7 ของบุคลากร 

 

 

 

 

 

 

 

การประปานครหลวง จัดทําโครงการ “ผู�นําต�นแบบ” ประจําป5 2560 เพ่ือยกย�องผู�บริหารท่ีเป2นผู�นําต�นแบบใน
การปฏิบัติตนตามค�านิยม การประปานครหลวง ได�แก� นายสมบูรณ- สุนันทพงศ-ศักด์ิ รองผู�ว�าการ (บริการด�านตะวันตก) และ
นายรังสรรค- สําเภาทอง ผู�ช�วยผู�ว�าการ (แหล�งน้ําและคุณภาพน้ํา) 

 

 

 

 

 

 

 

 

นอกจากนี้ การประปานครหลวง ยังได�ดําเนินโครงการ “ทําดี ชมดัง” โดยให�ผู�ใช�น้ําโทรศัพท-ชมเชยการให�บริการ
ของพนักงาน การประปานครหลวง ท้ังนี้ การประปานครหลวง ได�จัดทําข�าวประชาสัมพันธ- 1125 News แจ�งให�พนักงานทุก
ท�านได�รับทราบ เพ่ือเป2นการยกย�องชมเชยผู�ปฏิบัติดีเด�น 
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การประปาส�วนภูมิภาค จัดทําโครงการ “ทําดี มีผล คนยกย�อง” เพ่ือยกย�อง เชิดชู และมอบรางวัลหรือ
ประกาศเกียรติคุณแก�ผู�บริหาร พนักงาน และลูกจ�างการประปาส�วนภูมิภาค ท่ีประพฤติดี ปฏิบัติดี อันเป2นประโยชน-ต�อองค-กร 
สังคม ประเทศชาติ จนเป2นท่ีประจักษ- เพ่ือให�เป2นแบบอย�างท่ีดีและปลุกกระแสการสร�างสังคมแห�งความดีอย�างเป2นรูปธรรม 
โดยคัดเลือกบุคคลในโครงการ “ทําดี มีผล คนยกย�อง” ท้ังระดับผู�บริหาร และพนักงาน จํานวน 10 คน เพ่ือเข�ารับรางวัล      
ในวันคล�ายวันสถาปนา กปภ. ครบรอบ 38 ป5 เม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ- 2560 ซ่ึงมีรายชื่อดังต�อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรุงเทพมหานคร  ได�มอบประกาศเกียรติคุณ เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และการให�รางวัลแก�ข�าราชการ
กรุงเทพมหานคร และบุคลากรกรุงเทพมหานคร ผู�ทําคุณประโยชน- และอาคันตุกะของกรุงเทพมหานคร พิจารณาคัดเลือก
ข�าราชการ และบุคลากร ผู�ทําคุณประโยชน- และอาคันตุกะของกรุงเทพมหานคร โดยได�ผู�ท่ีสมควรได�รับการมอบประกาศ
เกียรติคุณฯ จํานวน 3 ราย 

จังหวัดตรังโครงการ การคัดเลือก คนดี คนเด�น จังหวัดตรัง เพ่ือให�เป2นแบบอย�างแก�ข�าราชการ เยาวชน หรือ
บุคคลท่ัวไป โดยจังหวัดแต�งต้ังคณะทํางานคัดเลือกคนดี คนเด�น จังหวัดตรัง จากบุคคลท่ีโดดเด�นในทุกภาคส�วน ท่ีสังคม
ยอมรับ โดยสรรหาจากอําเภอ ๆ ละ  2  คน เพ่ือมาร�วมกันกําหนดหลักเกณฑ-การคัดเลือกคนดี คนเด�น และคัดเลือกคนดี    
คนเด�น ในด�านต�าง ๆ ของจังหวัดตรัง จํานวน  5  ประเภท ได�แก� ประเภทบริการสาธารณะ/จิตอาสา ประเภทการคนท่ี    
ครองตน ครองคน ครองงาน ประเภทผู�สนับสนุนการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค- รูปแบบพิเศษ (SMART MAN) และประเภท
รูปแบบพิเศษ (SMART WOMAN )  มีผู�ท่ีได�รับคัดเลือกคนดี “คนเด�น จังหวัดตรัง” จํานวน  9  คน  
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ส�วนท่ี 6ส�วนท่ี 6ส�วนท่ี 6   
ผลการดําเนินงานป:องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของกระทรวงมหาดไทยผลการดําเนินงานป:องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของกระทรวงมหาดไทยผลการดําเนินงานป:องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของกระทรวงมหาดไทย   

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

6.1 ผลการดําเนินงานตามนโยบายท่ีสําคัญของกระทรวงมหาดไทยตามพันธกิจ “มหาดไทยสะอาด”   

การดําเนินงานตามนโยบายท่ีสําคัญของกระทรวงมหาดไทยตามพันธกิจ “มหาดไทยสะอาด” มีผลการ
ดําเนินงาน ดังนี้  

6.1.1 การส�งเสริมการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล 

 การส�งเสริมการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลท่ีกระทรวงมหาดไทยได�ดําเนินการอย�าง
ต�อเนื่อง ได�แก� การจัดทําแผนด�านการปFองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยในป5งบประมาณ พ.ศ. 2560 
กระทรวงมหาดไทยได�จัดทําแผนท่ีเก่ียวข�อง ดังนี้ 

    1. แผนป:องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปF (พ.ศ. 2560-2564) ของ
กระทรวงมหาดไทย 

  กระทรวงมหาดไทยจัดทําแผนปFองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ป5 (พ.ศ. 
2560-2564) โดยมีความสอดคล�องและเชื่อมโยงกับร�างกรอบยุทธศาสตร-ชาติ ระยะ 20 ป5 (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบายรัฐบาล คําสั่งหัวหน�าคณะรักษาความสงบแห�งชาติ          
ท่ี 69/2557 เรื่องมาตรการปFองกันและแก�ไขปDญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ยุทธศาสตร-ชาติว�าด�วยการปFองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) และแผนยุทธศาสตร-กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560-2564 ท้ังนี้ 
กระทรวงมหาดไทยได�แจ�งแผนปFองกันฯ ให�หน�วยงานในสังกัด จังหวัดและกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค-เพ่ือใช�เป2น
แนวทางขับเคลื่อนการดําเนินงานด�านการปFองกันและปราบปรามการทุจริตและจัดทําแผนปFองกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ป5 (พ.ศ. 2560-2564) ของหน�วยงาน และใช�ประโยชน-ในส�วนท่ีเก่ียวข�องต�อไป 

  แผนปFองกันฯ ของกระทรวงมหาดไทย ประกอบด�วย 4 ยุทธศาสตร- ได�แก� ยุทธศาสตร-ท่ี 1          
สร�างสังคมท่ีไม�ทนต�อการทุจริต ยุทธศาสตร-ท่ี 2 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร-ท่ี 3 พัฒนาระบบปFองกันการทุจริต
เชิงรุก และยุทธศาสตร-ท่ี 4 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม แยกตามกลยุทธ-
และแนวทางตามกลยุทธ- รวม 139 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
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สรุปโครงการตามแผนป:องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปF (พ.ศ. 2560–2564)  
ของกระทรวงมหาดไทย

 

  2. แผนปฏิบัติราชการด�านการป:องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปF
งบประมาณ พ.ศ. 2560 กระทรวงมหาดไทย 

  กระทรวงมหาดไทยจัดทําแผนปฏิบัติราชการด�านการปFองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ-     
มิชอบ ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 2560 ข้ึนตามกรอบดําเนินงานตามยุทธศาสตร-ชาติว�าด�วยการปFองกันและปราบปราม      
การทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย โดยมีวัตถุประสงค-เพ่ือเป2นกรอบ
แนวทางการบริหารจัดการ การกํากับ การติดตามประเมินผลการดําเนินงานและประสิทธิภาพการใช�จ�ายงบประมาณของ    
ส�วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดแผนปฏิบัติราชการฯ แบ�งออกเป2น 2 ส�วน ได�แก�  

  1) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณตามแผนบูรณาการปFองกัน ปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบจํานวน 132 โครงการ งบประมาณ 58,490,000 บาท 

  2) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณของส�วนราชการ ตามแผนปฏิบัติราชการฯ จํานวน 
168 โครงการ งบประมาณ 286,232,900 บาท 

 

ยุทธศาสตร# กลยุทธ# 
จํานวน 

โครงการ 

ภาพรวม 139 

1.สร�างสังคมท่ีไม�ทนต�อการ
ทุจริต 

1. ส�งเสริมให�มีระบบและกระบวนการกล�อมเกลาทางสังคมเพ่ือต�านทุจริต 56 

2. ประยุกต-หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป2นเครื่องมือต�านทุจริต 10 

3. เสริมพลังการมีส�วนร�วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุก
ภาคส�วนเพ่ือต�อต�านการทุจริต 

19 

รวม 85 

2 . ส กัด ก้ั นก า ร ทุ จ ริ ต เ ชิ ง
นโยบาย 

1. วางมาตรการเสรมิในการสกัดก้ันการทุจรติเชงินโยบายบนฐานธรรมาภบิาล 16 

2. ส�งเสริมให�มีการศึกษา วิเคราะห- ติดตาม และตรวจสอบการทุจริตเชิง
นโยบายในองค-กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 

3 

รวม 19 

3.พัฒนาระบบป:องกันการ
ทุจริตเชิงรุก 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานปFองกันการทุจริต 10 

2. สร�างกลไกการปFองกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต 6 

3. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลดปDญหาการทุจริต 3 

4. พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร�างสรรค-เพ่ือปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 

2 

5. พัฒนาสมรรถนะและองค-ความรู�เชิงสร�างสรรค-ของบุคลากรด�านการ
ปFองกันการทุจริต 

3 

รวม 24 

4.ปฏิรูปกลไกและกระบวนการ
การปราบปรามการทจุริต 

1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานปFองกันการทุจริต 
  

11 

  รวม 11 
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สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการด�านการป:องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ประจําปFงบประมาณ พ.ศ. 2560 กระทรวงมหาดไทย 

 

การติดตามผลการดําเนินงาน กระทรวงมหาดไทย กําหนดแนวทางการติดตามผลการดําเนินงานด�านการ
ปFองกัน ปราบปรามการทุจริต โดยให�ส�วนราชการในสังกัด รายงานผลการดําเนินงานฯ ทุกวันท่ี 5 ของเดือน และเน�นย้ําให�   
การดําเนินโครงการให�แล�วเสร็จภายในไตรมาส 3 ซ่ึงในป5 2560 หน�วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และจังหวัด ได�ดําเนิน
โครงการตามแผนฯ แล�วเสร็จตามเปFาหมาย 

 3. การส�งเสริมการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลของจังหวัด  
     การส�งเสริมการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลของจังหวัด จังหวัดได�ดําเนิน

โครงการด�านการอบรม สัมมนา การสร�างเครือข�าย การปลูกจิตสํานึกคุณธรรม จริยธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงาน     
ท่ีสําคัญ อาทิเช�น  

ส�วนราชการ 

งบประมาณโครงการลักษณะ
บูรณาการ 

งบประมาณของส�วนราชการ 

ปF 2559 ปF 2560 ปF 2559 ปF 2560 

ภาพรวมกระทรวงมหาดไทย 67,403,400 58,490,000 40,720,522 287,694,290 

ภาพรวมกรม กทม. และเมืองพัทยา 22,943,400 20,384,300 30,090,522 270,799,390 

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 14,045,000 12,384,100 - 284,600 

กรมการปกครอง 4,108,400 1,778,000 - - 

กรมการพัฒนาชุมชน - - 2,090,500 3,820,000 

กรมท่ีดิน 4,790,000 2,422,200 - 334,290 

กรมปFองกันและบรรเทาสาธารณภัย - 3,800,000 12,610,622 1,493,000 

กรมโยธาธิการและฝDงเมือง - - 7,485,400 2,353,500 

กรมส�งเสริมการปกครองส�วนท�องถ่ิน - - 100,000 251,264,000 

กรุงเทพมหานคร - - 7,804,000 8,700,000 

เมืองพัทยา - - - 2,550,000 

จังหวัด 44,460,000 38,105,700 - 5,609,900 

ภาพรวมรัฐวิสาหกิจ - - 10,630,000 11,285,000 

การประปานครหลวง - - 530,000 2,215,000 

การประปาส�วนภูมิภาค - - 4,100,000 600,000 

การไฟฟFานครหลวง - - 3,000,000 2,000,000 

การไฟฟFาส�วนภูมิภาค - - 2,600,000 6,440,000 

องค-การตลาด - - 400,000 30,000 
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 จังหวัดกระบ่ี ดําเนินการการเสริมสร�างความรู�ด�านการปFองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ-  
มิชอบให�เจ�าหน�าท่ีของรัฐประจําจังหวัดกระบี  เพ่ือสร�างความตระหนักรู�ให�แก�เจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติได�รับความรู�ด�านพัสดุ การเงิน
และบัญชี 

 

 

 

 

 

 

 

 จังหวัดจันทบุรี  การพัฒนาบุคลากรเพ่ือปFองกันและปราบปรามการทุจรติในภาครฐั (ด�านการจดัซ้ือจดั
จ�าง) ผลการอบรมส�งผลให�ผู�ปฏิบัติงานด�านการจัดซ้ือจัดจ�าง งานพัสดุ และงานการเงินบัญชี สามารถปฏิบัติงานในหน�าท่ีได�
อย�างถูกต�องเป2นไปตามหลักเกณฑ- วิธีการ เง่ือนไขท่ีกําหนดไว� 

 

 

 

 

 

 
 

 

 จังหวัดชัยนาท ดําเนินโครงการเผยแพร�ข�อมูลข�าวสารด�านการจัดซ้ือ-จัดจ�าง 
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   จงัหวัดชัยภมิู ดําเนนิโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู�ให�บรกิารด�านการทะเบียนเพ่ือลดความเสีย่งของ
การทุจริต ประจําป5งบประมาณ 2560 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   จงัหวัดตาก ดําเนนิโครงการการอบรมสมัมนาการเสรมิสร�างบุคลากรภาครฐัเพ่ือปFองกันและปราบปราม
การทุจริต 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

   จังหวัดปทุมธาน ี รฐัมนตรชี�วยว�าการกระทรวงศึกษาธกิาร (หม�อมหลวงปนดัดา ดิศกุล) มาบรรยาย  
ในหัวข�อ “ศาสตร-พระราชา เดินตามรอยพระยุคลบาท” 
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   จังหวัดปaตตานี การจัดอบรมโครงการสร�างจิตสํานึก คุณธรรม จริยธรรม และค�านิยมให�คนไทย   
ไม�โกงต�อต�านการทุจริต  

 
 

 
 

 

 

 

 

   จงัหวัดพะเยา โครงการเสรมิสร�างและพัฒนาเครอืข�ายธรรมาภบิาลในการปFองกันการทุจรติจงัหวดัพะเยา 
ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   จังหวัดพิษณุโลก ดําเนินโครงการรณรงค-สร�างจิตสํานึกท่ีดีและช�วยกันพิทักษ-สาธารณสมบัติของ
แผ�นดิน แก�บุคลากรทุกภาคส�วนของจังหวัดพิษณุโลก 
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   จังหวัดเพชรบุรี ดําเนินโครงการอบรมส�งเสริมองค-กรภาคเอกชนเพ่ือเป2นกลไกปFองกันการทุจริต  

 

 

 

 

 

 

 

   จงัหวัดน�าน ดําเนนิการปลกูจติสํานกึครอบครวัน�าน มุ�งสู�ชมุชนปลอดการทุจรติและประพฤติมิชอบ 
โดยการอบรม ให�ความรู� การถอดบทเรียน และจัดงานมหกรรมจังหวัดน�านโปร�งใส ผลการดําเนินงานส�งผลให�เยาวชนและ   
แกนนําครอบครัวตระหนักและให�ความสําคัญกับการปFองกันและปราบปรามการทุจริตฯ 

 

 

 

 

 
 

   จังหวัดปทุมธานี ดําเนินการเสริมสร�างธรรมมาภิบาลบุคลากรภาครัฐจังหวัดปทุมธานี เพ่ือปลูกฝDง
ค�านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกในการรักษาศักด์ิศรีของความเป2นข�าราชการ และความซ่ือสัตย-สุจริต ควบคู�กับ     
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือปFองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให�กับบุคลากร ประกอบด�วย 
บุคลากรของส�วนราชการสังกัดราชการบริหารส�วนภูมิภาค ส�วนราชการสังกัดราชการบริหารส�วนกลาง อําเภอองค-กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ิน และสถาบันการศึกษาในจังหวัดปทุมธานี 
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   จงัหวัดพิษณโุลก ดําเนนิการรณรงค-สร�างจติสํานกึท่ีดีและช�วยกันพิทักษ-สาธารณสมบัติของแผ�นดิน     
แก�บุคลากรทุกภาคส�วนของจังหวัดพิษณุโลกโดยผลการดําเนินงาน ได�แก� ผู�เข�าร�วมโครงการมีความรู� ความเข�าใจ ในเรื่องการ
สร�างจิตสํานึกท่ีดีและช�วยกันพิทักษ-สาธารณสมบัติของแผ�นดิน 

 

 

 

 

 

 

 
 

   จังหวัดยะลา ดําเนินการ “รณรงค- คนไทย ไม�โกง เพ่ือถวายสัตย-ปฏิญาณฯ ต�อต�านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ” จังหวัดยะลา 

 

 

 

 

 

 

 
 

   จังหวัดราชบุรี การเสริมสร�างความรู�ความเข�าใจมาตรา 100 และ 103 แห�งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว�าด�วยการปFองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ให�แก�ข�าราชการและเจ�าหน�าท่ีท่ีเข�ารับการฝ\ก 
อบรมเข�าใจระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับการปFองและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
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   จังหวัดเลย กําหนดเป2นจังหวัดธรรมาภิบาลอย�างยั่งยืน โดยการให�ความรู�แก�ผู�เข�ารับการอบรมมี
ความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับค�านิยมและทัศนคติต�อต�านการทุจริต 

 

 
 

 

 

 

 

6.1.2  การป:องกัน ปราบปรามการทุจริตอย�างเข�มข�น 

 ปลัดกระทรวงมหาดไทย การประกาศเจตจํานงนโยบายคุณธรรมและความโปร�งใสเพ่ือเป2นมาตรฐาน 
แนวทางปฏิบัติ และค�านิยมสําหรับข�าราชการและบุคลากรขององค-กรให�ยึดถือ และปฏิบัติควบคู�กับกฎ ระเบียบ และข�อบังคับ
อ่ืนๆ โดยมุ�งม่ันท่ีจะนําหน�วยงานให�ดําเนินงานตามภารกิจด�วยความโปร�งใส บริหารงานด�วยความซ่ือสัตย-สุจริต มีคุณธรรม 
ปราศจากการทุจริต เพ่ือให�บรรลุเจตนารมณ-ดังกล�าว จึงกําหนดแนวทางให�ส�วนราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทยถือปฏิบัติและการดําเนินการตามมาตรการบริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล การปลูกฝDงค�านิยมและ
ทัศนคติให�บุคลากรในสังกัด การดําเนินการจัดซ้ือ จัดจ�าง ส�งเสริมการดําเนินการให�เกิดความโปร�งใสในทุกข้ันตอน             
การประชาสัมพันธ-ให�ประชาชนแจ�งข�อมูลข�าวสาร กรณีพบการทุจริตจะดําเนินการสอบสวนและลงโทษข้ันสูงกับผู�ท่ีทุจริตอย�าง
จริงจัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 กระทรวงมหาดไทยได�จัดทํา คู�มือ “การปFองกันผลประโยชน-ทับซ�อน” เผยแพร�กฎหมาย ระเบียบ
เก่ียวข�องกับผลประโยชน-ทับซ�อนหรือความขัดแย�งกันระหว�างผลประโยชน-ส�วนตนผลประโยชน-ส�วนรวม เพ่ือให�ส�วนราชการ 
หน�วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และจังหวัด ได�ศึกษา ทําความเข�าใจ และปฏิบัติราชการด�วยความถูกต�องตามกฎหมาย 
ระเบียบท่ีเก่ียวข�อง รวมท้ังรู�เท�าทันและไม�ตกเป2นเครื่องมือให�บุคคลอ่ืนแสวงหาผลประโยชน- บนเว็บไซต-ศูนย-ปฏิบัติการต�อต�าน
การทุจริต www.anticor.moi.go.th หัวข�อหนังสือสั่งการ/หนังสือเวียน รวมท้ัง จังหวัดตราด ได�ดําเนินการปFองกัน
ผลประโยชน-ทับซ�อน โดยการจัดทําคู�มือการปFองกันผลประโยชน-ทับซ�อน และการจัดประชุมเพ่ือให�ความรู� ความเข�าใจ         
ให�เล็งเห็นถึงโทษของการเกิดผลประโยชน-ทับซ�อนข้ึนในการทํางานราชการ 
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 จังหวัดตรัง  ดําเนินการส�งเสริมและพัฒนาเครือข�ายภาครัฐ และเอกชน เพ่ือต�อต�านการทุจริตภาครัฐ
จังหวัดตรังโดยจังหวัดมีการขับเคลื่อนการปFองกัน และปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ ในลักษณะบูรณา
การกระบวนการทํางาน และประสานความร�วมมือระหว�างภาครัฐ และเครือข�ายทุกภาคส�วน   

 

 

 

 

 

 
 

 

 จังหวัดตาก ดําเนินการติดตามโครงการตามมาตรการของรัฐบาล โดยการคณะทํางานในการติดตาม 
ตรวจสอบและสังเกตการณ- งบประมาณรายจ�ายเพ่ิมเติมฯ พ.ศ. 2560 ของจังหวัดและกลุ�มจังหวัด โดยให�ผู�แทนของ
คณะอนุกรรมการการดําเนินงานตามยุทธศาสตร-ชาติว�าด�วยการปFองกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัด ท่ีเป2นองค-กรอิสระ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ดําเนินการติดตาม ตรวจสอบและสังเกตการณ-โครงการท่ีคณะอนุกรรมการฯ คัดเลือก 
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จังหวัดเพชรบุรี ดําเนินการส�งเสริมองค-กรคณะกรรมการหมู�บ�าน (กม.) และองค-กรภาคเอกชน เพ่ือเป2นกลไก
ปFองกันการทุจริต โดยดําเนินการจัดการอบรมให�กับคณะกรรมการหมู�บ�าน (กม.) จํานวน 150 คน และการดําเนินงานส�งผลให�
มีเครือข�ายในการปFองกันการทุจริต  

  

 

 

 

 

 
 

 จังหวัดยโสธร ดําเนินการสร�างความเข็มแข็งการบูรณาการความร�วมมือระหว�างภาคีเครือข�ายหน�วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนในการต�อต�านการทุจริตจังหวัดยโสธร  

 

 

 

 

 

 
 

 จังหวัดนราธิวาส โครงการสร�างผู�นําเฝFาระวังหมู�บ�านและชุมชนห�างไกลการทุจริต  

 

 

 

 

 

 

 นอกจากนี้จังหวัดนราธิวาสได�ดําเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ยามเฝFาเมือง" 
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จังหวัดน�าน  ดําเนินโครงการปลูกจิตสํานึกครอบครัวน�าน มุ�งสู�ชุมชนปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 

 

 

 

 

 

 

 จังหวัดปราจีนบุรี ดําเนินโครงการหมู�บ�านช�อสะอาด  พัฒนาจิตใจของจังหวัดปราจีนบุรี 

 

 

 

 

 

 
 

 จังหวัดพังงา ดําเนินโครงการพัฒนาเครือข�ายภาคประชาชนเฝFาระวังและต�อต�านการทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จังหวัดเพชรบูรณ4  ดําเนินโครงการเครือข�ายต�านโกง 
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 จังหวัดเลย โครงการพัฒนาความรู�และสร�างเครือข�ายต�อต�านการทุจริตในจังหวัดเลย 

 

 

 

 

 

 

 

 จังหวัดหนองคาย ดําเนินโครงการเสริมสร�างเครือข�าย “สายลับ จับโจรปล�นชาติ” 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.3 การสนับสนุนให�มีจังหวัด อําเภอ องค4กรปกครองส�วนท�องถ่ินใสสะอาด 

 กระทรวงมหาดไทยได�ดําเนินการ การสนับสนุนให�มีจังหวัด อําเภอ องค-กรปกครองส�วนท�องถ่ิน           
ใสสะอาด เ พ่ือสร�างภาพลักษณ-ท่ี ดี และประชาชนเกิดความเชื่อ ม่ันในการดําเนินการเพ่ือปFองกันการทุจริตของ
กระทรวงมหาดไทย ดังนี้ 

 จังหวัดต�างๆ  ได�ร�วมจัดกันจัดงานเนื่องในวันต�อต�านคอร-รัปชันสากล (ประเทศไทย) เม่ือวันศุกร-ท่ี 9 
ธันวาคม 2559 โดยจัดพร�อมกันท่ัวประเทศ กระทรวงมหาดไทยได�ประมวลภาพการจัดงานของจังหวัดต�าง ๆ ดังนี้ 

 

 

 

จังหวัดนครนายก 

 

จังหวัดชลบุรี “สุจริตตามรอยพ�อ ขอทําดีเพ่ือแผ�นดิน 
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จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

 

 

 

 

 
 

จังหวัดสตูล 

 

 

 

 

 

 

จังหวัดปaตตานี 
 

 

 

 

 

 

จังหวัดสระแก�ว 

 

จังหวัดนราธิวาส 

 

 

 

 

 

 
 

จังหวัดพัทลุง 

 

 

 

 

 

 

จังหวัดเชียงราย 

 

 

 

 

 

 

จังหวัดสิงห4บุรี 
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 จังหวัดนครปฐม  จัดการการลงนามบันทึกข�อตกลงการประสานความร�วมขับเคลื่อนป5แห�งการอํานวย
ความสะดวก ในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ต�อต�านการรับสินบนทุกรูปแบบระหว�าง จังหวัดนครปฐม องค-กร
ภาคเอกชน กับสํานักงานคณะกรรมการปFองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  

 

 

 

 

 
 

 จังหวัดนราธิวาส จัดกิจกรรมการสร�างองค-กรปกครองส�วนท�องถ่ินต�นแบบในการสร�างแรงจูงใจให�กับ
ผู�ปฏิบัติงาน โดยดําเนินการฝ\กอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด�วยความสุจริต โปร�งใส และแนวทางการต�อต�าน
การทุจริตประพฤติมิชอบ ให�แก�กํานัน ผู�ใหญ�บ�านในพ้ืนท่ี จังหวัดนราธิวาส จํานวน 150 คนและเกิดเป2นองค-กรปกครองส�วน
ท�องถ่ินต�นแบบอีกท้ังยังเป2นการสร�างแรงจูงใจให�ผู�ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี ปฏิบัติงานอย�างเต็มกําลังความสามารถและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด เกิดความพึงพอใจแก�ประประชาชน และผู�รับบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 จังหวัดพัทลุง ดําเนินการร�วมกันสร�าง “จังหวัดใสสะอาด อําเภอใสสะอาด และองค-กรปกครอง         
ส�วนท�องถ่ินใสสะอาด” โดยกลไกประชารัฐ จังหวัดพัทลุง เพ่ือสร�างความร�วมมือในการปFองกันและปราบปรามการทุจริตและ
จากการจัดซ้ือจัดจ�างและการจัดทําโครงสร�างพ้ืนฐานและให�ภาคส�วนท้ังภาครัฐ เอกชน องค-กรปกครองส�วนท�องถ่ินเข�าร�วม     
ลงนามสัตยาบันจะไม�กระทําการทุจริต และประพฤติมิชอบ และร�วมกันส�งเสริมให�เกิดจังหวัดใสสะอาด อําเภอใสสะอาด และ
องค-กรปกครองส�วนท�องถ่ินใสสะอาด ปราศจากการทุจริต คอร-รัปชัน  

จังหวัดสุรินทร4 

 

จังหวัดอุทัยธานี 
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 จังหวัดน�าน ดําเนินโครงการปลูกจิตสํานึกครอบครัวน�าน มุ�งสู�ชุมชนปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

 

 
 

 

 

 

 จังหวัดแพร�  จัดกิจกรรมประกวดเยาวชนต�นแบบด�านการต�อต�านและปFองกันการทุจริตและประพฤติ-   
มิชอบ ภายใต�โครงการเสริมสร�างจิตสํานึกในการต�อต�านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

     จังหวัดอุดรธานี ดําเนินโครงการจัดให�มีการลงนามสัตยาบันเพ่ือร�วมกันสร�าง “จังหวัดใสสะอาด อําเภอ
ใสสะอาด และองค-กรปกครองส�วนท�องถ่ินใสสะอาด” โดยกลไกประชารัฐ 
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6.2 ผลการดําเนินงานที่สําคัญด�านการป:องกันปราบปรามการทุจริตฯ 

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  

กระทรวงมหาดไทย ได�รับงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ�ายเพ่ิมเติม ประจําป5งบประมาณ 
พ.ศ. 2560 สํานักงบประมาณ ได�จัดสรรงบประมาณให�จังหวัดและกลุ�มจังหวัดจํานวน 302 โครงการ งบประมาณ 
75,057,207,800 บาท  กระทรวงมหาดไทย เห็นว�า งบประมาณท่ีได�รับเป2นงบประมาณจํานวนมาก ระยะเวลาดําเนินการ
จํากัด สังคมให�ความสนใจ และขณะท่ีผู�ว�าราชการจังหวัดได�รับการมอบอํานาจให�ดําเนินการจัดซ้ือ จัดจ�าง กระทรวงมหาดไทย 
จึงได� ขอรับการสนับสนุนการบูรณาการความร�วมมือองค-กรตรวจสอบความโปร�งใส ดังนี้  

1. องค4กรตรวจสอบความโปร�งใส สํานักงาน ป.ป.ช. สํานักงาน ป.ป.ท. และ สํานักงานการตรวจเงินแผ�นดิน 
เพ่ือร�วมติดตาม ตรวจสอบ และสังเกตการณ- โครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ�ายเพ่ิมเติมประจําป5งบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ของจังหวัดและกลุ�มจังหวัด 

2. ภาคเอกชน หอการค�าไทย และองค-กรต�อต�านคอร-รัปชัน (ประเทศไทย) แจ�งเครือข�ายระดับพ้ืนท่ี ตรวจสอบ
สังเกตการณ-เฝFาระวังเก่ียวกับพฤติกรรมของข�าราชการ (watchdog) สภาวิศกร และ สภาสถาปนิกประชาสัมพันธ-โครงการฯ 
ให�สมาชิกได�ทราบและเข�าร�วมในการจัดซ้ือจัดจ�าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

เม่ือวันท่ี 11 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. กระทรวงมหาดไทย ร�วมกับสํานักงาน ป.ป.ช. สํานักงาน ป.ป.ท. 
และ สํานักงานการตรวจเงินแผ�นดินได�จัดให�มีการประชุมผ�านระบบวีดิทัศน-ทางไกล (Video Conference) ไปยังจังหวัดต�างๆ 
ท่ัวประเทศ เพ่ือชี้แจงทําความเข�าใจแนวทางการติดตาม ตรวจสอบและสังเกตการณ- งบประมาณรายจ�ายเพ่ิมเติมประจําป5
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ของจังหวัดและกลุ�มจังหวัด โดยส�วนราชการท่ีเข�าร�วมประชุม ประกอบด�วย  

ส�วนกลาง หอการค�าไทย  องค-กรต�อต�านคอร-รัปชัน (ประเทศไทย)สํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง สํานักงาน 
ก.พ.ร. กระทรวง กรม หน�วยงาน รวมท้ัง กรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทยท่ีได�รับงบประมาณดําเนินงานในพ้ืนท่ีจังหวัดและ
กลุ�มจังหวัด รวม 39 กว�าหน�วยงาน  

ระดับจังหวัด เชิญหัวหน�ากลุ�มจังหวัด ผู�ว�าราชการจังหวัด รองผู�ว�าราชการจังหวัดท่ีรับผิดชอบด�านงบประมาณ 
คณะอนุกรรมการการดําเนินงานตามยุทธศาสตร-ชาติว�าด�วยการปFองกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดผู�แทนจากสํานักงาน 
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ป.ป.ช. ภาค 1-9  สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด  สํานักงาน ป.ป.ท. เขตพ้ืนท่ี 1-9 สํานักตรวจสอบพิเศษ ภาค 1-15 สํานัก
ตรวจเงินแผ�นดิน จังหวัด สํานักจัดทํางบประมาณ เขตพ้ืนท่ี 1-18  รวมท้ังหน�วยงานและมหาวิทยาลัยท่ีได�รับงบประมาณ
ดําเนินโครงการในพ้ืนท่ีจังหวัดและกลุ�มจังหวัด  

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมดังกล�าว เพ่ือวางระบบปFองกันการทุจริตในโครงการสําคัญตามนโยบายรัฐบาล เพ่ือให�การใช�จ�าย
งบประมาณเป2นไปอย�างคุ�มค�า โดยยึดหลักการตรวจ เป2นลักษณะการแนะนํา มิใช�ลักษณะจับผิด ไม�ทําให�งานหยุดชะงัก ไม�
เพ่ิมภาระงานให�หน�วยงานเกินความจําเป2น และตรวจลดความซํ้าซ�อนของหน�วยงานตรวจสอบซ่ึงสอดคล�องกับข�อสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี ในการดําเนินการติดตาม ตรวจสอบโครงการ ต�องไม�ส�งผลกระทบกับมาตรการของรัฐบาล และไม�เพ่ิมภาระให�
หน�วยงานปฏิบัติ 

 



44 

นอกจากกระทรวงมหาดไทย จะขอความร�วมมือจาก สํานักงาน ป.ป.ช. สํานักงาน ป.ป.ท. และสํานักงาน        
การตรวจเงินแผ�นดิน ติดตาม ตรวจสอบ โครงการ กิจกรรมตามงบประมาณรายจ�ายเพ่ิมเติมประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 2560 
เพ่ือปFองกันการทุจริตคอร-รัปชันในพ้ืนทุกๆด�านแล�ว ยังขอความร�วมมือภาคเอกชน คือ สภาวิศวกร และสภาสถาปนิก สภา
อุตสาหกรรม สภาหอการค�าไทย ไม�ต�องจ�ายเงินท่ีไม�ถูกต�องให�กับส�วนราชการ โดยต�องลุกข้ึนมาต�อสู�และต�อต�านการจ�ายเงิน  
ใต�โต�ะเพ่ือขจัดการทุจริตคอร-รัปชันในทุกรูปแบบ ไม�มีผู�ให�ก็ไม�มีผู�รับ เพ่ือสร�างความโปร�งใสในการดําเนินโครงการทุกโครงการ
ท่ีได�รับงบประมาณ  

การดําเนินการ จะนํากลไกในพ้ืนท่ีมาขับเคลื่อนการดําเนินงาน โดยคณะอนุกรรมการการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร-ชาติว�าด�วยการปFองกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัด ท่ีมีผู�ว�าราชการจังหวัด เป2นประธานคณะอนุกรรมการ      
มีผู�อํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด และ หัวหน�าสํานักงานจังหวัด เป2นอนุกรรมการและเลขานุการร�วม โดย     
บูรณาการการดําเนินงานกับสํานักงาน ป.ป.ท. และสํานักงานการตรวจเงินแผ�นดิน เป2นกลไกขับเคลื่อนระดับจังหวัดในการ
ตรวจสังเกตการณ- และให�คณะอนุกรรมการฯ,  สํานักงาน ป.ป.ท. และสํานักงานการตรวจเงินแผ�นดินจะทําการวิเคราะห-
โครงการ และมีหน�าท่ีในการพิจารณาคัดเลือกโครงการท่ีจะตรวจสังเกตการณ- โดยพิจารณาจากโครงการท่ีมีลักษณะเป2นการใช�
งบประมาณจํานวนมาก หรือมีความเสี่ยงต�อการทุจริต ซ่ึงในการพิจารณาคัดเลือกโครงการต�องกระจายให�ครอบคลุม          
ทุกประเภทโครงการ ได�แก� (1) เพ่ิมศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค�าและการลงทุน (2) เพ่ิมศักยภาพด�านการเกษตร (3) เพ่ิม
ศักยภาพด�านการท�องเท่ียวและบริการ (4) พัฒนาด�านสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต และ (5) โครงการพิเศษขนาดใหญ� (Big 
Rock) ท้ังนี้ การพิจารณาคัดเลือกต�องเป2นมติของคณะอนุกรรมการฯ  

นอกจากการขอความร�วมมือหน�วยงานตรวจสอบความโปร�งใส ดังกล�าวข�างต�น กระทรวงมหาดไทย ยังได�จัดทํา
โครงการ โครงการพัฒนาการบูรณาการ ติดตาม ตรวจสอบ สังเกตการณ-และให�คําแนะนําการดําเนินงาน ตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ�ายเพ่ิมเติมประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดและกลุ�มจังหวัด โดยใช�กลไกหน�วยตรวจสอบภายในของ
กระทรวงมหาดไทย ท้ังหน�วยตรวจสอบภายในกระทรวง และกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เพ่ือลดความเสี่ยงในการทุจริต 
ลดปDญหาการร�องเรียนในพ้ืนท่ี การดําเนินงานมีประสิทธิภาพ ซ่ึงได�รับผลการตอบรับท่ีดีจากหน�วยดําเนินโครงการในพ้ืนท่ี
โครงการท่ีเห็นความสําคัญของการดําเนินโครงการต้ังแต�เริ่มดําเนินการ  

 

 

 

 

 

 

 
โครงการสร�างความรู�เก่ียวกับผลประโยชน4ทับซ�อนหรือความขัดแย�งกันระหว�างผลประโยชน4ส�วนตน        

และผลประโยชน4ส�วนรวม ประจําปFงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือให�ข�าราชการของ กระทรวงมหาดไทย มีความรู�         
ความเข�าใจ เก่ียวกับผลประโยชน-ทับซ�อนหรือความขัดแย�งกันระหว�างผลประโยชน-ส�วนตนและผลประโยชน-ส�วนรวม 
(Conflict of Interest) เพ่ือปFองกันการทุจริตท้ังท่ีเจตนาและไม�เจตนา และเพ่ือสร�างความตระหนักรู�ในการปFองกันและ
ปราบปรามการทุจริต และเป2นไปตามพันธกิจ “มหาดไทยใสสะอาด” โดยดําเนินการเม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 20 เมษายน 2560 
เวลา 13.00 น. ณ ห�องประชุม 1 อาคารศาลาว�าการกระทรวงมหาดไทย ผู�เข�าร�วมประมาณ 100 คน  
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โครงการของขวัญปFใหม� สําหรับประชาชน พ.ศ. 2560 “มหาดไทยใสสะอาดต�อต�านการทุจริต” 

รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ- เผ�าจินดา ได�ให�ความสําคัญกับการปFองกันและปราบปรามทุจริต โดยได�
เน�นย้ําให�ทุกหน�วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติงานด�วยความถูกต�องตามระเบียบ ข�อกฎหมาย และให�นํามาตรการ
การปFองกันและปราบปรามทุจริตมาเป2นโครงการท่ีมีประโยชน-ต�อประชาชน ท่ีกระทรวงมหาดไทยมอบเป2นของขวัญป5ใหม�
ให�แก�ประชาชน พ.ศ. 2560 มีเปFาหมายการดําเนินงานเพ่ือให� “มหาดไทยใสสะอาดต�อต�านการทุจริต”  ประกอบด�วย 
มาตรการดําเนินการ ดังนี้  

มาตรการท่ี 1  การบริหารงานและการปฏิบัติงาน ตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ�งตอบสนองความต�องการของ
ประชาชนด�วยการบริการท่ีรวดเร็ว ความถูกต�อง เสมอภาค โปร�งใส และเป2นธรรม 

มาตรการท่ี 2  การปลูกฝDงค�านิยมและทัศนคติให�บุคลากรในสังกัด ได�มีความรู�ความเข�าใจ สามารถยึดหลัก
คุณธรรม  จรยิธรรม  สร�างค�านยิมซ่ือสตัย-สจุรติ และนําหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช�การปฏบัิติงานและการดํารงชวีติ  

มาตรการท่ี 3  สร�างคุณธรรมในการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�าง ส�งเสริมการดําเนินการให�เกิดความโปร�งใสในทุก
ข้ันตอนของการจัดซ้ือจัดจ�าง ตามท่ีกฎหมายกําหนด และเปWดโอกาสให�ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนได�เข�า
มามีส�วนร�วม ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน�วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย รวมท้ัง เปWดเผยข�อมูลและการเข�าถึง
ข�อมูลข�าวสารให�แก�ประชาชนในการดําเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ  

มาตรการท่ี 4 การใช�ช�องทางการร�องเรียนร�องทุกข-ของกระทรวงมหาดไทย เพ่ือให�ประชาชนได�แจ�งข�อมูล
ข�าวสารและการร�องเรียนร�องทุกข-  และแจ�งเบาะแสการกระทําการทุจริต 

มาตรการท่ี 5 มุ�งต�อต�านและเฝFาระวังการทุจริตคอร-รัปชันทุกรูปแบบ  โดยการเฝFาระวังอย�างรัดกุมและใช� 
มาตรการการลงโทษข้ันสูงกับผู�ทุจริตคอร-รัปชัน และผู�ท่ีเก่ียวข�องอย�างจริงจัง 
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ตอน การไฟฟ:ามหานครหลวง มุ�งสู�องค4กรโปร�งใส 
ออกอากาศ เม่ือ วันท่ี 1 เมษายน  2560 โดย    
นาย อภินันท4 บุญศิริ ผู�อํานวยการฝcายกฎหมาย 
การไฟฟ:านครหลวง และนางชลิตา ณรงค4ชัยสกุล 
ผู�ช�วยผู�อํานวยการฝcายบริหารความเส่ียงองค4กร 
การไฟฟ:านครหลวง  
 

ตอน มุ� งสร�างท�อง ถ่ินไทย ให� เข�มแข็งโปร� งใส 
ออกอากาศ เม่ือวันท่ี 3 มิถุนายน 2560  
โดย นายจรินทร4 จักกะพาก อธิบดีกรมส�งเสริมการ
ปกครองท�องถ่ิน 
 
 
 
 

การจัดทําแผนการดําเนินการประชาสัมพันธ4 ประจําปFงบประมาณ พ.ศ.2560 กระทรวงมหาดไทย ร�วมกับ
กรมประชาสัมพันธ-จัดทําแผนการดําเนินการประชาสัมพันธ- ประจําป5งบประมาณ พ.ศ.2560และจัดสรรกิจกรรมเพ่ือ
ดําเนินการเผยแพร�นโยบาย มาตรการ ท่ีเก่ียวกับการปFองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบท้ังทางสื่อวิทยุโทรทัศน- 
สื่อวิทยุกระจายเสียงและสื่อสังคมออนไลน- โดยกระทรวงมหาดไทยร�วมดําเนินการเผยแพร�นโยบาย โครงการ มาตรการ
เก่ียวกับการปFองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบแบ�งเป2น 5 กิจกรรม กล�าวคือ รายการ “กะเทาะเปลือก         
คอร-รัปชัน” ช�อง NBT  รายการเผยแพร�สารคดีสั้น “Super Hero”รายการวิทยุ “กฎหมายใกล�ตัว”ผลิตบทความภาษาอังกฤษ
ผ�านเว็บไซต-ของกรมประชาสัมพันธ- และรายงานพิเศษข�าว  โดยส�วนราชการระดับกรม และหน�วยงานรัฐวิสาหกิจ ร�วมใน
รายการต�างๆ สําหรับ รายการ “กะเทาะเปลือกคอร4รัปชัน” กระทรวงมหาดไทยได�รับการจัดสรรออกอากาศ 3 ตอน คือ    
ตอนท่ี 1 การทุจริตท่ีเกิดข้ึนในการไฟฟFานครหลวง ฯ ตอนท่ี 2 การปFองกันและปราบปรามการทุจริตของบุคลากรในสังกัดฯ
ตอนท่ี 3 พนักงานหมุนเงินค�าน้ําประปาไปใช�ส�วนตัวทางสถานีโทรทัศน-แห�งประเทศไทย NBT ความยาว 25 นาที เผยแพร�    
ทุกวันเสาร- เวลา 22.30 - 23.00น. ซ่ึงในส�วนของกระทรวงมหาดไทยได�ดําเนินการออกอากาศ ไปแล�ว 2 ตอน ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

กรมการปกครอง 

โครงการเสริมสร�างประสิทธิภาพและแก�ไขปaญหาการทุจริตการทํางานด�านการป:องกันและประพฤติมิชอบ
ของกรมการปกครอง (Dopa Young Anti-Corruption) ประจําปF 2560 เพ่ือเสริมสร�างความรู�ความเข�าใจให�กับ
ข�าราชการในสังกัดของกรมการปกครอง ท่ีได�รับการบรรจุใหม�ให�เข�าใจระเบียบวิธีปฏิบัติของข�าราชการและการประพฤติ
ปฏิบัติได�อย�างถูกต�อง ไม�มีการทุจริต คอร-รัปชัน และสร�างเครือข�ายการปFองกันและปราบปรามการทุจริตฯ และกระตุ�นเตือน
ให�ตระหนักและรับรู�การปฏิบัติตนในหน�าท่ีข�าราชการท่ีดี ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝDงจิตสํานึกท่ีดีให�กับ
ข�าราชการรุ�นใหม� ดําเนินการอบรม บรรยาย สัมมนากลุ�มย�อย กิจกรรมเสริมสร�างมนุษย-สัมพันธ- และตอบปDญหาข�อสงสัย 
จํานวน 4 รุ�นๆ ละ 2 วัน จํานวน 500 คน จากการเข�าร�วมโครงการ ดังกล�าวได�ทําให�ผู�เข�าอบรมเกิดความรู�ความเข�าใจมากข้ึน 
พร�อมท้ังจัดทําแนวทางปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากร เพ่ือปFองกันผลประโยชน-ทับซ�อน  
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การป:องกันและปราบปรามการทุจริตในระบบงานทะเบียน ดําเนินการประชาสัมพันธ-ผ�านช�องทางการเผยแพร�
ต�าง ๆ เพ่ือให�ข�าราชการได�ตระหนักและสร�างความรับรู�การปฏิบัติงานในระบบงานทะเบียน รวมท้ังให�รับรู�ถึงการปฏิบัติตน    
ในหน�าท่ีข�าราชการท่ีดีในการปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม และปลูกฝDงจิตสํานึกท่ีดีและสร�างศรัทธาให�กับประชาชน
ในหน�าท่ีความรับผิดชอบเพ่ือช�วยเหลือแก�ไขปDญหาความเดือดร�อนของประชาชนเผยแพร�ในรายการ Station 5 ทางสถานีวิทยุ
โทรทัศน-กองทัพบกช�อง 5 เม่ือวันท่ี 24 มีนาคม 2560 และรายการ คุยโขมงข�าวเช�า ทางสถานีโทรทัศน-โมเดิร-นไนน- ช�อง 9 
เม่ือวันท่ี 17 มีนาคม 2560  

 

 

 

 

 

 
การตรวจสอบการทุจริตการทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชนประจําปF 2560 กรมการปกครอง           

จัดเจ�าหน�าท่ีตรวจสอบข�อเท็จจริงเรื่องท่ีมีการทุจริตและดําเนินการถึงข้ันตอน การแจ�งความดําเนินการคดีผู�กระทําความผิด     
การจําหน�ายหรือยกเลิกเพิกถอนรายการบุคคลท่ีมีการกระทําการทุจริตและยื่นเอกสารการทะเบียนท่ีเก่ียวข�อง  
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กรมการพัฒนาชุมชน 

การพัฒนาชุมชนใสสะอาดการปFองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเป2นมาตรการท่ีสําคัญ ท่ีทําให�กรมการ
พัฒนาชุมชนมีการดําเนินงานอย�างโปร�งใสมีประสิทธิภาพอย�างต�อเนื่องและเพ่ือเป2นการส�งเสริมการปลูกจิตสํานึกให�ข�าราชการ
และเจ�าหน�าท่ีมีวินัย ยึดม่ันในจริยธรรม คุณธรรม และสร�างเสริมจิตสํานึกท่ีดีในการปฏิบัติราชการด�วยความซ่ือสัตย-สุจริต 
ทุ�มเทให�กับราชการ กรมการพัฒนาชุมชนจึงได�จัดทําโครงการ “พัฒนาชุมชนใสสะอาด” เพ่ือเป2นแนวทางในการปFองกัน      
การทุจริตและประพฤติมิชอบเป2นการพัฒนาความโปร�งใสในการปฏิบัติงานของกรมการพัฒนาชุมชน ตลอดจนการสร�าง
ค�านิยมให�ข�าราชการกรมการพัฒนาชุมชนยึดม่ันในความซ่ือสัตย-สุจริตและถูกต�องชอบธรรม บุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน
ปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความซ่ือสัตย- สุจริต และมีประสิทธิภาพ และหน�วยงานในสังกัดมีการบริหารจัดการอย�างโปร�งใส สามารถ
ตรวจสอบได�  

 

 

 

 

 
 

 

 

กรมที่ดิน 

โครงการสํานักงานท่ีดินท่ัวไทยนัดรังวัดฉับไว ใส�ใจบริการ กรมท่ีดินสนับสนุนทรัพยากรในการบริหารจัดการ
ให�แก�สํานักงานท่ีดินท่ีมีระยะเวลาการนัดรังวัดนาน (คิวรังวัดยาว)โดยการแก�ไขปDญหาและเร�งรัดงานรังวัดเฉพาะรายภายใน
พ้ืนท่ีจังหวัด กําหนดเปFาหมายให�สามารถลดระยะเวลาการนัดรังวัดลงเหลือ 90 วัน ภายในวันท่ี 30 เมษายน 2560 และลด
เหลือ 60 วัน ภายในวันท่ี 30 กันยายน 2560 เพ่ือให�สํานักงานท่ีดินจังหวัด สาขา และส�วนแยก ท่ัวประเทศ บริหารจัดการ
ระยะเวลาการนัดรังวัดให�เป2นไปตามกําหนด ทําให�ระยะเวลานัดรังวัดของสํานักงานท่ีดินท่ัวประเทศลดลง 
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กรมโยธาธิการและผังเมือง  

ดําเนินการจัดการฝMกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ปลุกจิตสํานึกในการป:องกันและปราบปรามการทุจริต
ให�กับเครือข�ายภาครัฐต�อต�านการทุจริตภายใต�โครงการข�าราชการไทยไร�ทุจริต” ครั้งท่ี ๒ ฝ\กอบรมให�ความรู�แก�ผู�บริหาร 
และผู�ปฏิบัติงาน ให�สามารถปฏิบัติงานได�อย�างถูกต�อง มีประสิทธิภาพ ส�งเสริมด�านจริยธรรมและคุณธรรม ตลอดจนรักษา
ผลประโยชน-ของทางราชการ ตามแนวทางการปFองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบได�อย�างต�อเนื่อง  

 

 

 

 

 

 
 

การสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ�างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
เพ่ือให�ข�าราชการท่ีเข�าร�วมสัมมนามีความรู�  ความเข�าใจ ในพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ�างและการบริหารพัสดุภาครัฐ      
พ.ศ. 2560 ซ่ึงสามารถนําไปใช�เป2นแนวทางในการปฏิบัติงานได�อย�างถูกต�อง และมีมาตรฐานตามระเบียบท่ีเก่ียวข�อง รวมท้ัง
ศึกษาปDญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เพ่ือกําหนดแนวทางแก�ไขปDญหาอุปสรรคต�างๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การฝMกอบรมหลักสูตร “การเสริมสร�างสมรรถนะด�านการคลัง พัสดุ และการบริหารงานบุคคล”เพ่ือให�         
ผู�เข�ารับการฝ\กอบรมเพ่ิมพูนความรู� ความเข�าใจเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับ เก่ียวกับด�านการคลัง พัสดุ และ           
การบริหารงานบุคคล  ซ่ึงสามารถนําไปใช�เป2นแนวทางในการปฏิบัติงานได�อย�างถูกต�อง และมีมาตรฐานเดียวกัน ดําเนินการ      
2 รุ�น 



50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การฝMกอบรมหลักสูตร “การใช�โปรแกรมการคํานวณราคากลางงานก�อสร�างด�วยอิเล็กทรอนิกส4” รุ�นท่ี 4     
จัดให�มีการฝ\กอบรมแก�เจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือให�การประมาณราคา มีความรู� ความเข�าใจ ในการใช�งาน
โปรแกรมการคํานวณราคากลางด�วยอิเล็กทรอนิกส- ซ่ึงกรมบัญชีกลางเป2นผู�จัดทําข้ึนแล�วให� ทุกส�วนราชการนําไปใช�ได�อย�าง
ถูกต�อง และเป2นมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือลดการใช�ดุลยพินิจส�วนบุคลในการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดความเสียหายได� 

 

 

 

 
 
 

กรมป:องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

การฝMกอบรมเสริมสร�างค�านิยมความซ่ือสัตย4สุจริตให�แก�อาสาสมัครป:องกันฝcายพลเรือนในการป:องกันและ
ปราบปรามการทุจริต จัดทําโครงการฝ\กอบรมให�แก�อาสาสมัครปFองกันภัยฝXายพลเรือน (อปพร.) ท่ัวประเทศเพ่ือเสริมสร�าง
ความรู�และคุณธรรม จริยธรรมด�านการปFองกันและปราบปรามการทุจริต และสร�างเครือข�ายอาสาสมัครภาคประชาสังคมใน
การปFองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยดําเนินการจัดโครงการฝ\กอบรมทุกจังหวัดท่ัวประเทศ จํานวน 
76 รุ�น จังหวัดละ 100 คน/รุ�น ระยะเวลาในการอบรมรุ�นละไม�น�อยกว�า 6 ชั่วโมง เป2นเวลา 1 วันมีอาสาสมัครปFองกันภัยฝXาย
พลเรือน (อปพร.) ท่ีผ�านการฝ\กอบรมท้ังหมด จํานวน 8,146 คน  
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กรมส�งเสริมการปกครองท�องถิ่น 

โครงการ ประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานขององค4กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
(Integrityand Transparency Assessment : ITA) :เป2นระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสขององค-กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน จากความร�วมมือของสํานักงานคณะกรรมการปFองกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ โดยให�สํานักงาน
ส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินจังหวัดทุกแห�งจ�างท่ีปรึกษาเพ่ือดําเนินการประเมินองค-กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ประกอบด�วย 
องค-การบริหารส�วนจังหวัด เทศบาล องค-การบริหารส�วนตําบล และเมืองพัทยา  

 

 

 

 

 

 
 

กรุงเทพมหานคร  

โครงการโรงเรียนสีขาวหลักสูตร “โตไปไม�โกง” ได�จัดทําเป2นหลักสูตรการเรียน การสอน สําหรับนักเรียน      
ทุกระดับชั้น ปลูกฝDงค�านิยมท่ีดีและถูกต�อง ได�แก� ซ่ือสัตย- รับผิดชอบ (มีวินัย) รักความเป2นธรรม พอเพียง และทําเพ่ือส�วนรวม 
เพ่ือนํามาเป2นกรอบในการประพฤติปฏิบัติตนอย�างสุจริต มีเกียรติและศักด์ิศรี สร�างความภูมิใจในตนเอง มีทัศนคติท่ีดีและ
ถูกต�อง ไม�เห็นแก�ประโยชน-ส�วนตน เปFาหมาย 438 โรงเรียน ได�ดําเนินการครบทุกโรงเรียน  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

โครงการส�งเสริมความซ่ือสัตย4สุจริตสําหรับข�าราชการกรุงเทพมหานคร หลักสูตร “โตแล�วอย�าโกง....โตแล�ว   
ไม�โกง” จัดฝ\กอบรมในลักษณะท่ีเน�นกระบวนการกลุ�ม หรือการทํางานเป2นทีม เพ่ือให�ระดมความคิดเห็นต�อการปFองกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในราชการของกรุงเทพมหานครเปFาหมายข�าราชการบรรจุใหม�ในป5 พ.ศ. 2560 เป2นเง่ือนไขในการ
พิจารณาประเมินผลการทดลองปฏิบัติราชการ ดําเนินการ 8 รุ�น 
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การไฟฟ:านครหลวง 

การไฟฟFานครหลวงได�พัฒนาระบบรับเรื่องร�องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบผ�านระบบอิเล็กทรอนิกส- เพ่ือ
เป2นการปFองปรามยับยั้งไม�ให�กระทําผิด และเพ่ือคุ�มครองผู�ร�องเรียนซ่ึงอาจได�รับผลกระทบจากการร�องเรียน โดยมีข้ันตอน
ดําเนินการ ดังนี้ 1. รับเรื่องร�องเรียนการทุจริต 2. แจ�งสายงานการบังคับบัญชาและหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องกับผู�ถูกกล�าวหา เพ่ือ
ต้ังกรรมการสืบสวนข�อเท็จจริง และส�งให�ฝXายกฎหมายพิจารณา และ 3. ฝXายกฎหมายต้ังคณะกรรมการกลางเพ่ือสอบสวน
ข�อเท็จจริงและพิจารณาตัดสินลงโทษ หากเป2นเรื่องทุจริตท่ีมีมูลและผิดวินัยอย�างร�ายแรง  

 

 

 

 

 

 

 
การไฟฟ:าส�วนภูมิภาค  

โครงการการไฟฟ:าส�วนภูมิภาคโปร�งใส  ในป5 2560 การไฟฟFาส�วนภูมิภาค ได� ยกระดับมาตรฐาน “การไฟฟFา
ส�วนภูมิภาคโปร�งใส” เป2น Version 2.0 โดยมีหลักการและแนวคิด เพ่ือปรับมาตรฐานสู�การปฏิบัติงานประจําวัน และนํา
กระบวนงานท่ีเป2นจุดอ�อน/จุดแข็ง จากการตรวจประเมินผลในป5 2558 - 2559 มาทําการทบทวนและหาโอกาสในการพัฒนา
มาตรฐานให�ดียิ่งข้ึน  บูรณาการระบบสารสนเทศในการเปWดเผยข�อมูลและการตรวจติดตามประเมินผล รวมท้ังรักษามาตรฐาน
และขยายผลการดําเนินงานสู�สายงาน/สํานัก/การไฟฟFาเขต และการไฟฟFาท่ัวประเทศ และร�วมกับเครือข�ายภายนอกในการ
พัฒนาการไฟฟFาส�วนภูมิภาคโปร�งใสเพ่ือการดําเนินงานท่ียั่งยืน 

การดําเนินงาน “การไฟฟFาส�วนภูมิภาคโปร�งใส 2.0” มีเปFาหมายให�มีการขยายผลไปยัง การไฟฟFาส�วนภูมิภาค
สาขา จํานวน 288 แห�ง และ การไฟฟFาส�วนภูมิภาคสาขาย�อย จํานวน 459 แห�งท่ัวประเทศ และจะต�องมีผลการประเมินตาม
มาตรฐานไม�น�อยกว�าร�อยละ 90 
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การประปานครหลวง 

โครงการยกระดับการบริหารจัดการด�านธรรมาภิบาล : เพ่ือยกระดับความโปร�งใสในองค-กร และเป2นท่ียอมรับ
แก�ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียทุกกลุ�ม โดยมีการจัดทํา/ปรับปรุงกฎ ระเบียบ คําสั่ง นโยบาย และคู�มือด�านธรรมาภิบาล และ          
การต�อต�านคอร-รัปชัน เพ่ือให�บุคลากรทุกคนในองค-กรได�ถือปฏิบัติ ดําเนินการสร�างกลไกแนวทางด�านธรรมาภิบาล และ      
การปFองกันการทุจริตคอร-รัปชัน ให�เข�มแข็งและมีประสิทธิภาพ โดยการจัดต้ังสภาธรรมาภิบาล การประปานครหลวงข้ึน ซ่ึงถือ
เป2นรัฐวิสาหกิจแห�งแรก เพ่ือส�งเสริมให�บุคลากรในองค-กรได�ตระหนักถึงความสําคัญในการดําเนินงานอย�างโปร�งใส ร�วมกัน
ขับเคลื่อนภารกิจด�านการต�อต�านการทุจริตคอร-รัปชัน และปFองกันความขัดแย�งทางผลประโยชน- เพ่ือส�งผลให�การประปา-   
นครหลวงเป2นองค-กรท่ีปราศจากการทุจริตคอร-รัปชันอย�างยั่งยืน  

 

 

 

 
 

การประปาส�วนภูมิภาค 

โครงการ “ท่ีนี่...องค4กรโปร�งใส” ผู�บริหาร พนักงาน และลูกจ�างการประปาส�วนภูมิภาค ร�วมแสดงสัญลักษณ-
และปฏิญาณตนว�า จะต�อต�านการทุจริตคอร-รัปชันทุกรูปแบบและมุ�งม่ันท่ีจะปฏิบัติงานอย�างสุจริตและโปร�งใส พร�อมประกาศ
ต�อต�านการทุจริตทุกรูปแบบ พร�อมท้ังประกาศเผยแพร� ประชาสัมพันธ-ให�สาธารณชนรับรู�  โดยมีกิจกรรมท่ีสําคัญ เช�น 

�ผู�บริหาร พนักงาน และลูกจ�างของการประปาส�วนภูมิภาค จัดกิจกรรมร�วมกันประกาศโครงการ “ท่ีนี่...
องค-กรโปร�งใส” และประกาศให�ป5 2560 เป2นป5แห�งการปFองกันและต�อต�านทุจริตคอร-รัปชันทุกรูปแบบ พร�อมแสดงสัญลักษณ-
และปฏิญาณตนต�อหน�าองค-พระแม�ธรณี วิสุทธิสรรพสักขีบารมีธํารงชล ว�าจะปฏิบัติงานด�วยความซ่ือสัตย- สุจริต โปร�งใส 
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�ผู�ว�าการการประปาส�วนภูมิภาค ได�ลงนามประกาศเจตจํานงบริหารงานด�วยความซ่ือสัตย- สุจริต อย�างมี
คุณธรรมและโปร�งใส เม่ือวันท่ี 30 มกราคม 2560 และจัดกิจกรรม “รวมพลังสร�าง กปภ. ให�แข็งแกร�ง” โดยผู�ว�าการนําคณะ
ผู�บริหารและพนักงานการประปาส�วนภูมิภาค แสดงออกซ่ึงสัญลักษณ-และประกาศเจตจํานงว�า จะบริหารงานด�วยความซ่ือสัตย- 
สุจริต อย�างมีคุณธรรมและโปร�งใส ร�วมใจก�าวสู�การเป2น กปภ. 4.0  

 

 

 

 

 
 

   

  องค4การตลาด 
โครงการการทบทวนและเสริมสร�างความเข�าใจหลักธรรมาภิบาล การกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความ

รบัผิดชอบต�อสังคมในทางปฏบัิต ิเพ่ือให�พนกังานขององค-การตลาดได�มีความรู�ความเข�าใจในหลกัธรรมาภบิาลเพ่ิมมากข้ึน และเพ่ือ

นําไปเป2นแนวทางปฏิบัติในการดําเนินงานต�างๆให�เป2นอย�างมีคุณธรรม จริยธรรม และเพ่ือปFองการทุจริตประพฤติมิชอบต�อ

หน�าท่ีมิให�เกิดข้ึน จึงจําเป2นต�องส�งเสริมให�พนักงานได�ตระหนักรู�ในหลักการนี้เป2นประจําทุกป5 

 

 
 

 
 

 
 

 

6.3 โครงการความร�วมมือป:องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ�างภาครัฐ 

มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 3 กุมภาพันธ-  2558 เห็นชอบในหลักการดําเนินโครงการความร�วมมือปFองกันการ
ทุจริตในการจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐ (Integrity Pact) ซ่ึงเป2นเครื่องมือเพ่ือความโปร�งใสนานาชาติ (Transparency Inter-
national : TI) ท่ีใช�ในการปFองกันการทุจริตคอร-รัปชันในโครงการจัดซ้ือจัดจ�างมาใช� เพ่ือให�เกิดความโปร�งใสในโครงการจัดซ้ือ
จัดจ�างของหน�วยงานภาครัฐ ข�อตกลงคุณธรรม  (Integrity Pact)  เป2นข�อตกลงท่ีลงนามร�วมกัน 3 ฝXาย ระหว�าง หน�วยงาน
ภาครัฐเจ�าของโครงการจดัซ้ือจดัจ�าง ผู�ประกอบการซ่ึงเป2นผู�เข�าร�วมการเสนอราคา และผู�สงัเกตการณ- (Observer) ว�าจะไม�กระทํา
การใดๆ ท่ีส�อไปในทางทุจริต เช�น ไม�เรียกรับเงินสินบนหรือผลประโยชน-อ่ืนใด และจะปฏิบัติหน�าท่ีของตนด�วยความซ่ือสัตย- 
สุจริต โปร�งใสและเป2นธรรม การพิจารณาคัดเลือกโครงการจัดซ้ือจัดจ�าง พิจารณาจากโครงการท่ีมีลักษณะ ดังนี้  

 1. หน�วยงานภาครฐั พิจารณาจากโครงการท่ีเป2นภารกิจหลกัของหน�วยงาน โครงการมีมูลค�าสูงอยู�ในระดับต�นๆ ของ
หน�วยงาน และเป2นประโยชน-ต�อสาธารณชนหรอืเป2นท่ีสนใจของประชาชน 

 2. รัฐวิสาหกิจ องค-กรอิสระ องค-การมหาชน และ อปท. พิจารณาจากโครงการท่ีมีมูลค�าสูงและเป2นประโยชน-ต�อ
สาธารณะ  

 3. ภาคเอกชน พิจารณาจากโครงการท่ีสาธารณชนสนใจ เช�น โครงการลงทุนโครงสร�างพ้ืนฐาน 
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กระทรวงมหาดไทยเชิญชวนให�ส�วนราชการระดับกรม หน�วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย  
กรงุเทพมหานคร เมืองพัทยา เข�าร�วมโครงการดังกล�าว โดยในป5งบประมาณ 2560 คณะอนุกรรมการความร�วมมือปFองกันการ
ทุจริต ได�กําหนดโครงการจัดซ้ือจดัจ�างท่ีมีมูลค�าโครงการต้ังแต� 1,000 ล�านบาทข้ึนไป เข�าร�วมโครงการข�อตกลงคุณธรรม ในส�วน
กระทรวงมหาดไทยมีส�วนราชการและหน�วยงานรัฐวิสาหกิจเข�าร�วมโครงการจํานวน 11 โครงการ งบประมาณ 
51,276,951,765.52 บาท ดังนี้ 

กรมท่ีดิน โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีดิน ระยะท่ี 2 ระบบสารสนเทศท่ีดินเพ่ือการบริการ (ระยะท่ี 2) 

แขวงทุ�งสองห�อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 2,945,000,000 บาท 

การประปานครหลวง เข�าร�วมโครงการ 3 โครงการ งบประมาณ 31,814,703,765.52 บาทประกอบด�วย 1)
โครงการปรับปรุงระบบส�งน้ําดิบเพ่ือเสริมเสถียรภาพและปFองกันน้ําท�วมเป2นการถาวร งบประมาณ4,264,203,765.52 บาท 
2) โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งท่ี 9 กลุ�มงานท่ีเก่ียวข�องกับงานขยายกําลังการผลิตน้ําท่ีโรงงานผลิตน้ํามหา
สวัสด์ิ งบประมาณ 4,790,000,000 บาท และ 3) โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งท่ี 9 กลุ�มงานท่ีเก่ียวข�องกับ
งานอุโมงค-  ส�งน้ํา สถานีสูบจ�ายน้ํา ถังเก็บน้ําใส สถานีไฟฟFาย�อย และงานท่ีเก่ียวข�อง 22,760,500,000 บาท 

             พิธีการลงนาม  โครงการ IP ข�อตกลงคุณธรรม ของการประปานครหลวง   

 

 

        

 

 

 

 

 

 

การประปาส�วนภูมิภาค มีโครงการก�อสร�างปรับปรุงขยายการประปาส�วนภูมิภาค สาขาชลบุรี - พนัสนิคม -      

(พานทอง) - (ท�าบุญมี) อําเภอเมืองชลบุรี  อําเภอพนัสนิคม อําเภอพานทอง และอําเภอเกาะจันทร- จังหวัดชลบุรี (ระยะท่ี 1) 

งบประมาณ 3,242,531,000 บาท  

การไฟฟ:านครหลวง เข�าร�วมโครงการ 4 โครงการ งบประมาณ 12,527,117,000บาท ประกอบด�วย  1) งาน

ก�อสร�างโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟFาอากาศเป2นสายไฟฟFาใต�ดิน โครงการพระราม 3 ช�วงสะพานพระราม 9 – ทางพิเศษเฉลิม

มหานคร งบประมาณ 1,855,399,000 บาท  2) งานก�อสร�างโครงการเปลีย่นระบบสายไฟฟFาอากาศเป2นสายไฟฟFาใต�ดิน โครงการ

พระราม 3 ช�วงสถานีต�นทางถนนตก-สะพานพระราม 9งบประมาณ 3,001,718,000 บาท3) งานก�อสร�างโครงการเปลี่ยนระบบ

ระบบสายไฟฟFาอากาศเป2นสายไฟฟFาใต�ดิน โครงการรัชดาภิเษก พระราม 9 งบประมาณ 4,250,000,000 บาทงานก�อสร�าง

โครงการเปลีย่น  4) ระบบสายไฟฟFาอากาศเป2นสายไฟฟFาใต�ดินโครงการรองรบัการเป2นมหานครแห�งอาเซียน ในถนนจรญัสนทิวงศ- 

(ตามแนวรถไฟฟFาสายสนี้ําเงิน งบประมาณ 3,420,000,000 บาท 
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การไฟฟ:าส�วนภูมิภาค โครงการจัดจ�างทําสายเคเบิลอากาศ ระบบ 22 เควี ขนาด 185 ตารางมิลลิเมตร จํานวน 

6,230 กิโลเมตร 747,600,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

6.4 การดําเนินโครงการที่ประหยัดงบประมาณของภาครัฐ 

กระทรวงมหาดไทย ได�ให�ความสําคัญกับการเบิกจ�ายงบประมาณโดยเน�นย้ําให�การดําเนินงานต�องเป2นไปตามกฎ 

ระเบียบของทางราชการ มีความคุ�มค�า ประหยัดงบประมาณ และเกิดประโยชน-กับประชาชนสูงสุดส�วนราชการระดับกรม และ

หน�วยงานรฐัวสิาหกิจภาพรวมป5 2560 ประหยดังบประมาณ จํานวน 62,488,398 บาท ซ่ึงโครงการท่ีดําเนินการสามารถบรรลุตาม

เปFาหมายการดําเนินงาน นอกจากนี้ งบประมาณท่ีได�จากประหยัดงบประมาณสามารถนําไปพัฒนาต�อยอดโครงการอ่ืนๆ และ

สอดคล�องกับนโยบายรัฐบาลท่ีให�ส�วนราชการดําเนินการเบิกจ�ายงบประมาณอย�างคุ�มค�า และประหยัดงบประมาณ ดังนี้  
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หน�วยงาน โครงการ 

งบประมาณ 

ท่ีได�รับอนุมัติ
(บาท) 

งบประมาณ 

ดําเนินงานจริง 
(บาท) 

ประหยัด
งบประมาณ 

(บาท) 

ภาพรวม 62,488,398.00 

สํ า นั ก ง านปลั ด -
กระทรวงมหาดไทย 

1.จ� าง บํารุ งรักษาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และเช�า
วงจร บริการ อุปกรณ-ด�านสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

294,837,328.72 257,907,101 36,930,318.72 

กรมการพัฒนา
ชุมชน 

2. การจัดงาน OTOP TO THE TOWN 31,580,718 28,161,436 3,419,282 

3. การจัดงาน OTOP ภูมิภาค 36,172,276 32,344,552 3,827,724 

การประปาส�วน
ภูมิภาค 

4 .  โ ค ร ง กา ร ซ้ื อส า รส� ม ก� อนช นิ ด
อะลู มิ เนียม ซัลเฟต ชนิด ท่ี  1  ตาม
มาตรฐาน มอก. 165-2554 พร�อม
ขนส�ง ของการประปาส�วนภูมิภาคเขต 
7 อุดรธานี 

13,027,200 10,896,126.72 2,131,073.28 

5. โครงการก�อสร�างระบบประปาของ          
การประปาส�วนภูมิภาค สาขาลําพูน 
เ พ่ื อ ก า ร พัฒ นา คุ ณภ าพ ชี วิ ต ข อ ง
ประชาชนในพ้ืนท่ีโรงกรองน้ําริมปWงถึง
หน�วยบริการ ปXาซาง ตําบลปXาซาง 
อําเภอปXาซาง จังหวัดลําพูน 

21,400,000 13,500,000 7,900,000 

6. โครงการงานวางท�อส�งน้ํ าพร�อม
ระบบสูบ-จ�าย และขยายเขตจําหน�าย
น้ํ า ป ร ะป าบริ เ ว ณท� า อ ากาศย าน
นราธิวาส - ชุมชนบ�านทอน ท�อส�งน้ํา 
HDPE 315 มม. จํานวน 5,000 เมตร 
ระบบสูบ-ส�ง (ก�อสร�างสถานีเพ่ิมแรงดัน
น้ําท�าอากาศยานนราธิวาส) ท�อบริการ
ถึงบริเวณชุมชนบ�านทอน ตําบลโคก
เคียน อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัด
นราธิวาส ของการประปาส�วนภูมิภาค
สาขานราธิวาส 

64,200,000 61,990,000 2,210,000 

7 .  โครงการงานวางท�อขยาย เขต
จําหน�ายน้ําของการประปาส�วนภูมิภาค
สาขาโพนพิสัย หน�วยบริการปากคาด 
(เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ทางหลวง
หมายเลข 212 จากหน�วยบริการปาก
คาด ถึ งบ� านต�อน ตําบลบ� านต�อน 
อําเภอรัตนวาป5 จังหวัดหนองคาย 

20,770,000 14,700,000 6,070,000 

โครงการของส�วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยท่ีสามารถประหยัดงบประมาณของภาครัฐ 
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สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย   
  การจ�างบํารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเช�าวงจร บริการ อุปกรณ-ด�านสารสนเทศและ
การสื่อสาร   

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

กรมการพัฒนาชุมชน 
  การจัดงาน OTOP TO THE TOWN 2017 ดําเนินการจํานวน 10 จุด ได�แก� ศูนย-ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษาฯ, เช็นทรัลบางนา, เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2, เซ็นทรัลพลาซา ลําปาง, เซ็นทรัลพลาซา แกรนด- พระราม 9, เซ็นทรัล
พลาซา ระยอง, เซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา, เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต, เซ็นทรัลพลาซา แจ�งวัฒนะ และเซ็นทรัลพลาซา เวสต-เกต 
ในระหว�างระหว�างเดือน ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560 โดยมีจํานวนผู�ประกอบการ OTOP เข�าร�วมโครงการ จํานวน 876 ราย 
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และการจัดงาน OTOP ภูมิภาค 2560 ดําเนินการท้ังหมด 5 จุด ได�แก� จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดพระนคร-   
ศรีอยุธยา จังหวัดขอนแก�น จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดเชียงใหม� ในระหว�างเดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560 โดยมีจํานวน
ผู�ประกอบการ OTOP เข�าร�วมโครงการ จํานวน 1,572 ราย    

  

 

 

 

 

 

 

การประปาส�วนภูมิภาค 

โครงการซ้ือสารส�มก�อนชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟต ชนิดท่ี 1 ตามมาตรฐาน มอก. 165-2554 พร�อมขนส�งของการ

ประปาส�วนภูมิภาคเขต 7 อุดรธานี 

 

 

 

 

 

 

โครงการก�อสร�างระบบประปาของการประปาส�วนภูมิภาคสาขาลําพูน เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ในพ้ืนท่ีโรงกรองน้ําริมปWงถึงหน�วยบริการ ปXาซาง ตําบลปXาซาง อําเภอปXาซาง จังหวัดลําพูน  
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 โครงการงานวางท�อขยายเขตจําหน�ายน้ําของการประปาส�วนภูมิภาคสาขาโพนพิสัย หน�วยบริการ  ปาก

คาด (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ทางหลวงหมายเลข 212 จากหน�วยบริการปากคาด ถึงบ�านต�อน ตําบลบ�านต�อน อําเภอรัตนวา

ป5 จังหวัดหนองคาย 

 

 

 

 

 

 

โครงการงานวางท�อส�งน้ําพร�อมระบบสูบ-จ�าย และขยายเขตจําหน�ายน้ําประปาบริเวณท�าอากาศยานนราธิวาส - 

ชุมชนบ�านทอน ท�อส�งน้ํา HDPE 315 มม. จํานวน 5,000 เมตร ระบบสูบ-ส�ง (ก�อสร�างสถานีเพ่ิมแรงดันน้ําท�าอากาศยาน

นราธิวาส) ท�อบริการถึงบริเวณชุมชนบ�านทอน ตําบลโคกเคียน อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ของการประปาส�วน

ภูมิภาคสาขานราธิวาส     

 

 

 

 

 

 

 
6.5 การดําเนินการเร่ืองร�องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของข�าราชการ ลูกจ�าง และเจ�าหน�าที่ ของ

หน�วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจําปFงบประมาณ 2560 

กระทรวงมหาดไทย ให�ส�วนราชการระดับกรม และหน�วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัด 
และกรุงเทพมหานคร  องค-กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ศูนย-ดํารงธรรมกระทรวงมหาดไทย  รายงานผลการดําเนินงานกรณีมีการ
ร�องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของข�าราชการ ลูกจ�าง และเจ�าหน�าท่ีของกระทรวงมหาดไทย โดยผู�ร�องสามารถแจ�ง
เบาะได� ตามช�องทาง โทรศัพท- 1567 โดยไม�เสียค�าใช�จ�าย ไปรษณีย-  เว็บไซต- www.1567 Moi.go.th  และ แอป Spond 
หรือเดินทางมาด�วยตนเองท่ีศูนย-ดํารงธรรมจังหวัด  
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ข�อมูลการร�องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของข�าราชการ ลูกจ�าง และเจ�าหน�าท่ีของกระทรวงมหาดไทย 
เดือนตุลาคม 2559 – กรกฎาคม 2560 มีจํานวน 1,430 ราย ดําเนินการยติุเรือ่งแล�ว 195 ราย อยู�ระหว�างตรวจสอบ 1,169 ราย    
อยู�ระหว�างดําเนินการทางวินัย 66 ราย   

6.6 การประกาศยกย�องข�าราชการผู�ปฏิบัติตนชอบด�วยความซื่อสัตย4สุจริต 

ตามระเบียบคณะกรรมการปFองกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติว�าด�วยการยกย�องผู�ประพฤติปฏิบัติตนชอบ
ด�วยความซ่ือสัตย-สุจริต พ.ศ. 2543 และแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2552 กําหนดให�คัดเลือกผู�สมควรได�รับการยกย�องเป2น
ผู�ประพฤติปฏิบัติตนชอบด�วยความซ่ือสัตย-สุจริต  

กระทรวงมหาดไทย ตระหนักและให�ความสําคัญกับการยกย�องเชิดชูผู�ปฏิบัติงานด�วยความซ่ือสัตย-สุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรม จึงได�มีการกําหนดให�ส�วนราชการ หน�วยงาน ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และจังหวัด คัดเลือก และ
ประกาศบุคคลผู�ปฏิบัติงานด�วยความซ่ือสัตย-สุจริต เพ่ือให�ข�าราชการเกิดสํานึกในการปฏิบัติงานท่ีเท่ียงธรรม ในหน�าท่ีท่ีผดุง
เกียรติและศักด์ิศรีข�าราชการ ควรแก�ความไว�วางใจ และเชื่อม่ันของปวงชน และดํารงตนต้ังม่ันเป2นแบบอย�างท่ีดีงาม สมกับ
ความเป2นข�าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว ผู�ทรงเป2นตัวอย�างแห�งธรรมจรรยาอันสูงสุด 

 
 

ท่ี หน�วยงาน 

เรื่องร�องเรียน (ราย) ผลการดําเนินงาน (ราย) 

เรื่อง 

ร�องเรียน

คงเหลือ 
ทุจริต จริยธรรม รวม 

อยู�

ระหว�าง

ตรวจสอบ 

อยู�ระหว�าง

ดําเนินการ

ทางวินัย 

ยุติ

เรื่อง 

ภาพรวม 661 769 1,430 1,169 66 195 1,235 

1. กรม/รัฐวิสาหกิจ จังหวัด 250 236 486 389 66 31 455 

2. องค-กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 407 533 940 776 0 164 776 

3. กรุงเทพมหานคร 4 0 4 4 0 0 4 
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1. กระทรวงมหาดไทยร�วมกับมูลนิธิฯ (นายอนันต- อนันตกูล) มอบโล�เกียรติคุณสดุดีและเกียรติบัตรยกย�อง “คนดี 
มหาดไทย” ประจําป5 พ.ศ. 2560 ให�กับข�าราชการผู�ปฏิบัติพฤติปฏิบัติตนเป2นแบบอย�างท่ีดี จากผู�แทนกรม กรมละ 1 ราย    
เม่ือวันท่ี 1 เมษายน 2560 จํานวน 7 ราย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. กระทรวงมหาดไทยคัดเลอืกผู�สมควรได�รบัการยกย�องเป2นผู�ประพฤติปฏบัิติตนชอบด�วยความซ่ือสตัย-สจุรติ ประจําป5 

2560 จากส�วนราชการระดับกรม หน�วยงานรฐัวสิาหกิจในสงักัดกระทรวงมหาดไทย และจงัหวดั เพ่ือส�งให�สํานกังาน ป.ป.ช. พิจารณา
ในฐานะหน�วยงานผู�รับผิดชอบ เพ่ือประกาศยกย�อง ขณะนีอ้ยู�ในระหว�างการพิจารณาของสํานักงาน ป.ป.ช. ซ่ึงจะมีการประกาศ
รางวลัในวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2560 
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ส�วนท่ี 7ส�วนท่ี 7ส�วนท่ี 7   
แนวทางการดําเนินงาน ปF 2561แนวทางการดําเนินงาน ปF 2561แนวทางการดําเนินงาน ปF 2561   

 

7.1 ปaญหาด�านคุณธรรม จริยธรรม และการทุจริต 

กระทรวงมหาดไทยได�ดําเนินการสํารวจสภาพปDญหาด�านคุณธรรม จริยธรรม และด�านการปFองกัน ปราบปราม
การทุจริตของหน�วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและทุกจังหวัด เพ่ือศึกษาสภาพปDญหาของหน�วยงานในสังกัด ระดับกรม 
หน�วยงานรัฐวิสาหกิจ กรุงเทพมหานคร และทุกจังหวัด รวม 89 หน�วยงาน จากการศึกษาพบว�า ระดับสภาพปDญหาด�าน
คุณธรรม จริยธรรม และด�านการปFองกัน ปราบปรามการทุจริตของหน�วยงาน ภาพรวมปDญหาดังกล�าวอยู�ในระดับน�อย ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 1 ระดบัปaญหา ด�านคณุธรรม จรยิธรรม ด�านป:องกัน ปราบปรามการทุจรติ กระทรวงมหาดไทย 
 

 

 

ปDญหาต�างๆ ท่ีพบส�วนใหญ�จะเป2นเรือ่งการขาดจติสํานกึท่ีมีคุณธรรมในการปฏบัิติราชการ ขาดความรู� ความเข�าใจ    
ในหลักคุณธรรม จริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรือน ดังข�อมูลต�อไปนี้  

 

 

ระดับปaญหา จํานวน(หน�วยงาน) คิดเป นร�อยละ 

รวม 89 100.00 

ด�านคุณธรรม จริยธรรม     
ปานกลาง 16 17.97 

น�อย 42 47.19 

ไม�มี 31 34.83 

ด�านการทุจริต     
ปานกลาง 15 16.85 

น�อย 40 44.94 

ไม�มี 34 38.20 

ปaญหาด�านคุณธรรม จริยธรรม  ปaญหาด�านการป:องกันและปราบปรามการทุจริต 

1. การขาดความรู� ความเข�าใจในหลักคุณธรรม 
จริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรือน 
และข�อบังคับว�าด�วยจริยธรรมและจรรยาข�าราชการฯ
ของหน�วยงาน รวมท้ัง ความรู�เก่ียวกับเรื่องทุจริตคอร-
รัปชัน ผลประโยชน-ทับซ�อน ระเบียบ กฎหมายท่ี
เก่ียวข�องกับการปฏิบัติงาน และการดําเนินงานด�วย
ความโปร�งใสเป2นต�น 

  
  

1.จิตสํานึกข�าราชการและเจ�าหน�าท่ีมีจิตสํานึกใน
การปฏิบัติตนตามระเบียบ กฎหมาย และมีพฤติกรรมท่ี
เสี่ยงต�อการทุจริตค�อนข�างน�อย เช�น ข�าราชการและ
เจ�าหน�าท่ียังตระหนักถึงประโยชน-ท่ีประชาชนจะได�รับ
จากงบประมาณแผ�นดินค�อนข�างน�อย 
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7.2 แนวทางการดําเนินงาน ปF 2561 

กระทรวงมหาดไทย ได�ให�ความสําคัญกับการเสริมสร�างคุณธรรม จริยธรรม และการปFองกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ และได�มีการขับเคลื่อนการดําเนินงานผ�านกลไกคณะกรรมการจริยธรรมประจําส�วนราชการ 
คณะกรรมการจริยธรรม และคุณธรรม ของรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการจริยธรรมประจําจังหวัด  คณะอนุกรรมการบริหาร
ยุทธศาสตร-ชาติว�าด�วยการปFองกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงมหาดไทย และคณะอนุกรรมการการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร-ชาติว�าด�วยการปFองกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัด มาอย�างต�อเนื่อง เพ่ือสร�างภาพลักษณ-การดําเนินงานท่ี
โปร�งใสของกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงจากสํารวจสภาพปDญหาด�านคุณธรรม จริยธรรม และด�านการปFองกัน ปราบปรามการทุจริต
ของหน�วยงาน โดยภาพรวมปDญหาดังกล�าวอยู�ในระดับน�อย ขณะท่ีแนวโน�มการร�องเรียนการทุจริตของเจ�าหน�าท่ีรัฐของ
กระทรวงมหาดไทย มีแนวโน�มเพ่ิมข้ึน ซ่ึงอาจเกิดจากกระทรวงมหาดไทยเปWดโอกาสให�ประชาชนสามารถเข�าถึงการร�องเรียนได�
สะดวกและรวดเรว็มากข้ึน กระทรวงมหาดไทย จงึกําหนดแนวทางเพ่ือเป2นกรอบการดําเนินงาน ป5 2561 ดังนี้ 

1. การดําเนินงานตามนโยบายท่ีสําคัญของกระทรวงมหาดไทยตามพันธกิจ “มหาดไทยใสสะอาด” ตาม 3 
ภารกิจหลัก ด�าน การส�งเสริมการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล การปFองกันปราบปรามการทุจริตอย�าง
เข�มข�น และการสนับสนุนให�มี “จังหวัดใสสะอาด อําเภอใสสะอาด และองค-กรปกครองท�องถ่ินใสสะอาด” ท่ัวประเทศ เพ่ือ

ปaญหาด�านคุณธรรม จริยธรรม  ปaญหาด�านการป:องกันและปราบปรามการทุจริต 

2. ค�านิยมของสังคมไทย ซ่ึงแบ�งออกเป2นค�านิยม
อัน ดี  ไ ด� แก�  ก า รยึ ด ม่ัน ในสถา บันชา ติ  ศ าสนา 
พระมหากษัตริย- การดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงการมีศีลธรรมประจําใจในการทํางาน
ของข�าราชการ ค�อนข�างน�อย และมีค�านิยมท่ีส�งผลให�
ขาดคุณธรรม จริยธรรม ได�แก� ระบบอุปถัมภ- การ
แสวงหาประโยชน-ให�ตนเองและพวกพ�อง โดยขัดต�อ
คุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงการฝDงค�านิยมเหล�านั้น
แก�ข�าราชการรุ�นใหม�รวมท้ังการยอมรับเรื่องการทุจริต
คอร-รัปชันว�าเป2นเรื่องปกติของสังคมไทย ส�งผลให�การ
ดําเนินงานด�านการต�อต�านการทุจริตยังไม�มีความ
เข�มแข็ง ไม�เป2นท่ีประจักษ-และได�รับความร�วมมือจาก
หน�วยงานท่ีเก่ียวข�องในระดับพ้ืนท่ีค�อนข�างน�อย 

3. การเปล่ียนแปลงของสภาพสังคมไทย ได�แก� 
กระแสสังคมด�านวัตถุนิยม สภาพปDญหาทางสังคมท่ีมี
การแข�งขันกันสูง ส�งผลกระทบท่ีทําให� เจ�าหน�า ท่ี
ผู�ปฏิบัติงานขาดจิตสํานึกทําให�เกิดความไม�ซ่ือสัตย- 
สุจริต และคุณธรรมในการปฏิบัติราชการ 

4. ความซับซ�อนของการทุจริตคอร4รัปชันท่ีมีมาก
ข้ึน ส�งผลให�หน�วยงานและองค-กรท่ีมีหน�าท่ีเก่ียวข�องกับ
การปFองกันและปราบปรามการทุจริตปฏิบัติงานได�   
ยากข้ึน 

5.การบูรณากา รด�านการป:องกัน ปราบปรามการ
ทุจริตระหว�างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 
ประชาชนยังไม�แพร�หลายและขาดความต�อเนื่อง 

2 .  รู ป แบบกา ร ทํ า ง านของข� า ร าชกา ร
กระทรวงมหาดไทย การดําเนินงานท่ีครอบคลุมอยู�ทุก
พ้ืนท่ีท่ัวท้ังประเทศ และทํางานใกล�ชิดประชาชน ย�อมมี
ความเสี่ยงต�อการประพฤติปฏิบัติตนท่ีขาดการคํานึงถึง
คุณธรรม จริยธรรม 

        



 
65 

สร�างความเชื่อม่ันให�กับ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ในการเสริมสร�างคุณธรรม จริยธรรม และ
การปFองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ�าหน�าท่ีรัฐ 

2. การดําเนินงานด�านการส�งเสริมจริยธรรม คุณธรรม จะได�จัดทําคู�มือแนวทางมาตรฐานจริยธรรมของกระทรวง-
มหาดไทย เพ่ือให�บุคลากรของกระทรวงมหาดไทยใช�เป2นแนวทางปฏิบัติงาน 

3. สนับสนุนการดําเนินงานตามมาตรการของรัฐบาลท่ีมอบหมายภารกิจให�กระทรวงมหาดไทยดําเนินงาน 
งบประมาณกลุ�มจังหวัด และงบประมาณแผนภาคโดยการขอความร�วมมือหน�วยงานตรวจสอบความโปร�งใส ร�วมติดตามให�
คําแนะนํา หน�วยดําเนินการในพ้ืนท่ี  

4. การดําเนินงานตรวจสอบความโปร�งใสโดยใช�กลไกตรวจสอบภายในของกระทรวงมหาดไทยร�วมตรวจสอบ
โครงการและให�คําแนะนําหน�วยดําเนินโครงการ 

5. สร�างความรู�ความเข�าใจ และตระหนักรู�เก่ียวกับร�าง พ.ร.บ.ว�าด�วยความผิดเก่ียวกับการขัดกันระหว�าง
ประโยชน-ส�วนบุคคลกับประโยชน-ส�วนรวม พ.ศ. .... เพ่ือให�บุคลากรกระทรวงมหาดไทย ได�มีความรู�และปFองกันตนเอง และ   
ลดความเสี่ยงต�อการปฏิบัติหน�าท่ี ตาม ร�าง พ.ร.บ. ดังกล�าว  

6. การร�องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ�าหน�าท่ีรัฐ กระทรวงมหาดไทย มีแนวโน�มท่ีจะเพ่ิมข้ึน ในฐานะท่ี
ศูนย-ปฏิบัติการต�อต�านการทุจริตกระทรวงมหาดไทย ต�องมีหน�าท่ีในการรวบรวมข�อมูลสถิติข�อมูลการร�องเรียนการทุจริต หรือ
การส�งต�อการร�องเรียนไปยังหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง จึงควรพัฒนาระบบการจัดเก็บข�อมูลการร�องเรียนการทุจริต เพ่ือให�สามารถ
ใช�ประโยชน-จากข�อมูลในการติดตามความก�าวหน�าการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ ต�อไป 
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สรุปประเด็นข�อสังเกตท่ีควรให�ความระมัดระวังจากการดําเนินโครงการการพัฒนาการบูรณาการ ตดิตาม ตรวจสอบ 
สังเกตการณ4 และให�คําแนะนาํการดําเนินงาน ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ�ายเพ่ิมเติม 

ประจําปFงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดและกลุ�มจังหวัด 
 

เรื่อง ข�อสังเกต ข�อเสนอแนะ ระเบียบ 

1.การจัดทําโครงการ 

1.1 การเขยีนโครงการ 

  

• โครงการที่มีกิจกรรมย�อยหลาย ๆกิจกรรม 
แต�ละกิจกรรมไม�สอดคล�องที่จะทําให�โครงการ
บรรลุถงึวตัถปุระสงค- 

• โครงการทีม่กีจิกรรมย�อยหลาย ๆ กิจกรรม แต�ละ
กิจกรรมต�องสอด-คล�องที่จะทําให�โครงการบรรลุ
ถึงวัตถุประสงค-ด�วย 

• ข�อสังเกตจากการบรรยายสรุปของสํานักงาน
การตรวจเงินแผ�นดิน 

• โครงการทีม่กีจิกรรมเป2นการจดัซ้ือต�นไม�/พันธุ-ปลาไม�มี
รายละเอยีด ชนดิ จํานวน รายการ ขนาด ทําให�ไม�
สามารถคํานวณวงเงินงบประมาณทีถ่กูต�อง และมี
ปDญหากบัการจดัซ้ือ 

• โครงการที่มีกิจกรรมเป2นการจัด ซ้ือต�นไม�/พันธุ-
ปลาต�องมรีายละเอยีด ชนดิ จํานวน รายการ ขนาด ซ่ึง
เป2นส่ิงจําเป2นที่จะต�องระบุไว� เพราะสัมพันธ-กับ
จํานวนวงเงินงบประมาณ และการจัดซ้ือ/จัดจ�าง 

• ข�อสังเกตจากการบรรยายสรุปของสํานักงาน
การตรวจเงินแผ�นดิน 

• โครงการแก� ไขปDญหาการขาดแคลนน้ํ า
อุปโภค บริโภค การดําเนินงานไม�สามารถ
วัดผลเรื่องความสะอาดได� 

• การจดัทําโครงการครัง้ต�อไปหน�วยงานผู�รับผิดชอบ
โครงการควรกําหนดตัวช้ีวัดด�านความสําเร็จของ
โครงการให� ชัดเจน ทั้งในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ 

• พระราชกฤษฎีกาว�าด�วยหลักเกณฑ-และวิธีการ
บริหารกจิการบ�านเมอืงทีดี่ พ.ศ. 2546 มาตรา 9 

• โครงการก�อสร�างและปรับปรุงถนนเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวติ การก�อสร�างได�จัดทําเป2น
บางช�วงของเส�นทางไม�สามารถซ�อมแซมได�
ตลอดเส�นทาง เนือ่งจากงบประมาณทีไ่ด�รบัไม�
เพียงพอทําให�การดําเนินงานไม�สามารถบรรลุ 
วัตถุประสงค-ได� 

• ควรเพ่ิมช�องทางในกระบวนการก�อสร�างโดยให�
ประชาชนมสี�วนร�วมเพ่ือจะให�ได�รบัทราบถงึปDญหาที่
เกดิขึน้ และความต�องการทีแ่ท�จรงิของประชาชนที่
นอกเหนอืจากการดําเนนิงานทางโครงสร�างพ้ืนฐาน 

• พระราชกฤษฎีกาว�าด�วยหลักเกณฑ-และวิธีการ
บริหารกจิการบ�านเมอืงทีดี่ พ.ศ. 2546 มาตรา 8 

  

  

• โครงการส�งเสรมิและพัฒนาศักยภาพโรงสีชุมชน
และผลิตภัณฑ-แปรรูปข�าวสู�สากลดําเนินการ
โดยสนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ-แปรรูปข�าวจํานวน 
29 กลุ�มพบว�าขาดข�อมลูเชิงสถิติสนับสนุนหลัก 
เกณฑ-ในการคัดเลือกกลุ�ม เปFาหมายและความ
จําเป2นในการสนบัสนนุครภัุณฑ-หรือส่ิงก�อสร�างที่
กําหนดตามโครงการ 

• ก�อนอนุมัติโครงการต�องพิจารณาทั้งระบบของ
โครงการต้ังแต�การเขยีนโครงการจนถึงการติดตาม
และรายงานผล เพ่ือให�สอดคล�องกบัวตัถปุระสงค-
โครงการ ก�อให�เกดิประโยชน-สูงสุดต�อการใช�จ�ายเงิน 
โดยการสนบัสนนุวสัดุอปุกรณ-ให�แก�กลุ�มเปFาหมายต�อง
มีหลักเกณฑ-ประกอบการพิจารณาอย�างเหมาะสม 
ชัดเจน เป2นธรรม และโปร�งใส เพ่ือ ให�บรร ลุ
วัตถุประสงค-โครงการ 

• หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่  มท 0216/ว1565 
ลว 22 ม.ีค. 60 เรือ่ง สรปุประเด็นการจัดซ้ือจัดจ�าง
ที่ควรให�ความระมัดระวัง    ข�อ 3 

  

  

  

  

• ไม�จัดทําแผนการบริหารครุภัณฑ-ที่จดัซ้ือให�
กลุ�มผู�ผลิต หรอืผู�ประกอบการกลุ�มเปFาหมาย 
  

  

• ให�จัดทําแผนบริหารจัดการทรัพย-สินเพ่ือให�มี
การใช�ประโยชน-ครภัุณฑ-และส่ิงก�อสร�างได�อย�างเต็ม
ประสิทธภิาพและมคีวามย่ังยืน โดยควรวางแผนให�
ครอบคลุมหน�วยงานที่รบัผิดชอบ ดูแล รกัษา ค�าใช�จ�าย
ทีเ่กดิขึน้จากการใช�งาน และการบํารงุ รักษา รวมถึง
แผน การใช�ประโยชน- และการติดตามประเมินผล 

  

1.2 การเตรียมความ
พ ร� อ ม ก� อ น ดํ า เ นิ น
โครงการ 

  

• พ้ืนที่ก�อสร�างเป2นพ้ืนที่เอกชนยังไม�มีการ
ดําเนินการเรื่องการขอใช�หรืออุทิศที่ดินให�แก�
ราชการ 

• เร�งรดัดําเนนิการเกีย่วกบัการอทุศิทีดิ่นหรอืการใช�
ประโยชน-ที่ดินก�อนการขอต้ังงบประมาณจัดทํา
โครงการ 

  

• หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 
0505/ว 111 ลว 2 ส.ค. 2550 เรื่อง แนวทาง
ปฏิบัติกรณีที่ทางราชการขอให�ราษฎร-อุทิศที่ดิน
ให�หรือกรณีเข�าไปดําเนินการในที่ดินของเอกชน
เพ่ือให�มีการใช�ประโยชน-ร�วมกัน 

• การจัดจ�างก�อสร�างฝายชะลอน้ํา ยังไม�ได�รับ
การอนุมัติในการใช�พ้ืนที่ดําเนินการจากอธิบดี
กรมอุทยาน ซ่ึง อาจก�อหนี้ผูกพันไม�ทันตาม
ระยะเวลาที่กําหนด 

• การจัดทําโครงการควรกําชับหน�วยงานต�องมี
การเตรียมความพร�อมของพ้ืนที่ที่จะดําเนินการไว�
ล�วงหน�าก�อนขอต้ังงบประมาณดําเนินโครงการ 

• หนงัสือกรมอทุยานแห�งชาติสัตว-ปXา และพันธุ-พืชฯ 
สํานกัอนรุกัษ-และจดัการต�นน้ําทีท่ส 0908.302/255 
ลว 9 ม.ค. 2560 เรือ่ง แนวทางการดําเนนิ การขอ
สร�างฝายชะลอน้ําในพ้ืนทีอ่นรุกัษ- 

• ไม�มกีารเตรยีมพร�อมพ้ืนทีท่ีจ่ะดําเนนิ การยังไม�
มีการกําหนดค�าพิกัดในการก�อสร�างฝายชะลอน้ํา 
ซ่ึงอาจดําเนนิการก�อหนี้ผูกพันไม�ทันตามกรอบ
เวลาที่กําหนด เป2นการเสียโอกาสที่จะนําเงิน
งบประมาณไปใช�ในเรื่องอื่นทีสํ่าคัญและจําเป2น
เร�งด�วน 

• ให�เร�งรัดขออนุมัติใช�พ้ืนที่และกําหนดค�าพิกัดที่
จะก�อสร�างให�ครบถ�วน เพ่ือให�สามารถก�อหนี้
ผูกพันได�ทันตามกําหนดเวลา 
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 • การจัดหาระบบคอมพิวเตอร-รวมทั้งระบบ
กล�องวงจรปWด (CCTV) กลุ�ม SOFTWARE การ
ออกแบบ และCAD/CAM/CAE ชุดฝ\กหุ�นยนต-
อตุสาหกรรมพร�อมโปรแกรมและเครือ่งคอมพิวเตอร-
สําหรับงานประมวลประผลแบบ 2 ไม�เสนอขอ
ความเห็นชอบต�อคณะ กรรมการการบริหาร
และจัดหาระบบคอมพิวเตอร-ของหน�วยงานใน
สังกัดกระทรวง มหาดไทยระดับจังหวัด 

• กรณีการจัดหาที่วงเงินไม�เกิน 10 ล�านบาท ต�อง
ผ�านความเห็นชอบของคณะกรรมการการบรหิารและ
จดัหาระบบคอมพิวเตอร-ระดับจังหวัดก�อน 

• กรณีที่เป2นการจัดหาระบบคอม- พิวเตอร-รวมทั้ง
ระบบกล�องวงจรปWด CCTV ที่มีมูลค�าเกิน 10 ล�าน
บาท ต�องผ�านคณะกรรมการการบริหารและจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร-ระดับจังหวัดก�อน และต�องขอ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการการบริหารและ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร-ของกระทรวงมหาดไทย 

• กรณีโครงการที่มมีูลค�าเกิน 100 ล�านบาทขึ้นไป        
คณะกรรมการฯของกระทรวงมหาดไทยต�องให�    
ความเห็นชอบในหลักการเบ้ืองต�นก�อนนําเสนอ
คณะกรรมการจดัหาระบบคอมพิวเตอร-ของรัฐใน
ลําดับต�อไป 

•โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด�วนที่สุด 
ที่ มท 0210.5/ว 2553 ลว 11 พ.ค. 2560 

1 . 3  ก า ร บริ ห า ร
จดัการโครงการ 

  

• การมอบหมายหน�วยดําเนนิโครงการ/กจิกรรม ยัง
พบการมอบหมายหน�วยดําเนินการไม�ตรงตาม
ภารกิจของหน�วยงาน ตามข�อสังเกตของ
สํานักงานการตรวจเงินแผ�นดิน ตามหนังสือ
สํานักงานการตรวจเงินแผ�นดิน ด�วนที่สุด ที ่ตผ 
0015/1574 ลว 10 เม.ย. 2560 การมอบหมาย
ให�หน�วยดําเนินโครงการ/กิจกรรมจะต�องมี
บุคลากรที่มีความรู� ความเช่ียวชาญเฉพาะด�าน
รองรับอย�างเพียงพอ 

• กรณีหน�วยดําเนินการในโครงการที่มีภารกิจไม�
สอดคล�องกบักจิกรรมตามโครงการ ให�เสนอกลุ�ม
จังหวัด เพ่ือนําเข�าทีป่ระชุม ก.บ.ก. เปล่ียน แปลง
หน�วยดําเนินการ 

•กรณีโครงการใดมีกิจกรรมที่ต�องบูรณาการร�วมกนั
ในการดําเนนิงานให�เสนอกลุ�มจังหวัดเพ่ือเพ่ิมหน�วย
ดําเนินการ 

• หนังสือกระทรวงหาดไทย ด�วนที่ สุด ที่ มท 
0212.1/ 04136 ลว 19 พ.ค. 2560 ข�อ 5 

  

  

  

  

  
• การดําเนินงานกิจกรรมย�อยบางกิจกรรมตาม
เอกสารเสนอขออนมุติัโครงการฯ ไม�สอดคล�องกบั
การปฏิบัติจรงิ เนือ่งจากเปFาหมายกิจกรรมของ
โครงการไม�ชัดเจน เช�น เพ่ิมพันธุ-สัตว-น้ําสู�แหล�ง
อนุรักษ-ฯ โดยการเพาะพันธุ-เอง รวมงบประมาณ 
700,000 บาท ข�อเทจ็จรงิหน�วยดําเนินการจะ
ดําเนนิ การซ้ือพันธุ-สัตว-น้ําเพ่ือปล�อยสู�แหล�งน้ํา 

• ให�นํากจิกรรมฟ��นฟูฐานทรพัยากรทางทะเลและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนชายฝD�งเข�าที่ประชุม  
กบก. เพ่ือขออนุมัติปรับเปล่ียนวิธี ดําเนินการให�
ถูกต�องสอดคล�องกับข�อเท็จจริงก�อนดําเนินงาน 

  

• ป ร ะ ก าศคณะ ก รร ม กา ร  น โ ยบ า ยก า ร
บริหารงานจังหวัดและกลุ�มจังหวัดแบบบูรณา
การจังหวัด ลว 11 ต.ค. 2544 ข�อ 1 

  

• โครงการพัฒนาศักยภาพท�องเทีย่วและบรกิารแบบ
บูรณาการ รายการก�อสร�างตึกพิพิธภัณฑ-อาจไม�ได�
ใช�ประโยชน-ตามวัตถุประสงค- เนื่องจากไม�ได�
วางแผน การบรหิารจดัการก�อนอาคารแล�วเสรจ็ 
และยังไม�มีศิลปวัตถุทีจ่ะจัดแสดง จงึไม�สามารถ
กําหนดรปูแบบการจดัวางวัตถทุี่จะจัดแสดงให�
สอดรับในการกําหนดรูปแบบการก�อสร�าง
ภายในอาคารได� 

• หน�วยดําเนนิการควรมกีารเตรยีมความพร�อมทั้ง
ระบบของโครงการ กําหนดการบริหารจัดการเพ่ือ
ประโยชน- สูง สุดต�อการใช�จ�าย           งบ 
ประมาณ 

• หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0216/ว 1565 
ลว 22 ม.ีค. 2560 เรือ่ง สรปุประเด็นการจดัซ้ือจดัจ�าง
ทีค่วรให�ความระมัดระวัง ข�อ 3 

  

2.แผนและผลการ
จัดซ้ือจัดจ�าง 

  

• การดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซ้ือ/
จดัจ�างหน�วยดําเนนิการยังไม�มีการจดัทําเพ่ือส�ง
ให�สํานักงานการตรวจเงินแผ�นดิน 

• ให�หน�วยดําเนนิการจดัทําแผน ปฏิบัติการจดัซ้ือจดั
จ�าง สําหรับการจัดหาครุภัณฑ-ที่มีราคาต้ังแต� 1 
แสนบาทขึ้นไป และรายการที่ดิน/ส่ิงก�อสร�างที่มี
ราคาต้ังแต� 1 ล�านบาทขึ้นไป 

• หนังสือสํานักงานการตรวจเงินแผ�นดิน ด�วนทีสุ่ด 
ที ่ตผ 004/ว 97 ลว 9 ม.ีค. 2546 

• ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดิน เรื่อง 
การจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ�าง พ.ศ. 
2546 ข�อ 4 

3 .  การจั ดซื้ อจั ด
จ�าง 

3 . 1  ก า ร กํ า หน ด
ราคากลาง 

  

• ไม�มีข�อมูลในการจัดทําราคากลางครุภัณฑ- 

  

  

  

  

  

• การจั ดทํ าร าคากลางครุ ภัณฑ- ให� ใช� ร าคา
มาตรฐานที่สํานักงบประมาณกําหนดหากไม�มี
ราคามาตรฐานที่สํานักงบประมาณกําหนดให�ใช�
ราคาที่เคยซ้ือครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 
ป5งบประมาณ หรือหากไม�มีราคาที่เคยซ้ือหรือจ�าง
หลังสุดภายในระยะเวลา 2 ป5 งบประมาณ ให�ใช�
ราคาตลาดโดยสืบราคาจากท�องตลาดรวมทั้งเว็บ
ไซด-ต�างๆ เป2นราคาอ�างอิง 

• คู�มือแนวทางการเปWดเผยรายละเอียดค�าใช�จ�าย
เกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ�างราคากลางและการ
คํานวณราคากลางของสํานักงาน ป.ป.ช. ข�อ 3.7 
การเปWดเผยราคากลางและการคํานวณราคา
กลางการจัดซ้ือจัดจ�างซ่ึงมิใช�งานก�อสร�าง ข�อ 4 
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  • ขั้นตอนการกําหนดราคากลาง รายการจัดซ้ือ
ครุภัณฑ- สําหรับผลิตและขยายสารชีวภัณฑ- 
สืบราคาจาก 3 ร�าน ซ่ึงต้ังอยู�ไกลจากจังหวัดที่
เป2นหน�วยดําเนินการ ร�านที่สืบราคาบางร�าน
ไม�ได�ขายครุภัณฑ-ที่จัดซ้ือโดยตรงและการจดัซ้ือ
รายการดังกล�าว กําหนดราคากลางเท�ากับ
งบประมาณที่ได�รับ 

• วิธีการสืบราคาควรสืบราคาจากผู�ขายครุภัณฑ-ที่
ต�องการจัดซ้ือโดยตรง และสืบราคาจากร�านค�า
ภายในจังหวัดหรือพ้ืนที่ใกล�เคียง เพ่ือให�ได�ราคา
ขายตามท�องตลาดที่แท�จริง 

  

• คู�มือแนวทางการเปWดเผยรายละเอียดค�าใช�จ�าย
เกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ�างราคากลางและการ
คํานวณราคากลางของสํานกังาน ป.ป.ช. ข�อ 3.7 
การเปWดเผยราคากลางและการคํานวณราคากลาง
การจัดซ้ือจัดจ�างซ่ึงมิใช�งานก�อสร�าง ข�อ 4 

• คณะกรรมการกําหนดราคากลางเทยีบหาค�า 
Factor F ของงานก�อสร�างสะพาน และท�อเหล่ียม
ไม�ถูกต�องคือใช�ค�า Factor F ของงานก�อสร�าง
สะพานและท�อเหล่ียม โดยใช�หลักเกณฑ-ตาม
หนงัสือกรมบัญชีกลาง ที ่กค 0421.5/ว 195 ลงวนัที ่
16 พฤษภาคม 2559 ซ่ึงไม�เป2นปDจจุบัน 

• ให�คณะกรรมการกําหนดราคากลางเทียบหาค�า 
Factor F ของงานก�อสร�างสะพานและท�อเหล่ียม
ให�ถูกต�อง โดยปฏิบัติให�ถูกต�องตามข�อส่ังการที่
กรมบัญชีกลางปรับปรุงการคํานวณราคากลาง 
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด�วนที่ สุด ที่  กค 
0405.3/ว364 ลงวันที่ 15 ก.ย. 2559 เรื่อง การ
ทบทวนและปรับ ปรุงตาราง Factor F 

• หนั ง สือกรมบัญชีกลาง  ด� วนที่ สุด  ที่  กค 
0405.3/ว 364 ลว 15 ก.ย. 2559 เรือ่ง การทบทวน
และปรับปรุงตาราง Factor F 

  

  

  

• กรณีกําหนดค�า Factor F ของงานถนน งาน
ปFาย งานอาคาร งานสะพาน ในอัตราที่เท�ากัน 

  

• ในการกําหนดค�า Factor F ของ งาน ให�เจ�าหน�าทีท่ี่
เกีย่วข�องทบทวนการใช�ค�า Factor F ตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง เรื่อง การทบทวนและปรับปรุง
ตาราง Factor F 

• หนัง สือกรมบัญชีกลาง ด� วน ที่ สุด ที่  กค 
0405.3/ว 364  ลว 15 ก.ย. 2559 เรื่อง การ
ทบทวนและปรับปรุงตารางFactor F 

 

• ไม�เสนอขออนุมัติหรือขอความเห็น ชอบ
ราคากลางก�อนการเผยแพร�ราคากลาง 

• ให�ปฏิบัติตามหนงัสือสํานกังาน ป.ป.ช. ซ่ึงผู�มอีํานาจต�อง
อนมุติัราคากลางก�อนดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�าง 

• หนงัสือสํานกังาน ป.ป.ช.   ที ่ปช 0035/ว 0006 
ลว 8 ก.ค. 2557 

• แบบ ป.ป.ช. ลงวนัทีก่ําหนดราคากลางไม�ถกูต�อง 

  

  

• ให�ลงวันที่ในแบบ ป.ป.ช    ข�อ 4 ราคากลาง
คํานวณ ณ วนัทีผู่�มอีํานาจได�อนุมัติ/เห็นชอบราคา
กลางนั้น 

  

• คู�มือแนวทางการเปWดเผยรายละเอียดค�าใช�จ�าย
เกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ�างราคากลางและการ
คํานวณราคากลางของสํานักงาน ป.ป.ช.ข�อ 3.1 
วิธีปฏิบัติ  ข�อ 4 

• ไม�ได�ทบทวนราคากลางที่คํานวณไว�ในแบบ 
ปร.4,ปร.5 ซ่ึงหัวหน�าส�วนราชการเห็นชอบแล�ว 
นานเกนิกว�า 30 วนั 

  

• กําชับเจ�าหน�าที่ดําเนินการตามหลักเกณฑ-การ
ราคากลางงานก�อสร�างของทางราชการตามมติ
คณะรฐัมนตร ีซ่ึงต�องทบทวนราคากลางทีคํ่านวณไว�ไม�
เกนิ 30 วนั ก�อนวนัอนมุติัจดัจ�าง 

• มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 
แจ�งตามหนังสือกระทรวงการคลังด�วนที่สุด ที่ 
กค 0421.5/ว27 ลว 30 มี.ค. 2555 ข�อ 2.3 

  
• การกําหนดราคากลางไม�มีข�อมูลการจัดทํา
ราคากลาง การสืบราคาจากผู�ค�าที่ไม�ได�ขายพัสดุ
ที่จะจัดซ้ือหรือจากผู�ค�าที่ตัง้อยู�ในจังหวัด ทําให�
การใช�อ�างองิราคากลางลดความน�าเช่ือถอื โดย
กําหนดราคากลางเท�ากับวงเงินงบประมาณที่
ได�รับ และราคากลางไม�ได�รับความเห็นชอบ
จากผู�มีอํานาจ 

• การจัดทําราคากลางให�ถือปฏิบัติตามคู�มือแนว
ทางการเปWดเผยราย ละเอยีดค�าใช�จ�ายเกีย่วกบัการ
จดัซ้ือจดัจ�างราคากลาง และการคํานวณราคากลาง
ของสํานักงาน ป.ป.ช. 

• คู�มือแนวทางการเปWดเผยรายละเอียดค�าใช�จ�าย
เกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ�างราคากลาง และการ
คํานวณราคากลางของสํานักงาน ป.ป.ช. 

3 .2  การ เปW ด เผย
ราคากลาง 

•หน�วยงานไม�ได�ประกาศรายละเอียดข�อมูลราคากลาง 
และคํานวณราคากลางในเว็บไซต-ของส�วนราชการ 

  

  

  

•ให�ประกาศรายละเอียดข�อมูลราคากลางในการจัดซ้ือจัด
จ�างในระบบฐานข�อมูล 2 แห�ง ดังน้ี 

1) เว็บไซต-กรมบัญชีกลาง 
2) เว็บไซต-ของหน�วยงานท่ีจัดซ้ือจัดจ�าง 

•คู�มือแนวทางการเปWดเผยรายละเอียดค�าใช�จ�ายเก่ียวกับ
การจัดซ้ือจัดจ�างราคากลางและการคํานวณราคากลาง บทท่ี 
4 ข�อ 4.2 วิธีการประกาศ ข�อ 2 

• หน�วยดําเ นินการเผยแพร�ราคากลางงานจ�าง

ก�อสร�างในเว็บไซต- e-gp และเว็บไซต-หน�วยงานไม�
เป2นไปตามแบบฟอร-มท่ี ป.ป.ช. กําหนด 

• การเปWดเผยราคากลางและการคํานวณราคากลางงาน
ก�อสร�างให�ทําตามแบบตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได�รับจัดสรร
และราคากลางในจ�างงานก�อสร�างตามแบบ ฟอร-มท่ี ป.ป.ช. 
กําหนด 

• คู�มือแนวทางการเปWดเผยรายละเอียดค�าใช�จ�าย
เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ�างราคากลางและการคํานวณราคา
กลาง บทท่ี 3 ข�อ 3.1 
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3.3 การขอซ้ือหรือ

การขอจ�าง  

• ไม�จัดทํารายงานขอซ้ือขอจ�างหรือ จัดทําแต�
ไม�ครบถ�วน 

• ให�เจ�าหน�าที่พัสดุจัดทํารายงาน ขอซ้ือขอจ�าง
ก�อนการขออนุมัติดําเนินการทุกครั้ง 

• ระเบียบสํานกันายก รฐัมนตรวี�าด�วยการพัสดุ   พ.ศ. 
๒๕๓๕ และที่แก�ไขเพ่ิมเติม ข�อ ๒๗ 

• หน�วยงานไม�ได�แต�งต้ังเจ�าหน�าทีพั่สดุเนื่องจากมี
บุคคลากรน�อย โดยแต�งต้ังหัวหน�าเจ�าหน�าที่
พัสดุ ตําแหน�ง เ ดียวเป2นผู� จัดทําและเสนอ
รายงานขอซ้ือขอจ�างเพ่ือขอความเห็นชอบจาก
หัวหน�าส�วนราชการ 

  

• การที่หัวหน�าเจ�าหน�าที่พัสดุและเจ�าหน�าที่พัสดุ
เป2นบุคคลเดียวกัน ทําให�การปฏิบัติงานด�านพัสดุ 
ของหน�วยงานไม�มีการสอบทานกระบวนงานใน
การจัดซ้ือจัดจ�าง ซ่ึงอาจทําให�เกิดข�อผิดพลาดและ
ไม�มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม เห็นควร
ให�แต�งต้ังเจ�าหน�าที่พัสดุให�ครบตามระเบียบพัสดุ 

• ระเบียบสํานกันายกรฐัมนตรวี�าด�วยการพัสดุ พ.ศ. 
2535 และที่แก�ไขเพ่ิมเติม ข�อ 5 

3.4 การเผยแพร�ร�าง
ประก าศและร� า ง
เอกสารป ร ะ ก ว ด
ราคา 

  

• หัวหน�าหน�วยงานยังไม�ได�     ลงนาม ใน
เอกสารต้ังแต�ขั้นตอนการแต�งต้ังคณะกรรมการ
กําหนดราคากลางจน ถึงลงนามในร�างประกาศ
จัดซ้ือจัดจ�าง 

• ให�ผู�รบัผิดชอบโครงการสอบทาน การจัดทําเอกสาร
ให�เรียบร�อยถูกต�องตามระเบียบโดยเคร�งครัด 

 

• มติคณะรัฐมนตรีลงวนัที ่13 ม.ีค. 2555 และ
ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
ในการจดัหาพัสดุ ลว 3 ก.พ. 2558  ข�อ 26 – 28 

• จัดทําและเผยแพร�ร�างประกาศและร�าง
เอกสารประกวดราคาทา ง เ ว็ บ ไซต- ขอ ง
กรมบัญชีกลางแต�ไม�ได�เผยแพร�ทางเว็บไซต-ของ
ส�วนราชการ 

• ให�เผยแพร�ร�างประกาศและร�างเอกสารประกวด
ราคา 2 เวบ็ไซต-ดังนี้ 
1) เวบ็ไซต-ของส�วนราชการ 
2) เว็บไซต-กรมบัญชีกลาง 

• ประกาศสํานกันายกรฐัมนตร ีเรือ่งแนวทางปฏิบัติใน
การจดัหาพัสดุด�วยวธิตีลาดอเิล็กทรอนกิส- และด�วยวธิี
ประกวดราคาอเิล็ก- ทรอนิกส- ลว 3 ก.พ. 2558 
ข�อ 26 และข�อ 27 

• ข�อความในร�างประกาศและร�างเอกสาร
ประกวดราคา,ประกาศและเอกสารประกวด
ราคาไม�สอดคล�องกับขอบเขตของงาน (TOR) 

•ร�างเอกสารประกวดราคา 
- ข�อ 4.3 ผู�เสนอราคาจะต�องกําหนด เวลาแล�ว
เสร็จไม�เกิน 360 วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาจ�าง 
- ข�อ 8 ค�าจ�างและการจ�ายเงิน จงัหวดัจะจ�ายเงิน
ค�าจ�างโดยแบ�งออกเป2น 1 งวด เป2นจํานวนเงิน
ในอัตราร�อยละ 100 ของค�าจ�าง เมื่อรับจ�างได�
ปฏิบัติ งานทัง้หมดแล�วเสรจ็เรยีบร�อยตามสัญญา 
•ข�อความใน TOR 
- ข�อ 6 กําหนดการส�งมอบภายใน 1 ป5 หรอื
ตามที่ตกลงกันไว�ในสัญญา 
- ข�อ 7 เง่ือนไขการชําระเงิน ส�วนราชการจะแบ�งงาน
ออกเป2น 10 รายการ และแบ�งการชําระเงิน
ออกเป2นงวด ๆ ดังนี้ 
รายการที่ 1 แล�วเสร็จภายใน 360 วนั แบ�งงาน
ออกเป2น 4 งวด 
รายการที่ 2 แล�วเสร็จภายใน 150 วัน แบ�งงาน
ออกเป2น 3 งวด 
รายการที่ 3 แล�วเสร็จภายใน 210 วัน แบ�งงาน
ออกเป2น  3 งวด 

• เนื่องจากส�วนราชการที่ ดํ าเนินการจั ดหาได�
ดํ า เ นิ น ก ารจั ดหาด� ว ยวิธีการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส- (e-bidding) เรยีบร�อยแล�ว จงึเสนอแนะให�
จงัหวดัเสนอหัวหน�ากลุ�มจงัหวดัให�ขอผ�อนผันการไม�
ปฏิบัติตามระเบียบไปที่กรมบัญชีกลางต�อไป 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

•ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยการพัสดุ 
พ.ศ.2535และที่แก�ไขเพ่ิมเติม ข�อ 12 ซ่ึงระบุ
ว�า“ให� กวพ.มีอํานาจหน�าที่ดังนี้ (2) พิจารณาการ
อนุมั ติยกเว�นหรือผ�อนผันการไม�ปฏิบัติตาม
ระเบียบ” 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

• การดําเนินการจัดจ�างด�วยวิธีประกวด ราคา
อิเล็กทรอนิกส-     (e-bidding) ระบุข�อความใน
ร�างประกาศและประกาศประกวดราคาจังหวัด
เป2นผู�ที่ผ�านการคัดเลือกผู�มีคุณสมบัติเบ้ืองต�น
ในการจ�างของจงัหวดัซ่ึงจงัหวดัไม�เคยคัดเลือกผู�มี
คุณสมบัติเบ้ืองต�นดังกล�าว 

• กําชับเจ�าหน�าทีใ่ห�ถอืปฏิบัติ          ตามระเบียบและ
หนังสือส่ังการที่เกี่ยวข�อง ตามตัวอย�างประกาศและ
เอกสารการประกวดราคาจ�างด�วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส- (e-bidding) โดยเคร�งครัด 

• หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวพ.) 0405.2/ว 
380 ลว.28 ก.ย. 2559 เรื่อง กําหนดรายละเอยีด
เพ่ิมเติมในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหา
พัสดุฯ 

  

• กรณีการจัดซ้ือจัดจ�างจากวงเงินงบ ประมาณ 
พ.ศ. 2560 (เพ่ิมเติม) ไม�ได�จัดส�งประกาศการ
จัดซ้ือจัดจ�างให�สภาวิศวกร และสถาปนิกเพ่ือ
เผยแพร� 

• ให�ส�งประกาศการจัดซ้ือจัดจ�างให�สภาวศิวกร และ
สถาปนกิเพ่ือเผยแพร�ประชาสัมพันธ- 

  

• หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0212.1/04136 
ลว 19 พ.ค. 2560 เรือ่ง แนวทาง   การปฏิบัติสําหรบั
โครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ�าย
เพ่ิมเติม ประจําป5งบ ประมาณ พ.ศ. 2560 ข�อ 2.2 

• จัดทําและเผยแพร�ประกาศและเอกสาร
ประกวดราคาทางเว็บไซต-ของกรมบัญชีกลาง 
แต�ไม�ได�เผยแพร�ทางเว็บไซต-ของส�วนราชการ 

• ให�เผยแพร�ประกาศและเอกสารประกวดราคา 2 
เว็บไซต- ดังนี้ 

1) เวบ็ไซต-ของส�วนราชการ 

2) เว็บไซต-กรมบัญชีกลาง 

• ประกาศสํานกันายกรฐัมนตร ีเรือ่งแนวทางปฏิบัติใน
การจดัหาพัสดุด�วยวธิตีลาดอเิล็กทรอนกิส- และด�วยวธิี
ประกวดราคาอเิล็ก- ทรอนิกส- ลว 3 ก.พ. 2558 
ข�อ 26 และข�อ 29 



98 

เรื่อง ข�อสังเกต ข�อเสนอแนะ ระเบียบ 

3.5 การ เผยแพร�
ป ร ะ ก า ศ แ ล ะ
เอกสารประกวด
ราคา 

• จัดทําและเผยแพร�ประกาศและเอกสาร
ประกวดราคาทางเว็บไซต-ของกรมบัญชีกลาง 
แต�ไม�ได�เผยแพร�ทางเว็บไซต-ของส�วนราชการ 

• ให�เผยแพร�ประกาศและเอกสารประกวดราคา 2 
เว็บไซต- ดังนี้ 
1) เวบ็ไซต-ของส�วนราชการ 
2) เว็บไซต-กรมบัญชีกลาง 

• ประกาศสํานกันายกรฐัมนตร ีเรือ่งแนวทางปฏิบัติใน
การจดัหาพัสดุด�วยวธิตีลาดอเิล็กทรอนกิส- และด�วยวธิี
ประกวดราคาอเิล็ก- ทรอนิกส- ลว 3 ก.พ. 2558 
ข�อ 26 และข�อ 29 

3.6 การพิจารณา
ผ ล ก า ร ปร ะ ก ว ด
ราคาฯ 

   

• กรณีมผูี�ซ้ือเอกสารรายการก�อสร�างจํานวน 17 
ราย เสนอราคา 1 ราย คณะกรรมการฯ เสนอให�
จดัจ�างผู�เสนอราคาดังกล�าว โดยไม�ได�ให�เหตุผลตาม
ระเบียบทีก่ําหนด 

• ในกรณีมผูี�เสนอราคาเพียงรายเดียว คณะกรรมการฯ 
ต�องมเีหตุผลสมควรที่จะดําเนินการต�อไป โดยไม�
ต�องยกเลิกการประกวดราคาฯ ครัง้นัน้ 

• ประกาศสํานกันายกรฐัมนตร ีเรือ่ง แนวทางปฏิบัติใน
การจดัหาพัสดุด�วยวิธีตลาด  อิเล็กทรอนิกส- (e-
market)  แ ล ะ ด� ว ย วิ ธี ป ร ะ ก ว ด ร า ค า
อิเล็กทรอนิกส- (e-bidding) ข�อ 38 

• การแจ�งผลผู�ชนะประการกวดราคา แจ�งเฉพาะราย
ทีช่นะการประกวดราคาเท�านั้น โดยไม�ได�แจ�งผล
การพิจารณาให�ผู�เสนอราคาทุกรายทราบ 

• ให�ถอืปฏิบัติตามประกาศสํานกันายกรัฐมนตรี ซ่ึง
กําหนดให�แจ�งผลการพิจารณาให�ผู�เสนอราคา ทุก
รายทราบ 

• ประกาศสํานกันายกรฐัมนตร ีเรือ่ง แนวทางการปฏิบัติ
ในการจัดหาพัสดุด�วยวิธีตลาดอิเล็ก-ทรอนิกส- ลว 
3 ก.พ. 2558 ข�อ 39 

• คณะกรรมการกําหนดราคากลาง ไม�จัดทํา
หนังสือแจ�ง สตง. ให�ทราบ ในกรณีที่ผู�ชนะการ
ประกวดราคาเสนอราคาสูงหรือตํ่ากว�าราคา
กลาง ร�อยละ 15 ขึน้ไป 

  

• ในกรณีที่ ราคาของผู� เสนอราคารายที่ส�วน
ราชการเห็นสมควรจ�างแตกต�างจากราคากลางที่
คณะ กรรมการกําหนดราคากลางคํานวณไว� ต้ังแต�
ร�อยละ 15 ขึน้ไป ให�คณะ กรรมการกําหนดราคา
กลาง หรือผู�ที่ เกี่ยวข�องแจ�งรายละเอียดการ
คํานวณราคากลางงานก�อสร�างนั้น             ให�
สํานักงานการตรวจเงินแผ�นดิน ทราบโดยเร็ว 

• มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2555 แจ�ง
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0421.5/ว27 
ลว 30 มี.ค. 2555 เรื่องหลักเกณฑ-การคํานวณ
ราคากลางงานก�อสร�างของทางราชการ (แนวทาง
วิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบ การคํานวณ
ราคากลางงานก�อสร�าง ข�อ 17.2) กําหนดอํานาจ
หน�าทีข่องคณะกรรมการกําหนดราคากลาง 

3.7 สัญญาและหลัก 
ประกัน 

• มหีนงัสือเชิญรฐัวสิาหกจิให�มาทําสัญญาโดยระบุให�มี
การวางหลักประกนัสัญญา 

• ในกรณีที่ส�วนราชการหรือรัฐ-วิสาหกิจเป2นผู�
เ ส น อร า ค าห รื อ เ ป2 น คู� สัญ ญ า  ไ ม� ต� อ ง ว า ง
หลักประกัน 

• ระเบียบสํานกันายกรฐัมนตรวี�าด�วยการพัสดุ พ.ศ. 
2535 และที่แก�ไขเพ่ิมเติม ข�อ 143 

3.8 การบริหาร
สัญญา 

  

• หน�วยดําเนนิการไม�ได�จดัส�งสําเนาสัญญาวงเงิน
ตามสัญญา ต้ังแต� 1 ล�านบาทขึน้ไป ให�สํานกังาน
ตรวจเงินแผ�นดิน หรอืสํานกังานตรวจเงินแผ�นดิน
ภูมภิาค และกรมสรรพากร ภายใน 30 วนั 

• ให�จดัส�งสําเนาสัญญา ซ่ึงมมีลูค�าต้ังแต� 1 ล�านบาท ให�
สํานกังานตรวจเงินแผ�นดิน หรอืสํานกังานตรวจเงินแผ�นดิน
ภูมภิาค และกรม สรรพากรภายใน 30 วนั นบัแต�วนัลงนาม
ในสัญญา 

• ระเบียบสํานกันายกรฐัมนตรวี�าด�วยการพัสดุ พ.ศ. 
2535 และที่แก�ไขเพ่ิมเติม ข�อ 135 

  

• การกําหนดค�าปรับในสัญญาซ้ือ/จ�าง หน�วย
ดําเนินการ ยังมีความเข�าใจที่คลาดเคล่ือน
ระหว�างสัญญาซ้ือ/สัญญาจ�าง 

  

  

  

  

  

• ให�กําหนดค�าปรับ ดังนี้ 
- สัญญาจ�างให�กําหนดค�าปรับเป2นรายวันเป2น
จํานวนเงินตายตัวในอัตราร�อยละ 0.01 – 0.10
ของราคาจ�างนั้น แต�จะต�องไม�ตํ่ากว�า 100 บาท 
เช�น วงเงินสัญญาจ�าง 2,500,000 บาท กําหนดค�า
ปรับ ตามประกาศจัดหาไว� ในอัตราร�อยละ 0.10 
ให�หน�วยดําเนินการระบุในสัญญาจ�างเป2นค�าปรับ
วันละ 2,500 บาท (ไม�ให�กําหนดเป2นอัตราร�อยละ 
0.10) 
- งานก�อสร�างสาธารณูปโภคที่มีผลกระทบต�อ
การจราจร ให�กําหนดค�าปรับเป2นรายวันในอัตรา
ร�อยละ 0.25 ของราคาจ�างนั้น 
- สัญญาซ้ือ ให�กําหนดค�าปรับเป2นรายวนัในอตัรา
ตายตัวระหว�างร�อยละ 0.01 – 0.20 ของราคาพัสดุที่
ยังไม�ได�รบัมอบ 

• หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรฐัมนตร ีด�วนที่สุด 
ที่ นร 0503/ว 228 ลว 17 ก.ค. 2558 และมติ
คณะรัฐมนตรี ลว 14 ก.ค. 2558 

•ระเบียบสํานกันายกรฐัมนตรวี�าด�วยการพัสดุ พ.ศ. 
2535 และที่แก�ไขเพ่ิมเติม ข�อ 134 

  

  

  

  

•การแบ�งงวดงานของคณะกรรมการกําหนด
คุณลักษณะ (TOR) กับสัญญาไม�ตรงกัน 

  

• การกําหนดคุณลักษณะในการแบ�งงวดงาน
จะต�องตรงกับสัญญาเนื่องจากมีการเผยแพร�ใน
เว็บไซด-ตามที่ระเบียบกําหนดมาแล�ว 

  

• ประกาศสํานกันายกรฐัมนตร ี เรือ่งแนวทางปฏิบัติ
ในการจัดหาพัสดุด�วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส- 
(Electronic Market: e - market) และด�วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส-(Electronic Bid-
ding : e - bidding) 

• สัญญาระบุค�าจ�างและการจ�ายเงินในงวดงาน
ไม�ตรงกับเอกสารประกวดราคา 

• ให�จังหวัดแก�ไขสัญญาให�สอดคล�องกับเอกสาร
ประกวดราคา 

• ระเบียบสํานกันายกรฐัมนตร ีว�าด�วยการพัสดุ พ.ศ. 
2535 และ ที่แก�ไขเพ่ิมเติมข�อ 136 

• ความรบัผิดชอบในความชํารดุบกพร�องของการจ�าง
กํ าหนดไว� เพียง 1 ป5 ซ่ึงไม�เป2น ไปตามม ติ
คณะรัฐมนตรีที่กําหนดระยะเวลาที่ผู�รับจ�าง
ต�องรับผิดชอบฯ 2 ป5 

• ขอให�กําชับเจ�าหน�าที่ให�ปฏิบัติตามระเบียบมติ
รัฐมนตรี และหนังสือส่ังการโดยเคร�งครัด 

  

• มติคณะรัฐมนตรี ลว 28 ธ.ค. 2536 ข�อ 3 

  

3.9 การรายงานผล
การดําเนินการจัด
จ�าง 

• หน�วยงานจ�างเอกชนจัดงานประชาสัมพันธ-
วงเงินเกิน 5 ล�านบาท 

• การจดัจ�างเอกชนผู�รบังานโฆษณาประชาสัมพันธ-ที่มี
วงเงินจัดจ�างต้ังแต� 5 ล�านบาทขึน้ไปต�องรายงานให�
คณะกรรมการติดตามและตรวจ สอบการใช�จ�าย
งบประมาณภาครฐัทราบก�อนดําเนินการจัดจ�างเพ่ือ
รวบรวมเสนอคณะรัฐมนตรีต�อไป 

• หนงัสือสํานกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีด�วนทีสุ่ด ที ่  
นร 0505/ว90 ลว 23 เม.ย. 2558 เรือ่ง การรายงาน
โครงการที่มีการจัดจ�างให�เอกชนผู�รับจัดงาน 
(Organizer) งานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ-ที่มี
วงเงินการจดัจ�างต้ังแต� 5 ล�านบาทขึน้ไป 
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เรื่อง ข�อสังเกต ข�อเสนอแนะ ระเบียบ 

3.9 การรายงานผล
การดําเนินการจัด
จ�าง 

• หน�วยงานจ�างเอกชนจัดงานประชา- สัมพันธ-
วงเงินเกิน 5 ล�านบาท 

• การจดัจ�างเอกชนผู�รบังานโฆษณาประชาสัมพันธ-ที่มี
วงเงินจัดจ�างต้ังแต� 5 ล�านบาทขึน้ไปต�องรายงานให�
คณะกรรมการติดตามและตรวจ สอบการใช�จ�าย
งบประมาณภาครฐัทราบก�อนดําเนินการจัดจ�างเพ่ือ
รวบรวมเสนอคณะรัฐมนตรีต�อไป 

• หนงัสือสํานกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีด�วนทีสุ่ด ที ่  
นร 0505/ว90 ลว 23 เม.ย. 2558 เรือ่ง การรายงาน
โครงการที่มีการจัดจ�างให�เอกชนผู�รับจัดงาน 
(Organizer) งานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ-ที่มี
วงเงินการจดัจ�างต้ังแต� 5 ล�านบาทขึน้ไป 

• โครงการประชาสัมพันธ-และการตลาดด�านการ
ท�องเที่ยว วิธีการดําเนินงานไม�ชัดเจน ไม�มี
ห ลัก เกณฑ- กา ร คัด เ ลือ ก  ผู� ศึ กษ า ดู ง า น 
กลุ�มเปFาหมายไม�ชัดเจน การศึกษาดูงานเบิก
ค�าใช�จ�ายเป2นค�ามัคคุเทศก- ซ่ึงไม�สามารถ
เบิกจ�ายได�ตามระเบียบ 

• ให�ดําเนนิการเป2นโครงการฝ\กอบรม ศึกษาดูงาน โดย
กําหนดหลักสูตรการฝ\กอบรม วธิกีารคัดเลือกกลุ�ม 
เปFาหมายให�ชัดเจน 
• กําหนดการศึกษาดูงานไว�ในหลักสูตร ฝ\กอบรม ให�มี
การดูงานก�อนระหว�างหรือหลังการฝ\กอบรม โดย
เบิกค�าใช� จ�ายเป2นค�าวิทยากรฝ\กอบรบ 

• ระเบียบกระทรวงการคลังว�าด�วยค�าใช�จ�ายในการ
ฝ\กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว�างประเทศ 
พ.ศ. 2549 และที่แก�ไขเพ่ิมเติมข�อ 4 และ ข�อ 
10 

  

• ค�าใช�จ�ายในการอบรม มีการจัดซ้ือวัสดุ และ
อปุกรณ-ให�ผู�เข�ารบัการอบรม ซ่ึงไม�เป2นไปตาม
รายการค�าใช�จ�ายที่กํ าหนดให�เ บิกได�ตาม
ระเบียบฯ ข�อ 8 กําหนดไว� รวม 15 รายการ 

• ค�าใช�จ�ายในการฝ\กอบรมนอกเหนอื จากรายการที่
กําหนดไว�ตามระเบียบรวม 15 รายการ ให�ขอทําความตก
ลงกบักระทรวงการคลังก�อนเริม่ดําเนนิโครงการ 

• ระเบียบกระทรวงการคลังว�าด�วยค�าใช�จ�ายในการ
ฝ\กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว�าง
ประเทศ พ.ศ. 2549 และทีแ่ก�ไขเพ่ิมเติม ข�อ 7 และ
ข�อ 8 

• การประมาณการค�าใช�จ�ายในการฝ\กอบรม 
เช�น ค�าปFายประชาสัมพันธ- ค�าวสัดุกล�องบรรจุ
ภัณฑ- ซ่ึงไม�สามารถเบิกจ�ายได�ตามระเบียบ 

• รายการค�าใช�จ�ายในการฝ\กอบรมต�องเป2นไปตาม
รายการที่กําหนด ให�เบิกจ�ายได�ตามระเบียบกรณี
รายการที่จําเป2นต�องจัดซ้ือขอให�ทําความตกลงกบั
กระทรวงการคลังก�อนจัดฝ\กอบรม 

•ระเบียบกระทรวงการคลัง ว�าด�วยค�าใช�จ�ายใน
การฝ\กอบรมการจัดงาน และการประชุมระหว�าง
ประเทศ พ.ศ. 2549และที่แก�ไขเพ่ิมเติม ข�อ 8 

5. การเบิกจ�ายเงิน • การตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ�าย/ใบสําคัญ
จ�ายอื่น ๆ ส�วนใหญ�เบิกจ�ายแล�ว แต�หน�วยงาน
ไม�ได�ประทับตรา จ�ายเ งินแล�ว และลงช่ือผู�
จ�ายเงินกํากับและวัน เดือน ป5 ที่จ�ายเงิน 

• ให�เจ�าหน�าที่ผู�จ�ายเงินประทับตราข�อความว�า 
จ�ายเงินแล�ว โดยลงลายมือช่ือรับรองการจ�ายเงิน
และระบุช่ือ ผู�จ�ายเงินด�วยตัวบรรจง พร�อมทั้งวัน
เดือนป5ที่จ�ายเงินกํากบัไว�ในหลักฐานการจ�ายเงินทุก
ฉบับ 

• ระเบียบการเบิกจ�ายเงินจากคลัง การเก็บรักษา
เงินและการนําเงินส�งคลังพ.ศ. 2551 ข�อ 37 

6. การควบคุมและ
การ จําหน�ายพัสดุ 

  

  

  

  

 

• เมื่ อ ได� ดํ า เนิน โครงการภายใต�  พ .ร .บ.
งบประมาณรายจ� าย เ พ่ิม เ ติ ม  ประจํ าป5
งบประมาณ พ.ศ. 2560 แล�วเสร็จ ทรพัย-สินที่
ได�มาให�บันทกึเป2นทรพัย-สินของกลุ�มจังหวดั การ
จําหน�ายพัสดุต�องปฏิบัติตามระเบียบระเบียบ
สํานักนายก รัฐมนตรีว�าด�วยการพัสดุ พ.ศ. 
2535 และที่แก�ไขเพ่ิมเติม 

• การโอนพัสดุให�แก�ส�วนราชการหน�วยงานตาม
กฎหมายว�าด�วยระเบียบบรหิารราชการส�วนท�องถิน่ 
รัฐวิสาหกิจ ให�ใช�แนวทางปฏิบัติตามที่ กวพ. 
กําหนด 

• กรณีที่ดินและส่ิงก�อสร�าง ซ่ึงตกเป2นที่ราชพัสดุ 
การโอนที่ดินและส่ิงก�อสร�างไปให�ส�วนราชการอื่น
จะต�องปฏิบัติตามกฎหมายว�าด�วยที่ราชพัสดุ 

• หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนที่ สุด ที่  มท 
0212.1/ 04136 ลว 19 พ.ค. 2560 ข�อ 6 
• หนงัสือคณะกรรมการว�าด�วยการพัสดุ ด�วนทีสุ่ด ที ่
กค (กวพ) 0421.3/09730 ลว 20 ม.ีค. 2555 และ
หนังสือกรมบัญชี- กลางที่กค 0423.3/254 ลว 
16 ก.ค. 2556 เรือ่ง แนว ทางการบันทึกบัญชีการ
โอนสินทรัพย-ของจังหวัดและกลุ�มจังหวัด 
•หนังสือกรมธนารักษ- ด�วนที่สุด ที ่กค 0304/5584 
ลว 23 เม.ย. 2555 เรือ่ง ขอหารอืการโอนทีดิ่นและ
ส่ิงก�อสร�างซ่ึงเป2นทรพัย-สินของจงัหวดัและกลุ�มจงัหวดั 

4 .   โ ค ร ง ก า ร
ฝ\กอบรม  
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คณะผู�จัดทํา 

ที่ปรึกษา  

 

 

คณะทํางาน  

 

 

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

1. นายกฤษฎา  บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

2. นายณัฐพงศ-  ศิริชนะ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 

3. นายสมคิด จันทมฤก ผู�ช�วยปลัดกระทรวงมหาดไทย 

1. นางอาภรณ- วุฒิคุณาภรณ- ผู�อํานวยการศูนย-ปฏิบัติการต�อต�านการทุจริต 

2. นายสรศักด์ิ รัตนวงศ- นักวิเคราะห-นโยบายและแผนชํานาญการ  ศปท.มท. 
3. นางสาวนนทญา หงษ-รตัน- นักวิเคราะห-นโยบายและแผนชํานาญการ  ศปท.มท. 
4. นายพิชติ สวนะปรดีี นักวิเคราะห-นโยบายและแผนปฏิบัติการ  ศปท.มท. 
5. นายธนาวุฒิ ธนายิ่งเจริญ นักวิเคราะห-นโยบายและแผนปฏิบัติการ  ศปท.มท. 
6. นางสาวทัศนยี- เอ่ียมเอม เจ�าพนกังานธรุการชํานาญงาน  ศปท.มท. 
7. นายดํารงศักด์ิ นาคีสังข- นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ  กรมการปกครอง 

8. นางสุนันทา อนุรักษ-จาตุรงค- นักวิชาการท่ีดินชํานาญการพิเศษ  กรมท่ีดิน 

9. นายคมสิทธิ์ สุริยวรรณ หัวหน�ากลุ�มงานเสริมสร�างวินัยและพิทักษ-ระบบคุณธรรม 
กรมการพัฒนาชุมชน 

10. นายสุนทร ธิติ นักทรัพยากรชํานาญการพิเศษ  กรมโยธาธิการและฝDงเมือง 

11 นางสาวมยุเรศ  พงศ-ทองเมือง นักทรัพยากรปฏิบัติการ กรมการปFองและบรรเทาสาธารณภัย 

12 นายพีรวิทย- พงค-สุรชีวิน นักวิเคราะห-นโยบายและแผนชํานาญการ  
กรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน 

13. นายพิศนุ อินทร-ชัย นิติการชํานาญการพิเศษ  กรุงเทพมหานคร 

14. นางวิภา ปานบุญ ผู�อํานวยการฝXายธรรมาภิบาล  การประปานครหลวง 

15 นางสาวเบญจวรรณ ศรีสลวย หัวหน�างานส�งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม การประปาส�วนภูมิภาค 

16. นางสาวนุชนภา  วงษ-มงคล ผู�อํานวยการกองแผนธรรมาภิบาล  การไฟฟFานครหลวง 

17. นางดาราวรรณ พรหมกสิกร ผู�อํานวยการกองการกํากับดูแลกิจการท่ีดี การไฟฟFาส�วนภูมิภาค 

18. นายชัยพงษ- ภูพันใบ หัวหน�าฝXายกฎหมาย  องค-การตลาด 

19. นางสาวจันจิรา เกตุมณี เจ�าหน�าท่ีวิเคราะห-นโยบายและแผน ศปท.มท. 
20. นางสาวพิชชานนัท- โคตรศรเีพชร เจ�าหน�าท่ีวิเคราะห-นโยบายและแผน ศปท.มท. 


